
Törvényszék:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

. . / /

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva, Dr. Herbai István
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

1 501 1 459

1 201 1 159

300 300

36 576 82 041

6 092 9 015

30 484 73 026

1 298 5 475

39 375 88 975

2 989 3 280

500 500
2 152 2 529

337 251

5 200 4 188

3 000

2 200 4 188

31 146 81 507

39 335 88 975
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

31 453 23 268 31 453 23 268

34 085 72 616 34 085 72 616

34 032 72 537 34 032 72 537

437 726 437 726

65 975 96 610 65 975 96 610

65 975 96 610 65 975 96 610

41 636 49 657 41 636 49 657

18 809 29 527 18 809 29 527

1 416 1 961 1 416 1 961

222 674 222 674

3 297 13 923 3 297 13 923

1 041 1 437 1 041 1 437
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

593 1 141 593 1 141

65 598 65 598 96 35996 359

65 598 96 359 65 598 96 359

377 251 377 251

0 0 0 0

377 251 377 251

377 251 377 251
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

4 2422

  0 1 P K 6 1 5 7 6  1 9 9 4

0 1 0 1 0 0 0 5 3 8 5

1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva, Dr. Herbai István

nevelés, oktatás, képességfejl., ismeretterj.

Civil szervezetek működéséről

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

hátrányos helyzetű csoportok

3500
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

4 2422

  0 1 P K 6 1 5 7 6  1 9 9 4

0 1 0 1 0 0 0 5 3 8 5

1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva, Dr. Herbai István

nevelés, oktatás, képességfejl., ismeretterj.
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

4 2422

  0 1 P K 6 1 5 7 6  1 9 9 4

0 1 0 1 0 0 0 5 3 8 5

1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva, Dr. Herbai István

nevelés, oktatás, képességfejl., ismeretterj.
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Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

képviselő 1 416 1 961

1 416 1 961
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

65 975 96 610

65 975 96 610

65 598 96 359

18 809 29 527

65 598 96 359

377 251

0 2
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

3 051

3 051

6 204

5 778

3 995

2 209

6 204
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

56 753

27 230

22 403

17 970

6 020

16 383

22 403
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

1 560

1 560

1 356

1 560

214

1 142

1 356
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

128 968

3 155

14 002

51 095

1 304

12 698

14 002
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

99 557

18 528

8 917

21 186

3 493

5 424

8 917
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

1 500

1 350

1 324

1 106

1 324

1 324

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.31 11.40.28



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

6 737

6 737

1 923

4 937

1 800

6 737
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:
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- tárgyévben felhasznált összeg:
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
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Eredetivel rendelkezik:
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BEVEZETŐ 

 
Éves jelentésünkben beszámolunk elmúlt évi programjainkról, projektjeinkről és azokról a 
feladatainkról, amelyek a nemzetközi hálózatokban folyó munkáinkhoz kapcsolódik. Szakmai 
tevékenységünk mellett tájékoztatást adunk a szervezeti életünk néhány állandó eleméről, 
jellemzőjéről: a külső kommunikációnkról, stábunkról és a szervezet kuratóriumáról.  
 
2015-ös évre vonatkozó terveinket is, a szervezeti kultúránkból következő igényünknek 
megfelelően stratégiai tervezőműhelyen fogalmaztuk meg. 
A 2013-ben hozott döntésünk szerint a stratégia irányok közzé bekerült az oktatásfejlesztési 
terület, amely a roma integrációs programjainkban jól hasznosuló óvodai és iskolai inkluzív 
nevelést komplex gyermekközpontú pedagógiai módszerek átadását jelenti. A 2014-ben 
elkezdett munkánkat 2015-ben folytathattuk, illetve kiegészíthettük újabbakkal, amelyek 
továbbra is a komplex gyermekközpontú pedagógiai módszer terjesztését szolgálják és/vagy a 
program továbbfejlesztését célozták meg. Folytathattuk a szakmai hálózatok kiépítését, 
amelyeken keresztül az óvodákba és iskolákba bevihettük módszereinket és szemléletünket. 
 
2014-ben egy belga fejlesztő csoport által megismert, különböző nézőpontból való 
vizsgálódást, valamint a kreatív eszközök alkalmazását segítő WANDA módszert 2015-ben is 
sikerült tovább adnunk, segítve ezzel is pedagógiai területen végzett munkánkat.  
 
 
A terveinket a szervezet menedzsmentje rendszeres időközönként felülvizsgálta, 2015 évben 
kétszer tartottunk értékelő megbeszélést: nyáron és ősszel szervezeti műhelymunka 
keretében tekintettük át előrehaladásunkat. Az évet összegezve 2015-ben is meg kellett 
állapítanunk, hogy a szervezetünk számára nem a legideálisabb működési környezet (hazai 
támogatási források beszűkülése) ellenére is sikerült stratégia vezérelt szakmai munkát 
folytatnunk az öt fő főállású és három fő megbízási díjjal vagy nyugdíj mellett foglalkoztatott 
munkatárs közreműködésével. Szerződéses formában viszont széleskörű együttműködés 
alakult ki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, ennek keretében pedagógusoknak és az 
oktatást-nevelést segítő szakemberek számára tarthattunk több mediációs tréninget. Hasonló 
keretben ismertethettük meg az alternatív konfliktuskezelés módszerit, alkalmazásuk 
lehetőségeit a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága révén a büntetés-
végrehajtásban dolgozókkal. Így összesen 15 kisebb-nagyobb volumenű, rövidebb-hosszabb 
időtávú projektet valósított meg az Alapítvány.  
 
A szakmai munkánk értékelés során azt is megállapítottuk, hogy projektjeink nemcsak 
stratégia vezéreltek, de nagyon következetesen egymásra épülnek, és erre visszavezethetően 
a projektjeink egyes csoportjai programmá szerveződnek, azaz a stratégia területeinken 
vannak olyan hangsúlyos céljaink, amelyeket több egymásra épülő és vagy időben egymás 
mellett futó projekt által kívánunk elérni.  
 
 

A Lépésről Lépésre portfólió átvétele, illetve az International Step by Step Assocaition-höz való 
csatlakozásunk eredményeképpen számos fejlesztési lehetőséghez jutottunk. Az egyik ilyen a 
szervezetfejlesztésre fordítható támogatásnak az elnyerése volt, melyet a Lépésről Lépésre 
programot gondozó szervezetek – pályázat benyújtásával – kaphattak meg az OSI-tól.  
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A program alapkoncepciója az volt, hogy egy nagy nemzetközi civil szervezetfejlesztő, az 
INTRAC irányításával és kontrolljával, valamint egy helyi civil szervezetfejlesztő bevonásával 
olyan komplex szervezetfejlesztés valósuljon meg, amely az LL programot nemzeti szinteken 
támogató szervezetek fenntarthatóságát erősíti.  
A Partners helyi fejlesztő szervezete a Civilsupport lett (http://civilsupport.hu). 
 
 A szervezetfejlesztés keretében – még egy 2014 év végén – elvégzett önértékelés 
eredményére alapozva az alábbi fejlesztéseket valósítjuk meg: 

 a Lépésről Lépésre program integrálása a szervezetbe, a szervezeti stratégia 
felülvizsgálata; 

 forrásteremtési stratégia kidolgozása; 

 kommunikációs stratégia kidolgozása; 

 a szervezet pénzügyi menedzsment kapacitásának növelése;  

 a kuratórium fejlesztése. 
 
A program 2016-ban folytatódik.  
 
2015-ben két, előző évben/években elindult projektünk eredményesen lezárult: az egyik a 
Parádfürdőn megvalósult „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben”, valamint a szombathelyi, „Modellkísérleti 
program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című települési mediációs 
programok.  
 
Az alapítvány életét jelentősen meghatározó, 2012-től 2015-ig tartó, „Együtt a jobb 
egészségért, értünk, velünk” című projektünk továbbra is zökkenőmentesen folytatódott, 
illetve néhány szakmailag e projektünkhöz kapcsolódó egészségfejlesztési, roma mediációra 
alapozott mini-projekt is folytatódott. 
 
A projektmunkák mellett az éves tréning-naptárban meghirdetett „nyílt” mediációs 
tréningjeink mindegyikét meg tudtuk tartani, köszönhetően a téma iránti érdeklődésnek is.  
 
Emellett – mint fentebb jeleztük - számos, pályázati forrásból finanszírozott mediációs képzést 
tudtunk megvalósítani egyedi megrendelések alapján.   
 
2015-ben is történtek személyi változások: a Lépésről Lépésre valamint az „Project POWER - 
Progression Of Women EngineeRs˝ projekt vezetést új kollégák vették át.  
 
