Adatok 2014. évi működésünkről:

Alkalmazott: 5 fő
Gyakornokaink: 5 fő (főleg az Eszterházy Főiskoláról)
Honlapunkat 31214 fő látogatta meg és onnan 154148 oldalt nézett meg (7 %-os növekedés)
4 kiadványunk jelent meg (ebből 1 értéktár, 1 oktatási segédanyag, 2 szakmai civil kiadvány)
8 népszerűsítő és konferencia előadás
3 tanulmányi kirándulás határon túlra (90 fő)
3 képzési tábor (összesen: 13 nap, 116 fő)

Programjaink 2014-ben:

A, Határon túli magyarokkal való együttműködésünk programjai

a, Szakmai NEA pályázatunkban a Kárpát-medence helyi termékeit vizsgáltuk: 20 ismeretterjesztő
cikk született egy szép kiadványban (10 fiatal Önkéntesünk képzését megvalósítottuk)
b, A Kárpát-medence határon túli területein működő helyi termékek adatbázisát állítottuk össze,
amelyben ezer helyi termelő portékája szerepel
c, Jelenlegi NEA szakmai pályázatunkban a Kárpát-medence családi gazdaságait népszerűsítjük, s
mintegy két tucatnyi gazdálkodóval készítettünk interjút. Kiadványunk most nyomdában van.
d, Fiatalok Lendületben Programunkban 36 fő fiatal önkéntest képeztünk 9 napos szakmai táborban
(12-12 fő érkezett Felvidékről és Erdélyből)
e, Máramarosban nyáron két csoportban 60 fő gyermeknek néptáncot tanítottunk. Minden
hónapban a Sziget Néptáncegyüttes fiataljainak táncoktatását alkalmazottaink végzik
f, Máramarosban hadisírokat kutattunk fel, s az ápolásukat indítottuk el
g, Felvidéken 2 konferencián is előadtunk, s májusban 50 fővel látogattunk oda (nemzetközi
csereprogramban), majd 30 fővel.
j, Kárpát-medencei tehetségpontunk önkénteseink vezetésével 2 db Erasmus+ (EU) pályázatot nyert a
nemformális tanulás megvalósítására (felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági partnerekkel)

B, Hazai európai integrációt segítő főbb programjaink:

a, Zemplénben 50 fő fiatallal dolgoztunk helyi értékfeltáró munkán a Máltai Szeretetszolgálattal
együttműködve
b, 10 fiatallal 4 napos vidékfejlesztési képzést tartottunk Erdélyben
c, 4 fő alkalmazottunk több ismeretterjesztő előadást tart több vidékfejlesztési témakörben
d, Pályázatírásban segítettük határon túli partnereinket. Célunk, hogy minél több EU-s forráshoz
jussanak.
e, Egerben Önkénteseink kreatív kézműves foglakozásokat tartanak óvodásoknak és gyógyászati
jellegű helyi termékeket kezdtünk készíteni, továbbá népművészeti termékek (hímzett ingek stb.)
előállítását kezdtük meg;
f, a Helyi Termék Magazinban folyamatosan publikálunk
g, TÁMOP pályázat keretében 5 fő dolgozik az alapítvány célkitűzéseiért
h, Kárpátaljára minél több adományt próbálunk szállítani

