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2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

A Laurus Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik az oktatás, környezetvédelem és civil 

szervezetek segítése. Ezen célok megvalósítása érdekében állandó tevékenységeink közé 

tartozott Váralján a Kossuth utca 100 szám alatti bérelt telephelyen családi napközi 

működtetése, amely keretében 2 csoportban 7-7 fő hátrányos helyzetű kisgyermek 

napközbeni ellátását biztosítjuk. Ezekben a helyiségekben működik a Csillagrózsa Tanoda is. 

E mellett folyamatosan működtettük a Bonyhád Fáy ltp. 9. II. emelet 9. szám alatti központi 

irodánkat, amelyben a foglalkoztatással, civil szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, a 

pályázatok, beszámolók készítése, ill. az ügyfélfogadás. Alapítványunk folyamatos 

szolgáltatást nyújt a civil szervezetek részére pályázatfigyeléssel, projektgenerálással, 

információ nyújtással és a jogszabályi változások szerinti dokumentum módosítással segíti a 

szervezetek működését és forrásteremtését. Itt működik a felnőttképzési intézmény, ill. 

annak adminisztrációja is. Intézmény akkreditációs tanúsítvánnyal külső megbízók részére is 

képzéseket, tréningeket bonyolítunk le, adományokat közvetítünk.  

A TÁMOP 5.5.1. projekt keretében Bonyhád Város Önkormányzatától bérelt Perczel Mór 

utca 9. szám alatti irodáink a KAVICS című projekt projektirodájaként az Életfa Program 

koordinációs irodájaként, valamint az ÉRTED Önkéntes Pontként is funkcionál. Itt 

bonyolítjuk az önkéntesek és az Ifjúsági Közösségi Szolgálatot teljesítő fiatalok 

munkavállalásának ügyintézését, a munkák szervezését és az igazolások kiadását, a fogadó 

szervezetekkel való kapcsolattartást. Jelenleg 1 fő munkatársunk koordinálja az önkéntesek 

munkáját, ill. a komposztálók kiosztását a Völgységben, továbbá a helyiségekben 

foglalkozásokat tartunk, adminisztrációs feladatokat és ügyfélszolgálatot látunk el napi 

nyitva tartással.  

 

2013-ban az állandó tevékenységeinken túl az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:  

Szervezetünk ez évben is elsőként az együttműködőket, önkénteseinket, munkavállalóinkat 

újévi jókívánságokkal köszöntötte. 

Januárban 5 bonyhádi civil szerezetek részére készítettünk el a nemzetiségi pályázatot és 2 

szervezet részére a megyei meghirdetésű, az Év Civil Szervezete cím elnyerésére. 

Elkészítettük az előző évi szakmai beszámolót és az éves programtervet. Benyújtottuk az 
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éves statisztikai jelentést és a családi napközi normatíva elszámolását. A márciusban induló 

Kavics című projekt előkészítése és szerződéskötése érdekében az Életút Kistérségi 

Családsegítő Egyesülettel módosítottuk a tartaléklistáról támogatást nyert projekt szakmai 

programját, pénzügyi tervét. Benyújtottuk a 2009. évi Csillagrózsa Tanoda című projekt 

fenntartási jelentését és a Lendület az álláskereséshez című projekt keretében Projekt 

előrehaladási jelentést nyújtottunk be és havi 1 alkalommal projektmenedzsment értekezletet 

és Szupervíziót bonyolítottunk le.  

Februártól 1 %-ért kampányoltunk. Február 21 - én Szekszárdon vettünk részt a Polip 

Ifjúsági Irodában Önkéntes Napi programon. 22 - én Váralján felmértük szakember 

közreműködésével az Ifjúsági Tábor állapotát.  

Március 4-én, Pécsen, tapasztalatcserén vettünk részt a Baranya Megyei Önkéntes 

Centrumban. A bonyhádi civil szervezetek részére készítettünk a Bonyhád Város 

Önkormányzata által kiírt pályázatokat, valamint a kistérségben 29 civil szervezet részére 

nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Minisztériumához NEA működési és szakmai 

pályázatokat.  