2015-ben ünnepelhettük Alapítványunk megalakulásának 20. évfordulóját. A korábbi 
évfordulókhoz képest a megemlékezésnek másfajta programját állítottuk össze: nem egy nagy 
rendezvény köré, hanem főként szakmai események adták az ünneplő emlékezés struktúráját. 
Három nagyléptékű – a résztvevők számára továbbképzési lehetőséget is jelentő – mediációs 
téma workshopszerű feldolgozásával, előadásokkal adtunk lehetőséget a megemlékezésre is. 
A honlapunkon fejezetet nyitottunk az évforduló alkalmából, rövid írás jelent meg a Partners 
megalakulásának előzményeiről, illetve a megalakulásról. Interaktív térképen ábrázoltuk a 
hazai és külföldi szakmai megjelenésünket, programjainkat. Az évfordulóra emlékezést nem 
fejeztük be 2015-ben, újabb írásos anyagok kerülnek fel a megalakulás apropóján. 

http://civilsupport.hu/
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A PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSE, TEVÉKENYSÉGE, 
STRATÉGIÁJA 2015-BEN 

 
Mivel a 2014-ben stratégiai dokumentumunkban némi módosítást tettünk: negyedik 
stratégiai célként a dokumentumban is nevesítettük a komplex gyermekközpontú program 
által történő iskola fejlesztést, mint stratégia területet, a kiegészített stratégiánk a következők 
szerint alakult: 
 
Partners Hungary Alapítvány víziója és missziója  
 
A Partners Hungary Alapítvány jövőképe egy sokszínű, elfogadó, nyitott, a környezetével és a 

természettel harmóniában élő társadalom, amely képes integrálni a különböző kultúrák 

értékeit, személyes, közösségi és társadalmi szinten egyaránt, és amelyben az 

esélyegyenlőséget megteremtő struktúrák mindenki számára biztosítottak az 

önmegvalósításhoz és a közösségi élethez.  

E cél teljesülése érdekében az Alapítvány küldetése az együttműködés kultúrájának 

elterjesztése, az alternatív konfliktuskezelés módszereinek alkalmazása és népszerűsítése, a 

részvételi demokrácia fejlesztése. 

Misszióból következő alapvetések:  
Hídszerep betöltése, azaz 

 a terepmunkánk tapasztalatainak közvetítése a döntéshozók 
befolyásolására,  

 az érintettek képessé tétele a hatékony részvétel érdekében. 
Munkánk során törekszünk: 

 a közösségi párbeszéd megerősítésére, 

 a változás, mint lehetőség értelmezésére, 

 interszektorális együttműködések erősítésére. 
 

Beavatkozásaink célcsoportja: 
A civil, az állami és az üzleti szféra, különösen a konfliktushelyzetben lévő, illetve 

diszkriminációt elszenvedő csoportok és egyének. 

Stratégiai beavatkozási területeink, stratégiai irányaink: 
1. Társadalmi integrációs programok megvalósítása, és ezen belül, kiemelten a roma 

társadalmi integráció előmozdítása. 
2. Alternatív konfliktus kezelés módszereinek népszerűsítése alkalmazása és fejlesztése 
3. Részvételi demokrácia fejlesztését célzó projektek megvalósítása.  
4. Az oktatás demokratizálása a komplex, gyermekközpontú „Lépésről Lépésre” program 

megvalósításával és elterjesztésével. 
 

Munkánk során alkalmazott módszereink: 
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(Módszer: több eszköz gyűjteménye egy adott cél elérése érdekében. Ezek az eszközök 

egymással összefüggnek, egymást kiegészítik.) 

Alternatív konfliktusmegelőző és kezelő módszerek: 

 mediáció 

 esetmegbeszélő csoport 

 probléma megoldó csoport 

 kooperatív tervezés 

 érintetti párbeszéd. 
 

Részvételi demokrácia módszertanok: 

 kooperatív tervezés 

 érintetti párbeszéd 

 állampolgári konzultáció. 
 
Egyéb alkalmazott módszereink: 

 world cafe 

 open space 

 csoportos döntéshozatal 

 facililtált megbeszélés 

 workshop/ műhelymunka 

 kerekasztal. 
 
Fejlesztői folyamatok/ változás menedzsment: 

 változásmenedzsment 

 szervezetfejlesztés 

 kooperatív tervezés 

 hálózatépítés és fejlesztés 

 helyzetelemzés, igény és szükséglet felmérés 

 mentorálás  

 vezetői tanácsadás 

 szervezetfejlesztési tanácsadás 

 projektgenerálás és fejlesztés 

 projekt és program értékelés 

 stakeholder elemzés. 
 

Tréningeink: 

 előítélet kezelés 

 kommunikáció 

 csapatépítés 

 Bevezetés a Lépésről-lépésre programba 

 mediáció (hatósági képzésként is szociális területen dolgozóknak minősített és 
pedagógusoknak akkreditált képzések) 

 álláskeresés 

 projektmenedzsment 
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 konfliktuskezelés 

 tárgyalástechnika 

 változásmenedzsment 

 együttműködés fejlesztés 

 prezentációs technika 

 csoportos döntéshozatali technika tréning. 
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Stratégiai célok, szakmai prioritások 2015-ben 

 
Szakmai célok 
 
2013-ban a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (International Step by Step Association – 
ISSA) tagjává vált az alapítvány és az OSI-tól 2013 végén elnyert támogatás lehetővé tette, 
hogy 2015-ben is jelentős lépéseket tegyünk az oktatási program-terület integrációja terén, 
azaz a Partners működésébe és stratégiájába a Lépésről Lépésre Program stratégiája 
szervesen beépüljön, ezen a stratégiai területen projekteket valósuljanak meg. 
 
Az interkulturális mediáció rendszerszintű elterjesztésében, szakmai elismertetésében 
szakpolitikai érdeklődés és befogadási szándék hiányában előrelépés sajnos nem történt. 
Ennek ellenére az Alapítványnak sikerült lépéseket tennie a mediátorok hálózatának 
erősítésében, az interkulturális mediáció, mint szakma alapjainak megteremtésében. 
 
Mint azt már a tavalyi Jelentésben is leírtuk, 2013. végére a Partners Mediációs Központ 
szervezeti leválasztása megtörtént, 2015-ben elkezdett működni a központ honlapja is, ezen 
kívül rendszeresen hírek jelennek meg a facebook-on mind az Alapítvány, mind pedig a 
Központ tevékenységéről.  
 
Az esetszámok növelésére minden lehetőséget meg kell ragadnunk. Az Alapítvány a mediációs 
esetek számának növelését kiemelt célként kezeli továbbra is. 
 
 
Az Alapítvány működését támogató operatív tevékenységek közül az alábbiakat céloztuk 
meg 2015-ben: 
 

 Pénzügyi stabilitás megteremtése, több lábon állás megerősítése 

 ÁFA visszaigénylés felülvizsgálata, kontrollja 

 A közhasznúsági státusz megtartása 

 Felnőttképzési intézményi szerepünk megtartása, felnőttképzési tevékenység 
kiterjesztése a pedagógusképzésre is 

 Pénzügyi menedzsment megerősítése, erősebb cash flow kontroll 

 SzMSz elkészítése, folyamatos aktualizálása 

 Új FB felállítása 

 Külső kommunikáció erősítése, ezen belül:  
o a honlap struktúrájának - a megújított stratégiának megfelelő - felülvizsgálata, 
o angol nyelvi aloldal létrehozása,  
o a honlap marketing-kommunikációs szempontból történő felülvizsgálata, 

illetve hordozható molinó kivitelezése,   
o a projektjeinkről történő egységes külső kommunikáció megteremtése 
o 2013-ban létrehozott Facebook profilt rendszeres frissítése a projektvezetők 

által. 
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A PARTNERS HUNGARY 2015-BEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK 
STRATÉGIAI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE 

 
STRATÉGIAI TERÜLETENKÉNT  
 
Mint a korábbi években is megállapíthattuk, a stratégiában rögzített négy fő stratégiai irány 
szerinti projektbontás elkészítésekor gyakran szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az 
Alapítvány programjait nem lehet csak egy stratégiai terület alá besorolni. Ez nem is célunk. A 
stratégiai dokumentumainkból kitűnik, hogy épp azt a szinergiát célozzuk meg, amely akkor 
tud kiteljesedni, amikor egy összetett célrendszert követő, a társadalom különböző szereplőit 
egyszerre megmozgató, többféle technikát és módszertant alkalmazó projekt megvalósítása 
történik.  
 
