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2010. évi szakmai beszámoló

I., Városi Archívum:
Alapítványunk évek óta készíti Bonyhádról megjelenő cikkek papíralapú gyűjteményét, illetve
annak témacsoportos digitális változatát is. Tervezzük Bonyhádról megjelenő lexikon kiadását,
amihez folyamatosan szócikkek gyűjtése történt, illetve a Völgységportálon helytörténeti cikkek,
fotók megjelenítését is végezzük.
II., Alapítványunknak egyik fő tevékenysége a környezetvédelem, e tevékenységünkhöz
kapcsolódóan megvalósított tevékenységek:
a) Együtt a jövőnkért 2010 ! című környezetvédelmi kampány (KEOP 6.1.0/A/09-20090059) lebonyolítása:
2010.01.01. - 2010.12.31-ig időszakban valósult meg a projekt, melyben legfontosabb
tevékenységeink:
 Februártól kezdődően 6 alkalommal 30 perces környezetvédelmi adássorozatot
szerkesztettünk és rögzítettünk, melyet a bonyhádi Városi Televízióban tetettünk közzé.
(Témái: Tél a természetben és a városban; Bio kertművelés, biogazdálkodás,
komposztálás a családban; A víz fontossága; Közterületek állapota és gondozása, örömbánat térkép; Hulladékkezelési körkép; Környezetbarát ajándékötletek és csomagolás,
karácsonyfadíszek természetes anyagokból, a karácsonyfa utóélete).
 10 alkalommal e-hírlevelet jelentettünk meg, melyben a lakosság számára
környezetvédelemmel kapcsolatos információkat, tippeket és ötleteket adtunk.
 A Perczel Mór Közgazdasági Középiskola, mint Ökoiskola együttműködésével
márciusban megszerveztük a Föld órája című rendezvényünket, melyen környezetbarát
táskát festettünk, szónokversenyt hirdettünk. A rendezvényen a felesleges
energiafelhasználásra hívtuk fel a figyelmet.
 E hónapban a BONI Széchenyi István Általános Iskolában megrendezésre került
környezetvédelmi héten alapítványunk foglalkozásokat tartott. Ennek keretében
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokkal vártuk a diákokat, játszóházat
szerveztünk, ahol természetes és környezetbarát anyagokból készíthettek a gyerekek
különböző használati tárgyakat, látogatást szerveztünk a szennyvíztelepre és a Vízműhöz
felső tagozatos csoportokkal. Környezetvédelemre nevelő játékokkal, közös, nagyméretű
textil plakát készítésével formáltuk az iskola tanulóinak szemléletét.
 Majd ezt követte a bonyhádi általános iskolák körében meghirdetett papírgyűjtési
akciónk, ahol a legtöbbet a BONI Széchenyi István általános iskola és a kakasdi Bezerédj
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Amália általános iskola gyűjtött, jutalmul környezetbarát ajándékot kaptak, illetve a
bonyhádi iskola előtt 2 db fa virágállványt helyeztünk el.
Annak érdekében, hogy a korszerű, természetélményen, beláttatáson és kooperatív
tanulási technikákon alapuló környezetvédelemre nevelési módszereket az önkéntesek,
pedagógusok, civil szervezetek munkatársai más intézményben is tudják multiplikálni, 30
órás, környezetvédelemre nevelési technikák tanfolyamot bonyolítottunk le. A tanfolyam
I. részét július 2-3-án Szálkán tartottuk a Páfrány Panzióban, II. részét augusztus 08.27.28.-án Alsómocsoládon bonyolítottuk. A résztvevők tanúsítványt kaptak.
Tavasszal a Zöldtárs Alapítvány szakmai napján mutattuk be programjainkat.
A Völgységben megrendezendő fesztiválokon és az Ultratriatlon VB-n részt vettünk
felállított Zöld sátrunkkal, ahol a látogatók környezetbarát pólóra, sapkára és bevásárló
táskára, a környezetvédelem fontosságára felhívó üzeneteket és képeket festettek
textilfestékkel. A sátorban energiatakarékosságra és környezettudatos magatartásra
felhívó, tájékoztató kiadványokat, szórólapokat, plakátokat helyeztünk el. A felnőttek
ökológiai lábnyomszámítást végeztünk.
Októberben a középiskolás diákok részére megújuló energiaforrások és takarékosság
témakörben alapítványunk pályázatot írt ki, mely pályázatok eredményét december 17-én
projektzáró rendezvényünkön hirdettük ki. Prezentáció katagóriában: Ferger Jólán,
képregény kategóriában Lőrinczi Nikolett, makett kategóriában: Lohn Viktor, Tóth
Rómeó és Jónás István Gergő alkotásait díjaztuk. Különdíjban részesült Faludi Botond,
Faludi Réka és Faludi Péter. A díjazottakat környezetvédelmi ajándékokkal,
társasjátékokkal jutalmaztuk.
Projektzáró rendezvényünkön Dudás Olga bemutatta és értékelte a projektet, a résztvevő
gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, környezeti nevelés az óvodában
címmel a paksi Hétszínvirág óvoda munkáját mutatta be Oláhné Jantner Ilona, a pécsi
Mókus Suliról Scheitler Adrienn, a résztvevők tájékoztatást kaptak a Magyar Környezetei
Nevelési Egyesületről és kiadványaikról is.
Projekttel kapcsolatos bővebb információk megtekinthetők a www.laurusalapitvany.hu
honlapunkon.

