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 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ŰRLAP  
 

 

Kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa 

Kedvezményezett székhelyének 

címe: 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

Támogatás azonosítószáma: E-ROM-2019-0008 

A támogatás célja: 

Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramot megvalósító 

szervezetek számára szakmai rendezvények szervezése és szakmai 

anyagok készítése, illetve kapcsolattartás 

Kedvezményezett hivatalos 

képviselőjének neve: 

Fazekas János 

Megítélt támogatás összege (Ft): 
8.000.000 Ft 

 

1. A megvalósult támogatott tevékenység bemutatása: 

 

I) 8 db regionális szakmai rendezvény szervezése 

8 db regionális szakmai rendezvényt szerveztünk a 2020. évi Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram pályázaton nyertes megvalósítók számára. 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 rendezvényeket 8 helyszínen rendeztük meg, illeszkedve ahhoz, mely megyékben volt a legtöbb nyertes 

pályázó. Ez alapján beosztva hívtuk meg a nyerteseket az egyes helyszínekre. A 8 megye, ahová 

rendezvényt hirdettünk meg: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Zala 

megye, Baranya megye, Somogy megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád 

megye. Az eredetileg Nógrád megyébe, Sóshartyánba tervezett rendezvényt a COVID-19 vírus terjedése 

és a rendezvénytilalom miatt online szerveztük meg a ZOOM felület használatával. 

 

A rendezvényekre a meghívókat e-mailben küldtük ki a Belügyminisztériumtól megkapott nyertes lista 

alapján több alkalommal 198 nyertes szervezet részére. Ahol az e-mail címek nem működtek, ott postai 

úton is továbbítottuk a meghívót. Rendezvénynaptárat készítettünk a meghívottaknak, hogy be tudják 

tervezni, mely időpontban és helyszínen tudnak részt venni a rendezvényen. A rendezvénynaptár, a 

meghívó és a regisztrációs lap a honlapunkról letölthető volt. A meghívóban jeleztük, hogy amennyiben a 

megadott helyszínen nem tud részt venni a meghívott, a rendezvénynaptár alapján más helyszínt is 

választhat vagy információt kérhet a szervezőktől a további helyszínekre vonatkozóan. 
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A rendezvények tematikája hasonló volt minden helyszínen: a 2020. évi pályázati felhívás szakmai 

követelményeinek bemutatása, az értékelésben résztvevő szakember tájékoztatása, javaslatai a pályázatok 

minőségének javítására, 2021. évi pályázati kiírás konzultációja, a helyszínt adó település szociális 

földprogramjának megismerése és tereplátogatás néhány kedvezményezett családnál. Dr. Juhász Imre, 

SZOFOSZ elnök beszélt a 2020. évi pályázati felhívás szakmai követelményeiről és a pályázatokról az 

értékelő szemével. Rövid tájékoztatást adott a szociális földprogramok történetéről, a SZOFOSZ 

szerepvállalásáról. Elmondta, hogy lehetőséget kapott a szervezet, hogy az Esély Közalapítvánnyal 

együttműködve a következő időszakra javaslatot dolgozzon ki a szociális földprogramokra vonatkozóan 

és ezzel a koncepcióval kapcsolatban a rendezvényeken véleményt gyűjtsön.  

Minden rendezvényen nyílt szakmai párbeszéd zajlott, Dr. Juhász Imre személyes tapasztalatait is 

megosztotta a résztvevőkkel, továbbá a rendezvény helyszínén működő szociális földprogramot is a 

gyakorlati tapasztalatokra alapozva mutatták be az előadók. Így a mindennapi gyakorlatra fókuszáló 

tapasztalatcsere zajlott.  

