
 

 
 

 
 

 
A programot a Belügyminisztérium támogatja. 

 

 
a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram  

regionális szakmai rendezvényére 

 
Tisztelt Nyertes Pályázó! 

 

Szervezetünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa több, mint 25 éve 

közreműködik a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramok szakmai módszertani és 

fejlesztési munkáiban a mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumok megbízásából. 

2019-ben a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága 

támogatói okiratot kötött szervezetünkkel a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramot 

megvalósító szervezetek számára szakmai rendezvények szervezésére, melyben együttműködő 

partnerünk a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesülete (SZOFOSZ).  
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram 2020. évi pályázati 

felhívás 6.1. pontja szerint a pályázó vállalja, hogy részt vesz a SZOFOSZ által szervezett szakmai 

rendezvényeken. 

 

A szakmai program részeként regionális szakmai rendezvényeket szervezünk a Konyhakerti és 

kisállattartási szociális földprogramon nyertes szervezetek számára, melyre tisztelettel várjuk 

Önt és kollégáját.  

 

A rendezvény céljai:  

- Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázati felhívás szakmai céljainak 

konzultációja, tanácsadás a helyi programok megvalósítására. 

- Lehetőség biztosítása a megvalósítók helyi céljainak megismerésére, tapasztalatcserére, 

kapcsolatépítésre. 

- A következő évi pályázati célkitűzések megfogalmazása. 

- Tereplátogatás. 

 

A szakmai rendezvény időpontja: 2020. július 28., 10.00 órától 

A szakmai rendezvény helyszíne: Közösségi Ház, 4913 Panyola, Szombathelyi u. 10. 
Amennyiben a programon nem tud részt venni, kérjük jelezze, hogy tájékoztatást tudjunk adni a többi 

helyszínről, időpontról (a rendezvénysorozatot 8 helyszínen szervezzük meg az országban). 

 

Program: 

10.00-10.30 óra regisztráció, büféellátás 

10.30-12.00 óra referátumok, konzultáció, javaslatok a következő évi pályázati felhíváshoz 

   Témák:  

A 2020. évi pályázati felhívás szakmai követelményei. A pályázatok az 

értékelő szemével. 

Dr. Juhász Imre, SZOFOSZ elnök 

A panyolai Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram bemutatása 

Muhari Zoltán polgármester, SZOFOSZ elnökségi tag 

12.00-13.00 óra ebéd 

13.00-15.00 óra tapasztalatcsere, tereplátogatás Panyolán (néhány kedvezményezett 

családnál) 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

 

 

A programon való részvétel és az ellátás (büfé, ebéd) térítésmentes, de regisztrációhoz kötött, 

melyhez kérjük a mellékelt regisztrációs lapot kitöltve visszaküldeni a szabo.bea@eselyfk.hu e-

mail címre vagy postai úton az Esély Közalapítvány, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. címre 2020. 

július 21-ig. 

 

 

 

A programon minden pályázótól 2 fő részvételére van lehetőség. 

 

A rendezvényről további információt találhat szervezetünk honlapján, illetve letöltheti a 

jelentkezési lapot, meghívót, rendezvénynaptárat: http://eselyfk.hu/szocialis-foldprogram/ 

 

A tapasztalatcsere blokkban lehetőség van a saját Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram bemutatására, melyet kérjük, hogy a mellékelt regisztrációs lapon jelezzen. 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy lehetőség van a SZOFOSZ tanácsadását igénybe venni Konyhakerti és 

kisállattartási szociális földprogram gyakorlati megvalósításához a megvalósítók programra 

történő felkészüléséhez, tevékenységének ellátásához. Ennek igénybevételéről a rendezvényen 

adunk tájékoztatást. 

 

 

 

További információ: Szabó Beáta programkoordinátor, szabo.bea@eselyfk.hu, 56/513-456. 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Juhász Imre sk.      Dr. Nagyné Varga Ilona sk. 

                  elnök                      igazgató 

               SZOFOSZ       JNSZM Esély Szociális Közalapítványa 
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