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. Június
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: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés,fénykép gyűjtés, újságcikkhez anyag
gyűjtés, cikkek megírása, vizsga felkészülés, táboros résztvevők megkeresése, tábor
résztvevői számára felhívás széthordása, tábor plakátolása, táborban részvétel, baba-mama
klub szórólap kihordása, plakátolás, baba-mama klubban való részvétel, fényképezés,ballagási
előkészületek elvégzése, felkészítés,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Rácz Józsefnéval, a BTKT által létrehozott Gyerekesély program alsóberecki munkatársával.
Az alsóberecki óvoda dolgózóival létrejött jó kapcsolat ápolása.
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.június 06-án 14.00 órától ÓVODAI BALLAGÁS
leírása:
1. Pénteken délután ünneplő ruhába öltözött gyerekek és felnőttek lepték el az Alsóberecki
Óvodát.4 nagycsoportos gyerek búcsúzott el a társaitól, hogy szepetemberben már az
iskolában kezdje meg az új tanévet. A vezető óvonő köszöntője után a gyerekek egy kis mesét
adtak elő, majd minden gyerek egy verset szavalt el, ezzel is számot adva az egész éves
fejlődésükről. Utána a középső- és kiscsoportos gyerekek egy-egy közös verssel búcsúztak el
a barátaiktól.Az ünnepség végén a szülők és rokonok kis virágcsokorral és bon-bon csokorral
köszöntötték a ballagókat.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.2014. június 02-án 11.00 órától BABA-MAMA KLUB

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. Május
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 7
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári feladatok ellátása
cikk írás
tábori előkészületek
rendezvények szervezése, lebonyolítása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Majális szervezésében és lebonyolításában segédkezés
Diáktalálkozón való részvétel

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. Bábszínház
2. Gyermeknap
3.
leírása:
1. A Katica bábszínház előadása a helyi Óvodában.
2. Kézműves játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, játékok a helyi óvodásoknak.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:

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. Június
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
A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése, "Az én városom" című pályázat kiírása,
szervezése. A Pizsama-party szervezése, mely július első hétvégéjén volt megrendezve.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése
2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása
3. A Piszkos Fred a kapitány musical plakátozása
4.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
1. Csáki Balázsnével a Múzeumok éjszakája rendezvénnyel és a pünkösdölő rendezvénnyel
kapcsolatban. Oláh Krisztián Cigánd Város polgármesterével az Időutazás a Bodrogközben
elnevezésű táborban résztvevő cigádni gyerekek táborozási költségei 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:
leírása:
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
Múzeumok éjszakája "Ég a tűz, szentiváni tűz" című rendezvény
2. Időutazás a Bodrogközben - tábor
leírása:
1.A Tájház udvarán hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényen vettem részt a
Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjaként.
2. Az NKA támogatásával létrehozott tábor első napján vettem részt Pácinban.
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: Csernyik Júlia
2. Település: Dámóc
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 4
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Corvina, táboros tevékenységek, újság cikk írása, 100 000 Ft-os lista leadása,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Fodor Istvánné: fodoristvanne40@gmail.com
Toronyi Józsefné:06-70/426-15-81 gyermekprogram felelős
Szabóné Lenkefi Ildikó: 06-70/426-15-01 felnőttprogram felelős
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:
leírása:
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Halom Dalkör és a Sarkantyús Néptáncegyüttes fellépése
2.
3.
leírása:
2014. 06.14.-én 14 órától az "Őrizd a tüzet!" című pályázatból fellépett a Halom Dalkör, 15
órától a Sarkantyús Néptáncegyüttes táncolt
13. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor részvétével:
a) Megnevezése:
3.

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. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 12
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3
7. A munkából kiesett napok száma: 7
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek írása a honlapra, újságba hírek szerkesztése,Időutazás a Bodrogközben c. tábor
megvaósítása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi
rendezvényeken, könyvtár rendezése.

