Kedves Olvasó!
Kiadványunk célja a Győrben és környékén működő
aktív civil szervezetek bemutatása. Szeretnénk, ha egymásra találnának, egymás munkáját segítenék, illetve
szolgáltatásaikat vállalkozások és magánemberek mind
szélesebb köre ismerné meg.
Fontosnak tartjuk a segítő szándékok célba találását, legyen az egy magánszemély adójának 1%-a, egy
cég tárgyi, szakmai vagy anyagi segítsége, esetleg önkéntesek munkája. Tudjuk, hogy nem egyszerű egymásra találnia a szükségletnek és a segítségnek, valamint
a keresletnek és a kínálatnak. Nem titkolt szándékunk
ennek a folyamatnak a megkönnyítése mind a támogató, mint a támogatott részéről.
Tervünk, hogy e listát a későbbiekben tovább bővítjük, újabb civil szervezetek bemutatásával.
Köszönjük, ha átlapozzák kiadványunkat és használják akár szolgáltatás keresésére, akár támogatottjaik
kiválasztására!
Győr, 2020. március 3.
Tisztelettel:
Koncz Nóra
a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület elnöke
és a kiadvány létrejöttének koordinátora
A kiadvány megvalósulásához anyagi segítséget nyújtottak:
• Ökotárs Alapítvány CIVIL TÉRKÉP projektje
• Palatia Nyomda
• CAMELOT Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete
• Keret Egyesület
• Kocka Művészeti Egyesület és a MOKKA Alkotócsoport
• Ludens Rekreációs Egyesület
• Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
• Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület
• Reflex Környezetvédő Egyesület
• Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás
Alapítvány
• Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete
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Polgármesteri köszöntő
Győrben minden társadalmi cél mellett találunk egy
civil szervezetet, legyen szó fogyatékkal élők támogatásáról, természetvédelemről, vagy épp kultúráról.
Munkatársaik nap, mint nap azért dolgoznak, hogy ezek
a nemes célok megvalósuljanak, hogy a világot a maguk
módján mindannyian egy kicsit jobbá tegyék. Hallatják
az ifjúság hangját, megoldási javaslatokat dolgoznak ki
integrált közösségek kialakítására, fákat ültetnek egy
zöldebb jövőért. Szívügyük az adott terület, ahogy nekem az élhető, egészséges fenntartható Győr.
Éppen ezért, ez a civil kiadvány Győr polgármesterének
legalább olyan fontos, mint az abban megjelenő szervezetek számára, hiszen ők testesítik meg azt a lelkesedést, elkötelezettséget és összefogást, amit magam is
képviselek és szorgalmazok.
Ez alkalommal kis közösségek fogtak össze, és egymást
erősítve, közös kiadványban mutatják be tevékenységüket és jövőbeni terveiket. Bízom benne, hogy a kiadványban szereplő civil szervezetek inspiráló munkájuk
bemutatásával lelkes segítőkre, támogatókra találnak,
akik nem csak adójuk 1%-át ajánlják fel, hanem akár
hosszabb távú együttműködésüket is. Munkájukhoz további sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánok!
Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
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708. SZÁMÚ
RÓMER FLÓRIS
CSERKÉSZCSAPATÉRT
ALAPÍTVÁNY
www.romerfloris.hu
Pap Zoltán
csapat@romerfloris.hu
+36 20 388 7877

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Minden évben két tábort is szervez
a 708-as számú Rómer Flóris Cserkészcsapat. Ezekben a táborokban minden olyan
családnak, ahonnan legalább 3 gyermek
érkezik, csupán kettő gyermekük tábori költségeit kell kifizetniük. A harmadik
gyermekét az alapítvány állja, segítve ezzel a nagycsaládok részvételi lehetőségét.
Az alapítvány működése óta évről évre
emelkedik a gyermekek száma, így a támogatottak száma is.

Adószám: 18971600-1-08 | Bankszámlaszám: 63200339-11009759

„A CSERKÉSZET NEM VALAMI HOMÁLYOS VAGY
BONYOLULT TUDOMÁNY, INKÁBB MOSOLYGÓS
JÁTÉK... NEVELŐ HATÁSÚ, ÉS ALKALMAS ARRA, HOGY
AKÁRCSAK AZ IRGALMASSÁG, GAZDAGÍTSA AZT IS,
AKI AD, ÉS AZT IS, AKI KAP.”
(ROBERT BADEN-POWELL A CSERKÉSZET
MEGALAPÍTÓJA)
Kérem, mutassa be szervezetét!
2002-ben a cserkészcsapatunk működésének elősegítése érdekében alakult meg a
„708. sz. Rómer Flóris cserkészcsapatért
alapítvány”. A létrehozás óta folyamatosan támogatjuk az alapítvány nevében is
szereplő cserkészcsapat munkáját. Az elmúlt évek alatt számos rászoruló cserkész
táborozását segítettük anyagilag, valamint a csapat felszerelésének bővítésével
lehetővé tettük a csaknem 120 fős, önkéntes vezetők által irányított szervezet
működését.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Az alapítvány célja hosszútávon, hogy
a cserkészcsapat támogatásával lehetőség nyíljon arra, hogy a csatlakozó gyermekek emberebb emberré váljanak a
jellemnevelés által. Szeretnénk, ha a cserkészeink megismerkedhetnének a vallások
világával, a magyar népi hagyományokkal,
monda és mesevilággal, népi táncokkal.
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A támogatott programok alkalmat nyitnak
arra, hogy a gyermekek személyiségfejlődését biztosítsuk a felnőtté válás útján.
Célunk, hogy a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket segítsük, felzárkóztatásukhoz, élményhez jutásukhoz hozzájáruljunk.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Kiemelt célunk a következő két évben,
hogy mentorálásunk alatt megalakulhassanak Pannonhalma és Acsalag cserkészcsapatai. A megalakulással az ott élő
gyermekeknek is lehetősége nyílna csatlakozni a cserkészekhez, programokon
részt venni, értéket teremteni. Emellett a
cserkészcsapatunk otthona nagyon rossz
állapotban van és komoly áremelkedés
is történt a bérleti díjak terén. Ezért szeretnénk segíteni őket a felújításban és az
anyagi terhek viselésében.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Építőipari támogatás, mint új nyílászárók,
új radiátorok, csempe, vizes blokkhoz
szükséges felszerelések, festék, vezetékek a felújításhoz.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének? (jogi, pénzügyi,
grafikai, informatikai, tolmács, stb.)
Pénzügyi területen a pályázatírásban és
az elszámolásban lenne szükségünk segítségre. Emellett a vezetőképzés területén
különböző coaching szakemberek bevonása is előnyünkre válna.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Gyermekekkel való foglalkozás heti rendszerességgel. Az önkénteseink többsége
18 éven aluli őrsvezető, akik közvetlen
a gyermekekkel foglalkoznak. A 18 éven
felüliek operatív tevékenységekben vesznek részt, mint a felszerelés karbantartása, programok megszervezése.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Dokumentáció, online galéria aktualizálása, hiányosságok pótlása. Az önkéntesek
terheinek csökkentését érhetnénk el vele,
a hatékonyabb működés felé, valamint

a nagyobb csapatlétszám felé tett lépés
érdekében. Emellett feladata lehetne
a felújítás koordinálása, támogatók felkutatása.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
A csapatotthon nyílászáróinak törött üvegeit cseréltetnénk ki.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Vizesblokkot alakítanánk ki a csapatotthonunkban, hogy kézmosási és illemhely
használati lehetőség legyen a csapat tagjainak a foglalkozások és programok alatt.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Vennénk a belváros közelében egy családi házat nagy udvarral, ahol bármikor
összegyűlhetnek cserkészeink, hogy programokat tartsanak építő környezetben,
gyakorlati tudás elsajátítására is alkalmas
területen. A város 100-150 km-es környékén pedig erdő részleteket vásárolnánk,
ahova az ország minden cserkészcsapata
ingyenesen járhatna táborozni, könnyítve
ezzel a csapatok anyagi terhein.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Olyan programokat is szerveznénk, amelyekre „külsősöket” is szeretettel várnánk.
A jelenlegi csapatotthonunk erre alkalmatlan.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Bálint Györgyöt, „Bálint gazdát” kérnénk
fel, hiszen ő maga is cserkész. Nagyon
szimpatikus és követendő az életvidámsága, amit sugároz, illetve a nagy gyakorlati
tudása.
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„CAMELOT”
MOZGÁSSÉRÜLT FIATALOK
GYŐRI EGYESÜLETE
www.camelotgyor.hu
@gyorcamelot
Pécsi Gertrúd
gerti.gyor@gmail.com
+36 70 557 1246

Adószám: 18980251-1-08 | Bankszámlaszám: 10918001-00000020-63520002

„NEKÜNK NEM EGY ÓVÓN FÖLÉNK
BORULÓ ERNYŐRE, HANEM OLYAN
VILÁGRA VAN SZÜKSÉGÜNK,
AMELYBEN KÉPESEK VAGYUNK ÉLNI.”
(UWE FREHSE)

Kérem, mutassa be szervezetét!
Egyesületünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy a baleset vagy betegség folytán
mozgássérültté vált emberek életében
bekövetkezett radikális és maradandó
változások feldolgozását lehetőség szerint megkönnyítsük, a mozgássérült személy társadalmi integrációját elősegítsük,
számukra szabadidős, kulturális és sport
programokat szervezzünk:
• Esély-órák
• Kerekesszékes akadálypálya
• Élő Könyvtár
• Információnyújtás, tanácsadás, képzés
• Szemléletformáló, érzékenyítő és integrációs programok
• Szabadidős és sporttevékenységek
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Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
A mozgássérültek életét megkönnyítő
szolgáltatások beindítása.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
A jelenlegi, jól működő programjaink folytatása.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Laptop.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Kisfilm forgatás.

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Pályázatírás.

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Hiányzó szolgáltatások beindítására, ill.
a jelenlegiek kibővítésére; személyi segítőszolgálat, támogató szolgálat, védett
munkahely létrehozása, működtetése.

Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Program szervezése és lebonyolítása,
helyszín előkészítése, fotózás.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
2017: megjelent Ne parázz! című, az
egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos
tájékoztató kiadványunk.
2018: Így kere(é)k! című szemléletformáló
kisfilmet készítettünk.

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Esélyegyenlőséggel, integrációval kapcsolatos, ill. szabadidős programok szervezése. Így hozzájárulnánk egy nyitottabb,
befogadóbb társadalom létrejöttéhez, és
a tagjaink életminősége is javulhatna.

Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Városi programokon, oktatási intézményekben szemléletformáló, érzékenyítő
és integrációs programokat tartunk.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Kirándulás tagjainkkal, önkénteseinkkel,
gyakornokainkkal.

Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
A programjaink lebonyolításához, az egyesület működtetéséhez.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Till Attila rendező. Többször adta már az
arcát esélyegyenlőséggel kapcsolatos
programhoz.
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CIFRA MŰHELY
KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS
EGYESÜLET
www.ciframuhely.hu
@ciframuhely.egyesulet
Deésy Gábor Ádám
ciframuhely@gmail.com
+36 30 901 2822
@ciframuhely
Adószám: 18034941-1-08 | Bankszámlaszám: 58600283-11190428-00000000

CÉLUNK A KÁRPÁT-MEDENCE SOKSZÍNŰ NÉPI
KULTÚRÁJÁNAK BEMUTATÁSA KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKON,
MŰHELYFOGLALKOZÁSOKON KERESZTÜL.
„A HAGYOMÁNYOK ÚTJÁN”
Kérem, mutassa be szervezetét!
Egyesületünk 2009-es megalakulása, egy
magán kezdeményezésnek köszönhető,
amely során a népzenét és néptáncot
kedvelő alapító tagok elhatározták, hogy
a Kárpát-medencei sokszínű népi kultúra
bemutatásának szentelik szabadidejüket.
Megalakulásunk alapját egy teljes cifra
szoba bútorzat-, valamint szőttes-gyűjtemény képezi, mely Kalotaszeg egy kis
falujából, Mérából származik. Az erdélyi,
kézzel festett bútorok, kézi hímzések és
viseletek, egyedülálló módon képviselik a
tájegység jellegzetességeit. A szellemi hagyatékot tekintve videó és hanganyaggal
is rendelkezünk, amely Kalotaszeg táncait,
zenei jellegzetességeit mutatja be. Egyedülálló kiállítási anyagunk egy mérai család hagyatéka, amely 2009 óta, Cifra szoba Mérából címmel járja az országunkat,
sőt kis túlzással a világunkat.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
A megkezdett úton szeretnénk tovább
haladni, folytatni kívánjuk óvodai, iskolai
kulturális magvető programunkat, melyet
8

már a Kárpát-medence egészére sikerült
kiterjesztenünk. A megkötött barátságokat tovább kívánjuk mélyíteni szerte a világban. Bízunk abban is, hogy az egyesület
székhelyéül szolgáló Écs településen útjára bocsátott Cifrásdi Piknik elnevezésű
kulturális közösségi programunkat tovább
folytathatjuk.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Hosszú éveken keresztül az Ördögkatlan fesztiválon, a saját Cifra udvarunkban
vártuk a Kárpát-medencei kultúrára éhezőket. Ezen sikerek és tapasztalatok után
2019-ben vágtunk bele a Cifrásdi Piknikbe
a festői écsi dombokon. Az ingyenesen
látogatható Pikniken előre meghirdetett
családi, gyermek és felnőtt műhelyfoglalkozások, előadások közül válogathattak az
érdeklődők. A visszajelzések alapján arra
jutottunk, hogy hagyományt teremtünk,
és célunk, hogy 2020-ban is folytathassuk megkezdett kulturális, közösség építő, környezettudatos munkánkat az écsi
CIFRÁSDI PIKNIK-en. Szeretnénk megta-

lálni és meghívni a hasonlóan gondolkodó
civil szervezeteket, baráti közösségeket,
önkormányzatokat, egyetemeket, vállalkozásokat is.
Szeretnénk a meglévő, egyesületi tulajdonban álló régi nádas tömésházunkat
is felújítani és bekapcsolni a kulturális vérkeringésbe.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Az egyesület az elmúlt tíz évében számtalan helyszínen valósított meg kulturális
programokat, egytől egyig mindegyikre jó
érzéssel gondolunk vissza. Ami tán a legfontosabb, hogy sikerült mi magunknak is
újra megtalálni egymást, közösségbe szerveződni és folyamatosan tanulni, fejlődni,
hogy a gyorsan változó világunkban is elérhessük, megszólíthassuk nemtől, kortól
függetlenül embertársainkat.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Kulturális műhelyfoglalkozásainkon a
nemzeti hovatartozás és tudatos gondolkodás magvainak közvetett módon történő elültetését céloztuk meg tánctanításon, énektanításon, hangszersimogatón,
íjászaton, viseletbe öltöztetésen és népi
játékok bemutatásán, környezettudatos,
szemléletformáló és színházi előadásokon, népzenei koncerteken keresztül.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Az egyesület tulajdonában lévő nádas ház
felújításához volna szükségünk építőanyagokra.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Keressük azokat a pénzügyi támogatókat, akik segítik óvodai magvető és/vagy
Cifrásdi Piknik közösségi programjaink
idei megvalósítását. Az elkészült kalotaszegi kifestőnk folytatásaként megjelent
Csángó kifestő könyvünk nyomtatását.

Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Örömmel fogadunk magvető és nyári
tábor programjainkhoz elsősorban egyetemi tanulmányaikat folytató szakirányú
(szocped, gyógyped, közösségszervező,
tanár, tanító) hallgatókat.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Annak az embernek igazán cifra éve lenne! Lehetősége nyílna kipróbálnia, megvalósítania önmagát a meglévő programok
szervezése mellett.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Csángó kifestőnket küldenénk nyomdába.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Magvető, Cifrásdi Piknik, Kifestő könyv.
Úgy csinálnánk, hogy mindegyik programra jusson.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Áthidalva a működési és szakmai pénzügyi
akadályokat, foglalkoztatottként alkalmazhatnánk egy állandó csapatot a meglévő kulturális programjaink folytatásához, melyet szerte a Kárpát-medencében
valósítanánk meg, továbbá az egyesület
tulajdonában lévő nádas házunk felújítását, illetve a tervező asztalon lévő kulturális terveinket is megkezdhetnénk.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
A kiállítási bútoraink állandó helyeként
szolgálna benne tartva a kulturális műhelyfoglalkozásainkat.
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EGY A VILÁGUNK
ALAPÍTVÁNY

www.egyavilagunk.hu
@egyavilagunk
Tremmelné Kovács Nóra
egyavilagunk@gmail.com
+36 70 341 8255

Adószám: 18284627-1-08 | Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85078822

ALAPÍTVÁNYUNK NEVE MINDENT
KIFEJEZ, AMIÉRT DOLGOZUNK, AMIT
CSINÁLUNK, AMIT SZERETNÉNK, HOGY
A TÁRSADALOM MINDEN TAGJA
SZÁMÁRA TERMÉSZETES LEGYEN:
EGY A VILÁGUNK.

Kérem, mutassa be szervezetét!
Azt szeretnénk megmutatni, hogy nincs
külön sérültek és épek világa. Célunk,
hogy Győr és környékén a halmozottan
sérült, kerekesszékes gyerekek és fiatalok
természetes részei legyenek a mindennapoknak, a társadalmi életnek. Az egy a világunk gondolat mentén szabadidős programokat szervezünk részükre integráltan,
illetve elmegyünk olyan rendezvényekre,
helyekre, ahol velük egy a világunk: integrált nyári napközis tábort szervezünk
a gyerekeknek, zsonglőrködünk, lovas kocsizunk, kirándulunk (erdőbe, kastélyba),
táncolunk, meseösvényen járunk, bábelőadáson és koncerten veszünk részt, zeneterápiát szervezünk, futóversenyeken
állunk rajthoz. Szakmai programokat is
biztosítunk a családoknak, jelenleg rendszeresen szervezünk mozgás- és kommunikáció fejlesztést.
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Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Szeretnénk, hogy évek, évtizedek múlva
már természetes legyen a kerekesszékes,
esetleg nem beszélő és súlyos mozgássérült gyerekek, felnőttek jelenléte az utcákon, a rendezvényeken, a kirándulásokon
stb. Szeretnénk őket felnőtt korukban is
támogatni, tervünk, hogy intézményt hozzunk létre számukra. Szeretnénk továbbá,
ha létrejönne egy segítő hálózat, amit az
érintett családok nemcsak munkaidőben,
hanem esténként és hétvégén is igénybe
tudnának venni.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Terveink között szerepel olyan kerékpárok
beszerzése, amiben a mozgássérültek speciális ülésben ülnek, a szülő pedig tekeri a
kerékpárt, így hosszabb távú kirándulások
is tehetők. Szeretnénk a családokat egy
közös hosszú hétvégére is elvinni úgy,

hogy ott a gyerekekkel napközben segítők foglalkoznak, a szülők pedig együtt
tölthetnek el egy kis szabadidőt. Az eddigi
programjainkat újabb ötletekkel kiegészítve továbbra is szeretnénk rendszeresen
megtartani. A kerekesszékes gyerekekkel
futóversenyeken is rajthoz állunk, szeretnénk egy külföldi versenyre eljutni Győrt
képviselve.

Az alapítvány adminisztrációs tevékenységében és a programok szervezésében tudna segíteni, illetve szükség esetén a családoknak az otthonában lenne segítség.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Tevékenységünket négy évvel ezelőtt
kezdtük, ezalatt számos élményt tudtunk
folyamatosan adni a gyerekeknek, a családoknak úgy, hogy ezekért a szülőknek
nem, vagy csak minimális díjat kellett fizetni. Büszkék vagyunk arra, hogy a legnagyobb költséggel bíró nyári napközis
integrált táborunkat - szintén minimális
szülői hozzájárulás mellett - eddig minden
évben meg tudtuk szervezni úgy, hogy
minden sérült gyermek mellé egy segítőt
biztosítottunk, és hogy az alapítvány programjain résztvevő családok száma folyamatosan emelkedik.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
A következő két évi tervben szereplő dolgok egyikét valósítanánk meg.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Speciális kerékpár, futókocsi, laptop, táblagép az alternatív kommunikáció tanulásához.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
A tervezett intézmény létrehozatalához
jogi és pénzügyi segítségre lenne szükségünk.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Jelenleg a programjainkon tudnának akár
fotózni, akár gyereket segíteni.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Futóversenyeken való nevezési díjakra
fordítanánk.

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Létrehoznánk az intézményt több terápia
biztosításával, és lehetőséget teremtve a
későbbi bentlakás előkészítésére is.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Nem üzlethelyiségnek használnánk, hanem lenne egy állandó helyünk, ahol a
programokat meg tudnánk tartani egy
megfelelő vizes helyiség kialakításával.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
A mi emberünk Micimackó. Ő rendelkezik
olyan tulajdonságokkal, amiket a súlyosan
halmozottan sérült gyerekek és fiatalok
közvetítenek a társadalomnak. Lassan
cselekszik és mozog, lassan él, de megfontoltan, lényegre törően, egyszerűen
és a lényeget látva gondolkodik és beszél,
hatalmas szíve van, szeretetet sugároz,
megbocsát, de igazán nem is tud haragudni senkire.

