SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Tóthné Bodnár Mónika
2. Település: Alsóberecki
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 11
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 7. A munkából kiesett napok száma: 3
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári munka, corvinázás,törlési jegyzék készítése,cikk írás, projekt terv készítése,
Kallós Zoltán életének kutatómunka, esszé írásaa sárospataki Művelődési Házban megtartott
Hagyomány és korszerűség című szakmai konferenciáról
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Cikk írás. Fénykép gyűjtés, Batyus Bál szervezése
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Batyus bál
1.
2.
3.
leírása:
1. 2013.11.22-én délelőtt 18 órától kezdődött Batyus bál az általános iskola ebédlőjében. A
vendégek között voltak a Felsőberecki Népdalkör tagjai is. A zenéről Niczky Géza
gondoskodott. A mulatozás éjfélkor zárult .
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Sveda Bernadett
2. Település: Bodroghalom
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
prezentáció
corvina
cikk
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
programok egyeztetése az iskolával és óvodával
játszóház szervezése
adventi ünnepség szervezése
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Könyvtári Délelőtt óvodásoknak
2.
3.
leírása:
1. Az legkisebbek is megismerkedhettek a könyvtárral. Meseolvasás és ismerkedés, könyvek
nézegetése ,beszélgetés.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények,
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Adventi koszorú készítése az idősekkel
2.

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Kovács Gábor
2. Település: Cigánd
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése, Kallós Zoltán életének és munkásságának
kutatása, a bodrogközi újsághoz a cikkek beszerzése és megírása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
.1.A cigándi kábel tv hiradójának a szerkesztése
2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
A cigándi KHT vezetőjével Gönczi Zoltánnal a Luca széke programsorozathoz a promociós
székhez az alapanyag beszerése és elkészítése miatt. Gál Bertalan a plakátok kinyomtatása és
laminálása miatt. Némethné Szendrei Csilla a Kántor Mihály Ált. Iskola igazgatóasszonya az
iskolásoknak kiírt pályázatok kihirdetése miatt. A nyíregyházi Katica Bábszínház vezetőjével
Berta Erzsébettel a megvalósult bábszínházi előadás miatt.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Katica Bábszínház: A három kismalac
2. 1 perc és nyersz
3. Társasjáték klub
leírása:
1.2013. november 16-án volt a Katica Bábszínház: A három kismalac című bábelőadás volt
megtekinthető a Városi Könyvtárban
2. 2013. november 23-án 1 perc és nyersz vetélkedőre került sor a Városi Könyvtárban
3. 2013. november 30-án Társasjáték klub és 1 perc és nyersz vetélkedő volt a Városi
Könyvtárban
12. A településen
közreműködésével:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Csernyik Júlia
2. Település: Dámóc
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Corvina, cikkek feltöltése a weboldalra, power point-os bemutató a dámóci amatőr tánc
csoportról, Kallós Zoltán élete és munkássága-bemutató,projekt terv készítése,naptár
feltöltése, jövőműhely módszer az adventi programra-power point-os bemutató
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Katica Bábszínház:danilas.laszlo@gmail.com
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Gombos Róbertné
2. Település: Felsőberecki
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 11
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 3
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
cikk írása,esszé megírása,kézműves foglalkozás gyerekeknek
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtár: corvinába a könyvek felvítele,könyvtár takarítása és diszítése,meghívók készítése a
közelgő rendezvényekre:(mikulás,karácsony, szilveszter)
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Kézműves foglalkozás gyerekeknek
leírása:
Adventi koszorú készítése,üvegfestés,gyögyfüzés,faldísz készítés
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Czető Judit
2. Település: Karcsa
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek írása a honlapra, fényképgyűjtés a településen, közösségeim című bemutató Sajó
Attilának, 2014-2020-as pályázati időszakra projekt terv-ötlet leadása, Adventi
rendezvénysorozat PP-bemutató Sajó Attilának
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi
rendezvényeken, könyvtár rendezése-könyvek selejtezése, könyvek cutterezése, Adventi
gyertyagyújtás szervezése, Luca-napi pálinkaverseny előkészületei, Mikulás napi program
szervezése
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Ugyanaz, mint az eddigi
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Halom Népdalkör Bodroghalom, Hajnal Lászlóné 20/311-6209
Zempléni Gombász Egyesület- Kőszeginé Tóth Judit 20/245-8426
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Suligála 2013. november 23. 15:00, Nagy Géza Művelődési Központ

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Kovács Anett
2. Település: Karos
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári könyvek felvitele a Corvina rendszerébe. Cikkek frissítése a honlapon. Kallós
Zoltán életének és munkásságának leírása. 2014-2020 projektciklus átnézése és ötletek
összeírása. Jövőműhely módszerrel megírni az adventi programot. Adventi ötletek összeírása.
