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Szakmai beszámoló
A Laurus Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik az oktatás, környezetvédelem és civil
szervezetek segítése. Ezen célok megvalósítása érdekében 2011. január – december hónapban
az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:
2011-es évben is végzett feladataink volt pályázatok készítése, Bonyhád város archívumának
elkészítése, Bonyhád Lexikon szócikkel írása, a váraljai Csillagrózsa Tanoda működtetése EU-s
támogatásból napi szinten, mely keretében szakköröket, korrepetálásokat tartottak a mentorok.
E mellett folyamatosan működött ügyviteli irodánk az alapítvány ügyintézését és projektjeit
összesen 8 főmunkavállaló segítette.
Januárban az Izzócsere programban önkéntes munkát végeztünk az izzók kiosztásában,
elszámolásában. A szociális otthonból szintén önkéntes munkával elszállítottuk a PET
palackokat. 14-én AL 23-67 akkreditációs lajstromszámon bejegyezték alapítványunkat
minősített felnőttképzési intézményként.
Februártól 1 %-ért kampányoltunk, ill. 16 Civil szervezetnek készítettük el az NCA-DD
működési pályázatot.
Márciusban Szociális mentorképzést bonyolítottunk le 10 fő részére, 25-én a bonyhádi Perczel
Mór középiskolával közösen szerveztük a környezetvédelmi foglalkozást, amely programjai
között szerepelt az Ökológiai lábnyomszámítás, alapítványi bemutatkozás, az ÖKOFITNESZ
honlap bemutatása, filmvetítés. E hónapban zártuk a Komposztálókat a Völgységbe! KEOP
projektünket, amelynek helyszíni ellenőrzése is sikeres volt.
Április 1-jétől 1 fő környezetvédelmi koordinátort alkalmaztunk. A tanodában ruha és játék
adományprogramot bonyolítottunk le a Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete támogatásával.
Május 13-án részt vettünk a Nulla hulladék találkozón Szekszárdon, 25-én a bonyhádi Széchenyi
iskola felső tagozatosai számára „Zöldítő” programot tartottunk, környezetbarát táskákat
festettek a diákok és kiszámították az ökológiai lábnyomukat.
Június hónapban zárult a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0036 kódszámú, Lépjünk együtt a munka
világába! című projektje, melyben Alapítványunk konzorciumi partnerként vett részt. Június
hónapban valósult meg a projekt zárórendezvénye, értékelése és elszámolása.
E hónapban zártuk a Szociális mentorképzést, a résztvevők a képzésen való részvételről
tanúsítványt kaptak. 20 Civil szervezetnek készítettük el az NCA-DD működési pályázat
2010-es elszámolását.
Környezetvédelmi tevékenységünk sikeres megvalósítása érdekében június elején Együtt a
jövőnkért 2011! címmel KEOP 6.1.0/B pályázatot nyújtottunk be a Völgységben élő családok
környezettudatos magatartásának fejlesztésére, iskolák zöldítésére. Szintén erre a
konstrukciójú kiírásra dolgoztuk ki és készítettük el a paksi ÖKO Munkacsoport Alapítvány
pályázatát is.
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Júliusban a Csillagrózsa Tanoda diákjai a szászvári strandon töltötték a meleg nyári napok
egyikét. E hónapban összeállítottuk a Mit érdemes tudni a parlagfűről? című kiadványt, mely
az októberi kistérségi környezetvédelmi vetélkedő felkészülő anyagaként is szolgál. Szintén
környezetvédelmi témában pályázatot nyújtottunk be az Ökopolisz Alapítvány kiírására. 16
Civil szervezetnek módosítottuk a nyert összeg alapján a 2011-es NCA-DD működési
pályázatát.
Holland adományozó által ruha, játék és írószert adtunk a rászoruló váraljai gyerekeknek.
„Szekszárd Megye Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című
megvalósíthatósági tanulmányát véleményeztük a Tolna Megyei Önkormányzat felkérésére.
Augusztus hónapban Bonyhád város központjában bérelt, új iroda kialakítását kezdtük meg, a
kialakítandó oktatóteremhez tréningasztalokat szereztünk be. Részt vettünk a Bonyhádon
megrendezett Sommerfest-en, ahol kézműves sátorral vártuk a gyermekeket, akik
környezetbarát táskákat festettek és az Európai Unió tagjait ismerhették meg az érdeklődök.
Általános iskolások részére két korcsoportban (alsós és felsős) meghirdettük és
lebonyolítottuk a Kistérségi parlagfű vetélkedőt.
A Csillagrózsa Tanoda diákjai a mórágyi lovastáborban tölthették a nyár utolsó napjait.
Gyermekek táboroztatására IFJ-GY-11-A pályázatot, környezetvédelmi tevékenység
megvalósítására Zöldforrás pályázatot nyújtottunk be. Augusztus 1-5-ig Családi napközi
működtetői képzésen vett részt a 4 fő tanodai mentorunk, akik a tanfolyam elvégzéséről
tanúsítványt szereztek.
Szeptemberben erdei iskolai foglalkozást tartottunk Lengyel-Annafürdőn, a BONI Széchenyi
Iskola 60 fős, 5. osztályos csoportjai részére, ahol digitális mikroszkópos megfigyelések és
környezeti játékok szerepeltek a kínálatunkban. A hónap végén engedélyeztetési kérelmet
nyújtottunk be 3 csoport családi napközi üzemeltetésére. Konzorciumi partnerségben a
TÁMOP 5.5.1 pályázatot adtunk be, ugyanerre a kiírásra dolgoztuk ki és készítettük el az
Aparhanti Független Roma Egyesület pályázatát is. Ebben az időszakban továbbá a 2011. évi
NCA-DD pályázat pénzügyi és szakmai elszámolását készítettük elő a szervezetek részére.
12-én tartottuk a Csillagrózsa Tanoda évnyitóját, ahol köszöntöttük a gyerekeket és a tavalyi
tanévben kiemelkedő eredményt elérő diákokat értékes ajándékokkal jutalmaztuk (használt
számítógép, új MP4 lejátszó, könyvek).
Október 6-án fáklyás felvonulással emlékeztek meg a Csillagrózsa Tanoda diákjai az Aradi
Vértanúkról. Október 10-én immár a 8. Parlagfű Vetélkedőt rendezte meg a Laurus
Alapítvány, ahol 6 alsós és 2 felsős csapat mérte össze tudását. Minden gyermek ajándékot
kapott a vetélkedő végén és a nyertes csapatok plusz ajándékban részesültek. Egész hónapban
folyamatosan végeztük a Családi Napközi üzemeltetésével kapcsolatos engedélyeztetéseket és
helyszíni szemlék biztosítását. E hónapban kuratóriumi ülést tartottunk, ahol értékeltük az
Alapítvány elmúlt 5 év munkáját, eredményét.
Novemberben a gödi Hét Kútforrás Szociális Alapítványnak nyújtottunk szakmai tanácsadást.
A családi napközi működési engedélyét a Tolna Megyei Kormányhivatal jóváhagyta, így
december 1-től Váralján 3 csoportban családi napközit működtet alapítványunk. Pályázatot
nyújtottunk be az ISK-HALO-2011-es pályázati kiírásra a saját tanodánk fenntartása
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érdekében, ill. további két, korábban tanodát működtető civil szervezet számára adtuk be
ugyanezt a pályázatot.
Decemberben Szekszárdon Családi napközi tanfolyam indult, melyet a Csillagrózsa Tanoda
újonnan felvett 1 fő mentora is elvégzett. 16-án véget ért az Alapítvány által működtetett
Csillagrózsa Tanoda projekt, ezért ünnepélyes záró rendezvényt bonyolítottunk le Váralján. A
tanoda szolgáltatás fenntartása érdekében indítottuk a családi napközi csoportokat.
Bonyhád, 2011. december 20.