Március 12-14-ig Csapatépítő tréninget valósítottunk meg. Márciusban a Széchenyi István 

Általános Iskola 3. évfolyamos diákoknak játékos programot szervezünk a Víz Világnapja 

alkalmából. Ezt követő napon pedig a bonyhádi Perczel Mór Középiskola tanulóinak tartunk 

a fenntartható fejlődésről interaktív foglalkozást. 

Norvég Civil Alap pályázatokat készítettük el 8 civil szervezet részére. A Csillagrózsa 

Tanodában harcművészeti bemutatót és tojásfestés foglalkozást tartottunk a gyerekeknek 

Baricz Róbert önkéntes és a Váraljai Hagyományőrző Klub tagjainak közreműködésével.  

  

Április 9-10-én a csapatépítő tréning utolsó 2 napját bonyolítottuk le. Április hónapban 

kuratóriumi ülésen számolt be az elnök és a pénzügyi vezető, majd számviteli 

beszámolónkat és a közhasznúsági jelentésünket az új civil törvénynek eleget téve letétbe 

helyeztük az Országos Bírósági Hivatalnál. A civil szervezetek 2012. évi működési és 

szakmai pályázatának elszámolását készítettük el.  

Május hónapban a Magyar Művészeti Akadémiához adtunk be pályázatot civil szervezetek 

részére. Önkénteseket, Ifjúsági Közösségi Szolgálatot teljesítő fiatalokat szerveztünk a 

táborfelújításhoz, az őket küldő intézményekkel együttműködési megállapodást kötöttünk.  

Májustól havi 1 alkalommal a Széchenyi iskolában Szülőklub foglalkozást bonyolítottunk le 
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külső előadókkal, a szülőket érintő, ill. a gyermeknevelést támogató témákban.  

2013. április 23.  Czeizel Endre – „Mit ér a tehetség, ha magyar?”  

2013. május 28. Szülőklub – Nyitórendezvény  

2013. június 18. Király Balázs, Laufer Éva – „Hurrá nyaralunk! – a nyár veszélyei” 

2013. július 24. Szülőklub - Iskolai játszótér festése  

2013. augusztus 10. Szülőklub – Közös főzés a Tarka Fesztiválon  

 2013. szeptember 25. Szabó Béláné – „Hogyan érintik a változások gyermekét  

2013. október 21. Karácsonyi Eszter – „Új csendes generáció – Magyar Ifjúság 2012” 

 2013. december 02. Somogyváriné Csoboth Rita – „Gyermekem kiemelt figyelmet érdemel. 

Vannak kudarcai. Lesznek sikerei?’      

2013. december 11. Alföldiné Ács Erika – Mézeskalács sütés a jótékonysági rendezvényre 

2013. december 15. Bródy Norbert – Jótékonysági rendezvény   

 

Május-június hónapokban a British Council és a Visegrad Fund 30 órás képzéssorozatán 

vettünk részt. Május hónapban szociális szövetkezetek megalakulásához nyújtottunk 

segítséget és Leader pályázatokat készítettünk elő.  

Az ÉRTED Önkéntes Program keretében a Laurus Alapítvány és konzorciumi partnere 2013. 

május 13-17 között önkéntesek segítségével újította fel a Váraljai Ifjúsági Tábort. Az 

önkénteseknek, és az első táborozóknak tábornyitót és Izzító napot rendeztek május 17-én.  

Az Izzító nap célja az önkéntesség népszerűsítése, toborzása volt, e mellett a tábor során 

munkát végzők, és családjaik számára közösségi programok lebonyolítása, köszönetképpen 

munkájukért.  

 

Június hónapban felhívást tettünk közzé a Tolna megyei árvízhelyzet miatt és önkénteseink 

az árvízvédelemben is részt vettek. Az ÉRTED Önkéntes Program önkéntes koordinátorai, 

menedzsmentje és néhány önkéntesét 2013. június 26-án szakmai tanulmányút keretében 

látták vendégül a Baranya Megyei Önkéntes Centrum munkatársai. A hónap végén tettük 

közzé a www.laurusalapitvany. hu oldalon az őszre tervezett kistérségi parlagfű verseny 

felhívását, jelentkezési lapot és a felkészülési anyagot, s ugyanekkor eljuttattuk a felhívást a 

kistérségi iskolákba is. 

