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. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 11
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: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári munka,leltározás corvinázás,pályázat írás, média vizsga anyag megírása, batyus
bál forgatókönyv írása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Cikk írás. Fénykép gyűjtés,Program szervezés- Lepcsánka sütés,
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: Lepcsánka sütés
1.
2.
3.
leírása:
1. 2013.10.19-én délelőtt 11 órától megtartott rendezvény az általános iskola mögötti
területen.aszfalrajz verseny, focimecs, gyöngyfűzés volt még a program. Fellépet az AlsóFelsőberecki hagyományőrző népdalkör.
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: Sveda Bernadett
2. Település: Bodroghalom
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
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
cikk írás
rendezvényszervezés
könyvtár
corvina
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
október 23. ünnepségben segítség
Idősek napja szervezés
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Varga Sándor ( Művelődési Ház, Bodroghalom)
Rozgonyi Renáta ( Művelődési Ház, Bodroghalom)
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. Idősek Világnapja
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: Kovács Gábor
2. Település: Cigánd
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A www.bodrogkoz.com weboldal híreinek frissítése, Médiaismeretek modulzáró feladatának
elkészítése, NKA-hoz pályázat benyújtása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A Sarkantyús Táncegyüttes próbáinak rendszeres látogatása, Csárdás Citera zenekar és
Hagyományőrző Énekkar próbáin való részvétel.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Nagy Istvánné
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Kiss Attila közösségfejlesztő munkatárssal való együttműködés, a zemplénagárdi idősek
napja alkalmából
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
leírása:
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Idősek napja Cigándon
2. Mindenszenteki megemlékezés
leírása:
1. 2013. október 28-án rendezték meg az idősek napi rendezvényt Cigándon. A Sarkantyús
Néptáncegyüttessel léptem fel az eseményen.
2. Mindenszentek alkalmából a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói tartottak
megemlékezést Kántor Mihály szobránál, a Hősök terén valamint a Köztemetőben.
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: Gombos Róbertné
2. Település: Felsőberecki
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Pályázat előkészítése, Idegenforgalmi záró vízsgára felkészülés és vizsga,média modul záró
vizsga,riport készítés,dokumentáció,cikkek megírása,könyvek felvítele a corvinába
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Idősek napja
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Beély Katalin: programigazgató: 06-30/505 0418
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
leírása:
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.Idősek napja
leírása:
1.Kezdés: Felsőberecki 2013.október 25-én 17.00-tól
Meghívó készítése,gyerekek felkérése versek mondására,versek kiválasztása és
szétosztása,terem díszítése,sütemény készítése,tálalás,idősek szórakoztatása
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: Csernyik Júlia
2. Település: Dámóc
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek feltöltése a webre, Corvinázás, Média modulzáró megírása, a pályázathoz kapcsolódó
feladatok elvégzése
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.
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: Czető Judit
2. Település: Karcsa
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 11
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: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek írása a honlapra, fényképgyűjtés a településen, Időutazás a Bodrogközben nevű
pályázat megírása, rendezvény forgatókönyv összeállítása, vizsgacikk megírása újságírásból.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Községi rendezvényeken való közreműködés,könyvtár rendezése-könyvek selejtezése,
játszóház rendezése, fotódokumentáció készítése a falusi rendezvényeken.
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:
Beély Katalin-Európa Rádió, programigazgató, bkata56@euradio.hu
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Halloweeni játszóház, 2013.október 21. 15:00
2. Töklámpások készítése 2013. október 30. 17:00
3.
leírása:
1. Alsó tagozatos gyermekeknek rendezett játszóház, ahol papírból készítettek halloweeni
kellékeket, az Inegrált Közösségi Szolgáltató Tér étkezőjében
2. Tökfaragás és töklámpás készítés, és azok meggyújtása a Karcsa parton
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Idősek napja, 2013. október 1. 15:00
2. Október 6-ai emlékünnep és emlékfa ültetés, 2013. október 4. 14:00
3.
leírása:

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: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 9
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 4
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári könyvek felvitele a Corvina rendszerébe. Könyvek sorba rendezése, lebélyegzése
és elválasztókártyák elhelyezése a könyvek között. Cikkek frissítése a honlapon. Egy batyús
bál forgatókönyvének és elégedettséget mérő kérdőívének megírása. Vizsgacikk megírása
újságírásból.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A Látogató Központban szervezett kézműves foglalkozás szervezésének segítése,
lebonyolítása. Életfa Ültetők Találkozó plakátjának elkészítése és programok megbeszélése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Beély Katalin - 06-30/505-04-18
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Nemleges
2.
3.
leírása:
1.
2.
3.
12. A településen megvalósult
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Kézműves Foglalkozás
2.
3.

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. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 9
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
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
A könyvtár könyveinek felvitele a Corvina adatbázisba, A hírportál folyamatos frissítése,
Batyus bál pogramtervének elkészítése, Vizsga cikk írása, Pályázat írása, beadása
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. 1956. október 23-i megemlékezés
2.
3.
leírása:
1. A megemlékezés egy ünnapi köszöntővel kezdődött, amelyet a gyermekek műsora követett,
majd koszorúzással ért véget.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Idősek Napja
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 Katalin
2. Település: Lácacséke
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 8
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 4
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Tárgyi eszközök átvétele az előző kollégától, az új munkakörben ellátandó feladatok
megismerése, könyvtárosi teendők ellátása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A helyi önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő Idősek Napjának
előkészületeiben való aktív részvétel, a rendezvényen fényképek készítése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Tájékozódás a helyi vezetéstől a szervezett rendezvényben való feladatról, információ gyűjtés
a településen, mely felhasználható a projekttel kapcsolatos teendők ellátásában.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Személyes kapcsolat kialakítása a munkahelyi vezetőkkel, a programban résztvevő
kollégákkal, szakmai előadókkal.