 

A rendezvény helyszínei és a résztvevők száma:  

- Panyola, 2020. július 28., résztvevők száma: 32 fő 

- Tomor, 2020. július 30., résztvevők száma: 40 fő 

- Murarátka: 2020. augusztus 5., résztvevők száma: 23 fő 

- Tormás: 2020. augusztus 25., résztvevők száma: 18 fő 

- Mike: 2020. augusztus 26., résztvevők száma: 26 fő 

- Hosszúpályi: 2020. szeptember 8., résztvevők száma: 17 fő 

- Jászladány: 2020. szeptember 10., résztvevők száma: 15 fő 

- ONLINE rendezvény: 2020. november 24., résztvevők száma: 5 fő 

Összesen a meghívott 198 db 2020. évi nyertes pályázó szervezetből 80 szervezet vett részt és 145 fő, 

illetve további 17 szervezettől 31 fő, mindösszesen 97 szervezettől 176 fő.  

 

A jászladányi rendezvényen Langerné Victor Katalin a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért 

felelős helyettes államtitkára is részt vett és tájékoztatást adott a 2021. évi pályázati kiírásról, további 

három helyszínen (Tomor, Panyola, online) az Államtitkárság osztályvezetője, Szirmai István volt jelen.  

Három helyszínen (Tomor, Panyola és Jászladány) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

Támogatásirányítási Főosztálya munkatársai is információt nyújtottak a megjelenő kiírásról. Voltak olyan 

helyszínek - Murarátka, Jászladány, Mike -, ahol a helyi szociális földprogramban résztvevő 

háztartások/családok is bekapcsolódtak a műhelymunkába. 

 

II) Szociális földprogramok szakmai műhelye szervezése 

2 alkalommal szerveztünk szakmai műhelyt a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti 

Egyesületéhez (SZOFOSZ) kapcsolódó település- és szervezetvezetőknek, a műhely állandó 

meghívottjainak és a támogató Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 

Államtitkársága illetékes munkatársainak. 

1. rendezvény: 2020. június 11-12., helyszín: Szolnok, tereplátogatás: Kőtelek 

résztvevők száma: 1. nap: 29 fő, 2. nap 28 fő 

főbb témák: Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár előadása a társadalmi felzárkózás 

aktuális kérdéseiről, a családi portaprogram koncepciójának bemutatása, megvitatása és a 2021. évi 

pályázati kiírás konzultációja, a szakmai műhelytagok 2020. évi feladatainak egyeztetése, 

tereplátogatás Kőteleken 

2. rendezvény: 2020. november 11-12., helyszín: ONLINE, Zoom felület használatával 

résztvevők száma: 1. nap: 25 fő, 2. nap: 24 fő 

főbb témák: a 2021. évi családi portaprogram-szociális földprogram pályázat konzultációja, a 

regionális szakmai rendezvények tapasztalatainak megosztása, a co-creation módszer, önkéntes 

akciók szervezése, mentor és mentorálás szerepe a 2021. évi családi porta programban. 
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A rendezvényt a fokozódó COVID-19 vírushelyzet és a rendezvénytilalom bevezetése miatt online 

szerveztük meg. 

 

 

III) Szociális földprogramot megvalósító szervezetek számára kiadvány készítése 

Kiadvány címe: Útban a konyhakerti, kisállattartási programtól a családi portaprogram felé. Válogatás a 

szociális földprogramról szervezett 2020. évi rendezvénysorozat előadásaiból. 

A kiadvány nyomtatásban készült el, illetve a szervezetünk honlapjáról letölthető. 

A kiadványhoz lektori vélemény készült. 

 

IV) Gyakorlati tanácsadás szervezése 

A konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósítók számára gyakorlati tanácsadást 

biztosítottunk a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesülete bevonásával a 

kedvezményezettek programra történő felkészüléséhez, tevékenységének ellátásához, a 2021. évi 

pályázati program elkészítéséhez. A tanácsadási lehetőségről a regionális rendezvényeken tájékoztattuk a 

résztvevőket, illetve a meghívóban jeleztük, hogy tanácsadás vehető igénybe.  

A tanácsadásokról tanácsadói lap készült.   

A tanácsadások főbb témái: 2021. évi pályázathoz kapcsolódóan a bevonandó szakemberekkel szembeni 

végzettségbeli elvárások, együttműködési megállapodások megkötése más szervezetekkel, jogosultság 

pályázásra, családok bevonására vonatkozó kérdések, eszközvásárlás feltételei. 