Közösségeim címmel elkészíteni egy prezentációt.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A Látogató Központ által szervezett Életfa Ültetők Találkozója szervezésének segítése,
plakátok terjesztése, rendezvény lebonyolítása. Projektötletek összeírása a polgármesterrel.
Aktuális pályázatok átolvasása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen megvalósult
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Életfa Ültetők Találkozója
2.

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységéről
ALAPADATOK
1. Név: Körmöndi Eszter
2. Település: Kisrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A Könyvtár könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, A Hírportál folyamtos frissítése,
Előadás készítése "Kallós Zoltán élete és munkássága címmel", Előadás készítése
"Közösségeim" címmel, Adventi program tervezése jövőműhely módszerrel
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Decembri rendezvények (Mikulás, Karácsonyi ünepség és batyus bál, stb.) szevezése,
előkészítése
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Téglásné Renyó Éva
2. Település: Lácacséke
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Még leltárba nem vett könyvek átnézése, rendszerezése, felhasználható, és selejt szempontból.
A felhasználhatónak ítélt könyvek felcímkézése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
- Részvétel a Biztos Kezdet Gyerekház egy szakmai napján, tájékozódás a munkáról,
felvételek készítése, a munkálat fényképes dokumentációjához, cikk megjelentetése.
- A start munka révén megvalósult értékteremtés fényképes dokumentációja, hír
megjelentetése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
- Folyamatos kapcsolattartás a helyi vezetéssel, tájékozódás a mikulás-, és advendi-, valamint
karácsonyi rendezvények anyagi lehetőségeiről.
- Kapcsolat felvétele a helyi református lelkésszel, az Nappali Szociális ellátást végző
intézményben dolgozókkal az adventi rendezvények lebonyolításával kapcsolatban.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
- A lácacsékei lakosok megszólítása a régi fényképek gyűjtésére való felkéréssel, tájékoztatás
annak céljáról, és az általam vézett tevékenységről, illetve a projekt célkitűzéseiről.
- Folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal a feladatok elvégzésének minnél színvonalasabb
elvégzése érdekében. Szakmai segítség kérése, tájékozódás, közreműködés a közös feladatok
elvégzésében.
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Vécsi Adrienn
2. Település: Nagyrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Honlap frissítése, hírek feltöltése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Romwalter Éva műsora a nagyrozvágyi óvodában
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Romwalter Éva
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Zenés-táncos mulatság a nagyrozvágyi óvodában
2.
3.
leírása:
1. A nagyrozvágyi általános Művelődési Központ Óvodájában a délelőtti órákban műsorűval
szórakoztatta az óvodásokat Romwalter Éva.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Idősek napi rendezvény Újvári Marika magyar nóta énekes műsorával
2.
3.
leírása:
1. A miskolci megyei könyvtár szervezésében megvalósult idősek napi rendezvény
lebonyolításában vettem részt.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Csillik Csilla
2. Település: Pácin
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtár nyitva tartásának biztosítása.Gépre feltöltött korvina programmal a könyvek
géprevitele. Oktatók által kapott feladatok elvégzése: pl: Jövő műhely módszer az Adventi
programra
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Nem releváns
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Nem releváns
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Kapcsolat felvétel Szuperák Máriával a Magyar Közösség Pártjának Tőketerebesi Járás
Elnökével
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor szervezésében:
Megnevezése:
1. Jótékonysági Retro Batyus Bál
2.
