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Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak:   

Foglalkoztatási 

esélyek komplex 

fejlesztése 

Szendrőládon és 

környékén 

  

közösségi vállalkozás, helyi 

gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, helyi 

termék előállítása 

 

A megvalósítás során alkalmazott eszközök  

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban   

 A projektben gombaüzem létesítése, építési 

munkák, eszközbeszerzés, képzés, 

foglalkoztatás, piacépítés, értékesítés 

szervezése, szervezetépítés, történt a projekt 

céljaival összhangban. 

 

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos 

Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos 

Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális és 

Oktatási Egyesület - BHIM RAO Egyesület 

1. Ismertető a 

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

Az edelényi kistérségben a helyi erőforrások profitorientált 

hasznosítása korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Vállalkozások 

hiányában erős a települési önkormányzatok és a civil szervezetek 

foglalkoztatási „kényszere”. Számukra leginkább a szociális, a 

kulturális és a környezetvédelmi szükségletek kielégítése az 

elsődleges.  

A vállalkozások, üzemek létrehozása, a tartós foglalkoztatás a civil 

szervezeteknek még pályázati úton történő megvalósítása esetén is 

nagy kockázattal ját. Legfontosabb kérdés, hogy ebben a 

hátrányos helyzetű térségben biztosítható-e a szakmai, a 

technológiai, a piaci és vállalkozási háttér a sikeres, hosszú távú 

befektetésként tervezett vállalkozáshoz.  Felkészült e a célcsoport az 

ilyen változásra? Ebben a közegben nem csupán egyes társadalmi 

csoportok hátrányai kompenzálandók, de a teljes környezet 

deformálódását kiküszöbölő megoldásokra van szükség.  

Jelen projekt egyrészről azon hiányzó kompetenciákat kívánja 

megszereztetni, illetve azon hátrányokat csökkenteni, mely a 

célcsoportok társadalmi integrálódását erősen befolyásolja, 

másrészről megcélozza azt a folyamatot, mely a társadalmi és 

gazdasági integráció feltételeként szabható, munkahelyet teremt, s 

modellt képvisel a problémák megoldására. 

A projekt a foglalkoztatási mutatók emelkedése és a 

munkanélküliség csökkentése érdekében 32 fő munkanélküli 

számára biztosított 2 féle, (gombatermesztő és minősített hegesztői) 

államilag elismert OKJ-s képzésben részvételt, majd 10 főnek, a 

létrejövő gombaüzemben 9 hónapos foglalkoztatást annak a 

reményében, hogy a projektet követően munkavállalóként vagy 

önfoglalkoztatóként képesek lesznek bekapcsolódni a 

munkaerőpiac vérkeringésébe. Ugyancsak fenti célokat segítette 

elő a helyi általános iskolával történő együttműködés, melyben 40 

 



fő az általános iskola 3-8 osztályának megszerzésére irányuló 

képzésben vesz részt a helyi általános iskolában, számukra  

biztosított felzárkóztató képzést a projekt kulcskompetencia fejlesztő 

tréningcsomaggal, valamint alapfokú ECDL képzéssel. Ugyancsak 

programelem a munkaerő közvetítő iroda létrehozása, mely segíti a 

célcsoport elhelyezkedését, munkanélküliséggel kapcsolatos 

problémáik megoldását. 

A program hosszú távú célja:  

 A folyamatosan változó munkaerő piaci helyzetben olyan 

szolgáltatások, módszerek, eszközök kifejlesztése, mely 

rugalmas módon képes a szükségleteket kielégíteni, azokra 

reagálni. 

 A térség foglalkoztatási helyzetének, munkaerő piaci 

mutatóinak javítása, a tartós munkanélküliség által okozott 

társadalmi kirekesztődés csökkentése, megszüntetése. 

 A pályázó szervezet szakmai kapacitásfejlesztése, 

tapasztalatszerzés, kapcsolati tőke kiszélesítése. 

 

A program közvetlen célja:  

 Olyan piacképes szakma megszerzése, amely alacsony 

iskolai végzettséggel is elérhető, amellyel a célcsoport tagok 

helyben illetve a térségen kívül eséllyel indulhatnak a 

munkaerő piacon.  

 A létrejövő üzemben folyamatosan bővülő tevékenységek 

beindítása, illetve az ezt kiszolgáló foglalkoztatottak 

számának kibővítése.  

 A létrejövő munkaerő közvetítő iroda széleskörű 

szolgáltatásaival az ügyfelek kapcsolati tőkével rendelkező, 

megbízható, legális munkához juthatnak.  

 

Eredmények: 

 Általános iskolai (3-8 osztály) végzettség megszerzése alatt 

biztosított kulcskompetencia fejlesztő tréning csomag 40 fő 

részére, mindenki tanúsítványt szerzett 

 40 órás ECDL Start képzés 40 fő részére, 32 fő oklevelet 

szerzett, 8 főnek modulzáró vizsgája lett.  

 1000 órás OKJ-s gombatermesztő képzésben részesülő 16 fő. 

Mindenki sikeresen elvégezte.  

 1200 órás OKJ-s hegesztő és minősített hegesztő képzésben 

részesülő 16 fő. 14 fő szerzett minősítést, a többiek általános 

hegesztők.  

 10 fő 9 hónapos, heti 30 órás foglalkoztatása. 

 A projekt időtartama alatt folyamatosan biztosított kiegészítő 

szolgáltatások (mentorálás) a mindennapi életvitel 

formálásában, konfliktusok kezelésében, családvezetésben 

nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. 

• gombatermesztő üzem kialakítása. 

• Munkaerő közvetítő iroda létrejötte 118/2001. (VI. 30.) Korm. 

Rendeletnek megfelelően. Régiós, országos és külföldi 

munkaerő-felvételi adatbázis létrehozása, karbantartása. 

 



3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Nonprofit  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb:  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még 

érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

Nem voltak partnerek. 

 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 

Pl. 

Nyugat-

Dunántúl

, 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

edelényi kistérség  Szendrőlád  



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

A projekt megvalósítási időtartama 30 

hónap, 2011.01.01.-2013.06.30. 

mérföldkövek: 

 toborzás, kiválasztás,  

 képzések: 

o kulcskompetencia képzés 

o ECDL Start képzés 

o gombatermesztő képzés 

o hegesztő képzés és minősítés 

 építési beruházás 

 foglalkoztatás - 10 fő 9 hónapos 

foglalkoztatása 

 mentorálás – 2 szociális munkás napi 

szinten, egy mentor havi szinten 

 munkaerő-közvetítő iroda létrehozása 

 

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási 

kezdeményezések – A komponens 

TÁMOP 1.4.3.-08/1 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * 167.688.416 Ft 

 

 

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 100%  

Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy 

más úton külső forrásból a 

projektre fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi 

adatlap 

A kistérségben minden társadalmi-gazdasági probléma 

koncentráltan van jelen. A tradicionális mezőgazdaság háttérbe 

szorulását követően újabb gazdasági tevékenységek tartósan nem 

alakultak ki, a 90-es évektől jószerivel csak a helyi közszolgáltatás 

maradt az egyetlen foglalkoztató. A munkanélküliség aránya 

nagyon magas, bár ennek csak töredékét képezik a regisztrált 

munkanélküliek.  

A korábban munkával rendelkező, de a rendszerváltás után 

munkanélkülivé váló családok megélhetésének fő forrásává a 

segélyek váltak. A munkanélküliség a tapasztalt koncentrációban 

társadalmi kirekesztést von maga után. Következményeként a 

célcsoport tagjai kiszorulnak az információáramlásból, nem jutnak 

hozzá a szükségleteik kielégítéséhez szükséges anyagi és szellemi 

erőforrásokhoz. 

A romák népességen belüli aránya a térségben átlagosan 40%. A 

munkanélküliek kb. 60%-a roma, a romák körében a 

Feladat: A 

helyzetleírásból 

a problémafa 

megalkotása 



munkanélküliség kb. 80%.  

Szendrőlád község halmozottan hátrányos helyzetű település, sem a 

mezőgazdasági termelés nem szerveződött újjá, sem az ipari 

termelés nem vert gyökeret. Az itt élő emberek jelentős része 

munkanélküli, ezáltal a társadalom perifériájára szorult, a 

mélyszegénységben élők rétegéhez tartoznak. 

A településen a helyi önkormányzat az egyetlen munkáltató. A 

településen 43 vállalkozás van bejelentve, ezek nagy része azonban 

egy fős önfoglalkoztató kényszervállalkozás. A kistérségben 8 

jelentősebb foglalkoztató van, ezek a településről 12 embert 

foglalkoztatnak. 

