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: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
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
Könyvtári munka, corvinázás,cikk írás,
statisztikai
szervezés,hírcsokor cikkeinek megírása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Cikk írás.

jelentés

készítése,farsang

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Tokár Tibornéval az Alsóberecki Napköziotthonos Óvoda vezetőjével a farsangi mulatság
megszervezése
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. 2014.02.28. Farsang az óvodában
leírása:
1.Farsangi mulatság volt az Alsóberecki Napköziothonos óvodában, amelyen minden gyerek
megjelent, a kislányok többsége Hercegnő vagy Tavasztündér jelmezbe öltözött, de volt
köztük nyuszi- balerina és kiskutya jelmez is. A fiúk között most is volt Pókember, de volt
Rózsa Sándor is. A felvonulás után játék következett, majd pedig sütemény és üdítő várta a
kicsiket.
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: Kovács Gábor
2. Település: Cigánd
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19
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
A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése,, A Bodrogközi Körkép újságba a cikkek
elküldése. A kultúrházak éjjel- nappal program szerveezése (ez március 1. volt a könyvtárban)
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése
2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása
3. Csárdás citere zenekar próbáinak látogatása
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:
.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Szavaló verseny
leírása:
A Kultúrházak éjjel-nappal program a Nagy Dezső Művelődési Házban kezdődött 2014.
február 28-án a Szavaló és prózamondó versennyel. Mint konferansz vettem részt az
eseményen.
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:

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: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
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
Interjú készítés a BIP-es újsághoz, könyvtári- és kulturális statisztika elkészítése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtári feladatok ellátása, hírek közzététele, kézműves foglalkozás megszervezése,
lebonyolítása, dokumentálása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Olyan emberek felkeresése a településen, akik hagyományőrző tevékenységet végeznek,
jövőbeni interjúkészítés lehetőségének előkészítése céljából.
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: Gombos Róbertné
2. Település: Felsőberecki
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
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
Farsangi bál gyerekeknek. Ponzorok megkeresése,terem díszítése,előkészítése.
Felnőtt farsangi bálra készülés,terem takarítása berendezése,díszítése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtár folyamatos üzemeltetése, statisztikák elkészítése.Újság cikk megírása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Zenésszel való egyeztetés
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: Farsangi bál gyerekeknek
leírása:
Jelmezesek felvonulása,külömbözö játékok levezényelése (lufi borotválás, csokievő verseny,
újságon táncolás,seprűs táncolás,karaoké)
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: Vécsi Adrienn
2. Település: Nagyrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Honlap frissítése, hírek feltöltése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Farsangi Játszóház Kiscsoportos óvodásoknak
Farsangi Játszóház Nagycsoportos óvodásoknak
Farsangi Jelmezverseny
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. Farsangi játszóház kiscsoportos óvodásoknak
2. Farsangi játszóház nagycsoportos óvodásoknak
3. Farsangi jelmezverseny
leírása:
1. Farsangi álarc készítése, farsangi színezők színezése
2. Farsangi álarc készítése, farsangi színezők színezése
3. Farsangi jelmezes felvonulás, melyre minden 1 és 14 éves kor közötti gyermek nevezhetett
és az erre az alkalomra alakult 4 tagú zsűri kategóriánként hírdetett győztest.
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: Tóthné Bodnár Mónika
2. Település: Alsóberecki
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
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
Könyvtári munka, corvinázás,cikk írás,
statisztikai
szervezés,hírcsokor cikkeinek megírása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Cikk írás.

jelentés

készítése,farsang

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Tokár Tibornéval az Alsóberecki Napköziotthonos Óvoda vezetőjével a farsangi mulatság
megszervezése
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. 2014.02.28. Farsang az óvodában
leírása:
1.Farsangi mulatság volt az Alsóberecki Napköziothonos óvodában, amelyen minden gyerek
megjelent, a kislányok többsége Hercegnő vagy Tavasztündér jelmezbe öltözött, de volt
köztük nyuszi- balerina és kiskutya jelmez is. A fiúk között most is volt Pókember, de volt
Rózsa Sándor is. A felvonulás után játék következett, majd pedig sütemény és üdítő várta a
kicsiket.
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: Sveda Bernadett
2. Település: Bodroghalom
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 3
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 5
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
rendezvények
cikk
corvina
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
rendezvények