2014-ben stratégiai vezetőket jelöltünk ki az egyes területekre annak érdekében, hogy a 
stratégai irányainkban történő változásokat, külső körülményeket hatékonyabban tudjuk 
nyomon követni, illetve a szakmai vezetés erőforrásai is megtöbbszöröződhetnek. 2015-ben 
is érvényes volt az a kardinális megállapításunk, hogy projektjeink nemcsak stratégia 
vezérletek, de nagyon következetesen egymásra épülnek, és erre visszavezethetően a 
projektjeink egyes csoportjai programmá szerveződnek. Ez azt jelenti, hogy a stratégia 
területeinken vannak olyan hangsúlyos céljaink, amelyeket több egymásra épülő és/vagy 
időben egymás mellett futó projekt által kívánunk elérni.  
 
Ilyen programszintű projektcsoportnak tekinthetők az alábbi projektek csoportjai:  
 
Interkulturális mediáció elterjesztése  
 

 „Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk” a GlaxoSmithKline által támogatott 
nemzetközi projekt 

 ROMED/ROMACT projekt, és  
 

Ezen programunk további munkájának biztosítására már 2014-ben jelentős erőfeszítéseket 
tettünk újabb források mobilizálására: A GlaxoSmithKline-nal kialakított jó együttműködés és 
„Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk” program sikerei nyomán a cég újabb 3 évre szóló 
támogatást nyújt az elkezdett munkánk folytatására. Az interkulturális mediáció, mint szakma 
megteremtésére pályázatot adtunk be a Norvég Civil Alaphoz. Sajnos 2014-es beadási körben 
projekttervünket – annak nagyléptékűsége miatt – elutasították, de az őszi beadási körben a 
kritikai megjegyzésekre reagáló módosított tervünkkel 2015 tavaszán sem sikerült támogatást 
szerezni. 
Az „Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk” projekt megvalósítása során azonosítatlan 
társadalmi problémát derítettünk fel: nincs statisztika arról, hány háztartás nem rendelkezik 

semmilyen illemhellyel. Az érintettek száma több ezerre tehető, erre onnan lehet 

következtetni, hogy két szabolcsi kétezer fő körüli településen is a lakosság 1-3%-át érintette 
a probléma. A Partners közreműködésével, a program keretében az elmúlt években közel 
másfélszáz háztartás jutott kültéri illemhelyhez.  
Azt is tapasztaltuk, hogy nemcsak a statisztikai adatok hiányoznak, de sem a szakemberek sem 
a közvélemény nincs információ birtokában a helyzetre vonatkozóan.  
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Ezért (ugyancsak a Norvég Civil Alapnál) benyújtottunk egy kis összegű pályázatot egy figyelem 
felhívó online kampányra megvalósítására, a pályázatot 2015 januárjában megnyertük és 
sikeresen meg is valósítottuk jelentős média figyelemmel. Az online kampány mellett olyan 
felületet is kialakítottunk, amely lehetővé tette az online adománygyűjtést. Amellett, hogy ez 
az Alapítvány számára WC-k építését tette lehetővé, fontos forrásbővítési lehetőséget is 
jelentett, mert ebben a projektben megtanulhattuk, hogyan használjuk céljaink elérésére a 
crowdfunding módszert. 
  
 
Komplex gyermekközpontú „Lépésről lépésre” program elterjesztése 
    
Az Open Society Institute Early Childhood Development programja keretében, a 2013-ban 
elnyert, két éves (2014-2015), 100 000 USD támogatású program lényegében 3 projektünk 
finanszírozását biztosította: 

 A minőségi kisgyermekkori fejlesztési program keretében a Lépésről Lépésre (LL) 
pedagógus-tréneri, intézményi hálózat újjászervezése és kapacitásbővítése 
Magyarországon 

 A minőségi kisgyermekkori fejlesztési program keretében a Lépésről Lépésre program 
minőségbiztosítási rendszerének alkalmazása Magyarországon 

 A minőségi kisgyermekkori fejlesztés program keretében a REYN Magyarország hálózat 
fejlesztése. 
 

2014-ben a Lépésről lépésre program stratégiájának az érintettekkel való közös megalkotása, 
valamint 6 Lépésről Lépésre szakértő kiképzése nyomán sikerült 2015-ben a tréneri hálózat 
újraélesztése és a pedagógus továbbképzés rendszerében egy 30 órás Lépésről Lépésre 
alapképzés akkreditációját megszereznünk.  
 
Ugyancsak az ISSA támogatásával csatlakoztunk a „WANDA” programhoz, melynek keretében 
a Partners munkatársai és kiemelt partnerei újabb know how-t, egy strukturált 
esetmegbeszélő csoport módszertant sajátítottak el, melynek gazdája a Centre for Innovation 
in the Early Years (VBJK), belga szervezet. A módszertan alkalmazását iskolai projektjeinkben  
és a mediációs esetmegbeszélő csoportok során is sikeresen alkalmazzuk.  
 
Az ISSA új programot kezdeményezett (ROMA EARLY YEARS NETWORK), melynek célja a roma 
kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, védőnők, szociális szakemberek, 
stb.) hálózatba szervezése, együttműködésük ösztönzése. A program keretében megalakult a 
magyar szakemberek hálózata. 
 
2015-ös év során a mediációs területre vonatkozó prioritásainkat sikerült megtartani, hiszen 
az újonnan generált, illetve az előző évben/években előkészített projektek láthatóan 
megnövelték a mediációs tréningek részarányát az egyéb szakmai tevékenységeink között. 
Külön ki kell emelni a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága által megrendelt, s pedagógusok, illetve büntetés-végrehajtásban 
dolgozó szakemberek számára szervezett mediációs tréningeket. Az alábbi táblázatok és 
diagramok ezt jól láttatják.  
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Szolgáltatás típus Darabszám 
Résztvevők 
száma 

Képzési 
napok 
száma 

Mediáció 1 tréning 10 162 30 

Mediáció 2 tréning 10 155 30 

LL tréning 1 15 3 

Mediáció 3  15 133 15 

Mediációs workshop 3 139 3 

Egyéb tréning/workshop 5 67 6 

Interkulturális mediátor 
képzés 2 41 4 

Szervezetfejlesztés 2 20 2 

WANDA - esetmegbeszélők 2 28 2 

Összesen 50 760 95 

 

 
 
 
 

Állampolgári
konzultáció

Egyéb
tréning/workshop

Interkulturális
mediátor képzés

Mediáció 1 tréning

Mediáció 2 tréning

Mediáció 3

Mediáció
érzékenyítő tréning

Szervezetfejlesztés
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BEVÉTELI STRUKTÚRA SZERINT 
 
A szakmai tevékenység szempontú elemzést érdemes a forrásteremtésre vonatkozó 
beszámolóval is kiegészíteni.  
Általános tendenciaként fogalmazható meg, hogy a céges támogatások egyre jelentősebb és 
hosszú távú bevételi forrást biztosítanak az alapítvány munkájának finanszírozásához. Az OSI 
ECP új, több évre szóló támogatást nyújtó donorként tudja segíteni a több lábon állást. 2015-
ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásainak is köszönhetően, a mediációs tréningek 
bevétele jelentős növekedést mutat.  
2015-ben nem volt hazai költségvetési vagy Európai Uniós forrásból támogatott projektünk, 
viszont számos ilyen támogatott projektbe tudtunk beszállítóként / szolgáltatóként 
bekapcsolódni.  
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PROGRAMJAINK, PROJEKTJEINK 2015-BEN 

 
 

 
ROMED program – ROMA MEDIÁTOR program 

ROMACT program 
 

Támogató/forrás Európa Tanács, Európai Bizottság 

Program/projekt 

típusa 

Európa Tanács szerződése közvetlenül a trénerrel 

Projekt hossza kezdődött: 2010. november 
 

 
A ROMACT program célja, hogy az önkormányzatok, a roma közösségekkel együttműködve 
tervezzék meg a romákat érintő rövid és hosszú távú fejlesztéséket, a helyi roma stratégiák, 
illetve a romákat érintő egyéb települési stratégiák tervezését és megvalósítását. A program 
megvalósítását, alapvető szakmai tartalmának meghatározását az Európa Tanács (ET) végzi. 
 
A Partners a program hazai megvalósításához tréneri/facilitátori kapacitást, szervezeti 
adminisztratív hátteret, az ún. fókusz pont szerepét tölti be Rézműves Szilvia, országos 
koordinátor, mint külső szakértőnk irányításával.  
A program helyi tervező kerekasztalokon keresztül valósul meg. A kerekasztalok egyrészt a 
közösségi akciócsoportok (KACS) számára biztosítanak keretet, hogy a közösségek 
szükségleteit összegyűjtsék, rendszerezzék, és az önkormányzatokkal, helyi intézményekkel 
való együttműködést előkészítsék, másrészt az önkormányzatokkal, intézményekkel való 
közös tervezés fórumai. 
 