Szendrőlád lakosainak száma 1879 fő, 54,6%-uk aktív korú (15-60 év 

közötti, ebből férfi: 529 fő, nő 496 fő). Az aktív korúak közül 250 fő 

rendelkezik rendszeres, bejelentett munkával (aktív korúak 24,4%-a).  

Az inaktívak aránya 83,3% (854 fő), rendelkezésre állási 

támogatásban (RÁT) az aktív korúak 31%-a részesül (319 fő). Közülük 

jelenleg 108-an dolgoznak közmunkaprogramban. 

A lakosság számát tekintve cigány etnikumú 1454 fő (78 %). 

A helyi társadalmat az alacsony iskolai végzettség, a fiatalkorú 

családalapítás és gyermekvállalás, fásultság és apátia jellemzi. A 

célcsoportba tartozó személyek jelentős hányadának a nyolc 

általános iskolai végzettsége sincs meg.  

A község szociális helyzetét a felvázolt gazdasági-társadalmi 

viszonyok szabják meg: munkanélküliség, alacsony iskolai 

végzettség és minimális jövedelem, segélyek, egyre növekvő 

megélhetési gondok jellemzik a családok zömét. Többségük 

legfontosabb jövedelemforrása a szociális segély, a 

gyermekvédelmi támogatás és esetenként az iskoláztatási 

támogatás.  

A munkanélküliség okozta jövedelemcsökkenés illetve kiesés 

kompenzálására próbálkoznak a településen élők közül azok, 

akiknek nem felel meg jelenlegi helyzetük, szeretnének kitörni a 

jelenlegi csapdájukból, azonban ezek a tevékenységek szezonálisak 

(gombagyűjtés, erdei termékgyűjtés) és teljesen bizonytalan 

kimenetelűek.  

Fontos lenne egy olyan út megtalálása, amely megteremti a 

társadalmi normáknak való megfelelés anyagi, szellemi alapjait, 

ugyanakkor figyelembe veszi a cigányság hagyományos 

értékrendjét, kultúráját. 

 

1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 5. Vonatkozó 

stratégia 

Kapcsolódó fejlesztési stratégiák: 

 LEADER – HVS 2011 

 Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia– mélyszegénység, gyermekszegénység, 

romák – (2011–2020) 

 Az Edelényi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája, Készítette: B.-A.-Z. Megyei 

Fejlesztési Ügynökség 

 

 

1.3. Programhoz kapcsolódás 6. Pályázati kiírás 

TÁMOP 1.4.3.-08/1 Az intézkedés előzménye az EQUAL Közösségi 

Kezdeményezés magyarországi programja (továbbiakban: EQUAL 

Program), amelynek keretében a munkaerőpiachoz kapcsolódó 

hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenségek csökkentését 

célzó innovatív kísérleti projektek valósultak meg. Az EQUAL 

 



program talán legfontosabb alapelve, az innováció lehetőséget 

biztosít teljesen új vagy máshol sikeresen alkalmazott módszerek 

kipróbálására és átvételére. A folyamatosan változó munkaerő-

piaci helyzetben nagy igény van olyan újszerű, innovatív eszközökre, 

szolgáltatásokra és módszerekre, amelyek a szükségleteket 

rugalmas módon képesek kielégíteni, és amelyek a gyakorlati 

tesztelést követően beépíthetőek a munkaerő-piaci szereplők napi 

gyakorlatába, a foglalkoztatáspolitika eszköztárába. Szükséges, 

hogy az EQUAL Program végrehajtása során szerzett tapasztalatok 

és eredmények elterjesztése és beépítése a gyakorlat és szakpolitika 

főáramába biztosított legyen. 

Különösen fontos a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő, 

gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal bíró tartósan munkanélküli, 

alacsony képzettségű emberek számára képzést, és foglalkoztatást 

kínáló komplex programok bevezetése. Ezért kiemelkedő 

jelentőségű, hogy ezekben a térségekben lehetőséget biztosítsunk 

kísérleti programok támogatására. 

1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként)  

A projekt nem partnerségben valósult meg. 

A pályázó szervezet elsődleges célja a település foglalkoztatási 

helyzetének, munkaerő piaci mutatóinak javítása, a tartós 

munkanélküliség által okozott társadalmi kirekesztődés mérséklése, 

ennek eszköze a képzési, foglalkoztatási, beruházási programelem.  

Érdeke és célja, a pályázó szervezet szakmai kapacitásfejlesztése, 

tapasztalatszerzés, kapcsolati tőke kiszélesítése. 

Az egyesület a következő 5 évben meghatározó foglalkoztató, 

foglalkoztatást elősegítő szervezetévé szeretne válni a régiónak. A 

jelen projekt keretében felnőttoktatási tevékenységek, valamint a 

foglalkoztatási keretek és szolgáltatások kialakítása 

(gombatermesztés, munkaerő-közvetítés) mind a középtávú 

tevékenységeinket, fejlesztési munkánkat alapozzák meg. 

Feladat: Stake-

holder elemzés 

Érdekeltek 

azonosítása 

• Információgyűjtés 

az érdekeltekről 

• Az érdekeltek 

céljainak 

azonosítása 

• Az érdekeltek 

viselkedésének 

elemzése 

• Cselekvési terv 

kidolgozása 



2. Identifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 

A magyar gomba jó minőségű és keresett termék a belföldi és a 

nemzetközi piacon egyaránt. Az egyre tudatosabb fogyasztói 

világban a gomba népszerű táplálék alacsony szénhidrát, zsír és 

kalóriatartalma miatt.  

Egyes iparági szakértők szerint az elmúlt 25 évben a gombával 

kapcsolatos fogyasztói szokások megváltoztak, a gombafogyasztás 

népszerűbbé, egyenletesebbé, szezonoktól függetlenné vált. A 

csiperkegomba nagybani piaci ára 2009-től nem ment 400 Ft/kg 

alá. Ezzel együtt a hazai gombatermesztés az utóbbi egy 

évtizedben jelentős hanyatlásnak indult, a 2002-ben foglalkoztatott 

3000 fő száma 30%-kal csökkent. A hanyatlás oka, hogy a virágzó 

gombatermesztés a hagyományos, elavult technológiának is 

nevezhető pincés eljárásokra korlátozódott, melyekben nem 

alakítható ki a polcos, korszerű rendszer és versenyképességük 

ezáltal  jelentősen csökkent. Magyarországon 3 olyan cég szerepel, 

mint meghatározó gombatermesztő, aki összefogja a kis 

vállalkozásokat TÉSZ-eket és maguk is termelnek.  

A gomba termelt mennyisége előre kalkulálható a termesztési 

hullámnak megfelelően, a szállítás és eladás jól ütemezhető. Az első 

és második termési hullámban kiváló minőségű, első osztályú 

gombatermés várható, a harmadik hullám termése a 

konzervgyáraknak ad lehetőséget a vásárlásra.  

A jó minőségű gombát a nagyfokú gépesítettség mellett is csak kézi 

munkával lehet leszedni. Ezért alakult ki a kisebb, de magas fokon 

specializálódott termelői struktúra. A munkahelyteremtés és 

fenntartás szempontjából a gombatermesztés meghonosítása 

éppen ezért kiemelt szerephez juthat a magas munkanélküliséggel 

küzdő térségben.  

7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

Az értékesítésnek több csatornája létezik. Ugyanakkor alapszabály, 

hogy a garantált jó minőségű gomba termesztése mellett az 

értékesítési stratégia kidolgozottságán is nagyon sok múlik.  

Nagybani piac: legmagasabb áron itt adható el a termék, de 

ugyanakkor van kockázata is. A vásárló kiskereskedők a bevált 

régen ismert termesztőket keresik fel és vásárolnak tőlük, időbe telik, 

mire mi is azzá válunk. Ezen kívül nehéz előre tervezni, mennyi lesz az 

adott napon az eladott mennyiség. 

Nagykereskedők: alacsonyabb áron veszik meg a gombát, de az 

eladás biztosabb útja. A kereskedő maga megy el a gombáért, így 

a szállítási költség nem a termesztőt terheli. 

Éttermek, közkonyhák: kisebb volumenű értékesítés, különösen 

ebben a kistérségben, ahol a tudatos táplálkozás még nem terjedt 

el.  

