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A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI:

1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti 
örökségek népszerűsítése.

2. Globalizálódó világunkban a magyarsághoz kötődő 
értékek, termékek (hungarikumok), hagyományok és 
tevékenységek regionális szerepének erősítése.

3. A magyarországi és a határon túli nemzedékek és nemze-
tiségek egymáshoz való közeledésének, egymás mindennapi 
életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való megismeré-
sének elősegítése.

4. Az innovációk széles körben való elterjesztése főképpen 
a vidék fejlesztése érdekében, továbbá a környezeti nevelés 
rendszerszemléleten alapuló alkalmazásának megvalósítása.

5. A helyi hozzáadott érték jelentőségének és fontosságának 
vizsgálata, a helyi termékek fejlesztése érdekében a piacok 
feltárásának és kutatásának elősegítése.

6. A Kárpát-medence lakosai és gazdálkodói számára a fenn-
tartható fejlődés és gazdálkodás fontosságának népszerűsítése.
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KÜLDETÉSÜNK:

1. Tartós közérdekű céljainknak megfelelően a hazai elma-

radott vidéki területek társadalmi-gazdasági felzárkózását 

kívánjuk segíteni elsősorban a már bevált, jól működő európai 

uniós példák hazai viszonyok között való gyakorlati alkalma-

zásával, valamint a fiatalok aktivizálásával, társadalmi szerep-

vállalásának erősítésével.

2. Alapítványunk legfontosabb küldetése, hogy a határon túli 

magyarsággal szorosan kapcsolatot tartson és segítse európai 

integrációjukat, valamint elősegítse, hogy kapcsolatuk szoros 

legyen az anyaországgal.

Hazai és nemzetközi tapasztalatainkat kívánjuk megosztani 

velük és a már kialakított határon túli kapcsolataink bővíté-

sével egy meghatározó értékteremtő civil hálózat működését 

kívánjuk biztosítani.
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FŐBB MUNKÁINK:

Anyaországi programok:

 Környezetvédelmi-vidékfejlesztési táborok fiataloknak 

 Fiatal civil szervezeti munkatársak és önkéntesek  
 képzése (LEADER, KEOP, CSR)

 Tehetségpont létrehozása

 Közösségi kertek létrehozása

 Helyi termékek előállítása és fejlesztése

 Kézműves mesterségek oktatása óvodásoknak

 Fotópályázatok

Határon túli programok:

 Civil szervezetek adattárának és műveltségi tudásbá- 
 zis létrehozása

 Tanulmányi kirándulások
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 Vidékfejlesztés innovációs lépéseinek elterjesztése

 Tehetségfejlesztés

 Szervezetfejlesztés, pályázatírási tanácsadás

 Könyvadományok, fotópályázatok

KIADVÁNYAINK:

Határon túli vidékfejlesztési-turisztikai jellegű:

Kárpát-medencei hálózat létrehozása 

Máramaros helyi értékei

Népi mesterségekkel a helyi termékfejlesztésért

Ifjúsági-képzési jellegű:

CSR-képzés elmaradott területen ténykedő civil szer-
vezetek tagjai számára

Az ifjúság helyi értékfejlesztésének támogatása

Népi mesterségek

Vidékfeljesztési jellegű:

Esettanulmányok gyűjteménye a helyi hozzáadott 
érték növeléséhez

EU-pályázatok disszeminációja

LHH-kistérségek fenntartható fejlesztése

Megújulunk és Fejlesztünk Civil Hálózat létrehozása

Skandináv tapasztalatok alkalmazásának lehetőségei
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EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK A LEGERŐSEBB AZ ALÁBBI 

SZERVEZETEKKEL:

Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány (Eger)

Élő Erdély Egyesületet (Erdély, Csíkszereda)
http://www.eloerdely.ro

Hollósy Simon Művelődési Egylet (Erdély, Máramarossziget)
www.facebook.com/hollosysimon

H-Union Magyar Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Szövetség
www.zoldszotar.hu

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület (Eger)
http://www.kaptarko.hu

Luminosus n.o. (Felvidék, Nagykapos)
www.luminosus.sk

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú 
Egyesület (Nagyrév)
mitemuhely.hu

TIZEN5LET Ifjúsági Közhasznú Egyesület (Kazár)
http://tizenotlet.uw.hu 

Veszta Nőegylet (Kárpátalja, Visk)

Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség (Kárpátalja, Visk)
www.viskiturizmus.hu
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SZÉKHELY: 3300 Eger, Kolozsvári u. 34. fsz/2.

AZ ALAPÍTVÁNY TELEPHELYEI:

• 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 23.

• 3994 Fűzérkajata, Dózsa Gy. u. 51.

• 5350 Tiszafüred, Katalin u. 2.

• 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 6. 2/16.

• 6131 Szank, Béke u. 13.



A kiadvány megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap 

Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatja  (NEA-NO-12-M-0248)

 

Nemzeti Együttműködési Alap


