FONTOSABB PROGRAMJAINK (2011):
Munkánk 2 részre osztható:
- a hazai elmaradott vidékek fejlesztését kívántuk segíteni (sokszor a kultúra segítségével), az
ottani közösségeket revitalizálni, és a helyi társadalom figyelmét felhívni arra, hogy a helyi
termékekkel és értékekkel fenntarthatóan gazdálkodni lehet
- a határon túli magyarokkal megosztottuk szakmai tapasztalatainkat és közös munkával
biztosítottunk egymásnak ismereteket
A, Határon túli magyarokkal való együttműködés programjai
1. Népi mesterségekkel a helyi termékfejlesztésért a természet- és társadalombarát Kárpátmedencében c. programunk 2. része:
25 fő határon túli és inneni civil önkéntes táboroztatása Bogácson, 56 oldalas kiadvány a
programról és a helyi termékekről, 4 új civil partner (2 határon túli) és 10 vállalkozás
bevonása
2. Szórványban élő magyarok helyi értékfejlesztésének támogatása:
9 nap közös munka Máramarosban (Erdély, Kárpátalja) együttműködés és "Máramaros helyi
értékei" című turisztikai kiadvány megjelentetése 500 példányban, közös HUSKROUA
pályázat megírása, 4 új határon túli partner, 2 napra 10 fő erdélyi civil önkéntes fogadása
Zemplénben
Máramarosszigeten a HollósyEgyesület ifjú erdélyi magyar vállalkozókat képzett, itt
taníthattunk 2 nap során
3. Kirándulások határon túlra:
Máramarosba 35 fővel 3 napra és Felvidékre 50 fővel 1 napra – itt bemutatkoznak a határon
túli partnerszervezeteink
Összességében elmondhatjuk, hogy 3 felvidéki, 3 kárpátaljai, 5 erdélyi és 1 vajdasági
szervezettel van egyre szorosabb kapcsolatunk.

B, Európai integrációnk segítése a helyi értékek fejlesztésével
1. Képzéseink:
a, KEOP-képzés a fenntartható civil társadalomért - környezeti rendszerszemléletre épülő
pályázatíró és projektszervező képzés: 45 fő résztvevő, 6 előadás, 2 terepi nap
b, CSR-képzés elmaradott területen ténykedő civil szervezetek tagjai számára: 6 képzési nap
(ebből 1 terepi nap, 1 gyakorlati nap): 40 fő jelentkező, ebből 20 fő résztvevő
c, Helyi termékek fejlesztésének módszertana képzés: 6 napos képzés 15 fő számára
d, Civil szervezetfejlesztés: 1 napos képzés az Agria Geográfia Alapítvány munkatársai
számára
2. A Felsőoktatás és az LHH-kistérségek Együttműködési Programjának szervezése

A NFÜ által működtetett program keretében egyetemisták és főiskolások vidékfejlesztő
munkáját szerveztük, irányítottuk, a helyi termékekkel és értékekkel kapcsolatos munkák
szakmai hátterét biztosítottuk. 10 alkalommal dolgoztunk Abaúj-hegyközben.
3. Esettanulmányok gyűjteménye a helyi hozzáadott érték növeléséhez – európai és hazai
példákat gyűjtöttünk össze és adtuk ki a helyi hozzáadott érték növeléséhez.
4. Az ifjúság helyi értékfejlesztésének támogatása c. program: 306 fő fiatal körében végzett
kérdőíves kutatás + szakmai dokumentumok értékelése + interjú térségi prominensekkel 3
kistérségben (Eger, Jászberény, Sarkad) az EU-s integrációs érdekében

