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2014. 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. 

 

A 2014. évben 3 jelentős projekt megvalósítása zajlott:  

 

I. KAVICS – Közösségi Alternatívák Völgységi Impulzív Családoknak 
 

Az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület konzorciumi partnereként 2013. 03. 

01-től 2014. 12. 31-ig lebonyolított TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0314 –es projekt keretében 

alapítványunk feladata volt:  

 

A,  Életfa Program  

 

Célja: Gyermekvállalás népszerűsítése, 

hagyományteremtés, a településen a parkokban, 

közterületeken a fák gondozásába a lakosság 

bevonása, zöldterületek, parkok szebbé tétele 

 

A programelem keretében minden 2013-ban és 

2014-ben megszületett gyermekek részére Bonyhád 

Város Önkormányzata és a BONYCOM Kft. 

együttműködésével életfát ültettünk, amelyre a 
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kislányok rózsaszín, a fiúk kék szalagot kaptak, amelyen a nevük, születési dátumuk és a 

program neve szerepel. A csemetét igénylő családokkal az alapítvány és Bonyhád Város 

megállapodást kötött arról, hogy a csemeték a családok védnöksége alá kerülnek, a családok 

vállalták a fácskák gondozását.  

A szülők, nagyszülők, gyerekek együtt vettek részt az ültetésen, 

amely során fotósorozatot készítettünk róluk, amely képeit 

DVD-re írva emlékül kaptak az alapítványtól 1 szalag 

kíséretében. A fák helyének kijelölését, a fajták meghatározását 

Bonyhád Város rendezési tervéhez igazodó ültetési terv alapján 

végeztük el. Köszönjük a BONYCOM KFT. segítségét!  

Örömünkre szolgált, hogy nagy érdeklődés mutatkozott a 

családok részéről a program iránt.    

  

Ültetési helyszínek 2014. Tavaszán: 

Ifjúsági Park, Majos, Benczúr utcai játszótér, Kőrösi Csoma 

Sándor utcasarok, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Sportudvara, Fáy óvoda melletti zöld terület, Perczel-kert, 

Bonyhád-Börzsöny, Millenniumi Park. 

 

2014. Őszén: Kőrösi Csoma Sándor utca, Millenniumi Park, Fáy András lakótelep játszótér és 

lakóházak közötti zöldterület (9, 12, 26-27) Fáy ltp. Mátyás Király utca sarka, Bezerédj  

 

 

B, Váralján családi csapközi működtetése 

Cél: A gyerekek részére képességfejlesztő foglalkozásokkal az iskolai sikerességük 

támogatása és a családok számára helyi környezetben a gyermekek napközbeni ellátásának 

biztosítása.  

 

Mivel a pályázati szakaszt követően a Laurus Alapítvány a családi napközis csoportokat már 

létrehozta, a projekt keretében az eszközpark fejlesztésére, játékok, sporteszközök 

beszerzésére került sor. Váralján jelenleg 2 csoportban 14 gyermek részére biztosítunk családi 

napközis szolgáltatást.  

 

 

   

 

A program keretében a gyermekek napközbeni ellátásán túl 2 alkalommal kirándulni vittük a 

gyerekeket és néhány szülőt, testvéreket és váraljai fiatalokat.  
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Március 28-án Szekszárdon a felújított Babits Mihály Művelődési Központban  3D 

mozifilmet nézhettek meg a gyerekek. Május 31-én pedig Bikalra a Reneszánsz 

Élménybirtokra látogatott 32 fő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C, Szülőklub 

 

Célja: Hozzunk létre a Széchenyi István Általános Iskolába járó tanulók szülei részére egy 

olyan Szülőklubot, amely segítséget nyújt a gyermeknevelés terén, ahol az azonos 

problémákkal küzdő szülők tapasztalatot cserélhetnek, kapcsolatot építhetnek, ahol 

szakemberektől kaphatnak információt és egyéni tanácsadást. Épüljön ki a szülők önsegítő 

közössége.  