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. Az "Időutazás a Bodrogközben" c. tábor helyi programjai, 2014. 06.28., 13:00
2.
3.
leírása:
1. A karcsai református templom bemutatása a gyerekeknek, majd kézműves foglalkozás a
tájház udvarán
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Bodrogközi gyermeklakodalmas, 2014.06.09., 15:00

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. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 3
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A könyvtár folyamatos takarítása,rendbe tartása. Cikk írása.Fényképek készítése.Könyvek
rendszerezése.Plakát,szórólap készítés.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Gyereknapi rendezvény megszervezése,lebonyolítása.
Pizsama parti megszervezése, lebonyolítása.Táborba két gyerek kiválasztása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
A
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Gyereknap
Pizsama parti
Táboroztatás
leírása:
Meghívók készítése, kézbesítése. Sorversenyek előkészítése, rókák és számok elkészítése.
Alvóhely előkészítése,takarítása.Rendezvények lebonyolítása.
Gyerekek táborba való elszállítása, tábori programokban való részvétel.
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: Kovács Anett
2. Település: Karos
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 5
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: 5
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek frissítése a honlapon. Baba-Mama klub meghívóinak kihordása és plakátolása.
Időutazás a Bodrogközben nevű tábor megszervezése és lebonyolítása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Látogató Központ munkájának segítése. Nyári könyvtári és települési programok szervezése,
egyeztetése. A III. Karos-Tobolyka Lovasíjász Kupa/Pozsonyi csata emléknap szervezése,
plakátok elkészítése és terjesztése.
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
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 tevékenységéről
ALAPADATOK
1. Név: Körmöndi Eszter
2. Település: Kisrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 20
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
Közreműködés a két nyertes pályázat lebonyolításában, A Corvina javítása, A Hírportál
folyamatos frissítése, Cikkek írása a Bodrogközi Körképbe,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Gyermeknap szervezése és lebonyolítása, Közreműködés a Falunap szervezésében
(meghívók, plakátok készítése, fellépőkkel egyeztetés)
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. Gyermeknap
2.
3.
leírása:
1. A gyerekek játékos sportvetélkedőkkel, szellemi vetélkedővel töltötték az idejüket délelőtt.
Ebéd után aszfaltrajzolás volt.
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: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 14
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 4
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek közzététele, rendezvény szervezése, könyvtárosi teendők ellátása.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Családi nap címmel rendezvény szervezése, lebonyolítása, dokumentálása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Egyeztetés a helyi vezetéssel a program megszervezésével kapcsolatban. Segítők,
közreműködőkkel való egyeztetés.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Folyamatos kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel, munkatársakkal.Tevékenységük,
településeiken történt események nyomon követése a honlapon. Szükség esetén szakmai
segítség kérése.
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Családi nap Lácacsékén.
2.
3.
leírása:
1. 2014. június 14-én 13. órai kezdettel 3 nevezővel elkezdődött a babgulyás főző verseny.
2. Ugyancsak ebben az időpontban lépett fel a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes az "Őrizd
a tüzet Hagyományőrzés népzenével a Bodrogközben" -nyertes pályázat keretén belül.
3. A könyvtárban, a szabadban pedig kötetlen formában társasjátékkal, sporteszközökkel,
beszélgetéssel, zenével, tánccal tölthették el a résztvevők az időt.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:

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. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15
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
Honlap frissítése, hírek feltöltése
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. Családi nap
2.Társasjáték
klub
3.
leírása:
1. Ügyességi feladatok, váltóversenyek, közös vacsora a falu lakossága számára
2. Társasjáték délután gyermekeknek
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: Csillik Csilla
2. Település: Pácin
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 15
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 3
7. A munkából kiesett napok száma:
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.ECDL vizsgára való felkészülés. Vizsga!
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Polgármestertől kapott feladatok elvégzése, pályázatírás, egyéb rendezvények
megtervezése,szervezése, lebonyolítása. Faluházban való rendezvények, programok és egyéb
dolgok koordinálása. Google naptár szerkesztése.Pácin facebook profiljának szerkeztése,
adatok közzététele, Weblap szerkesztése. Szakmai beszámló készítése.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Kapcsolatfelvétel térségünk településein dolgozó kulturális szakemberekkel, vezetőkkel.
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. II. Mágocsy Kupa Nemzetközi kerékpár verseny
2. ,, Időutazás a Bodrogközben" Gyermektábor Pácinban
3.
leírása:
1. Szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok, közzététele a weblapon
2. A tábor és tábori programok szervezés, lebonyolítás,utómunkálatok, elszámolás,közzététele
a weblapon
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Nem releváns.
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: Fodor Tamás
2. Település: Révleányvár
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
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: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtár üzemeltetése.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Szakmai beszámló készítése.
Baba-Mama Klub szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Forgatókönyv készítése és a rendezvény dokumentációjának megtervezése és legyártása,
Családi nap előkészítése
Program szervezése: Családi nap
Könyvtár működtetése.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Barati Istvánné tel: 06/20-275-0121
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Orosz Csilla tel: 06/70-559-8029
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1.
2.
leírása:
1.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.Baba-Mama Klub,
2.Óvoda ballagás