b) Komposztálókat a Völgységbe! című projekt
A projekt keretében felhívtuk a Völgységben élő lakosok figyelmét a komposztálás, a szerves
hulladék felhasználásának fontosságára. Ennek érdekében a Völgységben 350 darab
keményfából készült, komposztálóládát és rostát osztottunk ki a lakosok körében. A szabályos
komposztálási folyamat ismertetésére előadást tartottunk a komposztálóládák használatba vétele
előtt, hogy a lakosok ismerjék a komposztáló szabályszerű használatát. Az előadás mellett
tájékoztató kiadvánnyal segítettük a szakszerű komposztálást.
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c) Együtt a parlagfű ellen című kistérségi vetélkedő lebonyolítása:
Szeptember 29-én 8. alkalommal rendeztük meg a vetélkedőt, az ÁNTSZ közreműködésével, ahol a kistérségben
működő általános iskolások mérték össze tudásukat alsós és felsős 3 fős csapatok, összesen 17 csapat. Az első
három helyezett könyvjutalomban, a többi résztvevő környezetbarát táskákat és írószereket kapott jutalmul.

Helyezés
alsós 1.
2.
3.
felsős 1.
2.
3.

Csapatnév
AMBRÓZIA
PARLAGFŰ ELLEN
POLLEN
EXTÁZIS
POLLEN ELLEN
GYOMÍRTÓK

Iskola
BONI Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád
BONI Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád
BONI Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád
BONI Bezerédj Amália Ált. Isk. Kakasd
BONI Széchenyi I. Ált. Isk. Bonyhád
BONI Bezerédj Amália Ált. Isk. Kakasd

Sajnos az idei évben az I. helyezettek nem vehettek részt megyei versenyen, mivel az eddig már
megszokott paksi székhelyű Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány ebben az évben nem vállalta a
lebonyolítást.

III., Folyamatosan pályázatfigyeléssel, pályázatkészítéssel, szponzorkereséssel, a levelezés
lebonyolításával, tombola árusítással, PR tevékenységgel nyújtottak segítséget önkénteseink a
június 24-27-i időszakban megrendezett Ultratriatlon Világbajnokság előkészítésében és
lebonyolításában.

IV.
Részt
vállaltunk
a
Bonyhád
Lexikon
szócikkeinek
megírásában.
A Völgység Portál kistérségi internetes újság részére rendszeresen híranyagot, információkat
nyújtunk.

V., Civil szervezetek részére nyújtott szolgáltatásaink:
3 saját pályázatunk lebonyolítása mellett az Aparhanti Független Roma Egyesületnek, a
Bonyhádi Független Roma Egyesületnek és a Szent Anna Alapítványnak nyertes Tanoda
pályázatainak szakmai lebonyolításában való segítségnyújtás. A paksi Forrás Alapítványnak
KEOP 6.1.0 B, az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesületnek TÁMOP.5.2.5., az
Aparhanti Független Roma Egyesületnek TÁMOP 5.3.1 és a Bonyhádi Független Roma
Egyesületnek TÁMOP 5.3.5 pályázatot nyújtottunk be.