Július 18-án az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem pályázatára, „Kertünkben a 

jövőnk!”címmel, amely támogatásban részesült A pályázat keretében megvalósítandó képzés 
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tematikáját felnőttképzési intézményünk dolgozta ki. 

Laurus Alapítvány az ÉRTED Önkéntes Program keretein belül 2013.07.24-én a szülők és 

gyermekek segítségével az iskola játszóterének felújításához az anyagokat és eszközöket 

szereztük be és az önkéntességet népszerűsítő film felvételeit készítettük el. Önkénteseink 

részt vettek a Liget óvoda takarításában, az intézmények tanévre felkészítésében. Váralján a 

tanodában a gyerekek részére a mentorok és szülők részvételével lekvárt főztünk.  

Augusztus 10-én a Bonyhádi Tarka Fesztiválon önkénteseink szórólapokon népszerűsítették 

az önkéntességet. ill. a vállalkozóvá válásról és annak pályázati lehetőségeiről adtak 

tájékoztatást. A hónap legfontosabb feladata az Izzító Nap szervezése és a pályázatok 

dokumentációs rendszerének ellenőrzése és a Kifizetési kérelmek beadása volt.  

Laurus Alapítvány és az AFRE konzorciumában megvalósuló „ÉRTED” Önkéntes Program 

augusztus 30-án tartotta a szakmai délutánnal egybekötött második Izzító Napját. A szakmai 

délután megszervezésével az önkéntesség népszerűsítése, az önkénteseket foglalkoztató 

szervezetek és önkormányzatok, civil szervezetek tájékoztatása volt a célunk. Ezt követően a 

Széchenyi István Általános Iskola udvarán Nyárzáró rendezvényen folytatódott a program, 

ahol a tanévnyitó ünnepséget követően átadásra került az önkéntesek munkájával elkészült 

futópálya, amit a diákok sportágak bemutatásával vettek birtokba egy jó hangulatú 

gálaműsor keretében, amelyet alapítványunk szervezett.  

Szeptemberben felnőttképzési intézményként Önkéntes menedzsment képzést bonyolítottunk 

le az ÖKA közreműködésével. Elkészült az önkéntes programunkat bemutató, az 

önkéntességet és az Ifjúsági Közösségi Szolgálatot népszerűsítő 2 kiadványunk és a kisfilm 

is.  

Szeptember 27-én „ÉRTED, VELED, TOVÁBB” című záró rendezvényén zárta az ÉRTED 

Önkéntes Programot a Laurus Alapítvány és az AFRE konzorciuma. A rendezvényt 

sajtótájékoztató követte.  

A 12 hónapos projekt célja az önkéntesség népszerűsítése volt a völgységi településeken, 

Önkéntes Pont iroda létrehozása, amely jelentkezési lehetőséget biztosít az önkéntes munkát 

vállaló személyek és az önkéntesek munkájára igényt tartó szervezetek, intézmények, 

önkormányzatok számára is.  Az egy év alatt a pályázatban vállaltakat jelentősen túlteljesítve 

kétszáz önkéntest foglalkoztatott a két szervezet a települések érdekében. 11 750 órányi 

önkéntes munkát végeztek 7 településen a belső indíttatásból és a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásuk megtartása érdekében munkát vállalók.  

http://www.laurusalapitvany.hu/
http://www.laurusalapitvany.hu/


 
7150 Bonyhád, Fáy ltp. 9. II/9., 74/454-460, www.laurusalapitvany.hu  
adószám: 18866623-1-17; felnőttképzési nyilvántartási szám: 00709-2009 
felnőttképzési intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2367 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditációs lajstromszám:1717-00 

Székhely: 7150 Bonyhád Fáy ltp. 9.

