Adatok 2013. évi működésünkről:

Számon tartott Önkénteseink száma: 82 fő
Alkalmazott: 1 fő
Gyakornokaink: 5 fő (főleg az Eszterházy Főiskoláról)
Honlapunkat 22801 fő látogatta meg és onnan 137005 oldalt nézett meg (a mérsékelt 2 %-os
növekedés oka facebook oldalunk elindulása, ahol már több ezer oldalunkat nézték meg)
5 kiadványunk jelent meg (ebből 1 információs füzet, 2 oktatási segédanyag, 2 szakmai civil kiadvány)
10 népszerűsítő és konferencia előadás
3 tanulmányi kirándulás határon túlra (130 fő)
3 képzési tábor (összesen: 16 nap, 114 fő)

A, Határon túli magyarokkal való együttműködésünk programjai

a,
Bővítettük a Kárpát-medence határon túli területein működő civil szervezetek adatbázisát,
amely eddig 1000 civil szervezet székhelyét és elérhetőségét tartalmazza
b,
Befejezett NEA szakmai pályázatunkban a határon túli civil szervezeteket és tevékenységüket
vizsgáltuk tudományos módszerekkel: 10 tudományos cikk született (10 fiatal Önkéntesünk képzését
is megvalósítottuk)
c,
Jelenlegi NEA szakmai pályázatunkban Máramaros helyi termékeit gyűjtöttük össze, s egy
szép kiadványt szerkesztünk
d, Fiatalok Lendületben Programunkban 54 fő fiatal önkéntest képeztünk 8 napos szakmai táborban
(18-18 fő érkezett Felvidékről és Kárpátaljáról)
e, Máramarosban nyáron két csoportban 40 fő gyermeknek néptáncot tanítottak Önkénteseink és
sikerült támogatnunk a Sziget Néptáncegyüttes megalakulását;
f, A felsővisói Reményik Sándor Kulturális Egyesület ingatlanadóját sikerült fedeznünk, amikor 40
főnek 3 napos erdélyi utat szerveztünk
g, Felvidéken 3 konferencián is előadtunk, egyszer 50 fővel látogattunk oda, majd 40 fővel. Mi
voltunk az első szervezet, amely személyesen Rákóczi fejedelem szobrának helyreállítására
személyesen vitt adományt
h, Délvidéken a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesületet iskolabusz vásárlás céljából támogattuk

i, Pályázatírásban segítettük határon túli partnereinket az EU-s és hazai (pl. BGA) források
megteremtéséhez
j, Kárpát-medencei tehetségpontunk önkénteseink vezetésével 3 db Mobilitás (EU) pályázatot adott
be a nemformális tanulás megvalósítására (felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági partnerekkel)

B, Hazai európai integrációt segítő főbb programjaink:

a, Abaújban ismét 50 fő fiatallal dolgoztunk helyi értékfeltáró munkán a Máltai Szeretetszolgálattal
együttműködve
b, 20 fiatalnak 4 napos vidékfejlesztési jellegű képzést tartottunk Mogyoróskán
c, Egerben Önkénteseink kreatív kézműves foglakozásokat tartanak óvodásoknak és gyógyászati
jellegű helyi termékeket kezdtünk készíteni, továbbá népművészeti termékek (hímzett ingek stb.)
előállítását kezdtük meg;
d, A Gyulaji falunapokat szerveztük meg
d, 3 telephelyünkön gyógy- és fűszernövénykert termelése indult
e, a Helyi Termék Magazinban folyamatosan publikálunk
f, Három TÁMOP pályázatot adtunk be
g, A bizonyítványosztás előtt hat abaúji iskolába vittünk 60 db könyvet ajándéknak szorgalmas
gyermekeknek