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
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FELPÉCÉRT
ALAPÍTVÁNY

www.felpecert.hu
alapitvany99@gmail.com
+36 20 355 4868

Adószám: 18538146-1-08 | Bankszámlaszám: 59800091-10012507

FELPÉC KÖZSÉG LAKÓI ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE.” – EZ VOLT A MEGALAPÍTÁSKOR KITŰZÖTT CÉLUNK.
Kérem, mutassa be szervezetét!
A Felpécért Alapítvány 20 évvel ezelőtti
megalapításakor feladataként jelölte meg
a kulturális élet színesítését, az örökségvédelem és a hagyományok területén való
munkálkodást. Mindezen feladatok végzéséhez célközönsége elsősorban a fiatalok, diákok, akiknek a településen felgyűlt
tudást át lehet adni, az idős embereket is
hasznossá lehet tenni. Nagy vállalása volt
a Felpéci Tájház létrehozása, működtetése, melynek sikerült az eltelt 15 év alatt
ismertséget szerezni, és hasznosítani a diákok körében.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Az ajándékba kapott, védelem alatt állóépületekben a tájházat olyan szinten működtetni, fejleszteni, mely az érdeklődő
diákcsoportok igényeit, elvárásait tudja
teljesíteni, emellett szakmai szempontból
a bejegyzett közérdekű muzeális kiállítóhely elvárásainak is megfelelnek.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
A tájház kiállítóterének bővítése a pinceés présházban. Az itt található kertrészben
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új, betegségeknek ellenállóbb szőlőfajták
telepítése, melyek a permetezést nem,
vagy csak minimális mértékben igénylik.
Folyamatban lévő etnobotanikai kertbe visszatelepíteni régi gyümölcsfákat,
melyeken egészséges, vegyszermentes
gyümölcsöt lehet termelni. A gyümölcsfogyasztás szükségességére ráirányítani
a gyerekek figyelmét. Megkedveltetni a
gyümölcsök fogyasztását. Magaságyás kialakításával bevonni a látogatások során a
gyerekeket a zöldség, fűszer- és gyógynövények termesztésébe.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Két adományozott ingatlan – lakóház és
pince-présház – felújításával megőriztük
a múltnak, kultúránknak azt a szeletét,
amely nem rekonstruálható, és a benne
megőrzött tudást át tudjuk adni a diákoknak.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Minden korosztályú diákcsoportnak tudunk múzeumpedagógiai foglalkozást
tartani, olyan közösségben végezhető
kézműves foglalkozásokkal (korongozás),

és más szabadidős programmal (íjászat,
lovas kocsizás, pogácsa készítés, kemencében sütés) szabadon, igény szerint ös�szeállítva, előzetes egyeztetéssel, mellyel
az egész napos kirándulás teljes idejére
biztosítja a gyerekek foglalkoztatását – játékok kiegészítésével.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Faanyag egy fedett szín elkészítéséhez,
hogy a szőlőbirtokon, a pince-présház körül az időjárás ne akadályozza a tervezett
programok megvalósítását.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Gyerekfoglalkozásoknál a kézműves foglalkozás, íjászat, kocsizás idején segíteni a
gyerekeket, a felnőtt irányítását.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
A már készülő etnobotanikai kert gondozása, fejlesztése megkövetelné, jó irányba tovább fejlesztené a lehetőségeket
a fenntarthatóság érdekében.

tárgyat összegyűjtenénk. A régi pincéket
úgyszintén felújítanánk, ezekre felmérési
rajzok is vannak. A felpéci két templomot
a vallási turizmus vérkeringésébe bevonnánk, vagy szorgalmaznánk ennek létrejöttét orgonakoncertekkel, egyházzenei
alkalmakkal, kórustalálkozókkal, szintén
együttműködés alapján. A foglalkoztatás
bővítésében nagyot ugorhatnánk!
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
A környékünk jelenleg lehetőség nélküli
„alvó” kézműveseinek teremtenénk alkotási, bemutatkozási lehetőséget elindulásukhoz, a Felpécért Alapítvány és a kézművesek összefogásával.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi
docens a „jelöltünk” erre a nagyköveti
címre. Egy helyi balladánk gyűjtésében
jeleskedett, a ballada ma már „megyerikum”, és népszerűsítése, tovább éltetése,
új műfajok teremtésével nemcsak a megyehatárokon, de az országhatárokon, sőt
a tengeren is túljutott személye által.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Foglalkoztató füzet nyomdai munkáira,
vagy kiállítási katalógusra.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
A fedett szín megépítésére a szőlőbirtokon, vagy mezítlábas tanösvény kialakítására a gyerekeknek.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Túl nagy lehetőség, de játszunk a gondolattal. A még meglévő régi házakat megmentenénk a pusztulástól, múzeummá
alakítanánk, ahova a még megtalálható,
oda illő régi használati és berendezési
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GÉZENGÚZ
ALAPÍTVÁNY
A SZÜLETÉSI
KÁROSULTAKÉRT
www.gezenguz.hu
Kovácsné Lengyel Monika
lengyel.monika@gezenguz.hu
+36 30 989 4108

Adószám: 19650823-1-41 | Győri Intézet bankszámlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000411-38110049

„VAN, AKI EGÉSZSÉGESEN SZÜLETIK
ÉS VAN, AKI AZZÁ LESZ”

Kérem, mutassa be szervezetét!
A Gézengúz Alapítványt 1990-ben alapította dr. Schultheisz Judit a koraszülött,
idegrendszeri sérült gyermekek családcentrikus, kora gyermekkori intervenciós
ellátásáért. Magyarországon 5 központban (Budakalász, Óbuda, Budafok, Győr,
Salgótarján) fogadjuk a családokat.
A Győri Intézet 1993-ban nyitotta meg
kapuit. Gyermekneurológusok, pszichológus, gyógytornászok, gyógypedagógusok,
szülő-csecsemő konzulens, szociálpedagógus-szociálpolitikus dolgozunk együtt.
Teamünk erőssége a magas színvonalú diagnosztikai és a személyre szabott terápiás ellátás biztosítása a családok számára.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Szeretnénk elérni, hogy a hangsúlyosabb
állami támogatás, a professzionális forrásteremtés és a társadalom segítő hozzáállása lehetővé tegyék, hogy valamennyi
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korai terápiára szoruló gyermek hozzáférjen teljes körű ellátásunkhoz. Holisztikus
szemléletű korai ellátás és ellátásszervezésünk biztos hidat képez az egészségügyi, pedagógiai és szociális rendszerek
között. A szakembereink hazai és nemzetközi tudás birtokában (új módszerek, eljárások) segítik a családokat, a gyermekek
gyógyulását.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
A folyamatos, stabil működés, a mindenkori beutalási rendhez alkalmazkodva és
lehetőség szerint a várakozási idő minimalizálásával. Szükséges a Gézengúz Ház
részleges felújítása.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Alapítványunk a megalakulása óta hiteles és magas szakmai színvonalú munkát

végző szervezetté vált, eddig több ezer
gyermek gyógyulásában vett részt. 2010ben megkaptuk a Kisalföldi Presztízs-díjat
– „Közösségi felelősségvállalásért” kategóriában, 2013-ban, 2018-ban pedig Győri
Városháza ezüst emlékérmét a kora gyermekkori ellátásban nyújtott színvonalas
munkánkért.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Gyógyító-egészségügyi
tevékenységi
körünk: gyermekneurológiai szakvizsgálatok, fejlődéspszichológiai felmérés,
gyógytorna, gyógypedagógiai fejlesztés, Huple®-program, manuálterápia,
Neuro-hidroterápia, kinesio-taping, csoportos gyógyúszás és mozgásterápia,
otthonellátás, szülői oktatói programok,
információs szolgáltatás, speciális terápiás eszközök kölcsönzése, segédeszköz
ismertetés, integrációt segítő rendezvények szervezése.
Több évtizede felkért oktatói vagyunk
a győri egyetemen a kora gyermekkori
intervenció posztgraduális képzésének.
Aktív szereplői vagyunk a régió társadalmi
eseményeinek.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Számítógép, kazán, udvari tároló, személyautó biztosítása külső helyszíni munkáinkhoz való kiszálláshoz, felszereléseink
szállításához (alkalmi vagy a rendszeres
ellátáshoz).

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
A Gézengúz Ház körüli és házbeli felújításához, karbantartási feladatok elvégzéséhez lenne szükségünk szakemberekre.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Házgondnoksági, karbantartási feladatok
elvégzéséhez; gyermekfelügyeletre; rendezvényszervezéshez, kertrendezéshez.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Hátrányos helyzetű családjaink terápiás
ellátásának támogatására. Leamortizálódott terápiás eszközök és játékok pótlására.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Szakembereink módszer-specifikus továbbképzésére. Segédeszközök beszerzésére. Informatikai hálózat kiépítésére/
bővítésére.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Ellátottjainkat választanánk, akik a legjobban tudják közvetíteni a hitet a csodákban.
„Sokfélék vagyunk, mint a tavaszi virágok”
(gyerekrajz címünk).
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GYŐR-MOSON-SOPRON
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EGYESÜLET

www.anima.gyor.hu
gymsmanima@gmail.com

Adószám: 19104827-1-08 | Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000031-16420005

Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Háttérszervezetként a győri S.O.S. Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat kiszámítható,
biztonságos, szakmai irányelvek, egységes
normák szerinti, folyamatos, stabil, magas
színvonalú működésének biztosítása.

Kérem, mutassa be szervezetét!
Az 1990-ben alapított egyesület fő tevékenysége, hogy működteti a győri S.O.S.
Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot. Célja
– az országos hatókörű szervezet (LESZ)
részeként -, a 116-123 ingyenesen hívható krízistelefonszám működésének biztosítása, ezzel a krízisintervenció, az öngyilkossági prevenció és a mentálhigiéné
fejlődésének biztosítása a térségben. Az
egyesület 30 tagból áll, a szolgálatban 25
aktív önkéntes segítő dolgozik, akik szabadidejük terhére végzik anonim módon
segítő tevékenységüket.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Helyi szinten a mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, a prevenció hatékonyságának fokozása, a szakmai tevékenységek koordinálása.
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Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Civil szervezetként, szakembereink, önkéntes segítőink által szervezett humán
szolgáltatás segíti a társadalmi krízisek
megoldását immár 30 éve. A győri S.O.S.
Lelki Elsősegély Telefonszolgálat a támaszadás olyan eszköze, amely az anonimitás segítségével kezeli a problémákat,
az aktuális élethelyzetből fakadó kríziseket öngyilkosság megelőző, krízisintervenciós és mentálhigiénés preventív feladatokat lát el. A szolgálat lehetőséget
ad minden embernek, hogy szükségben,
krízishelyzetben, kétségbeesésében azonnal kapcsolatot találjon a telefonvonal végén egy kiképzett segítővel, operátorral,
aki kész őt meghallgatni és alkalmas arra,
hogy vele problémáin átsegítő beszélgetést folytasson.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
A magyar társadalom alulreprezentált
mentálhigiénés állapota egyre inkább in-

dokolja létjogosultságunkat. Ezt az országos statisztikai adatbázisba feltöltött statisztikai mutatók igazolják, a segítségkérő,
a krízishívások folyamatosan emelkedő
tendenciát mutatnak.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Irodai szerekre, tisztítószerekre, kommunikációs költségekre, banki számlavezetés
költségeire.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos a
szervezetnek?
Számítógép, nyomtató, projektor, vetítővászon.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Főállású munkatárs bérére, laikus önkénteseink módszer-specifikus (tovább)képzésére, önkéntesek kiképzésére - telefonszolgálati munkára.