: 06/74 454-460;     mobil: 06/20 3944459;      e-mail: duolgi@gmail.com;  

honlap:  www.laurusalapitvany.hu 

Immár 11. alkalommal 13 csapat részvételével szeptember 27-én bonyolítottuk le a 

környezetvédelmi vetélkedőt. Az idei verseny kiemelt témája volt a növényi allergiák mellett 

a hulladékkezelés. Az alsós és felsős, 3 fős csapatok és feladatsorokat oldottak meg. A 

versenyen 9 alsós és 4 felsős csapat mérte össze tudását. A résztvevő gyerekek mindegyike, 

(15 csapat x 3 fő), és a felkészítők, a zsűri tagjai ajándékcsomagot, emléklapot vagy 

oklevelet kaptak. A csomagokba írószerek, édességek, játékok és pólók kerültek.  

A vetélkedőt Bonyhád Város Önkormányzata 2013. évi működési pályázatán 20 000 

Forinttal támogatta.  

 

Szeptember 30-án a Balassi Intézet által kiírt zenei jellegű művelődési közösségek 

támogatására pályázatot nyújtottunk be 3 Tolna megyében működő kórus részére pályázatot.   

Október 21-én a TÁMOP-5.5.1-B-11/2-2011-0314 KAVICS projekt keretében Szülőklub 

program került lebonyolításra.  

Október 28-án zártuk a TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez című 

projektet, amelyben az Aparhanti Független Roma Egyesület konzorciumi partnereként 

valósítottunk meg. Ekkor Záró szakmai napot tartunk, fotósorozattal bemutattuk és szakmai 

beszámolóval értékeltük a projektet, tájékoztattuk a sajtó munkatársait, záró kiadványt 

adtunk ki.   

ÉLETFA PROGRAM: A TÁMOP-5.5.1-B-11/2-2011-0314 KAVICS – Közösségi 

Alternatívák Völgységi Impulzív Családoknak című projekt ÉLETFA PROGRAM keretében  

Bonyhád Város Önkormányzatával együttműködve, a BONYCOM Kft. dolgozói 

segítségével 2013. október 31-én első ütemben 30 db fát ültettünk ki a 2013-ban született 

gyermekek családjaival  

 Széchenyi Iskola előkertjébe, sportudvarába és az épület melletti zöld területekre, 

Millenniumi Parkba. Októberben kaptunk hírt arról, hogy Komposztáljunk Szászváron, 

Györében, Mázán és Izményben című pályázatunk támogatást nyert, így annak előkészítése, 

a szerződéskötés és a november elsejei projektkezdés feladatait is elvégeztük.  

Novemberben NEA nemzetiségi pályázatot készítettünk és adtunk be 8 civil szervezet 

részére, valamint NEA 2014. évi működési és szakmai pályázatra összesen 31 pályázatot 

nyújtottunk be. 

November 29-én részt vettünk a Szekszárdon megrendezésre kerülő Széchenyi Programiroda 

Őszi konferencia sorozatán, illetve a záruló projektek beszámolóit, értékelését végeztük el. 
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Az őszi-téli hónapokban Váralján Családbarát esték keretében 1-1családi témát dolgoztunk 

fel foglalkozásvezetők segítségével.  

December 2-án TÁMOP-5.5.1-B-11/2-2011-0314 KAVICS projekt keretében Szülőklub 

került megrendezésre Gyermekem kiemelt figyelmet érdemel. Vannak kudarcai. Lesznek 

sikerei? címmel. 

December 15-én a Solymár Imre Városi Könyvtárban „Legyen minden gyermeknek 

Karácsony!” címmel megrendezésre kerülő jótékonysági műsor szervezésében és 

lebonyolításában is részt vettünk más civil szervezetekkel együttműködve. E program 

keretében a fellépők felkérésén túl 50 gyermek részére készítettünk adománycsomagot és a 

fellépők részére a Szülőklub segítségével mézeskalács ajándékot. Köszönjük a rendezvényen 

Kovács Gábor, a szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Újvári Bors Bendeknek, Modern 

Tánc tanszak Bonyhád BÁI, Domonkos László, Bogos Emőke és Csaba Józsefné 

mesemondó önkéntes fellépését.  