Konzervüzemek: alacsony, nyomott áron vásárolnak és a térségtől 

nagyon messze vannak, magas a szállítási költség.  

 

Feladat: további 

információforrás

ok keresése 

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

A projekt hatásaként vártuk: 

1. Az innováció térségfejlesztő szerepének érvényesülése: többéves 

működési tapasztalat alapján elmondható, hogy a hátrányos 

helyzetű térségekben a helyi fejlesztés egyik legnagyobb 

akadályának a lakosság kreativitásának és vállalkozókészségének 

hiánya bizonyult. Ugyanakkor ezen készségek megléte az ismeretek 

Feladat. Más 

területekkel való 

kapcsolódási 

pontok 

felrajzolása 



bővítését, a munkaerőpiaci vérkeringésbe való bekapcsolódást, 

szociális, társadalmi és morális problémákat old meg, illetve javít. 

2. A munkára nevelés elősegítése: A tartós munkanélküliség miatt a 

rendszeres, már több generáción át a munkavégzésre nehezen 

szocializálódó gyerekek esetében a látható, kézzelfogható 

eredményt hozó tevékenység a munkára nevelésben, az önbizalom 

erősítésében is hasznos eszköznek bizonyul. 

3. A térség abszorpciós képességének növekedése: vállalkozásunk, 

a képzett munkaerő és a megtermelt áru térségen kívüli erőforrások 

vonzására és megkötésére való alkalmasságot jelenthet. Olyan 

erőforrások jöhetnek létre, épülhetnek be, mely kiinduló pontjai egy 

újabb fejlesztésnek, a felzárkózásnak.  

 

2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 

A szervezet eddigi életútjában nem szerepelt foglalkoztatási 

program. Eddigi programjaik:  

 Tanoda programok támogatása 

 Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások 

 Szakképzési és felnőttképzési programok kommunikációjának 

támogatása 

 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen 

dolgozó szakemberek képzésével  

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből 

történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő -és 

szabadidős tevékenységek megvalósításával 

 Telepes Program 

8. Korábbi 

kezdeményezés

ek ezen a 

területen 

(projektlista 

rövid 

összefoglalókkal

) 

Jelen projekt első mérföldkő a település munkaerő piaci mutatóinak 

javításában, a foglalkoztatási esélyek növelésében.  

 

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 

A program kitalálója és megálmodója Káló Károly a Bhim Rao 

Egyesület elnöke. Szaktanácsadóként a megyét és az országot 

járva határozta el magát az eddigi pályázatoktól eltérő, merész 

álom megvalósítására. A tervezési folyamatba bekapcsolódott 

Glonczi Nikoletta és Káló Norbert egyesületi tagok, valamint a 2. kör 

kidolgozásába Báriné Kántor Magdolna. A folyamatot végigkísérte 

és tanácsaival, ötleteivel segítette egy projektjük keretében az 

Autonómia Alapítvány.  

9. 

Kezdeményező 

bemutatása 

2.5. Kialakított célrendszer  

A munka világából kikerült emberek munkajövedelemből való 

megélhetésének, munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése, 

a térség foglalkoztatási helyzetének, munkaerő piaci mutatóinak 

javítása, a tartós munkanélküliség által okozott társadalmi 

kirekesztődés mérséklése a fő cél. Mindennek eszköze egyrészről az 

arra alkalmas és akaró célcsoportnak olyan piacképes szakmák 

megszerzése, amely alacsony iskolai végzettséggel is elérhető, és 

amellyel a célcsoport tagok helyben illetve a térségen, esetleg 

országon kívül eséllyel indulhatnak a munkaerő piacon. Másrészről a 

célcsoport egy másik szegmensének olyan kompetenciacsomag 

átadása, mely megszerzésével kinyílnak kapcsolataik, önmaguk 

megismerése és megbecsülése új távlatokat nyit a jövőt illetően. Az 

ECDL képzés a szabadidő hasznos eltöltését, a világhálón való 

eligazodást segíti, bővül tudásuk, magabiztosabbá válnak, esetleg 

munkahelyükön kamatoztatják a megszerzett tudást.  

Feladat: Célfa 

és problémafa 

összehasonlítása 



A helyben létrejövő üzemben folyamatosan bővülő tevékenységek 

kerülnek beindítása, illetve az ezt kiszolgáló foglalkoztatottak 

számának bővítése várható.  

Mindezekhez a létrejövő munkaerő közvetítő iroda széleskörű 

szolgáltatásaival nyújt segítséget.   

A további fejlesztések megvalósítása érdekében elérendő továbbá 

a pályázó szervezet szakmai kapacitásfejlesztése, tapasztalatszerzés, 

kapcsolati tőke kiszélesítése. 

2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 

Az ötlet megszületésekor egyetlen cél lebegett az egyesület előtt: 

Szendrőládon valamit tenni kell, ha nem szeretnék, hogy az 

egyébként is súlyos és egyre súlyosbodó gazdasági válság 

társadalmi és szociális válsággá nőjje ki magát. Az évek, évtizedek 

óta tartó munkanélküliség, a kilátástalanság, az önkormányzat 

egyre szűkölő lehetőségei mind a valamit tenni kell mondatot 

skandálták. Ugyanakkor ez a mondat a célcsoporttól is várt némi 

szemléletváltást. A munkaerőpiacon csak úgy lehet eséllyel indulni, 

ha ráébredünk arra, hogy az iskolázatlanság, az elavult szakmák 

mára már nem az érvényesülés útlevelei. Így született meg és 

kristályosodott ki a projekt ötlet, mely első gondolata az volt, hogy 

képzés és foglalkoztatás a fő irány. Képzés, mely nem csak egy 

réteget elégít ki, hanem alternatívát nyújt a célcsoport tenni akaró 

tagjainak. A gombatermesztő képzés a helyi roma hagyományokra 

alapozott, a roma emberek évtizedek óta ismerői és gyűjtői az erdei 

gombáknak. Ha tanulnak és teljesítenek, miért ne lehetnének 

termelői is annak a térségnek, ahonnan több száz kilométerre van 

az első gombaüzem? Szakipari beszélgetések, egyeztetések, 

látogatások után született meg a gombaüzem építésének ötlete. 

CSR keretében nagy segítségünkre volt egy nemzetközi piackutató 

cég is.  

A tervezési szakaszban az alábbi kockázatokkal és az azok 

elhárításából adódó további feladatokkal számoltunk: 

Beruházás megvalósítása: 

 nincs nagy hagyománya Magyarországon a gombaüzem 

építésének. Vajon találunk e megfelelő kivitelezőt? Milyen 

technológia és milyen méret az, amiben gondozhatunk 

figyelembe véve a helyi sajátosságokat? A telek, melyen a 

beruházást gondoltuk, önkormányzati telek volt. Születhet e 

megegyezés az önkormányzattal? A projekt nem engedett új 

építést, csak bővítést. Egy 4 m2 területű vízház állt a telek szélén, 

ezt kívántuk volna bővíteni. Lehet e erre építési engedélyt kérni? 

Felvettük a kapcsolatot egy gombabiológussal, akire véletlenül, 

keresgélés közben bukkantunk rá az Interneten. Projektre és  

azutánra is szóló, nagyon jó és őszinte munkakapcsolat alakult ki 

közöttünk és az összes kérdésünkre együtt kerestük a választ, a 

megoldást. Kapcsolatai révén betekintést nyerhettünk az ország 

legnagyobb gombaüzemébe, az építést végig felügyelte, 

segítette a beszerzést és elindította az üzem működését. 

Az önkormányzat hajlandó volt térítésmentesen használatba 

adni a telek felét, de csak úgy, ha hivatalosan megosztásra 

kerül a terület. Ehhez jogász, földmérő, földhivatali eljárás kellett, 

aminek a költsége nem volt a pályázatba betervezhető. Az is 

nehezítette az ügyet, hogy a bővíteni akart vízház az 

önkormányzat felére esett, így az átadott területen nem volt mit 

 



bővíteni. Ezért építeni kellett egy szerszámtárolót saját költségen, 

hogy azt, mint meglévő épületet tudjuk majd a pályázatban 

bővíteni. Költsége ugyancsak nem volt tervezhető. 