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Pénzügyes, kommunikációs, marketinges
szakember.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Alap kiképzés után telefonos operátori
munkára.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Pályázatírásban, projektmenedzseri feladatokban jártas szakember felvétele. Célunk a kiszámítható, stabil „háttérmunka”
segítségével a biztonságos működés.

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Országos hálózat fejlesztésére, tagszolgálatként biztonságos, szakmai kritériumok
szerinti, kiszámítható, biztonságos anyagi
háttér működésének biztosítására.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Iroda, szolgálati helyiség, stáb-közösségi
tér, szupervízió és stábmegbeszélés céljára.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ-TÖRTÉNELMI ÉLETMÓDREKONSTRUKCIÓS CSAPAT VAGYUNK. FŐ PROFILUNK A XI. SZÁZAD, EZEN
BELÜL IS A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTÚRÁK BEMUTATÁSA,
ÍGY EZEK KÖZÜL TÖBBET IS MEGJELENÍTÜNK. TAGJAINK KÖZÖTT VANNAK MAGYAR, BIZÁNCI, BAJOR, LENGYEL, HORVÁT FELSZERELÉSSEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK. EMELLETT
MÁSODIK SZÁZADI GERMÁN (MARKOMANN) VONALLAL
IS RENDELKEZÜNK.

Kérem, mutassa be szervezetét!
Szervezetünk létrejöttének célja, hogy
betekintést adhasson a nagyközönségnek
különböző korok és kultúrák jellemzőibe
interaktív módon. A kézbe vehető, „testközelből” megtapasztalható műtárgymásolatok segítségével, melyeket többnyire
magunk készítünk, igyekszünk közelebb
hozni a mához az ezer évvel ezelőtt élt
őseink életformáját.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
• Nemzetközi elismerés megszerzése.
• Szélesebb körben előadások, bemutatók
tartása.
• Egy középkori falu létrehozása, földházakkal, műhelyekkel.
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Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
• Meglévő partnerekkel a közös munka
folytatása.
• Felszerelések fejlesztése.
• Túrák, tábor szervezése.

si napokon, iskolai rendezvényeken, tanórákon áll helyt. Ezeken prezentáljuk a harci
bemutatóinkat, megmutatjuk a korabeli
tábori életet, kézműves és gasztronómiai
szempontból is. Jellemzően fiatalok oktatásával, és fejlesztésével foglalkozunk egy
felszabadult közegben.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Alapanyagok és nyersanyagok jelentenék
csapatunk számára a legnagyobb támogatást, amelyekből mi magunk állítanánk elő
a felszereléseinket.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Múzeumi és kutatási területen dolgozók
segítségét szívesen fogadnánk a jobb fejlődést elősegítendő. Rendezvények, fesztiválok szervezőivel eddig is jó viszonyt
alakítottunk ki, és számítunk továbbra is
a segítségükre, hogy mennél szélesebb
közönséghez jusson el a munkánk. A legnagyobb fejlődést a külföldi fesztiválok
jelentik, ehhez anyagi és kapcsolati tőke
egyaránt szükséges.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Csapatunk tagjai mind önkéntesek. Fellépéseinken és heti rendszerességű fog-

lalkozásainkon, edzéseinken szeretettel
várunk minden korosztályból lelkes vállalkozókat.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata?
Leginkább a papírmunkák terén szorulnánk segítségre: könyvelés, dokumentációk, esetleg pályázatok és projekttervek
írása, menedzselése.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Felszerelésünk és táborképünk fejlesztésére.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Egy járműre, vagy építenénk egy közösségi teret a csapatnak.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Létrehoznánk Győr történelmi témaparkját.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Műhelyek, edzőterem, közösségi tér létrehozása foglalkozásokkal, előadásokkal.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Szakmai helytállás hazai és külföldi fesztiválokon, mint például az Aquincumi Florálián, az Esztergomi ESZTÖR-napokon, a Savaria karneválon, a Tarantoi (Olaszország)
történelmi fesztiválon.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Csapatunk történelmi fesztiválokon, váro19
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lődés, digitális szolgáltatáspiacok, digitális
játékpiacok). Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz
szakkollégiumi képzések, tudományos
konferenciák és versenyek finanszírozásában. 2020-21-ben kiemelt szerepet kap a
környezettudatosság, szociális felelősség
kérdésköre is.
Az alapítvány célul tűzi ki a hallgatók fizikai fejlődésének elősegítését is, így lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz
kapcsolódó sporttevékenységet.
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KAUTZ GYULA KÖZGAZDÁSZ SZAKKOLLÉGIUMÉRT ALAPÍTVÁNY
LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA A TEHETSÉGES
FIATAL KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK SZAKMAI FEJLŐDÉSÉHEZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁS.

Kérem, mutassa be szervezetét!
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Alapítvány fő célja a Kautz Gyula
Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális
tevékenység fejlesztése a közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel,
a győri szakkollégiumi mozgalom előre
mozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula
Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok,
rendezvények és az Országos Pénzügyi
Esettanulmányi Verseny (OPEV) finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken
kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat
gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, biztosítsa a szakmai munka folytatásához szükséges feltételeket. Ennek
érdekében folyamatosan fenntartja alum20

ni kapcsolatait a Kautz Gyula Közgazdász
Szakkollégium korábbi tagjaival, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és fenntartására törekszik.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
A győri közgazdászképzésben a szakkollégiumi mozgalom népszerűsítése,
a szakkollégiumi hallgatók nemzetközi
versenyeken és projektekben való részvételének támogatása, az ipari partnerek
és hallgatók közötti kapcsolat megteremtése ösztöndíjprogramok létrehozásával
és működtetésével, valamint az egyetemi
oktatói-kutatói utánpótlás-nevelés támogatása.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Az alapítvány támogatja a Kautz Gyula
Közgazdász Szakkollégium korábban elindult kutatásait (gazdasági növekedés, vállalati versenyképesség, fenntartható fej-

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Az alapítvány az elmúlt években folyamatosan támogatta a szakkollégiumi diákok
hazai és nemzetközi versenyeken való
részvételét, valamint az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny szervezését
és lebonyolítását.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Az alapítvány támogatásával a Közgazdász
Szakkollégium diákjai eredményesen szerepelnek a győri, valamint országos gazdasági versenyeken. Kiemelt figyelmet
fordítunk a hátrányos szociális helyzetű,
tehetséges fiatalok támogatására.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Szakkönyvek, számítástechnikai eszközök
(szoftver és hardver), irodaszerek.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Grafikai, honlap és kiadványszerkesztéshez.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Adminisztráció, környezeti tanácsadás,
szervezetfejlesztési és kommunikációs
tréningek, pedagógiai módszertani tréningek.

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Az adminisztrációs folyamatok támogatása, könyvelés előkészítése, pályázatfigyelés, pályázatelőkészítés, pályázatírás,
pályázati dokumentáció.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és/vagy sporteredménnyel rendelkező közgazdászhallgatók támogatására. Ösztöndíj, versenyrészvétel, szakkönyvvásárlás.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és vagy sporteredménnyel rendelkező közgazdászhallgatók támogatására. Ösztöndíj, versenyrészvétel, szakkönyvvásárlás. Ezenkívül tudományos
konferencia szervezés.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Az alapítványi célkitűzések maradéktalan
megvalósítását lehetővé tevő szervezet,
infrastruktúra, programok finanszírozására.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Modern, kreatív tanulóterek, számítógépes kabinet és tréningtermek kerülnének
kialakításra.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Kautz Gyula. Széles látókör, vasszorgalom,
fáradhatatlan kitartás és hivatásszeretet
jellemezte.
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programok és kreatív kampányok tervezése és kivitelezése. Szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása
(Városismereti vetélkedők, Kocsmakvíz,
Kerékpáros versenyek, Közterületeken
megvalósuló társasjátékok). Kitelepülős
programok szervezése fesztiválokon, iskolai sportnapokon, nyitott kapuk napján
(kerékpáros vidámpark). Együttműködés a
Magyar Kerékpáros Klubbal.
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KERET KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS
EGYESÜLET. KOROSZTÁLYFÜGGETLEN
ÉLMÉNYFORRÁS GYŐRBEN ÉS
A RÉGIÓBAN 2004 ÓTA.