Az év végi, decemberi feladataink közé tartozott a pályázati beszámolók, szakmai 

értékelések, projekt előrehaladási jelentések benyújtása, a pénzügyi év zárásának 

előkészítése, a projektmappák ellenőrzése és rendezése, a tanoda pályázatok kiírás 

módosulás miatti korrekciója, az új honlapunk tervezése és a szakmai anyagokkal feltöltése, 

valamint az Archívum éves mappájának és elektronikus változatának elkészítése, 

archiválása, a két projekt a tanoda és a családi napközis csoportok folyamatos működésének 

biztosítása. Folyamatosan végezzük a pályázatfigyelést, projektgenerálást, saját projektek 

tervezését. Decemberben értékeléssel, konzorciumi üléssel zártuk az évet, amelyen a 

szükséges szervezeti változások, módosítások áttekintésére is sor került.  

 

7 éves szervezetként a Völgység legtöbb embert foglalkoztató, legtöbb forrással gazdálkodó 

civil szervezetévé váltunk. 

2013-ban bejegyzett képzésünk: Önkéntes menedzsment (17 óra) az ÖKA szakmai 

támogatásával.  

2013-ban lebonyolított felnőttképzéseink:  

-  1./2013. Közösségépítő technikák 30 óra (2013.03.12-2013.04.10.) 10 fő részvételével 

- 2./2013. Álláskeresési, munkaerő-piaci tréning 30 óra (2013.05.13.- 2013.05.17.)   21 fő 

részvételével  

- 3./2013. Kommunikációs tréning 30 óra (2013.07.1- 2013. 07.05.) 8 fő 
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- 4./2013. Beilleszkedésre felkészítő önismereti-és közösségépítő tréning 30 óra (2013. 07. 

01-07.05 ) Csapatépítő tréning 9 fő 

- 5./2013. Civil szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására- Önkéntes, menedzsment 

képzés 17 óra (2013. 09.11- 2013.09.12.) 10 fő  

 

Kollégáink (megvalósítóink képzésben részvétele:  

- 8 fő Közösségépítő tréning 

- 1 fő Önkéntes menedzsment  

- 1 fő Aktív Állampolgárok a Visegrádi Országokban 30 órás (Visegrad Fund, British 

Council, Tm. TIT Egyesület) 

 

A Tolna Megyei Önkormányzattal együttműködve a környezetvédelmi pályázataik szakmai 

anyagának véleményezését vállaljuk felkérés esetén önkéntes feladatként.  

A civil szervezetek forrásbevonását, szakmai munkájuk fenntarthatóságát rendszeresen 

tanácsadással segítjük. 

 

Együttműködők:  

Bonyhád Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda Partnerségi Munkacsoport 

tagjaként az egészségfejlesztés érdekében az iroda által megküldött dokumentumokat 

elektronikus felületeinken közzétettük, ügyfeleink számára kiajánlottuk szűrőprogramjaikat.  

 

Együttműködünk más Tolna megyei településeken működő társszervezetek, szervezetek 

munkájában:  

- Újra Dolgozni Tolnában Egyesület - Szekszárd 

- ÖKO Munkacsoport Paks  

- IFU – Szekszárd  

- Polip Szekszárd 

- Zöldtárs Alapítvány Szekszárd 

- Aparhanti Független Roma Egyesület  

- Váraljai Református Egyházközség 

- Váraljai Hagyományőrző Egyesület 

- VM DASZK  
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- Szent László TISZK 

- MIOK HAHE Pécs  

- Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület Bonyhád 

 

Projektjeink által 3 megyében 19 önkormányzattal és mintegy 30 civil szervezettel 

működünk együtt dokumentált módon.  

 

Támogatóink 2013-ban:  

Projektjeink az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.  

Autonómia Alapítvány  

Bonyhád Város Önkormányzata 

BONYCOM Kft.  

Szénási Tibor 

Ezer Balázs 

 

Köszönjük a támogatók, az önkéntesek és az Ifjúsági Közösségi Szolgálatot szervezetünknél 

teljesítők és kollégáink munkáját!  

 

 

 

 

Bonyhád, 2013. december 31. 

 

 

 

 

 

                                         Dudás Olga kuratóriumi elnök 
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