2015-ben 7 településen volt jelen a program: Bagon, Gyulajon, Jászfényszarun, Nagyecseden, 
Nyírbátorban, Pécsen belül István aknán és Szegeden. Bagon és Szegeden nem sikerült a 
program megvalósítása, ezért ezeken a településeken még az év folyamán lezártuk a 
programot, így 5 településen sikerült eredményeket elérnünk. 
 
Gyulajon a képviselő testület hivatalosan elfogadta a közösségi akciócsoport által kidolgozott 
akciótervet, ugyanakkor a közösségi akciócsoport tagjainak motivációja gyenge volt, az állandó 
tagok száma alacsony maradt.  
 
Jászfényszarun a rossz állapotú házak közös, önkormányzattal való együttműködésben 
történő felújítására vonatkozóan született terv, melynek megvalósítása 2016-ban esedékes.  
 
Nagyecseden a program – a korábbi fázissal ellentétben – a romungró közösségre fókuszált, 
ahol a közösségi akciócsoport megerősítése, a megalakulóban lévő civil szervezet támogatása, 
valamint két pályázati program beadása történt. Egyik a helyi roma lányok iskolai 
lemorzsolódásának és korai gyermekvállalásának megelőzését, a másik egy tanoda 
létrehozását tűzte ki célul. A pályázatok elbírálása még nem történt meg. 
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Nyírbátorban az önkormányzat, a helyi intézmények és vállalatok, valamint a közösségi 
akciócsoport tagjainak részvételével folyatatott tervezés eredményként komplex stratégia 
született, mely a romák helyi vállalkozásoknál és multinacionális vállalatoknál történő 
foglalkoztatásának előmozdítását, és a szegregált oktatás felszámolását tűzte ki célul. Az 
önkormányzat – a stratégia jegyében – ösztöndíj programot hirdetett, és egy hivatalon belül 
működő operatív munkacsoport felállításán dolgozik, melynek feladata a stratégia 
megvalósítása lesz. 
 
Pécsett, István aknán, a legelhanyagoltabb szegregátum érdekében és közösségének 
bevonásával folyt a program megvalósítása. Itt is komplex stratégia született a helyi 
problémák megoldására, melyek közül a legégetőbbek: a helyi közösségi közlekedés 
hozzáférhetőségének erősítése, a helyi lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, a 
szociális bérlakások bérleti jogviszonyainak rendezése, adósságkezelési program indítása, a 
rossz állapotú lakások felújítása, a közbiztonság erősítése, a közös terek tisztán tatása, 
valamint közösségi tér biztosítása a közösség erősítéséhez.  
2015-ben – a közösségi akciócsoport nagyfokú aktivitása és az önkormányzati kapcsolattartó 
lobbi-ereje következtében az alábbi eredmények születtek: 

 gyakoribb lett a buszközlekedés, és a menetrend igazodik a lakók igényeihez 

 helyi közmunkaprogram indult, melynek eredményeképpen a helyi lakókból önálló 
közmunka csoport alakult, amely – helyi önkéntesekkel együttműködve - kitakarította 
István akna közterületeit 

 az önkormányzat megvásárolt egy lakóházat és a Khetanipe Egyesület számára 
biztosított forrást, melyből a ház felújítása megtörtént. Az épület közösségi házként 
funkcionál.  

 
A stratégia és hozzá kacsolódó akcióterv megvalósításához arra van szükség, hogy az 
önkormányzat további forrásokat biztosítson a fejlesztésekhez, és segítse a közösséget a 
motiváltság és részvétel fenntartásában. 
 
A ROMACT program megvalósítását nehezítette, hogy a támogató – az EU 7 éves finanszírozási 
ciklusváltása miatt az Európa Tanács Európai Bizottsággal való megállapodásának elhúzódása, 
valamint az ET szerződéskötési protokollja miatt – a facilitátoroknak, a Partnersnek mint 
háttérszervezetnek és az országos koordinátornak különböző időszakokra biztosított 
szerződést a program megvalósítási szakaszában, és az elvárásokban is voltak jelentős 
változások az egy éven belül.  
 
  

 
Community based complex school program for effective prevention and 

treatment of aggression and bullying - intersectoral approach from best 
practices to policy making 

 
Against School Aggression - ASA Collaboration 

ERASMUS+ Program 
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Támogató/forrás ERASMUS + Program KA2 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK - KÖZNEVELÉS 

Program/projekt 
típusa 

Európai Uniós közvetlen forrás 

Projekt összege 411 880 Euro 

Időtartam 34 hónap  
kezdődött: 2015. október 
befejezés: 2018. augusztus 

 

A projekt rövid leírása 

 
ERASMUS+ KA2 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KÖZNEVELÉS témakörben, a Partners Hungary 
Alapítvány vezetésével három nemzetközi partnerünkkel közösen kidolgozott projektünk 
célja, hogy a Bulgáriában, Máltán, Magyarországon (és egyéb országokban) fellelhető jó 
gyakorlatokat és kipróbált módszereket ötvözve, egy holisztikus szemléletű modellprogramot 
próbáljunk ki középiskolákban.  
A modellprogram célja: 

 a párbeszéden alapuló, partneri kommunikáció iskolai szinten történő elterjesztése, az 
iskolai kultúraváltás elindítása, tehát 

 az alternatív konfliktuskezelés eljárásainak, a mediációnak és a resztoratív 
módszereknek a bevezetése az iskolákba, az iskolai konfliktusok megelőzése és 
kezelése, az iskolai agresszió, a zaklatás (bullying) és egyéb, a bűnelkövetővé válás 
rizikófaktorának számító magatartásformák minimalizálása,  

 továbbá az iskolák tágabb szociális környezetének megszólítása annak érdekében, 
hogy az iskolai megújult működést a fiatalokkal kapcsolatban álló egyéb intézmények 
és szervezetek is támogatni tudják.  

 
Projektünk közvetlen célcsoportjai a diákok és a pedagógusok. Számukra kínálunk konkrét 
megoldásokat a konfliktusok kezeléséhez, valamint az agresszorok destruktív késztetéseinek 
elvezetéséhez. További közvetlen célcsoportjaink - a lokálisan elérhető ifjúsági célcsoporttal 
kapcsolatban álló, vagy értük dolgozó szervezetek munkatársai, mint például a szociális 
munkások, ifjúságvédelmi szakemberek, rendőrök, művészeti és/vagy sporttevékenységeket 
nyújtó szakemberek - a projekt eredményeiből részesülve, egymással együttműködést és 
feladatmegosztást kialakítva hatékonyabban tudják munkájukat ellátni, hiszen jól használható  
módszerek elsajátításával, illetve együttműködésük fokozásával tevékenységeik egymást 
kiegészítik. 
 
Alternatív konfliktuskezelő módszerek – ezen belül a mediáció elterjesztésével foglalkozó 
alapítványunk által összefogott, a rendőrségi, ifjúsági munka, államigazgatási szektorokon 
átívelő, középiskolá(k)ban zajló projektünk nemzetközi tapasztalatokat szeretne 
Magyarországra hozni, hogy a célcsoportok olyan hatékony kommunikációs–együttműködő 
struktúrákat, módszertanokat, jó gyakorlatokat ismerjenek meg, amelyek a hétköznapokban 
emelik a munkahatékonyságot, és teret adnak az egyéni igényeknek. Mindezek a diákok 
sikerességét is segítik, és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben is eredményt hozhatnak. 
 
A nemzetközi partnerségben az alábbi négy szervezet vesz részt: 
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Partners Hungary Alapítvány:   http://partnershungary.hu/ 
SOS Malta:       http://www.sosmalta.org/home?l=1 
Partners Bulgaria Foundation:    http://partnersbg.org/?lang=en 
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum:  
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/I
ndex/203057 

 

2015-ben a projekt előkészítése és december közepén a partnerség képviselőivel közös tartott 
budapesti helyszínű, 3 napos indító megbeszélés zajlott. Ezen a nemzetközi megbeszélésen 
fogalmaztuk meg a projekt közvetlen tennivalóit, tisztáztuk részleteiben a közös szakmai és 
menedzsment munkát.  