Mutassa be röviden szervezetét!
A Keret Egyesületet egy tucat győri fiatal
alapította 2004-ben azzal a céllal, hogy
valamilyen formális keretet tudjanak
adni a programoknak, amikkel szívesen
foglalkoztak addig is. A legfőbb felvállalt
témáink: környezettudatos nevelés, ifjúságcserék, közterület használat a városban, város rehabilitáció, kerékpáros érzékenyítő programok, szabadidős programok szervezése. Egy évtizeden keresztül
egyesületünk szervezte Győr Megyei Jogú
Város Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programjainak kerékpáros részét,
és honosította meg a városban a kerékpáros felvonulások hagyományát, amit
a köznyelv azóta is Bringapolisznak hív.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Olyan, hosszútávon fenntartható módon
működő közösségi hely, kerékpáros centrum létrehozása és működtetése, ahol
teret kaphat többféle közösségi program kapcsolódva fő tevékenységünkhöz:
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a kerékpározás különböző ágainak (hétköznapi, hivatásszerű, szabadidős) népszerűsítéséhez és az ezzel kapcsolatos
szolgáltatásokhoz, szemléletformáláshoz.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Jelenleg az egyesület egy bérelt tárolóhelyiséggel, műhellyel rendelkezik. Ezt
szeretné lecserélni egy olyan helyiséggel,
ahol programok szervezésére is van elegendő hely.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Szállítási kapacitás kitelepülés esetén. Teherautó(k).
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Pályázatírói, projektmenedzseri és marketinges támogatás.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Kitelepülések esetén a programok szervezésében és lebonyolításában van szükségünk segítségre. (Kötelező közösségi
munkát le tud az egyesület igazolni.)
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Lenne, aki menedzselné a kitelepüléseket
és rendezné a pályázatok papírozását, karbantartaná a Facebook oldalt.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Alkatrészek, pótalkatrészek vásárlása és
szerelési díjak kifizetése a már meglévő
kerékpárjainkhoz.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Megvalósíthatósági tanulmány és üzleti
terv készítése a kerékpáros központ működtetéséhez, illetve az első kapavágásokhoz (bérleti díjak) szükséges költségek
kifizetése.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Egy hosszú távon piaci alapon működtethető kerékpáros és mikroközlekedési központ kialakítása.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Kerékpáros közösségi tér, műhely, tárolóhelyiség.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Mikael Colville-Andersen a Copenhagenize blog írója, mert ő már eleve nagykövet,
a városi kerékpáros közlekedés nagykövete.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Kerékpáros felvonulások, szervezett kerékpártúrák meghonosítása Győrben.
A Széchenyi tér befüvesítése.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Kerékpáros beruházások során tervezőknek, önkormányzatoknak civil, szakértői
munka és tanácsadás, szakmai hozzájárulás, beruházásokhoz kapcsolódó szoft
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KOCKA MŰVÉSZETI EGYESÜLET - MOKKA ALKOTÓCSOPORT MŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ALKOTÓ KÖZÖSSÉG KREATÍV MŰVÉSZETI PROGRAMOK, ALKOTÓ MŰHELY, DESIGN,
TÁRGYALKOTÁS, TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS.

Kérem, mutassa be szervezetét!
A Kocka Művészeti Egyesület 2002-ben
Győr és környékén dolgozó fiatal tervezőművészek számára érdekképviseleti
szervezet volt. 5 éven keresztül nemzetközi kiállítások szervezésével, bemutatkozási lehetőségek szervezésével foglalkoztunk. 2010-ben áthelyezzük a hangsúlyt
a művészetoktatás területére, a MOKKA
(Modern Képzőművészeti Kreatív Alkotócsoport) alkotóműhely munkájára. Komplex művészeti foglalkozásokat szervezünk
főként gyerekek számára. A Generációk
Háza padlásterében van jelenleg a bázisunk, de kitelepülős kreatív foglalkozásokkal vagyunk jelen a város fesztiváljain, iskolákban, kulturális rendezvényeken,
családi napokon. Programjainkon újragondoljuk a körülöttünk lévő világot,
a természetet, a képeket, a tárgyakat,
a művészeteket. Tervezési és tárgyalkotó
munkánk során fontos számunkra a környezettudatosság, ezért alapanyagainak
nagy része újrahasználható anyag.
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Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Nyitott kreatív alkotóműhely szervezése,
szakkör, workshop, szakmai és propaganda jellegű műhelymunkában való működés. Tematikus programok önismereti és
művészetterápiás jelleggel. Pedagógiai
workshopok szervezése. Önálló műhely
fenntartása.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
• HOLDFÉNYPARTI - a TERASZ Csoport
Egyesülettel közös program, nyári összművészeti családi program a Duna-Holtág
partján.
• MŰHELY FOGLALKOZÁSOK – A Reflex
Egyesület közösségi tereiben fiatalok számára ökologikus témájú kreatív alkotó
műhelymunka.
• MOKKA TÁBOR - A SzE Építész Műteremházban általános iskolás korú gyerekek
számára napközis művészeti táborok szervezése nyári egy hetes turnusokban.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Együtt gondolkodás képessége, a szervezet folyamatos újító látásmódja (több
tanáros modell, kooperatív tanulási programok); MOKKA táborok (18 éve folyamatos); MOKKA tematikus foglalkozások (16
éven át); 2014. Cserny József Simposion
Díj - az egyesület művészet-szervező közösségi tevékenységéért; 2016. Átváltozás c. 15 éves jubileumi Kiállítás.

Az egyesület munkájának nagyobb kapacitását növelheti, a szervezési feladatokat
elláthatja, pályázatot írhat, elszámolást
készíthet. A művészek programjait összehangolhatja, segítheti az egyesület munkaszervezését.

Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Iskolai, és kulturális rendezvényeken, tematikus programokon, fesztiválokon mindenféle társadalmi rétegből vannak résztvevőink.
Témáink: pedagógia, ökológiai szemlélet az alkotásban, újrahasznosítás, újrahasználás, különböző technikák megtanulása, megtanítása, könyvkötészet, varrás,
szabás, kárpitozás, papír kasírozás, textil
és egyéb festés, nyomatolás.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Gépek, alkotáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Programjaink megvalósításához szükségünk lenne, nyomtatóra, számítógépre,
telefonra, kamerára, grafikai és animációs
programokra, nyomdai vágógépre, többféle ipari varrógépre.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetnek?
Elsősorban jogi, pénzügyi, informatikai és
tolmács segítségnek örülnénk.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Gyerekfoglalkozáson, táborainkban segítőként: előkészítés és gyermekfelügyelet
terén.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Gyerekeknek szóló alkotó tevékenység
szervezésére.

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Minimum 3 ember főállású alkalmazottként való foglalkoztatására, és ingatlan
vásárlásra amiben saját műhelyünk működne. Saját ökotermékeket gyártanánk,
designstúdiót, nyitott műhelyt működtetnénk.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Saját műhelyünk működtetése, ökotermékek gyártása, foglalkozások tartása,
valamint közösségi tér szervezése fiatalok
számára, ahol ideális körülmények között
beszélgethetnek, összegyűlhetnek, különböző alkotótevékenységeket csinálhatnak, s közben a lelkükkel is tudnánk foglalkozni.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Philipp Stark, designer, aki humorral és
ösztönösen közkinccsé tenné a designt.
Magas minőséget és kultúrát közvetít és
mégis vicces, gyermeki, őszinte.
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A LUDENS REKREÁCIÓS EGYESÜLET FŐ TEVÉKENYSÉGE SORÁN
A TANULÓK TANÓRÁN KÍVÜLI SZABADIDEJÉNEK HASZNOS
ELTÖLTÉSÉHEZ INNOVATÍV PROGRAMOKAT,
FOGLALKOZÁSOKAT, VERSENYEKET SZERVEZ A LEGKÜLÖNFÉLÉBB TÁRGYKÖRÖKBEN: ANYANYELVI ISMERETEK,
TÖRTÉNELEM, MATEMATIKA, FIZIKA, ROVARTAN, KÉPZŐMŰVÉSZET. A SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSAINKON AZOKKAL
A TÉMAKÖRÖKKEL FOGLALKOZUNK, AMELYEK AZ ISKOLAI
TANANYAGBAN NEM, VAGY CSAK NAGYON ÉRINTŐLEGESEN
SZEREPELNEK. CÉLUNK NEM ELSŐSORBAN A TUDÁS ÁTADÁSA, HANEM ÖSZTÖNZÉS, HOGY A TANULÓK MAGUK TEGYENEK SZERT AZ ISMERETEKRE.
Mutassa be röviden szervezetét!
2011 augusztusában alapítottuk nonprofit egyesületünket. Célja a tagságnak
az volt, hogy több évtizedes tapasztalatát, tudását, lelkesedését átadja a mai
magyar, elsősorban a győri ifjúságnak.
Egyesületünk célja a nevelés, az oktatás,
az ifjúság kulturális nevelése, a tanórán
kívüli szabadidő hasznos eltöltéséhez innovatív programok, foglalkozások, verse26

nyek lebonyolítása, különös tekintettel
a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók
felkutatására, számukra egyéni fejlesztési terv kidolgozása. Kiemelt helyen áll
programunkban a természettudományos
(elsősorban biológia) kompetenciák erősítését célzó komplex tehetséggondozó
programok megvalósítása. 2013 óta Regisztrált Tehetségpontként működünk.

Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Nincsenek irreális vágyaink, minél több
szakkört szeretnénk indítani a tanulók részére.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Jelenleg is folyik egy Vers- és novellaíró
kör és egy Rovarász szakkör. Ezek a jövő
évben is folytatódnak. Emellett további
két szakkörre adtunk be NTP-s pályázatot,
melyek a jövő évben kezdődhetnek.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
2014-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet bemutató kiállításra válogatta ki
egyik Történelmi szakkörünk anyagát. Bekerült a jógyakorlatok közé éppúgy, mint
a Rovarász diákkörünk is.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Elsősorban a 10-12 éves tanulók részére
szervezzük programjainkat. Ezek anyagát
az érdeklődő pedagógushallgatóknak átadjuk az időszakosan rendezett előadásainkon.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Programjainkhoz a tárgyi feltételek, eszközök rendelkezésre állnak. Ezek működtetése, fejlesztése (főként az informatikai
eszközöké) azonban folyamatosan szükséges.

lásoknál mindig örömmel fogadjuk az önkéntesek segítségét.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
A futó programjaink nem biztosítanának
folyamatos elfoglaltságot egy fő munkaerőnek, így valószínűleg nem tudnánk kihasználni ezt a lehetőséget.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Tonerek, adathordozók vásárlására.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Rovarász tábort szerveznénk a nyári időszakban.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Saját épületben, kényelmes körülmények
között, senkihez nem igazodva valósítanánk meg szakköreinket.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Nem folytatunk kereskedelmi tevékenységet, így az üzlethelyiséget azonnal átalakítanánk foglalkoztató teremmé, ahol
a különféle szakköreinket állandó helyen
tudnánk működtetni.

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Alapszabályunkat a közeljövőben szükséges aktualizálni a megváltozott jogszabályi háttérnek megfelelően. Ehhez jogász
segítségét szeretnénk igénybe venni.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
A táborok programjainak lebonyolításához, a szakköri foglalkozásokon, kirándu27

LURKÓ GYŐRI KÓRHÁZ
GYERMEKOSZTÁLYÉRT
ALAPÍTVÁNY
9025 GYŐR, KIS UTCA 27.
www.lurkoalapitvany.hu
Zajovicsné Vizer Bernadett
betti@lurkoalapitvany.hu
+36 20 539 5422

Adószám: 18973516-1-08 | Bankszámlaszám: 58600283-11108016 Duna Takarék

„SOK VAN MI CSODÁLATOS DE
A GYERMEKNÉL NINCS SEMMI
CSODÁLATOSABB”

Mutassa be röviden szervezetét!
A Lurkó Alapítvány 2002 óta működik
a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban. Az alapítvány célja, hogy önkéntesek segítségével mosolyt csaljon a beteg
gyermekek arcára, szüleiknek pedig megkönnyítse a kórházi tartózkodás napjait.
Az alapítvány működését és a játszóházak
kialakítását szponzoraink, pályázatok, jótékonysági bálok, versenyek, koncertek
szervezése, illetve az SZJA 1%-os felajánlásai teszik lehetővé.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Az önkéntesség népszerűsítése, minél
szélesebb körben történő terjesztése,
általános társadalmi ismertség és elismertség, kiemelten a fiatalok ez irányú
elkötelezettségének,
felelősségvállalásának erősítése. A visszatérő önkéntesek
számának növelése.
28

Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Az alapítvány tevékenységei színvonalának és összetettségének megőrzése, továbbfejlesztése. Önkéntesek létszámának
növelése, új programok bevezetése, ösztönző rendszer kialakítása.