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. Farsangi Játszóház
2. Farsangi Kavalkád c. kiállítás
3.
leírása:
1. Az általános iskolás diákok farsangi állarcokat készítettek, gipszformákat fetettek és
gyöngyöt fűztek.
2. A fent említett tárgyakból kiállítás.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.

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: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 16
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 4
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
Corvina, statisztika
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:

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: Czető Judit
2. Település: Karcsa
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek írása a honlapra, újságba hírek szerkesztése, statisztika készítése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése
rendezvényeken, könyvtár rendezése, könyvek cutterezés.

a

helyi

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:
Ugyanaz, mint az eddigi
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Farsangi álarc készítés, 2014. február 19-20., IKSZT, 15:00
2.
3.
leírása:
1. Az általános iskola alsó tagozatos tanulói készítettek farsangi álarcokat, két délután,
csoportokra osztva.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Idősek farsangi bálja, 2014. február 14., IKSZT étkező, 15:00
2.
3.
leírása:
1. Az idősek klubja ellátottai részére szervezett farsangi bál

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 Anett
2. Település: Karos
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek frissítése a honlapon. Újság cikk megírása. Helyi egyesületek, alapítványok
összegyűjtése. Könyvtári és kulturális statisztika elkészítése és leadása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Facebook oldalon egy Karosi Információs Csoport létrehozása és ennek segítségével
kapcsolatot tartani a település lakosságával és az innen elszármazottakkal. Látogató Központ
munkájának segítése. Februári könyvtári programok szervezése, lebonyolítása, plakátolása. A
Farsangi Jótékonysági Batyus Bál szervezése, támogatók keresése, tombolatárgyak
megvétele, lebonyolítása.
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. Ki Mit Tud?!
2. Könyvtári Kézműves Játszóház
3. Valentin-napi Játszóház
4. Farsangi Jótékonysági Batyús Bál
5. Csocsó bajnokság
6. Kultúrházak éjjel-nappal - Farsangi Mulatság
leírása:
1. Február 3.-án a Karosi Községi könyvtárban Ki Mit Tudot szerveztünk és aki a legjobban
szerepelt az megmutathatta a Farsangi bálunkon is tudását. Kb. 15 gyerek vett részt.
2. Február 5.-én a könyvtárban Könyvtári Kézműves Játszóházat tartottunk, ahol a gyerekek
asztali tolltartót készítettek. Kb. 13 gyerek vett részt a foglalkozáson.
3. Február 14.-én Valentin-napi játszóházat szerveztünk, ahol a gyerekek ajándékokat
készíthettek. A foglalkozáson kb. 16 gyerek vett részt.