 Humán fejlesztési oldalról: olyan menedzsmentet kellett 

kinevezni, akik már rendelkeztek hasonló projektmegvalósítási 

tapasztalattal, a térségben a kapcsolati tőkéjük használható, és 

képes a megfelelő tárgyalási pozíciót alkalmazni a 

célcsoporttal, de alkalomadtán egy multi céggel is.  

 lemorzsolódás: beépítettük a projektbe a toborzási, kiválasztási 

feladatokat, majd a folyamatos  mentorálást. 

 finanszírozási kockázat: infláció, késedelmes kifizetések, melyekre 

reálisan csak saját erő meglétével lehet felkészülni, ezzel 

azonban nem sok civil szervezet rendelkezik.  

 hatóságok „ügyvitele”, az eljárások bonyolult rendszere a 

maximális időtartamra hosszabbíthatja azok lefolytatását. 

 Piac. Ez akkor is erős kockázati tényező, ha a projektben minden 

terv szerint alakul és első osztályú áru kerül ki az üzemből.  

 Motiváció: a szakmai segítők esetében a kiégés, a célcsoport 

részéről az érdektelenség ellen közösségi rendezvényeket és 

szakmai tanulmányutat szerveztünk. 

Kockázati tényezőnek láttuk, de a projekt idején túlnyúló kezelést 

igényelt: 

 tudatos vásárlás erősítése: a z egészséges táplálkozás 

tudatának erősítése, a gomba vásárlásának és 

fogyasztásának ösztönzése. 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

 

A tervezői csoport összesen 5 főből állt: 

Első körös pályázat benyújtásakor: 

 Káló Károly – ötletgazda, a Bhim Rao Egyesület elnöke – 

filozófus, középiskola tanár, oktatási szakértő 

 Káló Norbert - a Bhim Rao Egyesület tagja, szociális munkás 

 Glonczi Nikoletta - a Bhim Rao Egyesület tagja, pénzügyi 

szakember  

 Lukács György - Autonómia Alapítvány munkatársa 

Második körben csatlakozott: 

 Báriné Kántor Magdolna –terület- és vidékfejlesztési szakember, 

pályázatírói és projektmegvalósítói gyakorlattal. 

 Mecseiné Detki Hajnalka – közgazdász projektmegvalósítói 

gyakorlattal. 

 

 

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, 

feladatonként és összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi tervezési 

feladatokra és az  egyeztetésekre is. 

 

A projekt megírására összesen 2 hónapot tudtunk fordítani. A 

pályázati kiírás II. fordulója 2010 áprilisában jelent meg, 2010 

júniusában adtuk be a pályázatot, a Támogatási Szerződés 

2011.03.08-án lépett hatályba.  

Az első körben beadott projektvázat fejtettük ki részletesen, pontról 

pontra végigjárva a megvalósítás lépéseit.  A második körben heti 

több napon találkoztunk és vetettük össze az addig felmerült 

kérdéseket, javaslatokat. Előzetes egyeztetést folytattunk a 

Feladat: a 

tervezés 

tervének 

rekonstruálása 



képzések tekintetében az ÉRÁK képzési osztályvezetőjével, a 

gombaüzemmel kapcsolatban a kerecsendi gombaüzem 

mérnökeivel, a Bio Fungi mérnökével.  Egyeztetések során a 

program pontosodott és részben kiteljesedett, kibővült, de 

alapjaiban nem változott.  

 

3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt 

készíteni?  Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a 

megvalósításban?  

11. 

Megvalósíthatós

ági tanulmány 

Nem készült. Feladat: ex-ante 

értékelés 

3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, mivel 

támasztották alá a pénzügyi  tervezést?  
12. Példa 

árajánlatra 

A költségvetés tervezésekor a bér jellegű költségeknél a térségben 

alkalmazott béreket állítottuk be, a gombaüzem költségeinél a 

szakmérnökök és építési beruházók javaslatai alapján határoztunk 

meg összeget. A képzések összegének meghatározásában az ÉRÁK 

volt segítségünkre.  

 

3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések – Kikkel egyeztettek? Hozott-e 

valami változást a tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 

 

A projekt tervezésekor a települési önkormányzat képviselőivel 

történt az első egyeztetés a program megírásáról, annak 

mérföldköveiről. Az önkormányzat és a képviselőtestület örömmel 

fogadta a kezdeményezést. A második egyezetés már a földterület 

megosztására irányult, mely több időt vett igénybe és anyagilag is 

terhelte az egyesületet.   

Az egyesület elnökségével is folyt egyeztetés, üdvözölték a 

projektötletet.  

Szakmai egyeztetések során nagy segítséget nyújtott az ÉRÁK a 

képzésekkel kapcsolatban, a gombaüzemmel kapcsolatban a Bio 

Fungi és a kerecsendi Korona gombaüzem szakemberei, az építési 

beruházást az edelényi Önkormányzat Építési osztályával 

egyeztettük, ezek az egyeztetések végigkísérték a projekt 

megvalósítási folyamatát is.  

13. Egyeztetési 

jegyzőkönyv. 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

 Feladat: 

vélemény 

készítése 

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást 

miből biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

A projekt költségvetése 100 % támogatottsággal lett elfogadva. 

Azonban saját tőke megléte nélkül nem lehetett elkezdeni a 

tevékenységeket és likviditási gondok nélkül befejezni sem. A 

program megvalósításához, azon belül a gombaüzem építési 

beruházásához 21,5 millió Ft összeget kaptunk pályázaton kívüli 

forrásból, melyből 14,5 millió Ft-ot kamatmentes hitelként kell 

visszatörleszteni.  

 



4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat 

útját a beadás után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, milyen 

témákban?  

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

Nem volt hiánypótlás. Feladat: a 

pályázat 

értékelése 

pontozással 

4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi 

volt a legkeményebb feltétel? 

 

18. Támogatási 

szerződés 

A Támogatási Szerződés aláírására 2011. február 2-án került sor.  

A Támogatási Szerződés megkötésekor a pályázati kiírásban 

szereplő feltételeknek kellett megfelelnünk, az abban foglalt 

kötelezettségeknek eleget tennünk: 

Dokumentumok: 

 Alapszabály közjegyző által hitelesítve 

 Aláírási címpéldány közjegyző által hitelesítve 

 nyilatkozatok 

 

Biztosítékok: Az egyesület a nyilatkozatok aláírásán túl anyagi jellegű 

biztosíték nyújtására nem volt kötelezett. 

 Azonnali beszedési megbízás 

Vállalások: 

 Jelentéstételi kötelezettség 

 bejelentési kötelezettség 

 projekt ellenőrzése, iratmegőrzési kötelezettség 

 tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 zárást követő 5 évig fenntartási jelentés benyújtása 

 

 



5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a 

megvalósítást? Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport 

részvételét? Gondoltak-e a nemek esélyegyenlőségére? Merültek-e 

fel menetközben konfliktusok?  

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 

Projekt Szervezet 

A „Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és 

környékén” projekt megvalósítására a projekt szervezet tagjai jelen 

szerződés aláírásával egyidejűleg Projekt Szervezetet hoztak létre.  

Projektgazda vezetője: Káló Károly 

A Projekt Szervezet működése 

 A Projekt Szervezet vezetését, irányítását a pályázó szervezet 

(BHIM RAO Egyesület) elnökeként Káló Károly látja el.  

 A Projekt Szervezet vezetőjének van egyedül aláírási jogköre. 

 A projekt Szervezet operatív munkáját, a feladatok elvégzését 

irányítja a projektmenedzsment.  

 A projekt szervezet tagjai kötelesek tevékenységüket az 

általában elvárható legnagyobb gondosság mellett és 

legmagasabb szakmai színvonalon úgy végezni, hogy az a 

projekt végrehajtását elősegítse  

 A szervezeti tag köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 

információkat és dokumentumokat határidőben és 

szabályszerűen megküldeni a projekt szervezet vezetőjének.  

 A tagok kötelezettsége a projekt szervezet ülésein való részvétel, 

döntéshozatalban való közreműködés, a vállalt feladatok 

maradéktalan teljesítése. 

 Amennyiben valamely tag felróható hibájából fakadóan a 

projekt akár egészben vagy részben történő megvalósítása 

meghiúsul, és ebből fakadóan kár keletkezik, akkor azt úgy 

köteles megtéríteni a vétkes tag. 

A Projekt Szervezet (PSz) összehívása, napirend, döntéshozatal, 

jegyzőkönyv 

 A PSz rendszeresen, de minimum havonta ülésezik. Az ülést a 

projektmenedzser hívja össze. A projektmenedzser a napirendi 

pontok megjelölését tartalmazó meghívón keresztül legkésőbb 

az ülést megelőző 3 naptári napot megelőzően tájékoztatja a 

tagokat az ülésről. Rendkívüli esetben bármely tag kérheti a 

projektmenedzsertől– a napirendi pontok megjelölése mellett – 

az ülés összehívását.  