• vizsgálók, kórtermek és eszközök felújítása, vagy újak átadása
• rendezvények szervezése
• ápolást kiegészítő tevékenységek.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Eszközök, informatikai és mobileszközök.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Pedagógiai, pszichológiai, szakmai módszertani, kommunikációs, on-line és tartalommenedzsment, informatika, marketing.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Játszóházi felügyelet, programok bonyolítása.

fejlesztés. Jelentős szervezeti fejlesztést
érnénk el segítségével.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Eszközbeszerzésre.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Eszközbeszerzésre.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Az alapítvány irodaként, raktárként és közösségi helyiségként tudná hasznosítani
nagy örömmel, különösen a kórház közelében.

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Toborzás, kommunikáció, ismeretterjesztés, koordinációs feladatok, szervezet-

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Az alapítvány munkáját több alkalommal
jutalmazták rangos szakmai (Heim Pál Emlékérem) és társadalmi (Kisalföldi Presztízs-díj, Pro Urbe Győr-díj) elismeréssel.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Az alapítvány tevékenysége négy fő részből áll:
• játszóházak kialakítása és üzemeltetése
(jelenleg 3 játszóházzal és egy játszótérrel)
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MAGYARORSZÁGI
ÉGHAJLATVÉDELMI
SZÖVETSÉG
www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu
@KlimaveddVelem
Lajtmann Csaba
lajtmann@gmail.com
+36 30 232 6658

Adószám: 18989061-1-08 | Bankszámlaszám: 10400511-50515756-89561009

Kérem, mutassa be szervezetét!
Az Éghajlatvédelmi Szövetség az Európai
Klímaszövetség magyarországi hálózataként alakult meg 2009-ben. A szövetségben zöld civil szervezetek és önkormányzatok dolgoznak együtt olyan
fenntartható lépések elősegítéséért, népszerűsítéséért, melyeket bármely hazai
közösség megvalósíthat.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Környezettudatos, fenntartható és önellátó helyi közösségek együttműködésének
elősegítése.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
A Szövetség hosszútávú programjainak tevékenységei – Mozdulj a klímáért! 2020 és
2021, Zöld Civil Országos Találkozó 2020,
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„AZ INDIÁN ÉS A NÉGER
TÜZET RAKNI ÉPPÚGY TÉRDEL
MINT A HARGITÁN A PÁSZTOR
SZÁMOLNI UJJAIN SZÁMOL
KÜLÖNBSÉG HA VAN AZ ÉGEN
ITT A GÖNCÖL JÖN FÖL ESTE
FÖLÖTTÜK A DÉL KERESZTJE”
KÁNYÁDI SÁNDOR:
DÉL KERESZTJE ALATT

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
FAKOPP – a magyar fejlesztésű, roncsolásmentes favizsgáló készüléknek nagyon
örülnénk!

Klímakiskövetek küldetések folyamatosan, KlímaSztár 2021 és Fásváros tevékenységei.

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Egy valóban jó fordító, tolmács nagy segítség lenne!

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Települési zöldfelületek fejlesztésének
tevékenységeire, és a helyi közösségek és
együttműködésük fejlesztésére.

Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Rendezvényszervezés, zöldterületek felméréshez kapcsolódó feladatok.

Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Egy nagyszerű közösségi teret hoznánk
belőle létre!

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
A szervezet fejlesztése, kapcsolattartás,
kapcsolatok fejlesztése.

Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Ferenc pápa vagy Várszegi Asztrik – az
emberiség jövőjéért a valódi keresztény
értékeken alapuló paradigmaváltásra van
szükség, amelyet Ferenc pápa globálisan,
Várszegi Asztrik, volt pannonhalmi főapát
helyi szinten képvisel hitelesen.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Mozdulj a klímáért! környezeti nevelési
programunk eredményeire: http://www.
eghajlatvedelmiszovetseg.hu/index.php/
mozdulj-a-klimaert
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Környezet – Élmény – Közösség programunk keretei között szívesen szervezünk
programokat akár a fiatalabb, akár az
idősebb korosztály részére: főzőklub, közösségfejlesztő foglalkozások, kiállítások,
szemléletformáló tevékenységek, előadások.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Szemléletformálásra, további források keresésére.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Szemléletformálásra, programjaink megvalósítására, további források keresésére.
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MIHE
MOSONSZOLNOKI
IFJÚSÁGÉRT
HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
@mihe.mosonszolnok
Kocsis Angéla
mail.mihe@gmail.com
+36 20 372 7607

Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Többgenerációs, családi programok, táncházak, közösségi rendezvények, kézműves
kör.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Egy tavasztól őszig tartó közösségfejlesztési programra, 6 rendezvénnyel.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Laptop.

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Megvalósítanánk A Nagy Tervet: megvásárolnánk egy telket, földterülettel, mintakertet hoznánk létre, egy önfenntartó
közösségi házat létesítenénk komplex
környezeti fenntarthatósági szemléletformáló programokkal, hagyományos
életmódprogramokkal, mintakonyhával,
kemencével, stb.

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Informatikai, pénzügyi, érdekérvényesítési.

Adószám: 18986491-1-08 | Bankszámlaszám: 59600138-10002216

MI? HE? MIHE SZABADIDŐNKBEN
A VILÁG MEGMENTÉSÉN DOLGOZUNK!
CSATLAKOZZ TE IS!

Mutassa be röviden szervezetét!
A MIHE 2007-ben alakult egyesület, alapszabályában meghatározott feladata:
„ …a gyermekek és az ifjúság szabadidejének kitöltése, az iskolarendszeren és
iskolán kívüli, nem-formális oktatás, nevelés, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, attitűdformálás, ami hosszú
távon közösségi állampolgári és emberi
jogi fejlesztőmunkát takar. Célunk, hogy
az itt élő fiatalok felfedezzék a község arculatát, a benne rejlő szellemi értékeket, a
„multikulturális jelleget” és mindezt megőrizzék, továbbgondolják, hasznosítsák és
továbbfejlesszék a saját maguk, a közösség és ezáltal a társadalom épülésére.”
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Közösségi tér létrehozása, rendszeres ifjúsági programok, környezeti szemléletfor32

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Kommunikációs és adminisztratív. Fotózás, videózás, vágás, stb. Kiadványszerkesztés.

Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Állandó ifjúsági közösségi teret működtetnénk.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Egészséges életmód témájú rendezvényre.

málás, alulról jövő közösségépítés a településen.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Összegyűjtött helytörténeti anyag feldolgozása, kiadása.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
2015-ben egy nyertes Norvég Civil Alapos
pályázatból megvalósítottuk az Utcaversenyt, amely egy 8 hónapon át tartó vetélkedő volt, melynek végére kiderült, melyik
Mosonszolnok legösszetartóbb utcája.
Ebbe a programba bevontuk a teljes lakosságot, a helyi civil szervezeteket. Több,
mint 1200 fő vett részt az Utcaverseny
legalább egy programján.
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MUSZÁJ
TERMÉSZETVÉDELMI
KOORDINÁCIÓS
EGYESÜLET
www.muszajegyesulet.hu
Koncz Nóra elnök
muszajegyesulet@gmail.com
+36 30 360 2447

Adószám: 18204986-1-08 | Bankszámlaszám: 10103379-07441300-01003001

A ‚MUSZÁJ’ AZT JELENTI: VÁLTOZTATNOM KELL, HOGY JOBB LEGYEN.
EBBEN IGYEKSZÜNK SEGÍTENI, RIOGATÁS HELYETT ÖTLETEKET, PÉLDÁKAT
MUTATNI ÉS VÁLASZOKAT ADNI
A MIÉRTEKRE

Kérem, mutassa be szervezetét!
Célunk, hogy bemutassuk a természet
szépségeit és csodáit kicsiknek és nagyoknak. Megmutassuk, mit és miért kell megóvni. Ehhez gyakorlati útmutatót adunk
online és rendezvényeinken élőben. 2012
óta szervezünk napközis táborokat, rövid
ismeretterjesztő túrákat gyerekcsoportoknak, családoknak, és vezetünk tanórába illeszthető foglalkozásokat.
Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Szeretnénk egy olyan szervezetté válni
Győrben, ami mindenki számára elérhető.
Rendszeres, különböző korosztályoknak
szóló programokkal tervezünk jelen lenni
a város életében: természetismereti szakkörök, öko-háztartás tréningek, előadások
a természetvédelem és a környezetvédelem területén, workshopok a „csináld magad” témakörben, hosszabb és rövidebb
34

túrák, melyek a természet rekreáló hatására épülnek. Szeretnénk együttműködni
a hasonló célokat maga elé tűző szervezetekkel, emberekkel. Mindezt egy könnyen
megközelíthető közösségi térben képzeljük el, mely mindenki előtt nyitva áll.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
Tovább folytatjuk a megkezdett munkát:
családi túrák, csereberék, táborok szervezése. Pályázatok írása, újabb programok,
fejlesztések anyagi hátterének biztosítása. Szeretnénk a túraútjainkat és a kölcsönkenyér.hu kezdeményezésünket újragondolni, népszerűsíteni, és a zöldfelületek növelésébe a lakosságot is bevonni.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Napközis táboraink 8 éve működnek, sok