 

V) Operatív feladatok ellátása, adminisztráció, koordináció 

1 fő munkatárs látta el a programhoz kapcsolódó operatív, adminisztrációs, koordinációs feladatokat:  

- koordinálta az egyes programelemek szakmai és pénzügyi teljesítését 

- előkészítette és lebonyolította a szakemberekkel, szervezetekkel kötendő szerződéskötést 

- folyamatos konzultációs lehetőséget biztosított a bevont szakemberek, szervezetek részére a 

kiszerződött feladatok ellátásáról 

- begyűjtötte, rendszerezte a megbízott szakemberektől, szervezetektől a kapcsolódó 

dokumentumokat (jelenléti ívek, feljegyzések, fotódokumentáció) 

- a rendezvényszervezések (8 regionális rendezvény, 2 szakmai műhely) során kiküldte a 

meghívókat, regisztrálta a jelentkezőket és biztosította az információáramlást a rendezvényekről, 

kapcsolatot tartott a szervezéssel megbízott szervezettel 

- adatbázist készített a regionális rendezvények meghívottjairól és a résztvevőkről,  

- adatbázist készített a szociális földprogramokkal kapcsolatosan készült kiadványokról, cikkekről 

(a honlapunka feltöltésre került) 

- szervezte a gyakorlati tanácsadást, kapcsolatot tartott a tanácsadó szervezettel  

- fotódokumentációt állított össze a rendezvényekről 

- folyamatos kapcsolatot tartott a bevont szakemberekkel, megbízott szervezetekkel, a támogatóval 

és a pályázatkezelő szerv munkatársaival 

- elkészítette és folyamatosan frissítette, karbantartotta a szervezet honlapján a program aloldalát: 

http://eselyfk.hu/szocialis-foldprogram/ 

- folyamatosan frissítette a szervezet Facebook oldalát a programhoz kapcsolódó bejegyzésekről 

(rendezvényekről, 2021. évi pályázati lehetőségről, EMET, majd TEF híreivel) 

- technikai támogatást nyújtott az online rendezvények szervezéséhez 

- elkészítette a szakmai és pénzügyi módosítási igényeket 

- elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámolót 

 

 

 

 

http://eselyfk.hu/szocialis-foldprogram/
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2. Amennyiben a támogatási szerződésben rögzített szakmai programhoz képest változás történt, 

kéjük ennek leírását és indoklását: 

 

 

2 rendezvényt  

- szociális földprogramok országos szakmai műhelye, 2020. november 11-12.,  

- regionális szakmai rendezvény a Nógrád és Heves megyei 2020. évi nyertes pályázók részére, 

2020. november 24. 

online szerveztünk meg személyes találkozás helyett a COVID-19 vírus fokozódó terjedése és a 

bevezetett rendezvénytilalom miatt. Mindkét esetben a módosítási igényünket a TEF felé jeleztük 

módosítási adatlap benyújtásával. 

 

 

 

 
3. A beszámoló mellékleteként benyújtott dokumentumok felsorolása (fotó, sajtómegjelenések stb.): 

 

1) regionális szakmai rendezvények: 8 helyszínről jelenléti ívek, fotók, meghívók, feljegyzések 

2) kétnapos szolnoki szakmai műhely: jelenléti ívek, feljegyzés, meghívó, fotók 

3) online szakmai műhely képernyőfotók, feljegyzés, meghívó 

4) gyakorlati tanácsadás tanácsadói lapjai 

5) kiadvány 

6) lektori vélemény 

7) fotódokumentáció (1 db CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Szolnok, 2020.  „  december 9. ” 

      

                                          

Kedvezményezett cégszerű aláírása 

                (P.H.) 

 

 

Kérjük, hogy a szakmai beszámolót a pénzügyi beszámolóval együtt 1 eredeti példányban – ajánlott 

küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek: 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság  

Támogatásirányítási Főosztály 

Budapest 

Szegedi út 35-37. 

1135 

 

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosítószámát. 