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. Június
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:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek írása-olvasása bodrogkoz.com, régi fényképek gyűjtése-archiválása, Facebook kezelés,
számítógépek karbantartása, szakmai beszámoló készítése, Rendezvények szervezéselebonyolítása-dokumentálása, könyvek feltöltése a corvina-rendszerbe-catterezés, Bodrogközi
körkép terjesztése, meghívók- szórólapok- plakát készítése-kézbesítése, nyertes pályázat
lebonyolításának előkészítése, baba-mama klub szervezése, informatikai képzés szervezése,
2014.- anyagigény összeállítása rendezvényekhez, "Időutazás a Bodrogközben, történelmi és
helyismereti tábor" előkészítése,
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
kirakodó vásár, óvoda ballagás (plakát, szórólap, meghívó, készítés, terjesztés), sportnap.

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.
leírása:
1.
12. A településen megvalósult
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Művészeti Iskola évzáró
2. Óvoda ballagás
3. Pedagógusnap Iskola

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: Setét Béla
2. Település: Semjén
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
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
Akönyvtárat használók segítségnyújtása.Fiatal pálya kezdőknek való segítségnyújtás.Email
fókok létrehozása,regisztráció álláshirdetések honlapjaira,önéletrajz megírásban való
segítségnyujtás
és
eligazodás,email-en
való
elküldése.Iratok,dokumentumok,
fénymásolata,annak kitöltéséban való segítség nyújtás.
,
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:
Mártha Csaba Döge Község Alpolgármestere és 2009-ben Semjénben rendezett rally
szervezője.Ignác Péter 2010-ben Kisvárdán szerveztt rally show szervezője.Mészáros Iván az
R.T.E jog tulajdonosa. Egri Gábor amatőr tuning és amatőr rally show jogtulajdonos.
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.Kézműves szabadfoglalkozás,

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: Balogh Józsefné
2. Település: Tiszacsermely
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 2
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 13
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 6
7. A munkából kiesett napok száma: 0
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek feltöltése a www.bodrogkoz.com oldalra; Könyvek folyamatos feltöltése a Corvinába.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A helyi Biztos Kezdetház munkatársaival való kapcsolatfelvétel, Polgármester folyamatos
tájékoztatása, Helyi pedagógusokkal való kapcsolatfelvétel
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
A polgármesterrel megbeszélést tartottunk a Pácini táboroztatással kapcslatban
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:
leírása:
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: Kiss Attila
2. Település: Zemplénagárd
3. Beszámolási időszak: 2014. Június
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 3
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
Könyvtár üzemeltetése.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Könyvtári könyvek Cutter számozása.
Bodrogközi Körkép újság cikk írása.
Weblap szerkesztése.
Szakmai beszámló készítése.
Baba-Mama Klub szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
"Őrizd a tüzet"-Hagyományörzés népzenével című pályázat koordinálása.
“Időutazás a Bodrogközben” történelmi és helyismereti táboron való részvétel.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
A településról szóló információk elkészítése és közzététele a weblapon.
Forgatókönyv készítése és a rendezvény dokumentációjának megtervezése és legyártása.
Program szervezése: Falunap
Iskolai, óvodai, rendezvényeken való közreműködés.
Könyvtár működtetése.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Tomori Gáborné önkéntes segítő Tel.: 06-20/385-0080
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Borcsik Péter Üzletkötő Tel.:06-30/693-5995
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Nem releváns.
2
3.
leírása:

