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A Laurus Alapítvány 2018. évi szakmai beszámolója 
 

Alapítványunk 2018-ban is sokszínű feladatot látott el.   

 

a, Csillagrózsa Tanoda (EFOP-3.3.1-16-2017-00061) 

2018. szeptember 1-ig folytattuk Váralján a Csillagrózsa Tanoda című projekt keretében főként 

hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztését.  

A projekt keretében napi mentori támogatást nyújtottunk a 26 fő bevont tanuló részére egyéni 

igényük szerint. Működtettük legalább havi 1-2 foglalkozással a Kreatív kézműves szakkört, az 

Otthon a konyhában szakkört, a Kölyök Klubot és az Életmód Klubot.  

 Önismereti játszóköröket, témanapokat, projekteket valósítottunk meg a Bonyhádi 

Egészségfejlesztési Irodával és a Rendőrséggel együttműködve.  

A családok részére irodai és tanácsadó szolgáltatást működtettünk, a tanoda képeit tartalmazó 

naptárt és információs kiadványokat kaptak. Kirándultunk Pécsre, Szászvárra, Aparhantra, 

Bonyhádra és Mindszentgodisára és túráztunk a Mecsekben is. Részt vettünk a település életében, 

Farsangoltunk, március 14-én és a Tavaszváró Galéria megnyitóján műsort adtunk a 

Hagyományőrző Egyesület tagjaival. Kollégáink 1 alkalommal szakmai, 1 alkalommal 

menedzsment képzésen 3 alkalommal műhelymunkán vettek részt és kapcsolatot tartottunk a 

társtanodákkal. Részt vettünk az Aparhanti Családi Napon, a Mindszentgodisai Egészségnapon és 

a Tarka Fesztiválon és hozzá kapcsolódóan íjászprogramon. Programokkal, családlátogatással, az 

intézményekkel kapcsolattartással támogattuk a szakmaválasztást. Június 26-án Családi Napot, 

augusztus 17-én pedig projektzáró rendezvényt bonyolítottunk le. A projekt tevékenységeit Záró 

kiadványban mutattuk be. 2 alkalommal sajtóközleményt jelentettünk meg.  

A projekt az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.  

Programokról részletesen lásd: http://www.laurusalapitvany.hu/tanoda2017.php 

 

 

b, Környezetvédelmi programok 

 

Az ÉlfF-669-453/2015. kódszámú, „Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 

támogatása” célú projektünk szerint 2018-ban is teljesítettük, túlteljesítettük a vállat 5 ha terület 

parlagfű mentesítését. Januárban az önkéntes elvégezte a gépek karban tartását, kenését.  

A mentesítési időszakban Bonyhádon a Radnóti utcához kapcsolódó önkormányzati területeken 

(2,1 ha)  többszöri és a Szecska tóhoz vezető útnál (1,4 ha), valamint a Cikói útnál (1,1 ha) és az 

Ifjúsági Park Budai Nagy Antal utcai részéhez kapcsolódó területeken 1,6 ha terület mentesítését 

végeztük el a Bonycom Kft-vel egyeztetett és általuk ellenőrzött módon.  

Így 2018-ban  6,2 ha területet mentesítettük, egyes területeken többszöri fűnyírással.  

A mentesítést önkéntes végezte.  

Bonyhád Város Önkormányzata a 2018. évi Civil Szervezetek támogatása keretében 40 000 Ft-tal 

járult hozzá a mentesítés üzemanyag költségeihez. A Földművelésügyi Minisztérium felé a 

beszámolót benyújtottuk.   

 

2018. november 15-én alapítványunk és a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési  

Iroda bonyolította le az általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak a Környezetvédelmi 

versenyt. A nevező 3 fős csapatok és felkészítőik előzetesen megkapták a felkészülési anyagot.  

http://www.laurusalapitvany.hu/
http://www.laurusalapitvany.hu/tanoda2017.php
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nevezett csapat közül a verseny helyezettjei:  

Alsó tagozat  

1. helyezett a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola Pollenkommandó nevű, 4.b 

osztályos csapata 

Felkészítő pedagógus: Sántáné Havasi Helga 

Csapattagok: Huszka Péter , Mándity Olivér, Sántha Balázs  

 

2. helyezett: Pollenirtók (Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola)  

Felkészítő: Sántáné Havasi Helga 

Csapattagok: Feith József, Piczek Eszter, Baksa Jázmin Nóra 4b.  

 

3. helyezett a BÁI Bezerédj Amália Általános Iskola tagintézménye kakasdi OGRÉK nevű 

csapata  

Felkészítő pedagógus: Virág Amália 

Csapattagok: Csiszer Gergő, Szabó Barna, László Adél 4. osztályos tanulók 

 

Felső tagozat:  

1. helyezett: A BÁI Széchelyi István Általános Iskola Ambróziák nevű csapata 

Felkészítő: Hütterné Kasper Enikő 

Csapattagok: Jakab Eszter, Mester Csanád, Hajc Martin Péter 6. c 

 

2. helyezett a Rák-patak nevű 8. osztályos csapat (BÁI Bezerédj Amália Általános Iskola 

tagintézménye)  

felkészítő pedagógus: Hanzel Jánosné 

Csapattagok: Sebestyén Adrienn , Sebestyén Tamás, Mayer Norbert  

 

3. helyezett: Baktyúkfalva nevű 7. osztályos csapat (BÁI Bezerédj Amália Általános Iskola 

tagintézménye) 

felkészítő pedagógus: Hanzel Jánosné 

csapattagok: Sebestyén Zalán, Kozma Szemere, Schnell Dorina  

Minden résztvevő emléklapot és ajándékot is kapott, a helyezettek oklevelet és értékesebb 

tárgyjutalmakat vehettek át. Az értékelés alatt a gyerekekkel megtekintettük a Brauer család 

mozaik és rajz kiállítását, valamint vendégül láttuk a felkészítőket és a gyerekeket is.  

Képes beszámoló lásd: http://www.laurusalapitvany.hu/ 

 

Részt vettünk az Életfa Programon ill. közreműködtünk a Fáy lakótelepi életfák helyének 

kijelölésében Bonyhád Város Önkormányzatával és a Bonycom Kft-vel.  

Az alapítványunk a környezetvédelem ismereteinek közzétételét honlapja és közösségi oldala által 

rendszeresen végzi. Irodánkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot, az újrahasznosítható anyagokat 

a tanodánk diákjai használták fel, ill. a Ficánka óvodának adjuk át kézműves foglalkozásokhoz.  

 

 

 

 

http://www.laurusalapitvany.hu/
http://www.laurusalapitvany.hu/
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c, ÉRTED ÖNKÉNTES KÖZPONT 

Az év során folyamatosan biztosítottuk a hozzánk fordulók részére az önkéntes munka és az 

Ifjúsági Közösségi Szolgálat szervezését és saját szervezetünknél az önkéntes munkavégzés 

lehetőségét a tanodában és a központi irodában is.  Ebben az évben összesen  674 órát teljesítettek 

önkénteseink.  

 

December 4-én az Önkéntesség Napjához kapcsolódóan Rittinger Antal önkéntesünket pályázat 

benyújtásával jelöltük az „Év Önkéntese Tolna Megyében díjra, Elismerő oklevélben részesült.  

 

Az Önkéntesség Napján 2018. december 5-én a Tolna Megyei Tolna Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Házzal együttműködve a völgységi programot alapítványunk 

szervezete meg és bonyolítottuk le a BVLC focistáival és a Ficánka óvodásokkal közösen.  

A program keretében az óvodások az önkéntesekkel, focistákkal együtt helyezték el a 100 db 

madáreleséget az óvoda udvarán és megbeszéltük a téli állatgondozás fontosságát, szükségességét 

is. Az önkénteseket és óvodásokat is sütemény várta.  

 

d, Felnőttoktatás, humán erőforrás fejlesztés: A 2018.évben saját képzést nem bonyolítottunk 

le, viszont az IKER 1 és IKER  képzésekhez a MIOK HAHE képzéseihez előadót biztosítottunk, 

illetve  Tolna Város Önkormányzata részére a EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú,  

"Lehetőség, Egészség, Közösség” - Komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén című 

projektjük keretében Egyéni fejlesztési tervek elkészítésének tematikáját dolgoztuk ki és 

tanulmány  formájában átadtuk a projektgazdának.  

E mellett a projekt keretében fejlesztést biztosítottunk különböző célcsoportok részére:  

- Munkáltatóknak antidiszkriminációs interaktív foglalkozást 

- Biztosítottuk az egyéni fejlesztési tervek megvalósítását pszichológus megbízásával 

- 30 fő részére kompetenciafejlesztő foglalkozásokat bonyolítottunk le  

- Gazdasági és életvezetési fejlesztést végeztünk a bevont családok tagjai  körében  

- És térségi Szülőklub foglalkozásokat tartottunk 

Részt veszünk Bogyiszló település projektjének szakmai megvalósításában főként humán 

erőforrás fejlesztés területén.  

 

e, Egyéb tevékenységeink 

- 2018-ban 2 alkalommal közvetítettünk adományt, főként ruhaneműt és informatikai 

eszközöket, amelyet magánadományozók ajánlottak fel. Ezeket a tanodába bevont 

gyerekek hátrányos helyzetben élő családjai kapták meg.  

- Együttműködési megállapodással csatlakoztunk Bonyhád Város Önkormányzata Helyi 

Akció Csoportjához (HACS), részt vettünk a megbeszéléseken, projektötleteket 

nyújtottunk be.  

- Civil szervezetek részére pályázati tanácsadást és pályázatírást biztosítottunk igényeik 

szerint.  

- Saját projekteket terveztük, amelyek alapján pályázatokat készítettünk és nyújtottunk be. 

(NEA működési és szakmai, FM-LFSZ/2018.,….) Sajnos a pályázatokat tartaléklistán 

tartják, vagy nem nyertek támogatást.  

 

 

http://www.laurusalapitvany.hu/
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Bonyhád, 2019. január 21.    

    

        Dudás Olga kuratóriumi elnök  

                       Laurus Alapítvány  
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