 Az ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 8 munkanapon belül küldi 

meg az projektmenedzser a projektszervezetnek. A jegyzőkönyv 

elfogadottnak tekinthető, ha a tagok a jegyzőkönyv 

megküldését követő 8 munkanapon belül nem támasztanak 

írásban kifogást.  

 A jegyzőkönyvek hitelesítését az elnök mellett az ülésen 

megválasztott további 1 tag biztosítja. 

 



 

 

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen 

szakmai összetételben végezték az operatív feladatokat? Alkalmi 

vagy folyamatos munkatársak? Részt vettek az előkészítésben? 

Maradtak a projekt zárása után? 

20. Munkaköri 

leírások 

Projektmenedzsment – 3 fő 

 Projektmenedzser: nő, heti 40 órában munkaszerződéssel az 

egyesület alkalmazásában 

 Pénzügyi vezető: nő, vállalkozói szerződéssel 

 Projekt asszisztens: nő, heti 40 órában munkaszerződéssel az 

egyesület alkalmazásában 

Megvalósítók – 7 fő 

 Szakmai vezető: nő, heti 40 órában munkaszerződéssel az 

egyesület alkalmazásában 

 Könyvelő: nő, vállalkozói szerződéssel  

 Gombamérnök: férfi, vállalkozói szerződéssel  

 Munkaerő közvetítő irodavezető : férfi, vállalkozói szerződéssel 

 Munkaerő közvetítő iroda asszisztens: nő, vállalkozói szerződéssel 

 Szociális munkás: 2 férfi, vállalkozói szerződéssel    

A Projektmenedzsment hatásköre 

 A projekt sikeres végrehajtásának nyomon követése 

 A vállalt feladatok, ütemezésének, teljesítésének felügyelete  

 A pénzügyi, számviteli kérdések, ütemezés figyelemmel kísérése  

 A projekt során létrejött eredmények publikálhatóságának 

megítélése, engedélyezése  

 A projektiroda működtetése a projekt teljes időtartama alatt 

 Döntés az esetleges eredmények hasznosításáról, 

felhasználásáról  

 Döntés valamennyi olyan kérdésben, mely a projekt 

eredményes megvalósításával kapcsolatos 

 

Az előkészítésben a menedzsment tagjai részt vettek, a projekt 

zárása után nem maradtak alkalmazásban. 

 

 

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a 

célcsoport tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

21. Felhívás 

részvételre 

A projekt ismertetése szórólapokon való kihelyezés, 

hangosbemondó és tájékoztató napok tatása útján történt. Több 

száz szórólap került kiosztásra, összesen a 173 fő jelent meg a 

tájékoztató napokon. Akik a tájékoztató után is komolyan 

gondolták a részvételt, azokkal kapcsolatfelvételi adatlap került 

kitöltésre, összesen 159 db.  Akik megfeleltek és elfogadták a 

projektben való részvétel feltételeit, személyes interjú készült, 

összesen 64 fővel. Az interjú célja a kliens szociokulturális 

környezetének megismerése, a közös munkához szükséges adatok, 

információk megszerzése, a kliens együttműködésének megnyerése 

volt.   

A kompetencia és ECDL képzés bemeneti feltétele volt, hogy a be 

nem fejezett általános iskolai tanulmányait folytassa a helyi 

általános iskola esti tagozatán. Általában a 7-8 osztály elvégzésére 

 



iratkoztak be többen, de volt, aki a 3. osztályt kezdte el.  

A gombatermesztő és hegesztő képzés bemeneti feltétel az 

általános iskola befejezett 8. osztálya volt.  

A végleges kiválasztást a mentorok egyéni benyomásai, az interjún 

elhangzottak értékelése és a célcsoporttag kérése, - melyik 

programelemben kíván részt venni - határozta meg. Összesen 40 fő 

került kiválasztásra a kulcskompetencia és ECDL Start képzésekre, 16 

fő gombatermesztő képzésre és 16 fő hegesztő képzésre.   

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján 

szereztek be? 

23. 

Eszközspecifikáci

ó 

A projekt megvalósítási szakaszában a gombaüzem építése volt az 

egyetlen beruházás, melyet megyén belüli vállalkozóval 

végeztettünk, a terveket erre specializálódott, régión belüli tervező 

készítette.   

A gombatermesztés alapanyaga a komposzt és a takaróföld 

speciális anyag, az országban 3 helyen állítják elő, a legközelebb 

lévő Bio Fungi üzemtől vásároltuk.  

 

 

5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e 

közbeszerzést kiírni?  Milyen szempontok döntöttek a 

kiválasztásban? Hogyan szabályozták a szerződésben a határidők 

betartását, a garanciavállalást, az ellenőrzést, a fizetési 

feltételeket? 

23. Kivitelezői 

szerződés 

A képzési szolgáltatás nyertes kivitelezője a z ÉRÁK lett, melyet 

közbeszerzés útján választottunk ki. Szempont volt a szakmai 

gyakorlat, a képzési anyag és a szakmákban lefolytatott képzések 

száma, valamint a tárgyi és személyi feltételek biztosítása. 

Képzéseink összesen 21 millió Ft-ba kerültek.  

Az építési beruházás nyertese ugyancsak közbeszerzési eljárás 

kertében került kiválasztásra. A garanciavállalás a vállalkozói 

szerződés része volt, nem került sor az alkalmazására. A fizetés a 

munka elvégzése és átadása után történt. Az üzem felépítésére a 

költségvetésben 42 millió Ft szerepelt, ehhez társult még a 21,5 millió 

Ft támogatásban és hitelben megosztva.  

Az alapanyag beszerzés szintén közbeszerzési eljárás kertében került 

kiválasztásra. A magyarországi komposztgyártás meglehetősen 

behatárolt, így a hozzánk legközelebb lévő Bio Fungi áporkai 

telepéről kerül beszerzésre. Komposztra, takaróföldre és ezek 

szállítására összesen 14,5 millió Ft költöttünk. 

 

Szolgáltatók 

A projekt szakmai megvalósításához szakmai szolgáltatásokat 

vettünk igénybe. Ezek: 

 szociális munkások (2 fő) 

 munkaerőközvetítő iroda vezető 

 munkaerőközvetítő iroda asszisztens 

 könyvelő 

Mindannyian kiváló szakmai referenciákkal, előzetesen már 

bizonyított szakemberek voltak, térségiek lévén ismerve a 

célcsoport sajátosságait.   

 

5.6. Foglalkoztatás – Hány főt foglalkoztattak, milyen munkakörben, mennyi időre, 

milyen fizetéssel? Milyen további juttatásokat biztosítottak (utazás, munkaruha, 

munkaorvos, étkezés, természetbeni, képzés? Kiket vontak be a foglalkoztatásba 

 



munkavezetőként, képzőként, mentorként, … ? 



A kulcskompetencia, az ECDL Start és a hegesztő képzések után a 

célcsoport nem került foglalkoztatásra, a megszerzett képzéssel 

saját maguk próbáltak/nak elhelyezkedni, mely folyamatot a 

mentorok és a munkaerő közvetítő iroda segíti.   

A gombatermesztő képzésben oklevelet szerzett 16 fő közül 10 fő 

került foglalkoztatásra 9 hónapos időtartamban, napi 6 órában a 

létrejövő gombaüzemben, a kiválasztás a mentorok, az oktatók és a 

célcsoport által történő javaslattétel alapján történt. Munkavezetőt 

ugyancsak a fenti szisztéma szerint választottunk a célcsoport tagjai 

közül. Külön juttatásuk egyenlőre a pályázatból nem biztosított, 

egyforma bérezésben részesülnek. A tervezés és a megvalósítás 

között eltelt időszak alatt a minimálbér is emelkedett, így az 

eredetileg beállított 8 órás munkabér és járulékai jelenleg csak 6 

órás foglalkoztatásra elegendő. A munkavállalók munkaruha 

juttatásban részesültek, valamint a gomba vásárláskor 

kedvezményes áron juthatnak hozzá a gombához. Ugyancsak a 

munkavállalók hosszútávon való bennmaradását segíti az a 

támogató, segítő munka, melyet a menedzsment tagjai nyújtanak 

önkéntes munkában.  

 

 

5.7. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított feladatok Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 

A projekt során előállított termék a fehér csiperke gomba. 