 

 
 

„Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk” (TG4BH) 
a GlaxoSmithKline által támogatott nemzetközi program 

 

Támogató/forrás GlaxoSmithKline Ltd. (GSK) gyógyszeripari nemzetközi nagyvállalat 

Program/projekt 
típusa 

Magán adományból megvalósuló saját program 

Projekt összege 36.733.33 GBP / év (kb. 13 millió Ft/év) 

Időtartam 3 év 
kezdődött: 2012. április 
várható befejezés: 2018. augusztus 

 

A projekt fő célja a romák egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének 
támogatása, egészség-tudatosságuk fejlesztése roma mediátorok képzésével és 
alkalmazásával. A projekt célja továbbá az interkulturális mediátor szakma rendszerszintű 
elterjesztésének megteremtése. 
A projekt célcsoportját képezik a helyi hátrányos helyzetű, illetve roma lakosság, továbbá a 
helyi egészségügyi alapellátás szakemberei (védőnők, háziorvos) és a helyi települési vezetők.  
A projekt keretében a településeken a helyi lakosság két tagjából képzünk mediátorokat, 
akiknek a fő tevékenységi körük, hogy segítsék az ott élők egészségügyi alapellátáshoz való 
hozzáférését. Mindegyik településen a közösségi kerekasztalok tervezőmunkája 
eredményeként egy-egy mikro-projekt is megvalósul, melynek célja, hogy a legégetőbb 
egészségügyi problémára adjon válaszokat. 
A magyarországi projekt egy nagy, négy ország bevonásával megvalósuló nemzetközi projekt 
részeként valósul meg. A nemzetközi partnerségben, a társadalmi felelősségvállalás jegyében, 
Szlovákia, Bulgária, Románia és Magyarország egy-egy roma integrációval foglalkozó non-
profit szervezete működik együtt a GSK helyi leányvállalataival. A nemzetközi projekt célul 
tűzte ki, hogy az egyes országokban jelenleg tapasztalható helyzethez mérten, az 
interkulturális mediáció közös fellépéssel segítse az egészségügyi ellátó rendszerhez történő 
hozzáférést. 

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203057
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203057
http://partnersbg.org/?lang=en
http://partnershungary.hu/
http://www.sosmalta.org/home?l=1
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A program első fázisa 2012-2015 között valósult meg és a GSK ügy iránti erős elköteleződése 
okán 2015-ben egy újabb 3 éves (2015-2018) ciklus indulhatott el. 
 
 
A TG4BH II. fázis projekt munkájának fókuszában a roma (interkulturális) mediáció 
elterjesztése áll: mediátorok munkájának ismertté tétele és a hasonló eszköztárral, célért 
dolgozó programok/projektek közötti együttműködés megteremtése, amely segítséget ad 
abban, hogy a roma mediátorok munkája, mint egy új szakma beépülhessen a magyarországi 
ellátórendszerbe. 

2015 negyedik negyedévében ennek jegyében szerveztünk egy két napos roma mediátor 

találkozót, ahol az Alapellátási modellprogram (http://www.alapellatasimodell.hu) – a Svájci-

Magyar Együttműködési Program keretében foglalkoztatott segéd-egészségőrök és Európai 

Bizottság által finanszízozott ROMED (http://romed.coe-romact.org) és ROMACT (http://coe-

romact.org) programok megvalósítói találkoztattak. A tasztasztalatcsere nagyon termékeny 

volt és segített abban, hogy a különböző programok megismerhessék egymást. A 

disszeminációs munka 2016-ban is folytatódik és elindul az a szakma teremtési folyamat.  

   
A projekt egy nemzetközi program részeként valósul meg, Magyarország mellett Bulgária, 
Románia és Szlovákia is részt vesz benne. A négy ország civil szervezetei rendszeres 
negyedéves online-konferenciákon számolnak be a projektek eredményéről. 2015-ben 
Szlovákiában zajlott a nemzetközi megbeszélés és workshop, amit a szlovák partner 
egybekötött a szlovák roma egészségügyi mediátorok egyesületének éves közgyűlésével. A 
közel 250 mediátorból álló egyesület létrejötte annak az Európai Unió által finanszírozott 
fejlesztési projektnek köszönhető, amelyet a TG4BH program eredményei alapján indított el a 
szlovák kormányzat. Ez a fejlesztési projekt lehetővé tette, hogy a GSK kezdeményezése 
Szlovákiában országos szinten is elterjedjen.   
 

 
 
 

Personal Hygiene & Sanitation Education (PHASE) 
 

Támogató/forrás GlaxoSmithKline gyógyszeripari vállalat 

Program/projekt 
típusa 

Magánadományból megvalósuló saját projekt 

Projekt összege 15.000 GBP (kb. 6,5 millió forint) 

Időtartam kezdete: 2015 november 

vége: 2017 

 

A GlaxoSmithKline gyógyszeripari vállalt (GSK) 1998-ban indította el a Personal Hygiene & 

Sanitation Education (PHASE) nevű programját, melynek célja, hogy csökkentse a szanitációs 

http://coe-romact.org/
http://coe-romact.org/
http://romed.coe-romact.org/
http://www.alapellatasimodell.hu/
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és higiénés problémák miatti megbetegedések számát a szegénységben élő gyermekek és 

családjaik körében. A projekt keretében játékok segítségével tanítják meg a gyermekeket az 

alapvető higiénés módszerek használatára. A program egyik fő eleme, hogy a gyermekeken 

keresztül a szülőket is képesé tegyék arra, hogy javítsanak az életkörülményeiken. 

A projekt eddig a fejlődő világ országaiban indult el, azonban világossá vált, hogy Európában 

is igen nagy szükség van erre. A GSK ezért döntött úgy, hogy a PHASE-t elindítja azokban az 

európai országokban is, ahol működik a „Together for better health – for us, by us” nevű 

egészségügyi mediációs projektet. A 2012-ben indult kísérleti projekt célkitűzése, hogy 

Magyarországon meghonosítsa a roma (interkulturális) mediátorok egészségügyi 

ellátórendszerbe történő beágyazását, ezzel segítve a hátrányos helyzetű – ezen belül a 

felülreprezentált roma – emberek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az 

egészségtudatos életmód elterjesztését. 

A nemzetközi partnerségben, a társadalmi felelősségvállalás jegyében, Szlovákia, Bulgária, 

Románia és Magyarország egy-egy roma integrációval foglalkozó non-profit szervezete 

működik együtt a GSK helyi szervezeteivel e projektek megvalósításában.  

A Partners Hungary Alapítvány a kézmosás, kültéri illemhely, és a ruhák tisztítása témában 

vállalta, hogy elkészíti a szükséges eszközöket, melyeket a Lépésről Lépésre (LL) és a Roma 

Early Years Network (REYN) projektjeink keretében juttatnánk el az iskolákhoz. Az első 

eszközök 2016 június elején fognak elkészülni.  

 

 
Van Vécéd 

 
Támogató/forrás Norvég Civil Támogatási Alap 

Program/projekt 
típusa 

Pályázatból megvalósuló saját projekt 

Projekt összege 4.522,46 EUR (kb. 1,4 millió forint) 

Időtartam kezdete: 2015 április 

vége: 2016 április 

 

A projekt rövid leírása 

Ma Magyarországon nem készül statisztikai felmérés arról, hogy hány ember 

lakáskörülményeire jellemező a szanitáció teljes hiánya, vagy rendkívül rossz állapota. 

Tapasztalataink alapján az illemhelyek teljes hiánya sok ezer embert érintő probléma, mellyel 

sem a szakpolitika, sem a helyi vezetés, sem a civilek nem foglalkoznak tematikusan. 
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Az átlagnépességhez képest a romák lakáshelyzete lényegesen rosszabb, így ez a probléma 

kiemeltem sújtja őket. 

Konkrét célunk e projekttel az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az országban emberek 

ezrei még kültéri illemhellyel sem rendelkeznek. Azt kívántuk elérni, hogy a szakmai, 

szakmapolitikai szempontból érintettek és a magánemberek felfigyeljenek a problémára, 

annak társadalompolitikai hatására. Meg akartuk mutatni, hogyan lehet mozgósítani a 

közösségben rejlő erőforrásokat, hogy ezen a helyzeten közösen, az érintettek bevonásával 

változtassunk. Az összegyűjtött adományokat, közösségi tervező és közösségi alapon 

szerveződő WC építési akcióban használjuk fel, ami figyelemfelhívó hatása mellett több tucat 

családot juttat kültéri WC-hez, illetve a közösségi akció csökkenti a helyi előítéletet és 

gyűlöletbeszédet. 

A program online figyelemfelhívó kampányból (www.vanveced.hu) és online 

adománygyűjtésből, és ahhoz kapcsolódó kültéri WC építésből, 

(https://www.youtube.com/user/partnershungary) és egy utcai figyelemfelhívó kampányból 

állt, mely a 2015. november 19-i, ENSZ által kezdeményezett nemzetközi WC világnap 

kampányhoz csatlakozott. (http://worldtoiletday.org/) A novemberi akciót komolyan 

érdekelte a média, így az akciónk több, mint 1 millió emberhez jutott el.  