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,
közreműködésével:
Megnevezése:
1. -Idősek Napja a helyi kultúrteremben.

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: Tótokné Rimóczi Andrea
2. Település: Nagyrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2013. Szeptember
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 6
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 10
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
Rendezvénynaptár készítése
Honlap szerkesztése
Informatika képzés szervezése
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:
Tóth Gábor 06/20 329-53-53
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.

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: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 8
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 7
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: rendezvény terv készítése, pályázat
írás, újságírás modulzáró munkájának elkészítése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Nem releváns
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Erdős Ildikó turisztikai menedzserrel való kapcsolat felvétel
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.Október 23-ra emlékeztünk
2.
3.
leírása:
1.A rendezvény szervezése, lebonyolítása, utómunkálatok. Kapcsolatfelvétel a helyi
színjátszókör vezetőjével.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események
közreműködésével:
Megnevezése:
1.Nagy Attila színművész emlékkiállításának megnyitója
2.
3.
leírása:

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. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
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
cikk írás, corvina,média vizsga feladat,pályázathoz kapcsolódó feladatok
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtár átrendezés, szakirodalom felnőt és gyerek különválogatása
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Béres Lóránt Révleányvár település falugondnok:. 0620-9690975
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Dámóc község polgármester: Tömös Béla Gyuláné:. 0620-3960131
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor szervezésében:
Megnevezése: Családi nap
1. Zenevilág napja,
2. Egy perc és nyersz
3.Táncház
leírása:
1. Vetélkedők
2. Tánc
3.
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: Sztaniszlovszki Csaba
2. Település: Ricse
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 9
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 6
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 7
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Törlési jegyzék készítése, catterezés, corvina, selejtezés, hírek írása-olvasása, Tájologtató
pályázat előkészítése, pélyázat beadása, számítógépes oktatás szervezése, Facebook kezelés,
számítógépek karbantartása,
Szakmai beszámoló készítése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Színjátszó csoport próba
Vásár az aulában, heti egy alkalom
Amatőr rockzenekari próba a színházteremben.
Aradi vértanuk megemlékezés.
Idősek napja október 12.

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. Aradi vétanuk megemlékezés.
2. Idősek napja
leírása:
1.1849. október 6-ára emlékeztünk az Aradi vértanuk emlékművénél, műsort az iskolasok
adták.
2. Időseket köszöntöttük október 12-én, műsort az iskolások, botorka , színjátszócsoport,
Miskolci színház művészei, Bodrogközi cigányzenkar adták.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:

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. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 9
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
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
(átrendezések a könyvtárban,)régi fényképek gyüjtése
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:
Mivel Semjén 1920-ig Szlovákiához tartozott,a Királyhelmeci könyvtárral és a kassai
levéltárra kapcsolat felvétel.(egyenlőre elég bizonytalan,de dolgozok rajta) A máltai
szeretetszolgálattal való eggyütmüködés 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.IDŐSEK NAPJA
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 tevékenységéről
ALAPADATOK
1. Név: Újlaki Orsolya
2. Település: Tiszakarád
3. Beszámolási időszak: 2013. október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
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: 2
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). Nka által kiírt pályázat megbeszélése a
csoporttagokkal, valamint a benne lévő költségvetés kidolgozása. Házi feladatot kaptunk
Csatlósné Komáromi Katalintól, akinek egy batyus bál részletes programját kellett
kidolgozni. Az Országos Könyvtári napokra való nevezés, és annak kidolgozása. Média
modulzáróra való felkészülés és a vizsgaanyag kidolgozása (riport készítés). Idegenforgalmi
modulzáróra való felkészülés.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Tiszakarádi Öregek Otthona: 06-47/382-324
Iskola Konyha: 06-47/382-352
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Soltész Nóra: 06-20/975-4758
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Országos Könyvtári Napok keretében: „Vándorlás híres magyar mesék
között”
leírása:
1. A megjelent gyereknek Benedek Elek meséiből olvastam fel, valamint a meseszereplői
közül kiválasztott negatív és pozitív szereplők jellemzése.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események
közreműködésével:
Megnevezése:
1. "Nagyot mondó Tóbiás" Bibuci Színház előadásában
2.

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: Balogh Dóra
2. Település: Tiszacsermely
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 10
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
Könyvek folyamatos feltöltése Corvina-ba;Költségvetés készítése pályázathoz; Pályázat
beadása.;Régi fényképek gyűjtése.
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.
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: Kiss Attila
2. Település: Zemplénagárd
3. Beszámolási időszak: 2013. Október
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 10
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 11
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
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Könyvtári iratok rendezése, azok rendszerezése.
Weblap szerkesztése.
Pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzése (Tájolós.)
Újságíráshoz beadandó cikk elkészítése.
Kérdőív elküldése a Megyei Könyvtárnak.
Szakmai beszámló készítése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Program szervezése és lebonyolítás: Olvasódélután, Idősek Napja, 1956-os megemlékezés,
Szüreti-Bál
Könyvtár működtetése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Nadj Péterné Önkormányzat közalkalmazott Tel.: 06-30/454-4615
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
György József zenész tel.: 06-30/328-0973
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. "Kedvenc meséim" olvasódélután gyerekeknek
2. Idősek Napja
3. 1956-os Ünnepi megemlékezés
4. Szüretibál
leírása:
1. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozattal kapcsolatban olvasódélutánt tartottak
október 10-én 13 óra 30 perctől a Zemplénagárdi Községi Könyvtárban. A programon közel
húsz gyerek vett részt, ahol Kiss Attila közösségfejlesztő A csillagszemű juhász magyar
népmesét olvasta fel a gyerekeknek. A történet felolvasása után minden gyerek a számára