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. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 19
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
A Könyvtár könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, A Hírportál folyamatos frissítése,
Cikk írása a Bodrogközi Körkép második számába, A közművelődési statisztika elkészítése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Farsangi rendezvény 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. Farsangi Játszóház
2. Farsangi mulatság
3.
leírása:
1. Farsangi álarcok készítése gyerekekkel
2. Jelmezes felvonulás és verseny, ügyességi vetélkedő gyerekeknek, farsangi fánk és egy kis
zenés - táncos mulatság a lakosság részére.
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: Csillik Csilla
2. Település: Pácin
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5
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: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A könyvtári nyitva tartás biztosítása, könyvek feltöltése a corvina rendszerbe, könyvtári
programok szervezése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Polgármestertől kapott feladatok elvégzése, pályázatírás, 2014-es év program tervének
elkészítése és egyéb rendezvények megtervezése,szervezése, régi fénykép kiállítás szervezése,
lebonyolítása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Kapcsolatfelvétel a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Nem releváns
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.Régi Fénykép Kiállítás
2.
3.
leírása:
1. Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Nem releváns
2.
3.
leírása:
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: Fodor Tamás
2. Település: Révleányvár
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
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
Corvina,Cikk írás, Statisztika
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Adománygyűjtés, Tásasjáték klub, Farsangi mulatság
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Zajácz Istvánné tel:0630-479-3794
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Sikorszki Béla tel:0620-511-9316
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Társasjáték klub, Farsangi mulatság
leírása:
1. Révleányvár zségi Könyvtárában a gerekek részére
2. Idősebb és fiatalabb korosztály szórakozás
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
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: Sztaniszlovszki Csaba
2. Település: Ricse
3. Beszámolási időszak: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 18
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek írása-olvasása bodrogkoz.com, Facebook kezelés, számítógépek karbantartása, szakmai
beszámoló készítése, Rendezvények dokumentálása, kultúrális statisztika készítése 2013-évre,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Művészeti Iskola félévzáró, kirakodó vásár, kresz oktatás, Farsang iskola-óvoda, lakossági
fórum.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Setét Béla Semjéni polgármester tel.:+3647376013
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Farsang az óvodában
2. Farsang az iskilában
leírása:
1. Február 14-én az óvodában tartottunk farsangot, a szülők és a gyerekek is beöltöztek,
elégettük a kiszebábot.
2. Február 28-án az iskola tornatermében tartottuk a farsangot, a nyolcadikosok keringőztek, a
kissebbek jelmezbe öltöztek.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Kincses Margarett Beregszászi lelkipásztor előadását hallhattuk a lelki egészségünkről.
leírása:
1. technikai segítség fotó, video

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: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
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
A 8 osztályt befejezők számárá megkért adatlapok,regisztrációs lapokés jelenkezési lapok
megkérése kinyomtatása,kitöltése és a szűkséges okmányok lefénymásolása.A könyvtár alatti
alaksor feltárása,a régi iskolai készség fejlesztő játékok és minden egyéb játékok átnézése,és
használhatóvá tétele. Könyvtár rendbetétele.
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:
II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk. Ricse Igazgatója.Nagyrozvágy Ált Iskola Igazgatója. A jövőnkért
Ma Alapítvány Második esély Felnöttoktatási Iskola
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:

2.

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: 2014. február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma 4
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 16
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
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), valamint könyvtári statisztika elkészítése,
„kultúrházak éjjel-nappal” címmel való rendezvénysorozatra való nevezés illetve ennek
előkészületei és lebonyolításai.
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:
1, Pótszilveszter
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése: „Kultúrházak éjjel-nappal”
leírása:
a, kétnaposra tervezett rendezvény sorozat, ami 2014. február 28.-án este kezdődik sport
foglalkozásokkal, ami éjszakában nyúló, amit 2014. március 1-jén farsangi mulatság követ.
b,
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
1,
leírása:
14. Egyéb rendezvények, amelyekről a közösségi mentornak információja van.

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: 2014. Február
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: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 3
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
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: 2014. Február
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 16
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 4
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
Könyvtár üzemeltetése.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Google naptár szerkesztése.
Weblap szerkesztése.
Bodrogközi körképbe cikkek írása.
Szakmai beszámló készítése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Iskolai Farsangi délutánon való felkonferálás és fotózás.
Forgatókönyv készítése és a rendezvény dokumentációjának megtervezése és legyártása
(belépő, tomboló, átvételi elismervények, propaganda).
Terem rendezése, díszítése a Farsangi bálhoz.
Rendezvény utáni takarítás és pakolás.
Program szervezése: Farsangi batyus Bál
Könyvtár működtetése.
Könyvtári statisztika elkészítése.
Kulturális statisztika elkészítése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Horváth Tamás közmunkás ( Önkéntes segítő) Tel.:06-70/428-0849
Erdős Elek (Önkéntes segítő) Tel.:06-47/395-002
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Szabó Tamás Zenész Tel.:06-30/517-7907
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Farsangi batyus Bál
2.