visszatérő gyerekkel. Győrújbaráti túraútjaink nagyon népszerűek a sétálók és
a futók körében is, és egyre több nagy rendezvényre kapunk meghívást (pl.: Győrkőcfesztivál, Vásár a Majorban).
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Elsősorban iskolás korú gyerekek csoportjainak kínálunk foglalkozásokat hulladékcsökkentés és természetismeret témában. Tematikus túráink bárki számára
nyitottak, és ingyenesek.
Szívesen segítünk iskolák, óvodák környezetvédelmi vagy természetvédelmi témanapjainak megvalósításában, osztálykirándulások programjainak kialakításában
(erdei túrák). Programot tudunk vinni családi napokra, falunapokra, fesztiválokra.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Tárolókapacitásunk véges, ezért inkább
rendezvényeink idejére kölcsönöznénk
sörpadokat, árnyékolót. Örülnénk, ha tudnánk molinót, roll-upokat csináltatni.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Grafikai, marketing, és kommunikációs téren örülnénk segítségnek.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Programjaikon, táborainkban, illetve évente néhány alkalommal, amikor túraútjainkat tartjuk karban.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Az alkalmazott feladata elsősorban a pályázatírás és elszámolás lenne, ami biztosíthatná későbbi működésünket. Emellett
részt venne a kommunikációban, programjaink szervezésében és lebonyolításában.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Bemutatkozó és ismeretterjesztő anyagokat készíttetnénk belőlük (molinó, roll-up)
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
A kölcsönkenyér.hu programunk fejlesztésére és népszerűsítésére, valamint
a tanösvény útjaink fejlesztésére: pihenők
kialakítására és felújítására, online vezető
füzet létrehozására és ezekhez kapcsolódó programok szervezésére.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Létrehoznánk a hosszú távú célok között
bemutatott közösségi teret, melyet más
civil szervezetekkel közösen használnánk.
A fenntartás érdekében lenne rendezvényekhez bérelhető terem, helyi termékeket árusító bolt és büfé is. A közösségi
teret a fentebb leírt programok segítségével töltenénk meg élettel, illetve egy 0
kibocsájtású, teljesen környezetbarát hostelt is működtetnénk benne a városunkba
látogató vendégek számára.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Közösségi tér lenne zöld programokkal,
melyet más szervezetekkel közösen tudnánk használni, illetve rendezvényekre
bérbe adni.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Példaképünk Gerald Durrell, aki minden
erőforrását a veszélyeztetett fajok védelmének szentelte, és felemelte hangját a
természet megóvásának fontossága kapcsán. Ráadásul tudományos megfigyeléseit, munkáját kedves, szerethető hangon
és érthetően tudta közvetíteni mindenkinek. Sajnáljuk, hogy nagykövet már nem
lehet.

35

REFLEX
KÖRNYEZETVÉDŐ
EGYESÜLET

www.reflexegyesulet.hu
Horváth Ferenc elnök
reflexegyesulet@gmail.com

hogy 2021 után is sikeres programokat
tudjunk megvalósítani.
Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy szinte a két kezünkkel felépítettünk és évek
óta üzemeltetünk egy erdei iskolaként
is működő környezetvédelmi oktató központot a Bakony lábainál, Pápateszéren.

06 96/316-192

Adószám: 19104030-1-08 | Bankszámlaszám: 11737007-20206734

A REFLEX EGYESÜLET A TÖBB ÉVTIZED ALATT FELHALMOZOTT TAPASZTALATÁNAK, TUDÁSÁNAK ÁTADÁSÁVAL, A VELE EGYÜTT GONDOLKODÓKKAL, EGYÜTT
CSELEKVŐKKEL HELYBEN KÜZD EGY OLYAN JÖVŐÉRT, AHOL NEM KELL MEGVÉDENI A KÖRNYEZETET, AHOL AZ EMBEREK MEGÉRTIK AZ ALAPVETŐ ÖKOLÓGIAI
ÖSSZEFÜGGÉSEKET, FONTOSNAK TARTJÁK AZ ÉLŐ- ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETI
ELEMEK VÉDELMÉT, A FENNTARTHATÓSÁG ALAPELVEINEK ALKALMAZÁSÁT.

Kérem, mutassa be szervezetét!
A Reflex 1987-ben jött létre. A kezdeti
évek tapasztalatlansága után pár év alatt
az ország egyik legerősebb, legfelkészültebb, szakmailag magas színvonalú munkát folytató környezetvédő szervezete lettünk, amely nemcsak Győrött, de országos
szinten is ismertté, elismertté vált. Amellett, hogy az aktuálisan adódó globális,
országos és helyi ügyekkel foglalkozunk,
vannak a Reflexnek állandó tevékenységei
is, mint például a környezeti tanácsadás a
lakosság számára, vagy a fiatalok szemléletformálása iskolákban, óvodákban.
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Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Egyesületünk legfőbb hosszú távú célja
a pályázati forrásoktól való függetlenedés, valamint a fiatalok, önkéntesek minél
nagyobb számban történő bevonása a tevékenységeinkbe.

Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Környezeti tanácsadást, illetve szemléletformálást végzünk felnőttek és gyerekek
számára egyaránt nem csak az irodánkban, hanem fesztiválokra és egyéb rendezvényekre való kitelepülések alkalmával is.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Szívesen fogadnánk a bakonyi oktatóközpontunk komfortosabbá, modernebbé
tételét szolgáló berendezéseket, tárgyi
eszközöket.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Önkénteseket elsősorban a kitelepülések,
akciók, egyéb rendezvények lebonyolításához, a pápateszéri oktatóközpontunk
karbantartási munkálataihoz várunk.

Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Egy önkéntes koordinátort vennénk fel,
aki összefogja, irányítja, feladatokkal látja
el az önkénteseinket, és növeli önkéntes
bázisunkat.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Kisebb figyelemfelhívó akciók megszervezésére, lebonyolítására, anyagköltségeire
használnánk fel.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Az oktatóközpontunk fűtéskorszerűsítésére (megújuló energia) használnánk fel.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Oktatóközpontunk korszerűsítésére, egy
önálló irodaként működő civil környezetvédelmi szolgáltató központ létrehozására, valamint az alkalmazotti létszám növelésére.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Környezetvédelmi bemutató, oktató térként, közösségi rendezvények helyszíneként üzemeltetnénk.

Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
A 2020-as évben az egyik legnagyobb
munkánk a Környezet- és Természetvédő
Civil Szervezetek Országos találkozójának
megszervezése lesz. 2021-ben jelenleg
futó projektjeink véget érnek, így a forráskeresés lesz a legfőbb tevékenységünk,
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SZOCIÁLIS
PROJEKTINKUBÁTOR,
KÖZÖSSÉGI AKCIÓ ÉS
KUTATÁS ALAPÍTVÁNY

dr. Tóbiás László
tobias.laszlo@gyerekparadicsom.hu

Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Program szervezés és -lebonyolítás.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Kapcsolatépítés más civil szervezetekkel,
tréningek szervezése - így tudnánk a civil
szektort megerősíteni.

+36 20 614 6267

Adószám: 18984901-1-08 | Bankszámlaszám: 58600324-11138790-00000000

Mutassa be röviden szervezetét!
Tevékenységeink: a Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék és annak munkatársainak,
hallgatóinak, öregdiákjainak támogatása: - a szabadidő tevékeny eltöltésére és
a diákéleti aktivitásra serkentő, felkészítő és képző programok szervezése, - a
hallgatók részvételével: - szociális munka
tárgyú közösségi akciók és kutatások megvalósítása, szociális problémák kezelésére
modellprogramok kidolgozása és megvalósítása, szolgáltatások nyújtása és egyéb
fejlesztési, működési támogatás azonos
vagy rokon területen működő más szervezetek számára, szociális munka, szociális
munka oktatásához és a szociális ellátások
fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek
támogatása, gyermekjóléti és szociális
szakmai ismereteket hasznosító diákmunka lehetőségek felkutatása és biztosítása,
foglalkoztatási célú programok megvalósítása, szociális, közösségi, tanulmányi és
kutatási tudományos ösztöndíjak folyósítása, a hallgatók elhelyezkedésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, szociális munkához
kötődő kiadványok megjelentetése, adománygyűjtés a felsorolt tevékenységek
támogatására.
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Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Olyan erős szervezetté válni, amely összefogja a régióban működő civil szervezeteket a hatékony működés érdekében.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
EFOP-1.2.9-17-2017-00059 számú pályázatunk van folyamatban; workshopok,
tréningek szervezése – hasonlókat szeretnénk folytatni.

Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Ingyenes részvételi lehetőséget biztosítanánk más civil szervezetek képviselőinek
a humánerőforrás erősítését célzó tréningünkre.
Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Folytatnánk a fenti tréningünket.

Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Folyamatosan szerveznénk önismereti,
kommunikációs és humánerőforrás menedzsment tréningeket, érzékenyítő foglalkozásokat, valamint önkéntes központot hoznánk létre.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
A programjaink, workshopjaink és tréningeink lebonyolítására.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Csillag Attila a Mono Story Erődszínházi
Társulat alapító tagja, írója, rendezője,
mert elkötelezett önkéntese a szervezetünknek és nagy kapcsolati tőkével rendelkezik.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Több EU-s projekt megvalósítása, pl. közösségi kávézó létrehozása.
Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Workshopokat és tréningek tartunk a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
hallgatóinak, munkatársainak, partnereinek.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
A folyamatos működéshez szükséges eszközök.
Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Pályázatírás, PR.
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TÉNYŐI IFJÚSÁGI
SPORTEGYESÜLET

https://www.facebook.com/
groups/493266497358548/
Zsargó Csilla
tenyoifse@gmail.com
+36 30 645 2302

Adószám: 18647213-1-08 | Bankszámlaszám: 10103379-64408800-01004005

Milyen szakmai segítségre lenne szüksége a szervezetének?
Pénzügyi segítségre lenne szükségünk
a pályázati elszámolásokhoz.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Sport területén tudunk önkénteseket foglalkoztatni.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre, mi lenne a feladata és milyen célokat érhetnének el vele?
Az egyesület adminisztrációs, szervezési
feladatainak ellátása.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Sportcsarnok bérlésére.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
Sportfelszerelések vásárlása.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Szakképzett edzők, sportszakemberek,
életmód- és táplálkozási tanácsadók foglalkoztatása.
Ingyenes
sporttáborok
a gyermekeknek.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Iroda, oktatási helyszín.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Berki Krisztián, tornász, a sportban elért
eredményei és emberi magatartása miatt.

A TÉNYŐI IFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET CÉLJA A FIATAL
KOROSZTÁLY MOZGÁSRA, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA
NEVELÉSE A SPORTON KERESZTÜL.

Kérem, mutassa be szervezetét!
Az Ifjúsági Sportegyesület a fiatalok sportolási lehetőségének megteremtésére
jött létre, későbbiekben csatlakoztunk
más, térségi sportegyesületekhez. Jelenleg sporttevékenységek szervezésével
foglalkozik.

Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
Több sikeres nyári sporttárbort szerveztünk, csapatsport versenyeken elért eredményeink kitűnőek.

Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
A fiatalok mozgásra, egészséges életmódra nevelése a hosszú távú cél.

Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Az Ifjúsági Sportegyesület több éves tapasztalattal és eredményekkel rendelkezik labdarúgás sportágban. A célközönség
az 5-16 éves korosztály a térségben.

Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
A már mozgósított fiatalok számára tartalmas, egészséges programok, nyári sporttáborok szervezése.

Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Folyamatosan szükséges a sporttevékenységek helyszínének biztosítása, sportcsarnok bérlése.
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TERASZ CSOPORT
EGYESÜLET

www.teraszcsoport.hu
@teraszcsoport
info@teraszcsoport.hu

Adószám: 18524222-2-08 | Bankszámlaszám: 10403356-50526750-85671009

A TERASZ CSOPORT EGYESÜLETET 2013-BAN GYŐR VÁROSÁBAN
ÉLŐ FIATAL ÉPÍTÉSZEK/MÉRNÖKÖK KÖZÖSSÉGE HÍVTA ÉLETRE.
CÉLUNK AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI KULTÚRA SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE, VALAMINT AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓKÉSZSÉG KIBONTAKOZTATÁSA. EGYESÜLETÜNK KIS LÉPTÉKŰ,
UGYANAKKOR JELENTŐS HATÁSSAL BÍRÓ VÁROSI PROJEKTEKET
VALÓSÍT MEG.

Melyek a szervezet hosszú távú céljai?
Magas színvonalú városfejlesztési és közösségfejlesztési projektek, kulturális események, programok tervezése és megvalósítása, együttműködve a helyi közösségekkel, továbbá magyar és nemzetközi
alkotócsoportokkal, szervezetekkel.
Melyek a szervezet tervei 2020/2021
évre?
•Kultúrstrand – Összművészeti programsorozat az Aranypart II. területén. Az
egyesület egy új közösségi tér kialakítását
tervezi, amely kulturális programok helyszíneként szolgál majd.
•Design Hét Győr – 2017 óta minden év
októberében, a Terasz Csoport szervezésében kerül megrendezésre.
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Mi az a szervezeti eredmény, amire a legbüszkébb?
2013 óta számos városfejlesztési és közösségfejlesztési eseményt és projektet
hoztunk létre, udvarokat zöldítettünk,
városszerte közterületeken aszfaltjátékokat alakítottunk ki, holtágmedencét
építettünk, közösségépítő-városfejlesztő
workshopokat tartottunk, kiállításokat és
városismereti túrákat szerveztünk. Ezekre
mind büszkék vagyunk.

Szakmai kiadványok szerkesztése. Hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Legnagyobb gondunk jelenleg az, hogy az
egyesületnek nincs saját, vagy más szervezetekkel közösen használható műhelye,
továbbá nem megoldott az eszközeink,
építési anyagaink, illetve időszakosan
használt installációink, tárolása.
Milyen területen tudnak önkénteseket
foglalkoztatni?
Online-, illetve közösségi média felületeink működtetésében, továbbá kulturális
programjainkon hostess feladatok, valamint közösségi építések során építészeti,
építési feladatok elvégzésében.
Mire fordítanának 100.000 Ft támogatást?
Az összeget kissé kiegészítve egy látványterv pályázat kiírására és díjazására fordítanánk, melyben építészek, grafikusok
vagy más kreatív alkotók szabadon gondolhatnák újra Győr utcáit, tereit, épületeit.

Mire fordítanának 1.000.000 Ft támogatást?
A Kultúrstrand projekt továbbfejlesztésére, további kulturális programok, események szervezésére.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Létrehoznánk egy egyesületek, civil szervezetek, művészeti csoportok, és egyéb
kreatívok számára hozzáférhető bázist,
melyben közösségi tér, iroda, műhely, kiállító tér, raktárak egyaránt megférnének.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Egyik részét közösségi térként, irodaként,
míg másik részét kisebb műhelyként használnánk.
Ha felkérhetnénk egy ismert embert
nagykövetnek, ki lenne az, és miért?
Olyan embert választanánk, akit sokan követnek, figyelnek a véleményére és otthonosan mozog a kulturális térben, emellett
legyen szórakoztató és kedves, mint a mi
egyesületünk. Lackfi János például pont
ilyen, vele ráadásul korábban már együtt
is működtünk.

Milyen szolgáltatást nyújt a szervezet?
Építészeti és összművészeti alkotóműhely
működtetése, pályázatokon való részvétel
és együttműködés, szakmai előadások,
konferenciák, kiállítások, workshopok, alkotótáborok, szervezése és lebonyolítása.
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VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK
GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYEI EGYESÜLETE

www.gyorivakok.hu
info@gyorivakok.hu
Tel./Fax: +36 96 528 805

Adószám: 18980732-1-08 | Bankszámlaszám: 58600283-11124096

„POST TENEBRAS LUCEM”: „SÖTÉTSÉG UTÁN FÉNYESSÉG”
A LÁTÁS TELJES VAGY RÉSZLEGES ELVESZTÉSE UTÁN SEGÍTSÉGET NYÚJT
EGYESÜLETÜNK AZ ÚJRAKEZDÉSBEN, A LÁTÁS ELVESZTÉSE UTÁN
REMÉNYT NYÚJTUNK.

Kérem mutassa be szervezetét!
Szervezetünk elődje 1956-ban alakult,
majd 2004-ben hívtuk létre azzal a céllal,
hogy a megyében élő vak és gyengénlátó
emberek egyéni és kollektív érdekvédelmét a leghatékonyabban lássuk el a hétköznapokban. Működésünk szerteágazó,
informáljuk tagjainkat és a hozzánk fordulókat az igénybe vehető pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, adókedvezményekről, kedvezményes utazási lehetőségekről, házi segítségnyújtásról.
A rehabilitációs tevékenységet elősegítjük, látásvizsgálat, funkcionális látástréning, informatikai oktatás, Braille írás-olvasás oktatása, mindennapos
tevékenységek oktatása, tájékozódás,
közlekedéstanítás. A társadalmi szemlé44

letformálás jegyében érzékenyítő/szemléletformáló foglalkozásokat tartunk,
önkéntes gyakorlati helye vagyunk középiskoláknak, egyetemeknek. Szabadidős
tevékenységeket szervezünk, segítséget
nyújtunk a zárt, illetve nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez.
Összefoglalva egyesületünk elsődleges feladata a látássérültek, mint önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
emberek segítése.
Mik a szervezet hosszú távú céljai?
A rehabilitációs tevékenységet tovább
folytatni. További cél legalább 4 fő foglalkoztatása, mert 2 fő kevés a megyében
jelentkező munka elvégzésére.

Mik a szervezet tervei 2020/2021 évre?
A rehabilitáció folytatása, társadalmi
szemléletformáló foglalkozások tartása
széles társadalmi rétegek számára.
Milyen szolgáltatást és kinek nyújt
a szervezet?
Látássérülteknek és családtagjaiknak
elemi rehabilitációs foglalkozásokat, tanácsadást, érdekvédelmet. A társadalom
többi tagjának szemléletformálást és figyelemfelhívó programokat szervezünk,
a látás védelmének érdekében felhívjuk
a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságának előtérbe kerülésére.
Mi az a szervezeti eredmény amire a legbüszkébb?
Segítséget nyújtunk a Nyugat-Dunántúli régióban látásukat részben vagy teljes
mértékben elvesztett személyeknek rehabilitációban, védett vagy nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben.
Milyen tárgyi támogatás lenne hasznos
a szervezetnek?
Elsősorban hangosan beszélő segédeszközök, melyeket a tagok ki tudnak próbálni, mielőtt megvásárolnák, illetve fehér
botokra kölcsönzéshez, és szemléletformáláshoz. Braille nyomtatóra, melynek
ára több, mint egymillió forint.
Milyen szakmai segítség lenne hasznos
a szervezetnek?
Állandó szociális munkatárs alkalmazásának lehetősége főállásban.
Milyen területeken tudnának önkénteseket fogadni?
Kísérés, bevásárlás, segítő beszélgetés.
Ha felvehetnének 1 embert 1 évre mi lenne a feladata, és milyen célokat érnének
el vele?
Szociális szakemberre és adminisztrációs
segítségre lenne szükségünk, segítő be-

szélgetés, rehabilitációs tanácsadás, rehabilitációs központban rendelkezésre állás,
illetve adminisztrációban segítés.
Mire fordítanának 100.000.-Ft adományt?
Működési költségekre, segédeszközökre.
Mire fordítanának 1.000.000.- Ft adományt?
Működési költségre, és legalább 1 fő szociális szakember foglalkoztatására.
Mire költenének, ha 5-ös találatuk lenne
a lottón?
Az egész egyesület működését új alapokra lehetne helyezni, több munkavállaló
foglalkoztatására nyílna lehetőség, nem
kellene attól rettegni, hogy ha nem nyer
a pályázat, nem lesz mód rehabilitációra.
Foglalkoztatni lehetne több megváltozott
munkaképességű munkavállalót, - nem
csak látássérülteket - elindíthatnánk egy
bentlakásos otthont, pszichológust, szociális munkást, rehabilitációs szakembert
tudnánk főállásban foglalkoztatni.
Méltó körülményünk lenne egy felszerelt Rehabilitációs Központban, modern
eszközökkel felszerelve.
Mire használnának egy 100 nm-es üzlethelyiséget?
Rehabilitációs központnak a XXI. századi
igényeknek megfelelően felszerelve: látásvizsgáló, Braille-szoba, konyha, fürdő,
informatika szoba, szabadidős szoba, iroda, társalgó.
Ha felkérhetnének egy ismert embert
nagykövetnek ki lenne az és miért?
Dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ jelenlegi
elnöke, aki látássérültként és jogászként
évek óta kiáll a látássérültek jogaiért, és
hatékony érdekképviseletéért.
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1 Kedves Olvasó!
3 Polgármesteri köszöntő
4 708. számú Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány
6 CAMELOT Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete
8 Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
10 Egy A Világunk Alapítvány
12 Felpécért Alapítvány
14 Gézengúz Alapítvány
16 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület
18 Jaurinum Történeti Társaság
20 Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Alapítvány
22 Keret Egyesület
24 Kocka Művészeti Egyesület és a MOKKA Alkotócsoport
26 Ludens Rekreációs Egyesület
28 Lurkó Alapítvány
30 Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
32 Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület
34 Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület
36 Reflex Környezetvédő Egyesület
38 Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és
Kutatás Alapítvány
40 Tényői Ifjúsági Sportegyesület
42 Terasz Csoport Egyesület
44 Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

ikonok: www.freepik.com

Mentálhigiéné
Fogyatékkal élők támogatása
Oktatás, fejlesztés
Hagyományőrzés
Kultúra
Ifjúság, gyerek
Környezetvédelem, természetvédelem
Rehabilitáció
Sport
Szabadidő
Művészet
Városfejlesztés
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