 

 
 
 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” - Parádfürdő 

 

Támogató/forrás TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B azonosító számú „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben” című uniós pályázati forrás 

Megbízó Parádi Állami Kórház Egészségfejlesztési Iroda 

Program/projekt 
típusa 

Közbeszerzéssel elnyert megbízás – szolgáltatásnyújtás 

Támogatási összeg 720.000 ft + ÁFA (bruttó: 914.400 ft) 

Időtartam kezdődött: 2014. január 
befejezés: 2015. május 

 

A projekt alkalmazásában álló roma mediátor számára az Alapítvány 30 órás interkulturális 
mediációs alapképzést adott, és ehhez kapcsolódó 30 órás mentorálást biztosított. A roma 
mediátor alkalmazása az egészségfejlesztési projektben lehetővé teszi, hogy a 
leghátrányosabb helyzetű rétegek megszólításában egy új módszer kipróbálásra kerüljön. A 
mediátor mentorálása és a projektvezetéssel való kapcsolattartás lehetőséget ad a roma 
mediáció, mint módszer szakmai értékelésére is.  

http://www.vanveced.hu/
https://www.youtube.com/user/partnershungary
http://worldtoiletday.org/
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A Parádfürdői Állami kórház megbízásából az Egészségfejlesztési Irodán (EFI) dolgozó  roma 
mediátor képzése 2015-ben sikeresen befejeződött. Az EFI vezetője stratégiai partnerünkké 
vált a roma mediáció szakmásításában.  
 

 
 
 

Szombathely – települési mediációs program  
„Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális 

összekapcsolására” 
 

Támogató/forrás TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0027 azonosító számú uniós pályázati 
forrás 

Megbízó Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Program/projekt 
típusa 

Közbeszerzéssel elnyert megbízás – szolgáltatásnyújtás 

Projekt összege 10 420 000 Ft 

Időtartam kezdődött: 2013. augusztus 
várható befejezés: 2015. július  

 
A komplex települési mediációs program megvalósításának fókuszában az áldozatvédelem és 
a lakosság széles körű bevonása állt.  

A projekt célja a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése, az áldozatvédelem erősítése 
Szombathelyen a közösség erőforrásainak aktivizálásával és konfliktuskezelő kapacitásának 
kiépítésével. További cél a helyi vezetés és intézmények képviselőiből jelzőrendszer 
létrehozása, a helyi konfliktusok azonosítása, a rendszer tagjaiból kiválasztott mediátorok 
képzésével és mentorálásával.  

Az első években a konfliktuskezelő jelzőrendszer felállítása, majd a rendszer alapjainak 
kialakítása után 2015-ben a program mediációs elemének a gyakorlatba ültetése következett. 

A 2014-es Ptk. változások értelmében a Gyámhivatal által delegált ügyfelek között mediációk 
indultak el. Az előző évben kiképzett mediátorok Alapítványunk mediátoraival dolgoztak 
együtt: a kezdő mediátorok egy tapasztalat mediátorunk mellett kezdték el közvetítői 
munkájukat co-mediációk és csoportos esetmegbeszélések keretében. A mediációs ülések a 
helyi gyerekvédelmi mediációk szakmai szervezetének, a TEGYESZÁ épületében zajlottak.  

Az ügyfelek családi esetekben, szülő-gyerek és válás utáni szülő-szülő konfliktusokkal 
keresetek fel bennünket. Az együttműködés által tehát elindulhatott a szolgáltatás 
elterjesztése és meghonosítása. 
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Safe Arrival Project - Biztonságos érkezés az oktatás és a munka világába 

 

Támogató/forrás Sandwell Metropolitan BoroughCouncil 

Program/projekt 
típusa 

Nemzetközi szervezet által nyújtott,  célzott támogatás, az európai 
LEONARDO program keretében 

Támogatási összeg 20.562 EUR 

Időtartam kezdődött: 2013. október 
várható befejezés: 2015. szeptember 

 

A lezárult SAP projekt keretében egy Angliában kipróbált módszertan adaptációja segítségével 
4 szakképző intézményben dolgoztunk a lemorzsolódás megelőzése érdekében. A projektben 
cseh, spanyol és ír szakképző szervezetekkel, oktatást támogató intézményekkel működtünk 
együtt. A projekt hazai prioritása a roma tanulók lemorzsolódásának megakadályozása volt.  
A projekt eredményeképpen létrejött egy módszertani leírás és eszköztár, mely a jövőben 
másutt is alkalmazható.  
A projekt honlapján további információk olvashatók. http://www.safearrivalproject.com/ 
A projekt záró konferenciáján, Galwayben Deák Éva és Kukity Kriszta vettek részt.   
 

 

 

 

 

Lépésről Lépésre program kapacitásbővítése Magyarországon 

 

Támogató/forrás Open Society Institute 

Program/projekt 
típusa 

Nemzetközi szervezet által nyújtott célzott támogatás 

Támogatási összeg 110 000 USD 

Időtartam kezdődött:  
2013 december 
2015 december 
várható befejezés: 2016. június 

 

A 2013-ban elnyert, két éves (2014-2015), 100 000 USD támogatású program megvalósítása 
2015-ben is a szakmai tervnek megfelelően, de a tervezettnél lassabb ütemben zajlott.  
A 2014-es Lépésről Lépésre stratégiaalkotást, a tréneri hálózat újraélesztését, 30 órás Lépésről 
Lépésre alapképzés akkreditációját és a minősítők képzését követően, 2015-ben Miskolcon, 
Kiskőrösön és Pécsett újraindítottuk a módszertani központokat. Ennek keretében sor került 
a minőségfejlesztés szisztematikus beépítésére a módszertani központok életébe. Mindhárom 
helyszínen elindult a szolgáltatási portfóliók kialakítása, valamint a módszertani központok 
működésére építve bemutató órák és hozzájuk kapcsolódó workshopok keretében 
megkezdődött a program terjesztése is. A pedagógus továbbképzés rendszerében 
akkreditáltattuk a WANDA esetmegbeszélőt, a minőségfejlesztési képzés akkreditációja 
folyamatban van.   

http://www.safearrivalproject.com/
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Mivel a program megvalósítása a tervezettnél lassabban haladt, a támogatási szerződés 
meghosszabbítására 2016. június 30-ig halasztást kaptunk az OSI-tól. 
A demokratikus és gyermekközpontú oktatás fejlesztése stratégiai területünk vezetésére és a 
projekt menedzselésére új munkatárs felvételét kezdtük meg. 
 
 

 
 

 

A minőségi kisgyermekkori fejlesztés program keretében  
a REYN Magyarország hálózat fejlesztése – 2. év 

 
Támogató/forrás Open Society Foundation 

Program/projekt 
típusa 

Nemzetközi szervezet által nyújtott célzott támogatás 

Támogatási összeg 29.964 USD  

Időtartam 2015. október 1.- 2016. szeptember 31. 

 
A projekt rövid leírása 
A REYN (Romani Early Years Network) szakmai hálózat célja, hogy a roma kisgyerekekkel (0-3) 
foglalkozó szakemberek igényeit felmérje, szakmai fejlődésükhöz segítséget nyújtson, és 
elősegítse a szakmán belüli kapcsolatok kialakítását, ápolását. A REYN magyar taghálózata a 
fenti projekt keretében jött létre, és olyan szakembereket tömörít, akik roma kisgyerekekkel 
foglalkoznak Magyarországon. A REYN célja, hogy mind a roma kisgyerekek, mind a velük 
foglalkozó szakemberek minőségi szakmai ellátást/képzést kapjanak. 2015-ben a következő 
események, eredmények erősítik a hálózatot:  
 

1.  A hálózat tagságának bővítése, mind egyének, mind szervezetek szintjén. A projekt 
elkezdi a szervezetek hálózatának kiépítését is.  

2.  Workshopok szervezése a tagoknak: összesen 1x1 napos képzés.  
3.  A REYN tagok igényeink felmérése online kérdőív segítségével, ehhez a kérdőív 

elkészítése.  
4.  Szakemberek bevonása a munkába, érdekképviselet kialakítása, tanácsadó testület 

létrehozása.   
5.  A REYN tagság folyamatos “karbantartása”, egyebek mellett hírlevelek készítése, FB 

aktivitás erősítése.  
6.  Folyamatos aktív munka a nemzetközi REYN-nel, közös pályázatok benyújtása.  
7.  REYN önkéntes hálózat kialakításának megkezdése. 

 

 

 

„Project POWER - Progression Of Women EngineeRs˝ 
 

Támogató/forrás Alcoa Alapítvány – USA (grant) 

Program/projekt 
típusa 

Nemzetközi szervezet által nyújtott célzott támogatás 
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Támogatási összeg 2015-ben: 31 013 866 Ft, 2016-ban: 68000 USD 

Időtartam kezdődött: 2014. október 
várható befejezés: 2016. december 

 

 
A „Project POWER - Progression Of Women EngineeRs˝ címet viselő projekt középiskolák egy 
éven át tartó fejlesztési programjának finanszírozását biztosítja. Az első év 2015 februárjáról 
2016 januárig tartott, 4 középiskola részvételével. Az Alcoa Alapítvány, az első év sikerére 
alapozva, felajánlotta a folytatás lehetőségét 2016-ra is. 
  
