
 

 

 

 

 

 

Közös alkotás nemzetközi projekt keretében Tomoron 

 

A Tomori Református Egyházközség a JNSZM Esély Szociális Közalapítványa és a 

Debreceni Egyetem partnere a CoSIE c. (magyarul: Közös alkotás a szolgáltatások 

innovációjában Európában) nemzetközi programban. A 10 európai ország 

együttműködésében megvalósuló projektet az Európai Unió Horizont 2020 programja 

támogatja. 

A 3 éves projekt célja közszolgáltatások tervezése, kipróbálása már a tervezéstől bevonva a 

program célcsoportját és a partnereket. Ennek során olyan kísérleti programot valósítanak meg 

közösen, amelynek célja vidéken élő, jövedelemkiegészítésként háztartásgazdálkodási 

tevékenységet (pl.: állattartás, növénytermesztés és feldolgozás, méhészkedés, falusi turizmus, 

szolgáltatás nyújtása) folytató családok erősítése, fejlesztése.  

 

A kísérleti programban 10 vidéki település vesz részt Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyéből 1 település, Tomor kapcsolódott a projekthez.  A partnerséget helyi önkormányzatok, 

civil és egyházi szervezetek alkotják. Mind a 10 bevont településen helyi koordinátorok segítik 

a program megvalósulását és tartják a kapcsolatot a bevont háztartásokkal. 

 

A programhoz hat háztartás kapcsolódott változatos háztartásgazdálkodási 

tevekénységekkel: fodrászat, sütemények sütése, növényfeldolgozás, húsfeldolgozás, helyi 

karbantartási munkálatok. Ezen tevékenységek fejlesztéséhez, színvonalának emeléséhez 

kértek eszközöket, mint lekvárfőző berendezés, konyhai robotgép, húsdaráló, hajvágógép, 

hajszárító, asztali pépesítő gép, fúrógép, körfűrész.  

A helyi Református Egyházközség számára nagyon fontos a közösségfejlesztés, és az, hogy 

olyan programok valósuljanak meg a településen, amelyek azt élhetőbbé teszi, ezért is 

csatlakoztak a programhoz, melynek keretében mozgósítani tudtak több háztartást.  

 

A programban nagy jelentősége van a „co-creation” - a közös alkotás - módszer 

alkalmazásának, azaz, hogy a családokkal és a partnerekkel való együtt gondolkodás során 

alakuljon ki és formálódjon a projekt a tervezéstől kezdve a megvalósításon át az értékelésig. 

A résztvevő háztartások gazdálkodási terveinek elkészítését, megvalósítását, az eszközök 

kiválasztását a családok, a helyi koordinátor, az Egyházközség és a menedzsment együtt végzi.    

 

A projektben az Egyházközség és a családok teljesítményét a hazai és nemzetközi 

résztvevők is méltán ismerik el.  

 

A programról további információk találhatók az Esély Közalapítvány honlapján: 

http://eselyfk.hu/cosie/, Facebook oldalán: https://www.facebook.com/eselykozalapitvany/, 

illetve a Debreceni Egyetem honlapján: http://cosie.unideb.hu/COSIE/Kezdolap.html és a 

program saját YouTube csatornáján: 

https://www.youtube.com/channel/UC2Opo7PYv3Hm5wlmkebRgiA/videos 

 

Összeállította: Dr. Nagyné Varga Ilona team vezető és Szabó Beáta team koordinátor 
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