Az egyre tudatosabb fogyasztói világban a gomba népszerű 

táplálék alacsony szénhidrát, zsír és kalóriatartalma miatt.  

Több, párhuzamosan futó és egybehangzó kutatás alapján a 

szuperélelmiszerek közé emelték a termesztett csiperkegomba 

különböző változatait, a fehér és barna csiperkét, a portobello-t. A 

csiperkegomba számos olyan pozitív tulajdonságot mutat, ami 

jótékonyan hat az emberi egészségre. Olyan biológiailag aktív 

anyagok kimutatás történt meg az elmúlt években, ami segítheti a 

rákos megbetegedések és a szív- és érrendszeri betegségek elleni 

küzdelmet. 

Több kísérlet utalt arra, hogy a gombák rendszeres fogyasztása, 

mint a koleszterin szegény étrend egyik kiváló alkotója alkalmas 

lehet a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében. A 

fehér csiperkében jelentős mennyiségű lovasztatin nevű anyagot 

találtak, ami aktívan gátolja a koleszterin szintézist végző enzim 

működését. 

A csiperkegomba jelentős szelénforrás. Ezek alapján joggal kerültek 

fel a szuperélelmiszerek közé a gombák és népszerűsége miatt 

kifejezetten a csiperke. 

A magyar gomba jó minőségű és keresett termék a belföldi és a 

nemzetközi piacon egyaránt.  

 

Ugyanakkor nem elhanyagolható az a szellemi bázis sem, mint 

„termék”, amely a képzések során létrejött, a gombatermesztők a 

gyakorlati képzés és a foglalkoztatás alatt gyakorlatot szereztek, és 

ezáltal egyedülálló előnyös helyzetbe kerültek  a térségben élő 

munkanélküliekkel szemben, hiszen okleveles és gyakorlatot 

gombatermesztőkké váltak. Társadalmi, egyéni közvetlen haszna 

sem kevesebb: visszaadta a célcsoport önbecsülését, integrálódási 

folyamataikat elősegítve.  

 

http://www.elestar.hu/2009/hirek/egeszseg/gomba-az-uj-szuperelelmiszer/


5.8. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek és 

azok megoldása 

24. Likviditási 

tábla 

A pályázat mellé megítélt támogatás előlegét, 58.690.945 Ft-ot az IH 

átutalt a kedvezményezett számlájára 2011.03.18-án. A projekt 

kezdete 2011.01. 1-je volt, ami már két és fél hónapos előleget 

kívánt a szervezet részéről, hiszen a béreket ki kellett fizetni. 

2012.12.31-ig 10 kifizetési kérelem került benyújtásra, amiből 9 

kifizetésre került. Likviditási probléma az építési beruházás alatt 

merült fel, ugyanis a kifizetési kérelem a közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése miatt leállt, így 3 hónapos csúzsással tudtunk csak 

egyenesbe kerülni.  

Ugyancsak fontos tény, hogy a gombaüzem építési beruházásának 

megvalósulásához az időközben emelkedett árak miatt 21,5 millió Ft 

összeget kaptunk pályázaton kívüli forrásból, melyből 14,5 millió Ft-ot 

kamatmentes hitelként kell visszatörleszteni. 

 

5.9. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez 

képest a feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

25. 

Változásbejelent

ő 

26. 

Szerződésmódos

ítás 

A projekt fő tevékenységeit nem érintette változás. Személyi 

változás sem történt a projektben. Változás bejelentés 10 

alkalommal került benyújtásra a KSz felé. Ezek többnyire időközben 

felmerült technikai változások voltak, melyet a tervezéskor nem 

láthattunk előre.  

 

Szerződésmódosításra egy alkalommal, a projekt befejezési 

idejének kitolása miatt volt szükség. (TSz módosítás) 

 

 

5.10. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak 

tájékoztatást a projekt megvalósításáról? Volt-e lehetőség 

véleményt nyilvánítani menetközben a célcsoport, a partnerek, más 

érintettek, vagy kívülállók részéről? 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

Az egyesület jelen projekten kívül is élénk sajtónyilvánosságnak 

örvend, így előre megalapozták azokat a csatornákat, ahol 

projektünket is bemutathattuk. Többször szerepeltünk a Magyar 

Televízió műsorában, a youtube-on, különböző roma 

magazinokban.  Több operatőr is készített filmet az egyesület 

életéről, s ezekben mindig említésre került a projekt is. A projekt 

külön Facebook oldallal rendelkezik. Az Amerikai Nagykövetség 

munkatársai is megtekintették az üzemet. Pártolója az egyesületnek 

Szuhay Péter szociológus és Kőszegi Edit rendező. 

Az egyesület honlapján folyamatosan tájékozódhatott a látogató a 

fejlődésről, eredményekről, terveinkről. 

 

 

5.11. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva 

történt? Volt-e valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 

A projekt közvetlen irányítása Projekt Szervezet (PSz) feladata volt. 

Döntése és jóváhagyása nélkül semmiféle változás, módosítás nem 

volt kivitelezhető. Az ülések meghatározott időpontokban, de 

 



minimum havonta történtek, rendkívüli esetben azonnal. A 

jegyzőkönyvek rögzítették a feladat határidejét és felelősét.  

 

A Közreműködő szervezet, az ESZA Kht felé átlagosan félévente volt 

beszámolási kötelezettségünk egy elektronikus felületen (EMIR) a 

beszámoló neve előrehaladási jelentés volt. A beszámolási 

kötelezettség a szakmai részre vonatkozott.  

 

Az IH részéről ún. monitoring látogatás történt, melynek célja a 

feltárt hiányosságok pótlása, a szakmai megvalósulásban tapasztalt 

hibák korrigálása volt. Ilyen látogatás a projekt alkalmával egyszer 

történt. A kirendelt szakértő a projektet abban a szakaszában 

sikeresnek nyilvánította, nem merült fel szakmai hiányosság.  

 

 

6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen módon, 

partnereket hogyan vonták be 

A projekt folyamatában a mérföldkövek teljesülése után a 

visszacsatolás többféle csatornán működött. A résztvevő 

célcsoporttagok a vizsga után elmondhatták véleményüket, 

javaslataikat a jövőt illetően. A szakmai megvalósítók véleményére 

ugyancsak kíváncsiak voltunk, mindkét vélemény a szervezet 

jövőbeni programjait tekintve nagyon fontos.  

A projekt keretében kiadvány nem készült.  

30. 

Zárókiadvány 

  

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el 

javulást (eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás 

növekedése, kapacitások bővülése 

 

A projektből a foglalkoztatási programelem 6 hónapja van hátra. A 

kitűzött célokat a projekt teljesítette, a szakmai tartalom 

maradéktalanul megvalósult.  

A szervezet bebizonyította, hogy egy ütős csapattal lehet változást 

elérni még egy olyan kistelepülésen is, ahol azt már nagyon sokan 

lehetetlennek tartották. Az egyesület egy olyan megvalósítói 

csapattal dolgozott, kikkel további tervei vannak a jövőt illetően, a 

foglakoztatás befejezéséig önkéntes munkában vállalták a projekt 

zárásáig tartó időszakot. 

Bebizonyította a célcsoport is, hogy sokan érdemesek a munkára, a 

tanulásra, a megbecsülésre. A roma emberek megítélése nagyban 

változott a településen.  

31. Végső 

elszámolás 

32. 

Könyvvizsgálói 

jelentés 

A megvalósítás fő tapasztalatai: 

 A célcsoport foglalkoztatása komoly helyi vezetői – napi irányító, 

ellenőrző - munkát igényel. Csak akkor működik a rendszer, ha a 

helyi vezetés szívügyének érzi a célok elérését, az ahhoz 

szükséges feladatok folyamatos, mindennapi elvégzését, 

valamint biztosított a munkát mindennap kiadó, ellenőrző 

munkavezető személye. 

 Az ilyen típusú projektek megvalósítása során alapvető a 

biztonság. A finanszírozás rapszodikussága, a támogatások 

megérkezésének kiszámíthatatlansága úgy a foglalkoztatottak, 

 



mint a bevont szakmai segítők esetében bizalomvesztéshez, a 

motivációk csökkenéséhez vezet, ami kihathat a 

teljesítményekre is. Éppen ezért a biztonság megteremtése 

100%-os támogatás mellett is létfontosságú. 