7150 Bonyhád, Fáy ltp. 9. II/9., 74/454-460, www.laurusalapitvany.hu
adószám: 18866623-1-17;
felnőttképzési nyilvántartási szám: 00709-2009, intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2367
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditációs lajstromszám:1717-00

Alapítványunk Csillagrózsa Tanoda néven 2010. január 01-től Tanodát működtet Váralján. A
tanodában 30 halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos és középiskolás gyerek számára
biztosítunk felzárkózási lehetőséget és tehetséggondozási programot egyéni mentorálással.
Célunk, hogy e tanulók továbbtanulási esélye, szakmához jutása, iskolai végzettségének elérése
biztosítható legyen. E mellett nagy gondot fordítunk a nevelésre, közösségi programokra, az
önismeret és az identitástudat fejlesztésére. Bővebb információk megtekinthetők a
www.laurusalapitvany.hu vagy a www.csillagrozsa.webs.com honlapon. Tanodai szakemberünk
3 másik tanodának nyújt szakmai szolgáltatást.


Konzorciumi partnerként feladatot vállaltunk a Zombai Romákért Egyesület Lépjünk
együtt a munka világába című projektjében szakmai tapasztalatok segítésében.

 16 civil szervezet részére készítettünk több, mint 30 hazai pályázatot, nyújtottunk
számukra pályázatfigyelést és tanácsadást.
 Folyamatosan együttműködünk a helyi Életút Kistérségi Közhasznú családsegítő
Egyesülettel.
 Az EasyStar SE szervezésében lebonyolított Dupla Ironman Világbajnokságon többezer
óra önkéntes munkát végzetünk és koordinálunk.
 2010 tavaszán Váralján Vöröskereszttel együttműködve olvasószemüvegeket osztottunk
ki a rászoruló családoknak.
 2010 év végén pedig a nagycsaládosok és megváltozott munkaképességűek családjai
részére az AFRE által szervezett Izzócsere programban vettünk rész a pályázat és
elszámolás elkészítésével, valamint a kiosztásban és népszerűsítésben.

VI., 2010. évben is részt vettünk a Civil Segéd programban, amely keretében az alapítvány
munkatársai képzéseken vettek részt, a szervezetfejlesztést Ignác György szakember segítségével
valósítottuk meg.
Civil Segéd képzések:
2010. január 23. Szervezeti kommunikáció (belső és külső) 1 fő
2010. június 18. Vezetéselmélet és vezetői képzés 1 fő
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A foglalkoztatottak és önkéntesek számára biztosított képzési lehetősek:
részt
vett

képzés címe

képző

időpont

1 fő

CA tréning - Fogyasztóvédelmi
szakember képzés

Compass Egyesület
Kaposvár

1 fő

TÁMOP 2.2.2 képzés, Az önismeret
szerepe a pályaépítésben

FSZH szervezésében,
Harkány, 30 óra

1 fő

TÁMOP 2.2.2 képzés, Sajátos
helyzetben

FSZH szervezésében,
Budapest, 30 óra

2009. 12. hó –
2010. 02. hó
2010. július 2628.; augusztus 911.
2010. október 2527.; nov. 3-5.

VII., Alapítványuk megszerezte a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által 2010. július 28-tól
érvényes Álláskeresési és munkaerő-piaci képzés programakkreditációját, PL-4526
programakkreditációs lajstromszámon.
2010. november 22.-23.-24-én lebonyolítottuk Kisvejkén első Álláskeresési és munkaerő-piaci
tréningünket, 8 fő részvételével.
2010. december 3-án beadtuk Alapítványuk intézményakkreditációját, amelyet a jan. 5-én
lefolytatott ellenőrzést követően a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) január 14-i ülésén
AL-2367 lajstromszámon jegyzetek be, így felnőttképzési intézmény működtetésére kaptunk
jogosítványt, rendelkezünk vizsgaszervezési és állami és EU-s forrásból finanszírozott
képzéstartási engedéllyel.
2010-ben bővítettük és akadálymentesítettük honlapunkat is, amelyen az Együtt a jövőnkért
2010! projekt keretében elkészült filmek is megtekinthetők.
Együttműködési megállapodások megkötésével megalapoztuk a tréningterem és ügyfélszolgálati
iroda létrehozását az Ifjúsági Házban padlástér beépítési tervének elkészítésével.
Kapcsolatot építettünk a médiával programjaink, szolgáltatásaink projektjeink népszerűsítése
érdekében.
2010-ben 8 fő alkalmazott és 20-25 önkéntes segítette a munkánkat.
2010. végén felmértük az intézményekben az igényeket, amely a további tevékenységeink,
pályázataink alapját képezi.

Bonyhád, 2011. január 5.

Dudás Olga
kuratóriumi elnök