3.
leírása:
1. Szervezés, előkészületek
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények,
közreműködésével:
Megnevezése:
1.A Pácini Tanoda Hivatalos Megnyitója
2.
3.
leírása:
1. Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Fodor Tamás
2. Település: Révleányvár
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 11
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 3
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Projekt terv készítés, Cikk írás,napló készítés,fókuszcsoportos beszélgetés
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Idősek napja, Könyvtári előadás, Gitásos délután az óvodában
leírása:
1. Idősek köszöntése,
2. Zenélés, táncolás az óvodában
3. Könyvtár megismerése
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Sztaniszlovszki Csaba
2. Település: Ricse
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 0
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 14
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek írása-olvasása, számítógépes oktatás szervezése, Facebook kezelés, számítógépek
karbantartása, szakmai beszámoló készítése, Közösségeim prezentáció készítés, Adventi
gyertyagyújtás szervezése, Kallós alapítvány prezentáció készítése, Google naptár,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
leírása:
1.
2.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
leírása:
1.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Setét Béla
2. Település: Semjén
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvek felvitele a Corvina rendszerben,számító gépek rendbetétele esetlege javítása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
,
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Polgárőriszervezettel való kapcsolat,a közös körjegyzőséghez tartozó hivatalokkal való
kapcsolat.Ricse. N.Rozvágy.A ricsei KMB-s urakkal.A védö női szolgálattal.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Az animátor kollégákkal való kapcsolattartás
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységéről
ALAPADATOK
1. Név: Újlaki Orsolya
2. Település: Tiszakarád
3. Beszámolási időszak: 2013. november
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Folyamatos könyvtári leltár (corvina), leselejtezett könyvekről törlési jegyzék készítése,
dokumentációk, aktuális hírek begyűjtése (cikk). Sajó Attila által kapott feladat, egy
prezentáció készítése „Közösségeim” címmel, Bordás Istvántól kapott feladat előkészítése,
felosztása, és összerakása, ami két romániai alapítvány működésének megismerése,
ismertetése volt. Részt vettünk a Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára által szervezett
„hagyomány és korszerűség „ szakmai konferenciáján.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Batta Sándor mozgáskorlátozottak egyesületének helyi megbízottja: 06-30/6254131
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
leírása:
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

leírása:
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Balogh Dóra
2. Település: Tiszacsermely
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Prezentáció készítése "Közösségeim" és "Adventi program" címmel; Prezentáció készítése a
Kallós Zoltán és a TÉKA Alapítványrokról; Hírek feltöltése a www.bodrogkoz.com
oldalra;Régi fényképek gyűjtése; Könyvek folyamatos feltöltése a Corvinába.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Kiss Attila
2. Település: Zemplénagárd
3. Beszámolási időszak: 2013. November
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Kallós és Téka alapítványról adatgyűjtés prezentáció céljából.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Fókuszcsoportos beszélgetés megtervezése és végrehajtása.
Google naptár szerkesztése.
Weblap szerkesztése.
Könyvrendelés a Megyei Könyvtártól.
Szakmai beszámló készítése.
Projekt ötletek elküldése.
Prezentáció készítése Közösségeim és Jövőműhelyem címmel.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Program szervezése: Közösségi és kulturális szokások szabadidőben a településen címmel
kötetlen beszélgetés a településen élőkkel.
Az Adventi gyergyagyújtás programjának szervezése és propagandája.
A házhoz járó Mikulás program szervezése és propagandája.
Könyvtár működtetése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Sikorczki Béla Hivatali alkalmazott Tel.:06-20/511-9316
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Gál Imre Katasztrófavédelem Tel.:06-20/224-8560
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Közösségi és kulturális szokások szabadidőben a településen címmel közös beszélgetés a
település lakóival.
2.
3.
leírása:

