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2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Laurus Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik az oktatás, környezetvédelem és civil
szervezetek segítése. Ezen célok megvalósítása érdekében 2012. január – december hónapban
az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:
Januártól hivatalosan működik Váralján 3 csoportban a családi napközi ellátás. Beadtuk a két
éve Váralján működtetett Csillagrózsa Tanoda záró elszámolását. Újra Dolgozni Tolnában
Egyesületnek elkészítettük és benyújtottuk a TÁMOP-1.4.1.-11/1 pályázatot. TÁMOP-5.5.2.11/2 – Önkéntesség elterjesztése című pályázati kiírás Infónapján vettünk részt január 10-én
Budapesten, ezt követően előkészítettük a pályázatot, beszereztük a szükséges
dokumentumokat, megkötöttük az együttműködési nyilatkozatokat. 25-én Szekszárdon részt
vettünk a Civil törvény tájékoztató napján, 27-én pedig a sükösdi Szent Anna Tanoda
projektzáró szakmai konzultációján.
Februártól 1 %-ért kampányoltunk, ill. a városi civil szervezeteknek készítettük el a Bonyhád
Város Önkormányzata által kiírt pályázatokat. A TÁMOP-5.5.2-11/2 pályázat szakmai
anyagát szervezetünk készítette el és konzorciumi partnerségben nyújtotta be. A BONI
Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménynek benyújtottuk az NTP-KTMK-11
Tehetséggondozó programok támogatására kiírt pályázatot. Az alapítványt a 2757-es
sorszámon nyilvántartásba vette a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, hogy önkéntes
tevékenységet folytathat.
Március 12-én Szekszárdon 2012. évi Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázat
tájékoztató napján vettünk részt. Márc. 21-én a Széchenyi István Általános Iskola 4.
évfolyamos diákoknak játékos vetélkedőt szerveztünk a Víz Világnapja alkalmából, amit
„Rókavadászat” címmel a bonyhádi Szecska tónál bonyolítottunk le, valamint 23-án a
bonyhádi Perczel Mór Szakközépiskola tanulóinak tartottunk a „Fenntartható fejlődésről”
című interaktív foglalkozást. Új lehetőségünk nyílt a váraljai tanoda tovább működtetésére a
Roma Education Fund és az Open Society Foundations közös Tanoda Szükség Alap pályázata
által, amelyet 11 hónapos időszakra szólóan pályázat útján nyertünk el 3 millió forint
összegben.
Március és április hónapban készítettük el, ill. nyújtottuk be a bonyhádi BONI „Sajátos
Nevelési igényű gyerekek integrációja” kiírásra a TÁMOP-3.4.2-A-11/2 pályázatot. 6
különböző nemzetiségű szervezetnek nyújtottunk be Nemzetiségi pályázatot.
A Családi Napközis csoportokba járó gyermekek táboroztatására április 5-8-ig a Mórágyi
Lovastáborban került sor az IFJ-GY-11-A-1926 kódszámú pályázata pályázati támogatása
jóvoltából.
Április hónapban elkészítette a számviteli beszámolónkat és a közhasznúsági jelentésünket a
pénzügyi vezetőnk, amit az új civil törvénynek eleget téve letétbe helyeztük az Országos
Bírósági Hivatalnál. Holland adományozó által játék és írószert adtunk a rászoruló
gyerekeknek. Szakmai napon voltunk Székesfehérváron a Családi Napközi működtetésével
kapcsolatban. 24-én beadtuk a Nemzeti Tehetség Program felhívására „A tehetséges fiatalok
felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények
támogatására” a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolának a BONI Intenzív Nyári
Tánckurzus című pályázatot. 14 civil szervezetnek a működési pályázatát készítettük elő,
: 06/74 454-460;

Székhely: 7150 Bonyhád Fáy ltp. 9.
mobil: 06/30 4099133; e-mail: duolgi@freemail.hu ;
honlap: www.laurus.shp.hu

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

bekértük a kötelezően csatolandó mellékleteket.
Május hónapban a már említett 14 civil szervezetnek készítettük el és adtuk be a működési
pályázatát. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézménynek a TÁMOP-3.4.3-11/2
Tehetségprogram című pályázati kiírásra készítettük el és adtuk be a pályázatot.
Június hónapban 6 civil szervezetnek nyújtottunk be szakmai programokra támogatási igényt
a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Támogatást nyertünk, egy korábban beadott TÁMOP5.3.1-C-09/2-2010-0073 kódszámú „Lendület az álláskereséshez” című pályázattal az
Aparhanti Független Roma Egyesülettel konzorciumban. A szerződéskötéshez szükséges
dokumentumokat beszereztük és aláírtuk a szerződést az ESZA Nonprofit Kft-vel.
Július elsejével indult hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációját célzó projekt. Két
képzést indítunk el a projekt kapcsán egyik a Gyümölcstermesztő, a másik a konyhai kisegítő
képzés. A képzésbe 12-12 fő tartósan munkanélkülieket, a gyesről visszatérőket, az elavult
szakmával, ill. 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőket vontunk be. A
Gyümölcstermesztői képzést a főpályázó bonyolította július 16-tól. Beadtuk első pénzügyi és
szakmai beszámolónkat a Roma Education Fund Tanoda Szükség Alap pályázathoz.
Augusztus hónapban meghirdettük az „Együtt a parlagfű ellen” című kistérségi vetélkedőt, a
jelentkező csapatoknak felkészülési anyagot biztosítottunk. 14-én Pécsett Infónapon vettünk
részt az újból kiírásra kerülő Tanoda pályázat beadása érdekében. Aug.15-16-án és 29-30-án
12 fő számára bonyolítottunk le Bonyhádon Tanulási és Munkamotivációs tréninget a
„Lendület az álláskereséshez” című projekt keretében.
Július – augusztus – szeptember hónapban folyamatosan a TÁMOP-3.1.4-12/2-es kiírásra
fejlesztettünk projekteket és készítettük a pályázatokat.
Augusztus – szeptember – október hónapokban a saját és még 4 szervezet részére készítettünk
és adtuk be a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 Tanoda pályázatot.
Szeptember hónapban a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázatot írt ki,
amelyre pályázatot készítettünk és adtunk be a bonyhádi Max-Nordau Egyesület számára.
Elszámolást készítettünk és nyújtottunk be egy szervezetnek a korábban beadott és elnyert
nemzetiségi pályázatára. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítványnak, akik fogyatékos
gyerekekkel és felnőttekkel foglalkoznak nyújtottunk be szakmai programra pályázatot az
FSZK kiírása alapján. Nagy örömünkre a februárban beadott TÁMOP-5.5.2—11/2-0029
„ÉRTED” önkéntes programunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A projekt megvalósítását
október 1-vel kezdtük. Annak keretében a bonyhádi, a váraljai, a bátaapáti és a mórágyi
polgármesteri hivatalban tartottunk tájékoztatót annak érdekében, hogy a szociális járadék
felülvizsgálatának napjáig minél többen teljesíthessék 30 napos munkavégzési
kötelezettségeiket azok, akiknek a szociális járadékuk fenntartásához szükséges az önkéntes
munkavégzés. Nekik önkéntes munkát ajánlunk fel és közvetítjük ki a város intézményeibe
különböző közcélú feladatok elvégzésére. Önkéntes Pontot, azaz irodát, nyitunk Bonyhád
központjában, ahol az önkéntes munkára jelentkezőket fogadjuk és az adataik adminisztrálását
végezzük. Azóta 76 fő önkéntes saját településén végzett, átlag 30 munkanap/fő önkéntes
tevékenységét koordináltuk.
Október 4-én a projekt indítása mellett megrendeztük az immár hagyománnyá vált „Együtt a
parlagfű ellen” vetélkedőt az általános iskolások részére két korcsoportban (alsós és felsős),
18 csapattal. Életmód Klubot tartottunk a „Lendület az álláskereséshez” című projektünk
keretében az egészséges táplálkozás és a koszorúkötés témakörökben.
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Novemberben a váraljai gyermekek táboroztatására pályázatot adtunk be a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet kiírására. Nyertes pályázat esetén 4 napot tölthetnek el
Álmosvölgyben a diákok. A civil szervezeteknek továbbra is szeretnénk kiváló és naprakész
szolgáltatást nyújtani, ezért a CIFÜ által kiírt pályázati lehetőségre adtunk be pályázatot.