 

A KAVICS című projekt keretében a klub életét 1 fő klubvezető, Dománszky Zoltánné 

segítette. A klub keretében valósítottuk meg a Szülők Akadémiája programsorozatot, amely 

során minden hónapban egy-egy gyermeknevelési témában hívtunk külső előadót, 

szakembert. A foglalkozásokon lehetősége volt a szülőknek kérdés feltevésére vagy akár 

egyéni konzultációra is. Örömünkre szolgált, hogy a pedagógusok és gyerekek is érdeklődőek 

voltak, több előadáson részt vettek.  

 

 

2014-ben a klubfoglalkozások témái és előadói:  

 

Február 04. Amikor gyermek bántalmaz gyermeket  előadók: Nesz János rendőr alezredes, 

László Erika rendőr őrnagy, Szabó Ferenc Roland  iskolarendőr 

Április 04. Nagycsoportosból kisiskolás lesz gyermekem! előadó: Salamon Éva 
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Május 21. Szülőség előadó: Tari Annamária pszichoterapeuta, pszichoanalitikus 

Szeptember 02. Az erdő nevelő ereje előadó: Dománszky Zoltánné 

Szeptember 24. 30 éves a Széchenyi előadó: Benéné Kovács Edit 

Október 02. Betépve jobb? – a kamaszkor nehézségei, megoldási lehetőségek előadó: Dr. 

Szemelyácz János 

November 19. Alvászavar következményei előadó: Dr. Faludi Béla 

December 01. Helyes testtartás Gulyás Péter 

December 10. Miért mégis a család? előadó: Dr. Bagdy Emőke 

December 17. Szülők Akadémiája programsorozat záró foglalkozása 

 

D, Családbarát esték 

 

Célja: Váralján a késő ősztől, kora tavaszig tartó időszakban havonta 1-1 alkalommal 

„beszélgetős esték lebonyolítása, amelyeken a hit, az erkölcs kérdéseinek megbeszélésére, a 

családszervezés, a generációk közötti tapasztalatcserére, a különböző csoportok érveinek, 

véleményének megismerésére van lehetőség.  

 

A Családbarát estek témái, tevékenységei voltak a projekt keretében:  

- Őszi koszorúkészítés     

- Palacsinta party 

- Advent  

- Tavaszi virágok 

- Kézműves foglalkozás 

- Közös főzés 

 

 

E, TÁVMUNKA SZEMINÁRIUM és Távmunka konferencia 

 

A projektelem célja az volt, hogy pontos információkat nyújtson a távmunkáról, mint 

alternatív foglalkoztatási formáról, kapcsolatot építsünk ki távmunka foglalkoztatók és 

munkavállalók között. A nők számára alternatívát mutassunk arra, hogyan lehet 

összehangolni családi szerepüket a 

munkahellyel. 

 

A Völgységben igen alacsony a távmunkában 

foglalkoztatottak száma annak ellenére, hogy ez 

a foglalkoztatási forma is már hazánkban is 

egyre ismertebb, elterjedtebb.  

A szemináriumot 12 fő részvételével 4 nap alatt 

napi 8 órás időtartamban 2014. május 22-23; 26-

27-én bonyolítottuk le a Polgármesteri Hivatal 

házasságkötő termében.  

A Magyar Távmunka Szövetség előadói 
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ismertették a távmunka tudnivalóit, szó volt arról, hogy milyen keretek között, milyen 

távmunka végzésére van lehetőség, mik a foglalkoztatók tapasztalatai, és mik a foglalkoztatók 

és a munkavállalók jogai. A szeminárium keretében a résztvevők önismereti gyakorlatok 

során győződhettek meg alkalmasságukról, konzultációt folytathattak távmunka 

foglalkoztatóval, megismerhették a távmunka végzéséhez szükséges elektronikus felületet, 

információt kaphattak valós és nem valós távmunka hirdetésekről, megtudhatták, milyen 

ajánlatokat érdemes komolyan vennie az álláskeresőnek.  

 

A csoportban gyermekét váró kismamák, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek és 

többletjövedelmük érdekében munkát vállalni szándékozók is voltak. A szeminárium utolsó 

napján vehették át a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványokat. 

 

2014.05.22-23. Távmunka Szeminárium 

2014.05.26-27. Távmunka Szeminárium 

2014.11.13. Távmunka konferencia – Koller Panzió  előadó: Róbert Nóra 

 

December 1.én az alapítvány a  KAVICS című projekt Záró rendezvényén számolt be a 

munkájáról.  

