Adatok 2012. évi működésünkről:








Számon tartott Önkénteseink száma: 65 fő (25%-os éves növekedés)
Gyakornokaink: 5 fő (főleg az Eszterházy Főiskoláról)
Honlapunkat 22573 fő látogatta meg és onnan 134170 oldalt nézett meg (utóbbi 23 %os növekedés)
4 kiadványunk jelent meg (ebből 1 információs füzet, 2 oktatási segédanyag, 1
szakmai kiadvány)
6 népszerűsítő előadás
3 tanulmányi kirándulás határon túlra (140 fő)
1 vidékfejlesztő tábor (4 nap - 50 fő)

A, Határon túli magyarokkal való együttműködésünk programjai
a) Kialakítottuk a Kárpát-medence határon túli területein működő civil szervezetek
adatbázisát, amely eddig 700 civil szervezet székhelyét és elérhetőségét tartalmazza
b) Honlapunkon tudásbázis kiépítésébe kezdtünk, amelyben a határon túli területek
ismérveit és értékeit gyűjtjük össze
c) NEA szakmai pályázatunkban a határon túli civil szervezeteket és tevékenységüket
vizsgáljuk tudományos módszerekkel:
d) 10 fiatal Önkéntesünk képzését valósítottuk meg (kutatási módszertan, civil ismeretek)
– 10 témakörben indult el a kutatás
e) (pl. környezetvédelem határon túl, "jó civil példák" összegyűjtése stb.)
f) "Helyi termékekkel és civil összefogással a fenntartható vidékfejlesztésért” című
program keretében HUSKROUA pályázatot nyújtottunk be a nagykaposi Luminosus,
a máramarosi Hollósy Művelődési Egylet és a viski Zöld Turizmus Szövetség
konzorciumában.
A program keretében eddig:
- Máramarosban nyáron két csoportban 40 fő gyermeknek néptáncot tanítottak
Önkénteseink
- A Felső-Tisza-vidéki Magyarok II. Találkozóján a szórványban élő magyar
közösségek értékteremtő munkáját támogattuk munkánkkal és pénzügyileg
- Felvidéken a megújuló energiaforrások hasznosítását kezdtük támogatni
g) 50 fővel látogattunk el 3 napra Viskre, ahol mi voltunk az első odalátogató nagyszámú
csoport az idén.
h) 40 fővel egy napos túrán a kelet-felvidéki helyi termelőket látogattuk meg tanulás
céljából
i) 50 fővel csehországi turisztikai értékeket tanulmányoztunk 5 napig (az ott élő
magyarokkal konzultáltunk)
j) Pályázatírásban segítettük határon túli partnereinket az EU-s és hazai (pl. BGA)
források megteremtéséhez

k) Kárpát-medencei tehetségpontunk önkénteseink vezetésével 2 db Mobilitás (EU)
pályázatot adott be a nemformális tanulás megvalósítására
- a beregszászi hallgatói önkormányzattal
- nagykaposi és máramarosi partnereinkkel
B, Hazai európai integrációt segítő főbb programjaink:
a) Abaújban 50 fő fiatallal dolgoztunk helyi értékfeltáró munkán és az ottani TESZE
programban segédkeztünk
b) Egerben Önkénteseink kreatív kézműves foglakozásokat tartanak óvodásoknak és
gyógyászati jellegű helyi termékeket kezdtünk készíteni
c) 3 telephelyünkön gyógy- és fűszernövénykert kiépítésének tervezését kezdtük el
d) fiatal civil szervezeti képviselőknek adtunk ki oktatási segédanyagot (NCSSZIprogram)
e) a Helyi Termék Magazinban folyamatosan publikálunk
Összességében munkáinkban a helyi hozzáadott érték növelésére törekedtünk.