 A 100%-ban támogatott projekt megvalósítása is csak nagyobb 

hitelfelvétel mellett biztosítható. Ám ennek kamatai, maga a 

bankköltség, csakúgy, mint számtalan más, előre nem látott 

költség a projektben nem elszámolható. Legalább 2-3% 

többletköltség adódik, amire a szervezetnek, a partnereknek 

számolniuk kell. 

 A szociális gazdaság típusú projekteknél a piaci bevezetés a 

projekt fenntarthatóságát alapozza meg. A piaci 

megmérettetéshez értékesítésre lenen szükség. Az értékesítés 

volumene azonban a projekt elején nem kalkulálható, mivel az 

előállított termékek minősége és mennyisége alapvetően függ 

a belépő, eddig ilyen tevékenységet nem végzett, a projekt 

tervezésekor még nem is ismert emberek kvalitásaitól.  

 

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, 

szervezeti változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen projektben megszólított 

célcsoporttagok nincsenek felkészülve a vállalkozási formákba 

való beilleszkedésre, a klasszikus, alkalmazotti munkaviszonyt 

kedvelik. Ehhez a szervezet részéről folyamatos integrátori 

szerepet kell betölteni és a vezetéssel, szervezéssel járó 

feladatokat külső, fizetett szakemberekkel elvégeztetni.  

A szervezet a jövőt illetően egy újabb pályázatot nyújtott be az 

üzem további fejlesztésére, gépesítésére, feldolgozó üzem 

létrehozására, melyet kiegészített olyan képzésekkel, amely 

tevékenysége beintegrálhatók a gombatermesztés-feldolgozás 

profiljába.  

 

7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen 

minőségben és nagyságrendben állítanak elő 

 

A projekt hátralévő 6 hónapja alatt a foglalkoztatás zajlik.  

Továbbra is működik az üzem, termeli a gombát, a piac 

megszerzése a további működés feltétele.  

A térségben nem működik hasonló üzem, így a szervezet monopol 

helyzetben van a gombatermesztést illetően. Kérdés, be tudunk e 

törni egy olyan biztos piacra, mely megnyugvással töltené el a 

munkavállalókat és a hitelezőket egyaránt.   

A gombaház 4 egységből áll, egy termési ciklus (3 hullám) 

eredménye 2,5 tonna gomba/egység.  

Jelenleg az első egység 3. hulláma is leszüretelésre került, az 

össztermés átlagon felüli volt, 2,6 tonna gomba.  A második 

egységben napokon belül megindul az első termési hullám, és 

hamarosan betelepítésre kerül a 3-4. egység is.  

Ezidáig a miskolci nagybani piac volt a legnagyobb felvásárló, de 

helyben is több 100 kg gomba került értékesítésre. A karácsony és 

szilveszter között termett gombát a piac pangása miatt nyomott 

áron konzervüzemben értékesítettük.  

 



7.2. Szervezeti keretek  

Az egyesület létrehozott egy nonprofit kft-t, mely az üzem 

működését, a komposzt beszerezését és az értékesítést végzi.  

Tulajdonképpen üzemeltetője lesz az üzemben a projekt zárása 

után.  

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek  

Az üzem jelenleg működőképes, számítógéppel vezérelt 

technikával működik. Ez újabb beruházást nem igényel. A tervek 

között szerepel a komposzt berakodását gépesíteni egy 

futószalaggal, valamint korszerű polcrendszer beszerzése, mely 

jelenleg csak az első egységben van. 

Költség megtakarítást eredményezhet a jelenlegi vezetékes ivóvíz 

használata helyett kút fúrása, mely vize kiválóan alkalmas a 

locsolásra, a munka tavasszal szerepel a szervezet tervei között.  

 

7.4. Foglalkoztatás -  kik, milyen munkakörben, mennyi időt, mennyi 

fizetésért dolgoznak? Hogyan történik a bérezés? Milyen további 

juttatások vannak? Vannak-e önkéntesek, ha igen, milyen 

arányban, milyen formában? 

 

A jelenleg is dolgozó 10 fő a projektből van finanszírozva, 

munkaidejük napi 6 óra. A minimálbér 6 órára eső részét kapják 

fizetésként. Rotáló rendszerben dolgoznak, saját maguk 

meghatározott beosztás szerint.  Juttatásuk a munkaruha és a 

kedvezményes gombavásárlási lehetőség. Egy fő gépészmérnök 

segítő van még az üzemben, aki egy másik, kistérségi projekt 

kapcsán van alkalmazva.  

 

 

7.5. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 33. Működés 

pénzügyi adatai 

Jelenleg a bér és a komposzt ára biztosított a pályázatból. Az 

elkövetkező 6 hónapban meg kell tanulni olyan fokú minőségi 

terméket előállítani (leszedni), mely első osztályú termékként 

eladható. Így lehet biztosítani a hitel visszafizetését és a bérek, 

költségek megtérülését.  Az első termelési egységben leszüretelt 

mintegy 2,6 t gomba összesen nagyságrendileg 500 eFt bevételt 

eredményezett. Az üzem működési költsége (víz, villany, fűtés) az 

első hónapban a villanyfogyasztás nélkül 200 eFt-ba kerül.  

  

 

7.6. Közvetett pénzügyi haszon  

A projekt összes költségvetése 167.688.416 millió Ft volt, amiből a 

menedzsment 24 hónapos időtartamra 14 millió Ft-ba került, a 

szakmai megvalósítók 6,5 millió Ft-ba, a célcsoport képzésére és a 

képzés alatti támogatásra 39 millió Ft-ot költöttünk, egyéb, a 

célcsoportot segítő szolgáltatásokra 50 millió Ft-ot, az üzem 

felépítésére 63,5 millió, az alapanyagra mintegy 14 millió Ft-ot 

költöttünk. 

A felépült üzem és a berendezések a szervezet tulajdonában 

maradnak, gyarapítva azzal vagyonát, s lehetőséget biztosítva a 

fejlesztésre. 

Az önkormányzatok számára pénzügyi hasznot képezett az az 

összesen 72 fő, akik számára hosszabb-rövidebb ideig  nem kellett 

segélyt fizetni.  

 



7.7. Társadalmi haszon  

 A térség egyik legsúlyosabb és ezidáig a legkevésbé sikerrel kezelt 

problémája a rendkívül magas arányú munkanélküliség és az ezzel 

járó társadalmi, szociális kirekesztettség. A projekt során olyan, évek, 

évtizedek óta elfelejtett élményhez, a munka öröméhez jutottak a 

résztvevők, mely kihatott egyaránt a családi, közösségi és 

társadalmi kapcsolataikra, megítélésükre. Munkatapasztalatot 

szereztek, új szakmákat sajátítottak el, s közben közösségben 

töltötték napjaikat. Családjukban a felnövő gyermekek a tanulás, a 

munkába járást, mint példát látták, ezáltal szocializációjuk más 

irányt vett.   

A településen a romák aránya a népességen belül az országos 

átlag többszöröse. Nem lehet ezt a tényt figyelmen kívül hagyni, A 

jelenleg is tartó gazdasági válság kihegyezte mint a romák, mint a 

többségi társadalom érzékeit, ennek mérséklésére is kiváló volt a 

projekt. Példamutatásuk, kitartásuk a képzésben, a munkában 

kivívta a többségi társadalom tagjainak elismerését.   

Projektünk tervezésekor figyelembe vettük a romák speciális 

adottságait, képességeit. Képzéseinket úgy alakítottuk, hogy a 

hagyományos családi életüket ne borítsa fel, ugyanakkor érezzék, 

hogy a továbblépés feltétele a saját magán való segítés szándéka.  

 

 

III. A projekt értékelése   

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív 

hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? 
 

A projekt eredményeként felépült gombaüzem jelenleg 10 

családnak biztosít kiszámítható, biztos jövedelmet. Ezt a biztonságot 

azonban nem adták ingyen: vállalniuk kellett egy hosszú képzést 

elméleti és gyakorlati órákat, utazást, a családi teendők 

megszervezését, megtanulták, különösen a nők a több lábon való 

állást.  

A további képzések eredményeként 2 hegesztő tudott 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon, s a munkaerő közvetítő iroda 

azon fáradozik, hogy ez a szám megtöbbszöröződjék.  

Az ECDL képzésen résztvevők olyan területen tudták hasznosítani a 

tudásukat, amiket a kezdéskor maguk sem gondoltak: 

kapcsolatokat építenek a világhálón, a Kanadába kiutazott 

rokonokkal tartják a kapcsolatot, ügyeiket könnyebben intézik, 

utánanézve annak az Interneten.  