November 15-én volt az „ÉRTED” projektünk Startnapja, mikor az Önkéntes Pont irodát
hivatalosan is átadtuk és ez alkalomból ünnepélyes keretek között felkértük Bródy Norbert
színészt, alapítványunk fővédnöki tisztségének betöltésére.
November 20-21-én és december 6-7-én a váraljai csoportban bonyolítottuk le 11 fő
részvételével a Tanulási és Munkamotivációs tréninget. November 27-én harmadik
alkalommal tartunk Életmód Klub foglalkozást az otthoni irattárolás, iratrendezés
témakörben.
December 11-éig kellett elkészítenünk 14 civil szervezetnek a Nemzeti Együttműködési Alap
2013-as működési pályázatát.
Az év végi, decemberi feladataink közé tartozott a pályázati beszámolók, szakmai értékelések,
projekt előrehaladási jelentések benyújtása, a pénzügyi év zárásának előkészítése, a
projektmappák ellenőrzése és rendezése, a tanoda pályázatok kiírás módosulás miatti
korrekciója, az új honlapunk tervezése és a szakmai anyagokkal feltöltése, valamint az
Archívum éves mappájának és elektronikus változatának elkészítése, archiválása, a két
projekt a tanoda és a családi napközis csoportok folyamatos működésének biztosítása.
Folyamatosan végezzük a pályázatfigyelést, projektgenerálást, saját projektek tervezését.
Decemberben a szervezeti változások átvezetésére is sor került.
Az általunk generált és beadott pályázatok már elnyert összege: 200.770.673 Ft
A beadott, de még el nem bírált pályázatok összege: 1.035.417.935 Ft, amely még a
kistérségben, megyében jelentős forrásként érkezhet.
A jelenlegi foglalkoztatottaink száma az alapítványnál és a projektekben: 7 fő
Egyéb megbízással 7 fő végez munkát szervezetünknél a vállalkozói szerződések nélkül.
3 irodát működtetünk:
- Központi alapítványi iroda: Bonyhád Fáy ltp. 9.
- Önkéntes Pont Bonyhád Perczel Mór utca 9. – Bonyhád Város önkormányzatától bérelt
itt jelenleg 76 fő önkéntes munkáját koordináljuk, foglalkozásokat tartunk, adminisztrációs
feladatokat és ügyfélszolgálatot látunk el napi nyitva tartással
- Tanoda és családi napközi helyiségei: Váralja Kossuth utca 100.
30 fő, főként halmozottan hátrányos helyzetű 6-18 éves tanuló tanodai mentorálását és 3
csoport x 7 fő családi napközis szolgáltatásait biztosítja, látja el 2 fő pedagógus, 2 fő családi
napközi csoportvezető és 1 fő pedagógiai asszisztens.
Adományokat közvetítünk holland adományozótól.
Intézmény akkreditációs tanúsítvánnyal külső megbízók részére is képzéseket, tréningeket
bonyolítunk le.
6 éves szervezetként a Völgység legtöbb embert foglalkoztató, legtöbb forrással gazdálkodó
szervezetévé váltunk.
A Tolna Megyei Önkormányzattal együttműködve a környezetvédelmi pályázataik szakmai
anyagának véleményezését vállaljuk felkérés esetén önkéntes feladatként.
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A civil szervezetek forrásbevonását, szakmai munkájuk fenntarthatóságát rendszeresen
tanácsadással segítjük.
Együttműködünk más Tolna megyei településeken működő társszervezetek, szervezetek
munkájában:
- Újra Dolgozni Tolnában Egyesület - Szekszárd
- ÖKO Munkacsoport Paks
- IFU – Szekszárd
- Polip Szekszárd
- Zöldtárs Alapítvány Szekszárd
- Aparhanti Független Roma Egyesület
-Váraljai Református Egyházközség
- Váraljai Hagyományőrző Egyesület
- VM DASZK
- Szent László TISZK
- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
A környezetvédelem területén főképp Bonyhádon főképp a gyerekek és a családok
környezettudatos szemléletének kialakításában van jelentős szerepünk akcióink (faültetés,
palacktömörítők intézményi kihelyezése, vászon bevásárlótáskák osztása, tájékoztatás) során.
Projektjeink által 19 önkormányzattal működünk együtt dokumentált módon.
Bonyhád, 2013. ………………………….

Dudás Olga kuratóriumi elnök
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