A Project Power egy iskoláknak nyújtott kiegészítő támogatási lehetőség, amely hozzájárul 
ahhoz, hogy az iskolák innovatív megoldásokkal és akciókkal felkeltsék diákjaik érdeklődését a 
matematika, a technológia és a mérnöki tudományok (STEM) iránt. Kiemelt figyelmet fordít a 
program a lányok műszaki/mérnöki területre irányuló pályaorientációjára, valamint a 
munkaerő-piaci sikereket biztosító egyéb (angol nyelvi és személyes hatékonyságot növelő) 
„soft” kompetenciák fejlesztésére is. 
 
A projekt keretében az Alapítvány feladata a kiválasztott iskolákban folyó fejlesztési munka 
koordinációja, a projekt kommunikációjának és disszeminációjának biztosítása és a személyes 
hatékonyság fejlesztése területén a diákok és tanáraik fejlesztése. 
2015-ben a támogatásból a budapesti Városmajori Gimnázium, a dunaújvárosi Rudas 
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, a szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és 
Általános Iskola valamint a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium részesült.  
A tervek szerint a továbbiakban 3 középiskolával folytatódik a projekt. 
  
A projekt első évének legfontosabb elemei, amelyek alapján folytatódhatott a munkánk: 
 

 Felülmúltuk a vállalásokat: 4 iskolában összesen 302 diák részesült intenzív, 
kiscsoportos fejlesztésben természettudományos és nyelvi területen, valamint a 
személyes hatékonyságot, együttműködési készségeket fejlesztő tréningben. 

  Az iskolákban összesen 86 pedagógus ismerhetett meg olyan gyakorlatorientált 
elemeket, amelyekkel a következő évfolyamok tanulóinak érdeklődését is fel tudják 
kelteni a STEM témák iránt. 

 Diákok és tanárok ismerhették meg az Alcoás mérnökök munkáját, job shadowing 
keretein belül. 

 Értékes szakmai kapcsolatok épültek ki az iskolák és gyárak, kutatóhelyek között (Alcoa 
Köfém, Pannon Egyetem, Óbudai Egyetem, Ericsson Magyarország). 

 Összesen 15 kisfilmet készítettek a diákok olyan tudományos karriert befutó nőkről, 
akik példaként és motivációként szolgálhatnak a pályaválasztás előtt állók számára. 

 Prezi képzések mind a 4 iskolában; Prezi mentorprogram pedig 2 iskolában zajlott. 
 
 

 
 

 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 
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mediációs képzése sorozata pedagógusok számára 
 

Támogató/forrás Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács - költségvetés 

Program/projekt 
típusa 

NBT által nyújtott célzott támogatás 

Támogatási összeg 4 200 000 Ft 

Időtartam kezdődött: 2015. június 
várható befejezés: 2016. december 

 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, (NBT) felkérésére pedagógusok részére tartottunk több, 
komplex mediációs képzést, mivel a megnövekedett iskolai konfliktusok kezelésére, egyre 
több helyen mutatkozott igény az alternatív konfliktuskezelési módszerek iránt. Az NBT erre 
az igényre válaszolt az országos bűnmegelőzési stratégia kidolgozásával. Ennek keretében el 
kell érni, hogy 2018-ig minél több iskolában legyen mediátor végzettséggel is rendelkező 
pedagógus.  
A kétszer 30 órás mediációs elméleti képzés, valamint a 63/2009 (XII. 17.) IRM rendelet által 
előírt gyakorlatszerzés után a résztvevő pedagógusok regisztrálhattak az Igazságügyi 
Minisztérium Közvetítői Névjegyzékébe. 
 

 
 
 
 

NEMZETKÖZI HÁLÓZATI TEVÉKENYSÉGEINK 2015-BEN 

 

 
Partners for Democratic Change International (PDCI) 

 
 
A Partners nemzetközi hálózat 2015-ben arculatváltást hajtott végre és szervezeti, strukturális 
átalakítási folyamatot kezdett meg. A szervezet a neve is megváltozott: Partners for 
Democratic Change International (PDCI) helyett PartnersGlobal lett.  
A nemzetközi hálózat brüsszeli irodáját fenntartja, de annak funkciója – a hálózat és tagjai 
számára történő forrásteremtés elhagyásával – a stratégiai partnerség építésére fókuszál. A 
hálózat maga pedig a tagok közötti együttműködés, közös tanulás megerősítésére helyezi a 
hangsúlyt.    
 
Alapítványunk igazgatója, Deák Éva a hálózatot irányító vezető testület (Executive Committee) 
tagja.  
A 2015. áprilisi virtuális találkozón Deák Éva, az októberi kolumbiai találkozón Deák Éva és 
Ferenczi Andrea képviselte az Alapítványt.  
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International Step by Step Association 
 
A Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület tagjaként 2015-ben részt vettünk az egyesület 
bukaresti közgyűlésén, melynek keretében a tagok elfogadták az egyesület megújított 
stratégiáját, valamint megosztották tapasztalataikat a szervezetfejlesztési folyamatokról, 
eredményekről, és a hálózaton belüli szakmai együttműködésekről (Peer Learning Program). 
 
Az ISSA támogatásával csatlakoztunk 2014-ben a „WANDA” programhoz, melynek keretében 
a Partners munkatársai és kiemelt partnerei újabb know how-t, egy strukturált 
esetmegbeszélő csoport módszertant sajátítottak el. Ennek gazdája a Centre for Innovation in 
the Early Years (VBJK), belga szervezet. A módszertan alkalmazását iskolai projektjeinkben és 
a mediációs esetmegbeszélő csoportok során is sikeresen alkalmazzuk.  2015-ben a Partners 
munkatársai facilitátorképző kurzuson vettek részt, így – az esetmegbeszélők tartásán túl – 
jogot szereztünk WANDA facilitátorok képzésére is. A facilitátori kézikönyv magyar 
változatának elkészítése folyamatban van.  
 
A ROMA EARLY YEARS NETWORK programra – immár önálló projektként – újabb támogatást 
nyertünk 2015-ben. A program célja a roma kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek 
(pedagógusok, védőnők, szociális szakemberek, stb.) hálózatba szervezése, együttműködésük 
ösztönzése.  
 

 

 
 

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓNK 
 
Honlapunk (www. partnershungary.hu) ad információt tevékenységeinkről, szervezeti 
életünkről. 
A szervezeti kommunikáció fejlesztése felerősödött 2015-ben. Az Open Society Institute 
szervezetfejlesztési pályázatának keretében komplex stratégiai fejlesztés zajlott 2015-ben, 
amely 2016 márciusában fejeződik be. Ennek eredményeként elkészült egy kommunikációs 
akció terv, valamint zajlik a honlap struktúrájának - a megújított stratégiának megfelelő - 
felülvizsgálata, az angol nyelvi aloldal létrehozása, a honlap marketing-kommunikációs 
szempontból történő felülvizsgálata. 
A  Facebook profil – alapítványi és REYN oldalak - működtetése sikeresnek mondható. Az 
oldalak igény szerint napi, heti szinten frissül a szervezet tevékenységeiről szóló hírekkel, 
amelyek egyre több olvasóhoz jutnak el.  
 
A stratégiai célokat szolgáló Partners Mediációs Központ létrehozásával, arról is döntés 
született, hogy a Mediációs Központ saját honlapján kommunikálja 
(http://www.mediacioscentrum.hu) a mediációs szolgáltatásokat, mind a szakmai közönség, 
mind a szolgáltatásokat igénybe venni kívánók számára. A tartalom frissítése folyamatos, ám 
a honlap további kisebb technikai fejlesztésekre szorul. 
 
Pedagógusoknak szánt tartalmaival a Lépésről Lépésre program honlapját is elindítottuk 
(www.lepesrollepesre.eu).  

http://www.mediacioscentrum.hu/
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A PARTNERS HUNGARY MUNKATÁRSAI 

 
Deák Éva 
2007. decembertől az Alapítvány igazgatója. 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett pedagógusi, népművelői diplomát, majd 
2010-ben általános és igazságügyi mediátori másoddiplomát.  Szakmai pályafutásának 
jellemzője, hogy a for-profit szektorban szerzett tapasztalatait a non-profit szektorban 
kamatoztatja. A Partnerset megelőzően négy évig vezette az Ec-Pec Alapítványt. 
 
Bacsó Flóra 
Angol-francia tanári szakon végzett Debrecenben, majd általános és igazságügyi közvetítői 
képesítést szerzett a Miskolci Egyetemen. 2013-ban került a Partners Hungary Alapítványhoz 
először önkéntesként, majd 2015 óta projektvezetői, tréneri, mediátori feladatokat lát el a 
szervezetben. 
 