 

 

II. Komposztáljunk Szászváron, Györében, Mázán és Izményben!     
                    

(KEOP-6.2.0/A/11-2011-0253) című 2013. 11.01-től 2014. október 31-ig tartó projektünk 

keretében a Völgység településein a komposztálást népszerűsítő, az ismereteket, 

tapasztalatokat átadó képzéseket osztottunk ki 400 család részére, akik vállalták a 

komposztálás megkezdését. Számukra a támogatásnak köszönhetően térítésmentesen 

biztosítottuk az 1 m3-es keményfa komposztálókat, a kertészeti naptárt és a Amit a 

komposztálásról tudni kell című kiadványt. A bevont családok részére az alapítvány 

irodájában térítésmentes tanácsadást is biztosítottunk, amely a projekt lezárultát követően is 

folyamatos.  

    
 

Komposztáló osztások 2014-ben:  

2014.04.04. 14 óra Izmény Polgármesteri Hivatal 

2014.04.04. 16 óra Györe Művelődési Ház 

2014.04.25. 14 óra Szászvár Faluház 

2014.04.30. 14 óra Szászvár Faluház 

2014.05.16. 14 óra Szászvár Faluház 
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2014.05.20. 14 óra Máza Művelődési ház 

2014.05.30. 14 óra Szászvár Faluház 

2014.06.03. 16 óra Máza Művelődési Ház 

2014.06.11. 16 óra Szászvár Faluház 

2014.09.17. 14 és 16 óra Szászvár Faluház 

2014.09.18. 12 óra Györe Polgármesteri Hivatal 

2014.09.18. 14 óra Izmény Művelődési Ház 

2014.10.16. 14 óra Szászvár Faluház 

2014.10.17. 14 és 16 óra Szászvár Faluház 

 

III.  Csillagrózsa Tanoda (TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0003) 

 

2014. 01-01-től 2015. 10.31-ig működik a projekt keretében a Csillagrózsa Tanoda a váraljai 

Teleház épületében.   

 

A projekt keretében 30 fő többségében halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás és 

középiskolás tanuló részére egyéni mentori szolgáltatás, közösségi programok, 

képességfejlesztés, felzárkóztatás, indirekt fejlesztés, szociális segítségnyújtás és 

identitástudat erősítése szorosan együttműködve a családokkal és a pedagógusokkal. Arra 

törekszünk, hogy a bevont tanulók évismétlés nélkül végezzék el az általános iskolát, majd 

hiányszakmában végzettséget biztosító, vagy érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább. 

A középiskolát végzők pedig alkalmassá váljanak a munkába állásra, a családi szerepükre, ill. 

minél több fiatal tanuljon felsőoktatási intézményben tovább.  

 

Tevékenységeink: A projekt elején bemeneti mérést végeztünk, amely alapján elkészítettük a 

bevont tanulók egyéni fejlesztési tervét. A gyerekeket a szakköri munkák, rendezvények, 

során folyamatosan készítjük fel családi szerepükre, illetve pályaválasztásra, amely a 

munkaerő piaci sikerességüket is támogatja. A Csillagrózsa Tanoda életébe igyekszünk a 

családokat is bevonni, számukra munkaerő-piaci, szociális segítségnyújtást, tanácsadást 

biztosítunk. Az iskolába lépők számára képességfejlesztő programot bonyolítunk le, sulikezdő 

csomagot biztosítunk. A kirándulások, nyári táborok az ismeretszerzést, élményszerzést és a 

közösségépítést, valamint a tehetséggondozást is támogatják. A gyerekek és mentoraik más 

működő tanodákat is meglátogatnak a projekt keretében, tapasztalatot szereznek azok 

működéséről és a jó gyakorlatokat adják át. A gyerekeknek naponta uzsonnát biztosítunk.  

 

A tanoda keretei között működtetett szakköreink, klubjaink:  

Reform-nasi szakkör  

Kölyök kuckó 

kommunikáció és dráma szakkör 

Kreatív barkás szakkör  

 

http://www.laurusalapitvany.hu/


 
7150 Bonyhád, Fáy ltp. 9. II/9., 74/454-460, www.laurusalapitvany.hu  
adószám: 18866623-1-17;  
felnőttképzési engedély száma: E-000641/2014 
felnőttképzési intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2367 
önkénteseket foglalkoztató szervezet regisztrációs sorszáma:  2757.  

