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Kedvezményezett: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy 
projektjük megvalósításával hozzájárulnak:  
- a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás 
erősítéséhez;  
- az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;  
- a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;  
- a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.  
 
Alapvető célok:  
- A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált 
kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és 
aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai 
tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,  
- Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános 
társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi 
szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.  
- A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és 
kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom 
megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése  
 
Részcélok:  
- Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó 
gyakorlatok felmutatása, azok a helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének 
megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, adaptációjára 
felkészülés, illetve annak támogatása  
- A kedvezményezett szervezetek szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának 
az azonosított helyi igényekre szabott fejlesztése  
- Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett 
biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében  
- A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon 
keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, 
aktivitást biztosító bevonása  
- A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, 
együttműködési lehetőségeinek megtalálása-  
- A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének 
biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása  
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Közvetlen célcsoport:  
- a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves 
fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a 
közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.  
Közvetett célcsoport:  
a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi 
lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi 
közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, 
intézményeket képviselő személyek is érintettek. 
Projektünk létrejötte az alábbiakra épül:  
 
- adott a helyi igény a településeken, szervezeteknél, hogy kisközösségek jöjjenek létre, 
differenciált, artikulált érdeknyilvánítással, érdekképviselettel gazdagítva a helyi 
társadalmat.  
- adott az igény nemzeti és nemzetiségi identitásunk megőrzésére, hagyományaink 
ápolására, a fiatalok bevonására, az idősek tapasztalatainak, tudásának átadására.  
- adott az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, amely alapcéljai közt szerepelteti a népi 
kézművesség megőrzését, újratanítását, tágabban értelmezve a néphagyományok 
feltárását, hagyományőrzését, ugyanakkor szorgalmazza a fiatalok bevonását (akár 
rendszerszerűen, iskolai oktatásba építetten) és az idősebb generáció speciális 
tudásának felgyűjtését, továbbadását.  
A szervezet szorgalmazza az önkéntességet, fontosnak tekinti a kisközösségeket, segíti 
létrejöttüket, működtetésüket.  
- adott a támogatási konstrukció, mely teret nyújt a fenti törekvéseknek.  
 
A felhívásban kitűzött célok összhangban vannak szervezetünk, illetve jelen projektünk 
céljaival: Szorgalmazzuk, hogy helyi kisközösségek jöjjenek létre, azok működését 
segítjük. Fontosnak tartjuk az önkéntes munka megbecsültségének emelését, konkrét 
önkéntes programok megvalósítását. A generációk közötti együttműködés a 
felhalmozott tudás átörökítésének egyik módja lehet. A helyi társadalom a 
kisközösségek, civil szervezetek tevékenysége által lesz differenciált, a helyi igények 
kiszolgálására képes, az egyén közösségi elkötelezettségét, motiváltságát a 
közösségekben szerzett élmények erősítik meg.  
 
A megvalósítás időszaka: 36 hónap 2017.01.01-2020.01.02.   
 
Az Európai Unió és a Magyar állam által nyújtott támogatás: 24 991 569 Ft 
 
A támogatás mértéke: 100 % 
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Tervezett tevékenységeink, melyek helyi igények és a célcsoport igényei alapján lettek 
tervezve:  
 
Nagyrendezvény - Regölés 
Nagyrendezvény - Farsang 
Nagyrendezvény - Együttélésben 
Nagyrendezvény –Élő Értékek 
Nagyrendezvény – Pünkösd 
10 fő nem akkreditált képzése 
Toborzás 
Háziasszony klub 
Népi  kismesterségek 
Helyi népszokások szakkör 
Népdalkör 
Fiatal szülők iskolája 
Beszélgető kör férfiaknak néprajzi gyűjtőmunka 
Néptáncoktatás 
Kisrendezvény – népszerűsítő rendezvények 
 
 
A projekt a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz illeszkedik. 
 