Barczán Nikoletta 
2015. januárja óta dolgozik az Alapítvány asszisztenseként. Tanulmányait az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán végezte alapszakon, szociális munkásként 
2011-ben, valamint 2 évvel később abszolvált szociális munka mester képzésen. Azóta főként 
adminisztratív területen dolgozott állami és multinacionális szervezeteknél. 
 
 
Ferenczi Andrea 
Szociálpolitikusi végzettséggel komoly for- és non-profit szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. 
Évekig volt Németországban tartományi projektek munkatársa. Az ESZA Nonprofit Kft-nél 
foglalkoztatási és szociális programok tervezésében és pályáztatásában vett részt, szakmai 
programcsoport és monitoring módszertani csoportvezetőként vezetői tapasztalatokra tett 
szert. Ezt követően több uniós finanszírozású kiemelt projekt szakmai vezetőjeként, 
tanácsadójaként dolgozott. 2011. márciusa óta dolgozik Alapítványunknál, projektvezetői és 
az operatív vezetői teendőket látja el. 2013 márciusától 2014 decemberéig gyermekgondozási 
szabadságon volt. 2014 végétől ismét visszakapcsolódott a szervezet napi munkájába.  
 
György Andrea 
2010 júliusától az Alapítvány irodavezetője. Középfokú közgazdasági és angol nyelvi főiskolai 
végzettséggel rendelkezik.  Mielőtt az Alapítványunkhoz jött a for-profit szférában pénzügyi 
terület különböző szektoraiban szerzett alapos szervezői és irányítói tapasztalatokat. 
 
Dr. Herbai István 
Politológus, 1992-ig főállású oktatóként tanított a budapesti egyetemeken, később is vezetett 
szemináriumokat az alternatív konfliktuskezelés témakörében.  Trénerként főként 
tárgyalástechnikai, kooperatív tervezés és mediációs tréningeket tartott. Kisebbségi, 
önkormányzati kooperatív tervezéses ügyekkel, interetnikus problémák megoldásával, 
valamint mediációval 1991 óta foglalkozik. 2007 óta nyugdíjasként munkatársa az 
Alapítványnak.  
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Katona Melinda 
2010-ig az alapítvány irodavezetője volt, jelenleg gyermekgondozási szabadságon van. 
 
Kovács Ádám 
Kulturális antropológus, kisebbségpolitikai szakember, jelenleg az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem szociálpolitika doktori programjának doktorandusz hallgatója. Fő kutatási 
területe a romák társadalmi integrációja, illetve az inkluzív közoktatás-politika. Korábban a 
Miniszterelnöki Hivatal és az Európai Parlament gyakornoka volt, majd a Közpolitikai 
Kutatások Intézetében szakpolitikai elemzőként dolgozott. Fő feladata Vanvécéd és a PHASE 
projekt menedzselése 
 
Kukity Krisztina 
Mentálhigiénés szakemberként deviáns fiatalok egyéni esetkezelését végezte, továbbá 
drámapedagógusként középiskolai foglalkozások során szerzett többéves tapasztalatot, az 
informális képzés és pedagógus továbbképzések területén. 2004-től az Alapítvány 
munkatársa, trénerként mediációs képzéseket tart, roma integrációs programokban és 
kooperatív tervezési folyamatokban vesz részt, valamint mediátorként is dolgozik.  
 
László Zsuzsa 
Szociológus, tréner, tanulmányait a az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai 
Intézetében, a University of Amsterdam-ban, és a Trinity College-ban végezte. Jelenleg az 
ELTE Pszichológia Intézetében végzi a doktori iskolát. 2000-2006-ig a Kodolányi János 
Főiskola adjunktusa, 2006-2012-ig az Ec-Pec Alapítvány programvezetője és trénere volt. 
2013 óta a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület projekt menedzsere. A Partners Hungary 
Alapítványnál 2014 óta a REYN koordinátora. Mellette szabadúszó trénerként dolgozik, 
konfliktuskezelés, interkulturális kompetencia fejlesztés témakörben.  
 
 
Nagy Erzsébet Emese  
2015-ben érettségizett, kezdetben gyermekkori fejlesztésben, majd a mediáció területén 
dolgozott 4-4 évet. 2015.októbere óta a Partners Hungary Alapítvány munkatársa mint 
mediátor koordinátor, illetve projekt asszisztens. Rövidesen folytatni tervezi tanulmányait. 
 
Tóth Éva 
2008-ban még a Budapesti Gazdasági Főiskola PR-szakát végezte, amikor Alapítványunkhoz 
jelentkezett szakmai gyakorlatra. Ennek végeztével lett a szervezet munkatársa, a számos 
fontos projektek vezetését látta el, továbbá szervezetfejlesztő programokban vett részt junior 
trénerként. Az Alapítvány kommunikációs feladatait tartja kézben, illetve a nemzetközi hálózat 
kommunikációs munkacsoportjának is tagja. 2014 novemberétől gyermekgondozási 
szabadságon van. 
 
Wagner János 
Szociológus, szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner. 
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézetében és a Bielefeldi 
Egyetemen (Németország) végezte. 1996-ban hat hónapot töltött a Kettering Alapítványnál az 
Egyesült Államokban, ahol a civil társadalmi technikákat tanulmányozta. 1996. novembere óta 
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dolgozik az Alapítványnál. Komplex önkormányzati és üzleti mediációkat vezet, valamint 
mediációs és vezetői tréningeket tart, szervezetfejlesztéssel foglalkozik.  
 
 
A belső munkatársak mellett a korábbi tréningjeinken való részvétele, több éves 
együttműködésünk, közös gondolkodásunk, értékeink alapján egyre több - roma és nem roma 
identitású - külső munkatársunk vesz részt a konfliktuskezelő, a helyi szervező és demokrácia-
fejlesztő munkánkban.  
 
 

 

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

 
 
Deák Éva, az Alapítvány ügyvezető igazgatója 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedagógus, népművelő szakon végzett. A non-profit 
előtt hosszabb ideig dolgozott a for-profit szektorban is. Évekig vezette az Ec-Pec Alapítványt, 
jelentős civil szervezeti és vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. 
 
Pallaghy Orsolya, stratégiai tanácsadó, coach, fenntartható fejlődés szakértő. 
Több mint tíz éve foglalkozik a fenntartható fejlődés kérdéskörével és annak vállalati 
szempontjaival, elsősorban stratégiai menedzsment, szervezet- és üzletfejlesztés, illetve 
vállalatirányítás területeken. 2003 óta dolgozik a MOL-csoport tanácsadójaként, valamint 
2008-ig a fenntartható fejlődés területéért felelős vezetői pozíciót töltötte be. Számos vállalat 
stratégiai fejlesztésében vett részt, többek között az energetika, szerencsejáték és informatika 
terén. 
 
Dr. Richter Sándor 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, egyetemi doktori címét is ott szerezte. 
Kutató közgazdász, 1990 óta Ausztriában él. Magyarországon és Ausztriában is bejegyzett 
mediátorként gazdasági (munkahelyi) és interkulturális konfliktuskezeléssel foglalkozik. 
 
Varga Ilona, a Magyar Rádió szerkesztő-műsorvezetője 
A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen népművelő-magyar szakon diplomázott, majd 
az ELTE-n elvégezte a média, szociológia szakot. 1989 óta a Magyar Rádió munkatársa. Rádiós 
és televíziós jogvédő valamint cigány kulturális és nemzetiségi műsorok szerkesztése, 
műsorvezetése kapcsolódik a nevéhez, munkáját több kitüntetéssel is elismerték.  
 
Dr. Herbai István  
1992-ig főállású politológus oktatóként tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve később is rendszeresen 
tartott egyetemi kurzusokat az alternatív konfliktuskezelés politikai vonatkozásairól. 
Az Alapítvány munkájában a konfliktuskezelés területén belül főként tárgyalástechnikai és 
mediációs tréningeket vezet. Kisebbségi, önkormányzati kooperatív tervezéses ügyekkel, 
interetnikus problémák megoldásával, valamint mediációval 1991 óta foglalkozik. 
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PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY 
 

Székhely: 
1072 Budapest, Rákóczi út 22. 4. IV. 24. 

 
 

Telefon: (+36 1) 438 5260 
fax: (+36 1) 438-5268 

 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001351/2015 

 
e-mail: partners@partnershungary.hu 

web: www.partnershungary.hu 
 

A Partners Hungary Alapítvány a Partners Global és a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület 
tagja 

mailto:partners@partners.euroweb.hu
http://www.partnershungary.hu/