Székhely: 7150 Bonyhád Fáy ltp. 9.

: 06/74 454-460;     mobil: 06/20-39-444-59;      e-mail: laurusalapitvany@gmail.com 

honlap:  www.laurusalapitvany.hu 

Nyitott  és külső tanodai programjaink:  

2014.04.18. Szülői tájékoztató  

2014. július 17. közös főzés  

2014. július 29. Bűnmegelőzés foglalkozás  ea: Huszti Gábor  

2014. augusztus 4. Szülői tájékoztató a táborról  

2014. augusztus 5. Személyes higiénia alapfokon Kovácsné Perger Mónika 

Egészségfejlesztési Iroda 

2014. augusztus 29. Tanoda találkozó Váralján fellépő: 

Kovács Gábor 

2014. október 29. Koszorú készítés 

2014. november 11. Márton nap és lampionos 

felvonulás Váralján 

2014. december 4. Mikulás délután 

2014. december 22. Karácsonyi kézműves délután  

 

2014. szeptember 26-án Pécsett a Kutatók éjszakája rendezvényen és a Meszesi Tanodával 

találkozón vettek részt a gyerekek és a mentorok.  

 

Táborozás: A váraljai Csillagrózsa Tanoda diákjai 2014. augusztus 

11. és 15. között a Pécsbagotán az Álmosvölgyi nomád táborban 

ismerkedtek meg a honfoglalás kori harceszközökkel, megtanulták 

használni a dárdát, dobócsillagot, íjat, ostort és szablyát, a jurtában 

lakás rejtelmeit, lehetőségük nyílt megismerni a magyar lófajtákat, 

kipróbálni a gondozásukat, etetésüket, lovagolni, tevegelni. Egy 

suttogót is megismerhettek, aki a lovak idomítását mutatta be. Az utolsó napon ügyességi 

sorversenyeken küzdött meg a Mamutok és Farkasok csapata.  
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7150 Bonyhád, Fáy ltp. 9. II/9., 74/454-460, www.laurusalapitvany.hu  
adószám: 18866623-1-17;  
felnőttképzési engedély száma: E-000641/2014 
felnőttképzési intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2367 
önkénteseket foglalkoztató szervezet regisztrációs sorszáma:  2757.  

Székhely: 7150 Bonyhád Fáy ltp. 9.

: 06/74 454-460;     mobil: 06/20-39-444-59;      e-mail: laurusalapitvany@gmail.com 

honlap:  www.laurusalapitvany.hu 

 

 

Képzéseink:  

 

2014.01.27-2014.02.28. Álláskeresési munkaerő-piaci képzés Kisvejke 1/2014. 

2014.05.01-12.08-ig Közösségépítő képzés MIOK 120 óra 18 fő részére 2/2014. 

2014.08.27. Felnőttképzési engedély megszerzése 

2014.12.06. Közösségépítő technikák tréning 120 óra 5 fő részére HÉT Egyesület Szekszárd 

3/2014 

 

A Laurus Alapítvány 2014. évi egyéb programjai, rendezvényei 

 

2014.06. Tolna megye Önkéntes Központja a Laurus Alapítvány  

2014.09.16. Esélyegyenlőségi program megvalósulása Bonyhádon Prezentáció Pécsett 

2014.10.15. Parlagfű verseny 2014 

2014.12.02. ÖKH Találkozó 

 

Együttműködés 
 

Bonyhád Város Önkormányzata 

Nagymányok Város Önkormányzata 

Kisvejke Község Önkormányzata 

Kakasd Önkormányzata 

Lengyel Község Önkormányzata 

Bátaapáti Község Önkormányzata 

Váralja Község Önkormányzata 

 Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény 

TISZK Jókai Mór SZKI 

Bonycom Bonyhádi Közüzemi Kft. 

Solymár Imre Városi Könyvtár Bonyhád 

Hungária Takarék 

Koller Panzió 

Ezer és Társa Bt. 

Huszti Gábor 
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