A megtermelt gomba vonzza a falusi lakosságot, élvezettel és 

tisztelettel figyelik az ott dolgozók munkáját, és a termék láttán 

vásárolnak is belőle. Ezzel, ugyan nem céltudatosan, de formáljuk a 

lakosság gasztronómiai szokását, az egészséges táplálkozás felé 

irányítjuk őket. Gombareceptek cserélnek gazdát egy egy 

vásárláskor.  

 

 

 



2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot 

alkot, netán egyedi projekt-e? 
 

A projekt az egyesület első képzési-foglalkoztatási jellegű 

programja, mely egy fejlesztési folyamat első lépcsője.   

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan 

kapcsolódik a térség fejlesztésébe? 
 

A program kapcsolódik a kistérségi munkaügyi programokhoz a 

képzés, foglalkoztatás révén. Beépül a História-völgy című térségi 

integrált kulturális turisztikai projektbe, a Szendrőládon felépült Roma 

Kulturális Központ rendezvényein számolnak a roma gasztronómia 

vonzerejével, s abban a gomba mindenképpen szerepelni fog. Új 

eszközökkel, szakmákkal való bővítése része a térségi LHH 

(leghátrányosabb helyzetű kistérségeket segítő) programnak. 

Kapcsolódik  a LEADER programokhoz.  

 

2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt a 

projekt a térség fejlődésére? 
 

A térségben az elmúlt években több százmilliós projektek valósultak 

meg, melyek közvetve érintették a Szendrőládi lakosságot is, de 

munkahelyteremtésről a településen nem beszélhetünk. Jelen 

projekt kifejezetten a Szendrőládon élő családoknak nyújtott 

segítséget, olyan alternatívákat kínált, melybe a nem azonos 

képességű, helyzetű célcsoporttagok megtalálták a nekik 

megfelelő képzést. 

Az üzem felépülésével egy profitot termelő létesítmény került 

Szendrőládra, 10 főnek biztosítva megélhetést. A további fejlesztési 

elképzelések további munkahely lehetőségeket kínálnak majd.  

Feladat: költség-

haszon elemzés 

2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként 

szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a 

projektet? 

 

A projekt szinte vállalkozások nélküli közegben próbált egy új 

gazdasági tevékenységet elindítani és meggyökereztetni. Az 

egyesület biztosítja a felépült üzemet és annak technikai feltételeit. 

A projekt integrált, azaz a technikai feltételek mellett a szakember 

és szaktudás hátterének megteremtésére, a termékfejlesztésre is 

hangsúlyt helyez. Mintaértékű az a sokrétű és több lábon állás 

megtervezése és megvalósítása, mely több célcsoport csoport 

számára nyújtott alternatívát a projekt alatt.  

 

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az 

elvégzett munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi 

okozta a legnagyobb elégedettséget a projekt során! 

 

A projektbe bevontak bizalma, ragaszkodása, köszönete, mely 

olykor már zavarba ejtő.  

 

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a 

legnagyobb fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? Mit 

tennének másképp, ha a projekt most indulna? 

 

A célcsoport foglalkoztatása komoly helyi vezetői – napi irányító, 

ellenőrző – munkát igényel. Csak akkor működik a rendszer, ha a 

szervezet vezetése szívügyének érzi a célok elérését, az ahhoz 

szükséges feladatok folyamatos, mindennapi elvégzését, valamint 

biztosított a munkát mindennap kiadó, ellenőrző munkavezető 

 



személye.  

A szociális gazdaság típusú projektek megvalósítása során – 100%-os 

támogatás esetén is – alapvető a biztonság megteremtése. A 

finanszírozás rapszodikussága, a támogatások megérkezésének 

kiszámíthatatlansága úgy a foglalkoztatottak, mint a bevont 

szakmai segítők esetében bizalomvesztéshez, a motivációk 

csökkenéséhez vezet, ami hatással van a teljesítményükre. A 100%-

ban támogatott projekt megvalósítása is csak nagyobb 

hitelfelvétellel biztosítható.  

A piaci megmérettetéshez értékesítésre van szükség. Az értékesítés 

volumene azonban a projekt elején nem kalkulálható, mivel az 

előállított termékek minősége és mennyisége alapvetően függ a 

belépő, eddig ilyen tevékenységet nem végzett, a projekt 

tervezésekor még nem is ismert emberek kvalitásaitól. 

 

3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a 

hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük 

feltüntetni. 

 

Közösségi vállalkozásban futó termék-előállítás és szolgáltatás csak 

biztos szakmai és minőségi alapokon lehet sikeres. Az ehhez 

szükséges kreativitás és kézügyesség részint személyiségfüggő, 

részint csak hosszabb idő alatt alakítható ki. A mesterséget nem 

ismerő munkanélküliek bevonása az indulási szakaszt időben 

nagyon megnyújtja, illetve sajátos motivációs technikákat kíván. A 

piaci hullámzásokból adódó ingadozások kivédéséhez forgótőkével 

kell rendelkezni. Ennek értéke – egy ilyen nagyságrendű projekt 

esetén - legalább 4-5 millió Ft. 

 

Feladat: 

javaslatok 

megfogalmazás

a a támogatók 

számára 

IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a 

továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó 

projekteket terveznek még (ami nyilvános)? 

 

A projekt első lépése egy fejlesztési elképzelésnek, mely 

Szendrőládon mérsékli azon problémákat, amit csak a helyben 

működő szervezet lát, tapasztal az ott élőkkel együtt. A 

gombaüzem technikai fejlesztésére, a kézimunkát kiváltó futószalag 

beszerzésére, polcrendszer beszerzésére és újabb képzéssel 

egybekötött foglalkoztatásra nyújtott be a szervezet pályázatot 

TÁMOP kiírásra.  

Feladat: ötletek 

és javaslatok a 

folytatásra 

4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? - 

Mi hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, 

továbbfejlesztéséhez? 

 

Szükség van egy gesztor szervezetre, jelen esetben az egyesület, 

ahol rendelkezésre áll az a humán és technikai infrastruktúra, mely a 

működéshez nélkülözhetetlen. Magyarul egy megfizetett, 

szakmailag elkötelezett, folyamatosan működő menedzsment. Ez 

civil szervezet esetében csak pályázati pénzből képzelhető el, 

szövetkezet esetében ugyancsak, hiszen még nincs piac és nincs 

bevétel. Ez forgótőke meglétét feltételezi.  

A kezdeti nehézségek ellenére minden résztvevőtől nagyobb 

vállalkozói kedv, aktivitás, elkötelezettség szükséges.  

 

 



V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok 

(akár határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb 

nemzetköziek is) - Ha van olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt 

tüntessék fel! 

 

Bhim Rao Egyesület projektjei: 

 Tanoda programok támogatása 2005-2007 

 Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások 

2005-2007 

 Szakképzési és felnőttképzési programok 

kommunikációjának támogatása 2008 

 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen 

dolgozó szakemberek képzésével  2008 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált 

nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári 

fejlesztő -és szabadidős tevékenységek megvalósításával 

2008 

 Telepes Program 2009 

 Kincses Sziget tanodahálózat 2011-2012 

 

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, 

tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön 

szerint ajánlani érdemes a „helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

www.bhimrao.hu  

Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 

Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy 

megjelenhet-e az adott személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal 

hozzájárulását adja a megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Bhim Rao Egyesület  

Kapcsola

ttartó: * 

 Káló Károly  

Cím:  3751 Szendrőlád 

Petőfi út 15 

Tel

ef

on

: 

 06 (30)4557266  

Honlap:  www.bhimrao.hu E-

m

ail: 

 bhimrao@bhimrao.hu  

  
Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott 

engedélyeim alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy 

részleteiben felhasználja felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

http://www.bhimrao.hu/


 



VIDEO-film 

 

1. A térségről / ágazatról: értékek, problémák 2,5 perc 

2. A pályázóról és partnereiről: mióta, kik, hol mit csinálnak 2,5 perc 

3. Célok: térségi, szervezeti, közösségi, egyéni célok, 

célcsoportok 1 perc 

4. Projektmegvalósítás: hol, mit, kik, ki támogatta 6 perc 

5. Eredmények: látható eredmények, célcsoport haszna, 

szervezeti kapacitások bővülése, térségi előnyök, hogyan 

működik tovább 5 perc 

6. Értékelés, továbblépés: visszajelzések, leszűrt 

tapasztalatok, ötletek, javaslatok 3 perc 

 

Összesen 20 perc 

 

 
 


