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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 8
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári munka, corvinázás,könyvtár rendezés,fénykép gyűjtés, újságcikkhez anyag
gyűjtés, cikkek megírása, plakátolása, baba-mama klub szórólap kihordása, plakátolás, babamama klubban való részvétel, fényképezés, cigándi Komplex program egészségnapi
rendezvényének plakát kirakása, gyerekek megkeresése, szórólapok kihordása, Szünidei
gyerekfoglalkozások 2014 programok megszervezése, plakátok kihordása, újság széthordása,
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.
.
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. július 24.-én Asztalitenisz a tornateremben,
2. 2014.július 29.-én Quillingkép készítés
3. 2014.július 31.-én Teremfoci
leírása:
1. Július 24.-én a tornateremben gyülekeztek a kicsik és szüleik egy kis aztaliteniszezésre. Az
időjárás nem kedvezett a kinti játékoknak ezért is volt jó bent a tornateremben mozogni,
játszani. sajnos kevesen jöttek el mert még tartanak a táborok és sok család megérdemelt
pihenését most tölti, de a megjelentek azért tudtak játszani. Voltak akik a tollaslabdát
próbálták ki.
2. A rendezvény sorozat második alkalmával a könyvtárban gyűltek össze a gyerekek és a
szülők. A még újnak mondható quilling technikával ismerkedtek a megjelentek. Mindenki
talált magának megfelelő mintát, vagy motívumot amit megcsinált, kisebb- nagyobb sikerrel.

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. Kúlius
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: 4
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtári feladatok ellátása
cikk írás
rendezvények
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
könyvtár és teleház
augusztus 20-i előkészületek

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.Nyári gyermekprogramok a Művelődési Házban
2.
3.
leírása:
1. Három napos rendezvény a gyermekek szabadidő eltöltésére.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21
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 bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése, "Az én városom" című pályázat kiírása,
szervezése. Aszfaltrajz verseny szervezése, Rajz verseny szervezése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
1. A Cigándi Kábeltelevízió Híradójához a hírek, információk összegyűjtése
2. A Sarkantyús Néptáncegyüttes próbáinak látogatása
3.
4.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
1. Makkainé Novák Zsuzsannával a Szolgáltataó pont átadásához az ünnepi beszéd
megírásával kapcsolatban.
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. Pizsama-party
2. Rajz verseny
3. Aszfaltrajz verseny
leírása:
1. Első alkalommal rendeztük meg 2014.07.04-05-én a Pizsama-partyt aVárosi Könyvtárban,
melyne célja az volt, hogy még közelebb hozzuk a gyerekeket a könyvtárhoz.
2. "Az én városom"pályázathoz kapcsolódóan a Rajz versenyt 2014.07.09-én, melyen alsó
tagozatos gyerekek vettek részt.
3. Szintén "Az én városom" pályázathoz kapcsolóddóan szerveztük meg immár második
alkalommal az Aszfaltrajz versenyt 2014.07.25-én.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
Gasztronómia és hagyományőrzés

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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21
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
Corvina,könyvrendelés.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Kurucz Tamás, info@amuvelodeshaza.hu
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 vetélkedő
2.
3.
leírása:
1. Időpont: 2014. július 26. 14:00 óra Dámóc Művelődési ház. Program: 14:00-tól ki mit tud
vetélkedő megkezdése.16:00-tól eredményhírdetés
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: Gombos Róbertné
2. Település: Felsőberecki
3. Beszámolási időszak: 2014. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 8
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:
Barátságos foci mecs és zenés est megszervezése,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:
A
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Barátságos foci mecs és zenés est
leírása:
Meghívók készítése, kézbesítése.
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: 2014. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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 bodrogkoz.com híreinek szerkesztése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Községi rendezvényeken való közreműködés,fotódokumentáció készítése a helyi
rendezvényeken, könyvtár rendezése. Iskolai táborokban való közreműködés, a XX.Karcsai
Falunap előkészületei- program összeállítás,szponzorok keresése.

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:
Pataki Kerámia Kft.-Sárospatak- Szabó Nikolett 70/339-27-91
Csudaíz Mézeskalács-Pálháza-30/66-38-838
Filep Gyula-címfestő-30/364-53-83
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:

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. Kúlius
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: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 3
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek frissítése a honlapon. Baba-Mama klub meghívóinak kihordása és plakátolása. A
2014-es könyvrendelés összeírása. Gyerekesélyes projekt előadásának megszervezése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Látogató Központ munkájának segítése. A III. Karos-Tobolyka Lovasíjász Kupa/Pozsonyi
csata emléknap lebonyolítása. Az Apraja-Nagyja Sokadalom programjainak egyeztetése,
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:
Klisovszki Róbert (hangosítás, Karcsa): 06-70/626-53-49
Mátyás György (bábszínház, Sárospatak): 06-20/425-50-05
Muha Krisztina (néptánc, társastánc, Sárospatak): 06-20/968-83-88
Fekete Attila (Black Dance, modern zenére néptánc): 06-30/749-33-29
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. III. Karos-Tobolyka Lovasíjász Kupa, Pozsonyi csata emléknap
2.
leírása:
1. 2014. július 5.-én került megrendezésre lovasíjász kupánk. A verseny lebonyolítása után
kulturális programokon vehettek részt az ide érkezők. Egész nap az Igricek zenekar zenélt.
Fellépet a Sarkantyús Néptáncegyüttes, Halom Dalkör, volt Solymász bemutató, Baranta
bemutató.
2.

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. Július
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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 Hírportál folyamatos frissítése, A Tájoltatós pályázat folyamatos bonyolítása,
Könyvrendelés leadása, GYEP-es projekt "rendezvényeinek" szervezése, A Bodrogközi
Körkép terjesztése, Könyvek rendelése a Könyvtárba
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Közreműködés a II. Kisrozvágyi Falunap szervezésében és lebonyolításában, Nyári
programok szervezése a gyerekeknek (filmvetítés, játszóház stb.)
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. II. Kisrozvágyi Falunap
2.
3.
leírása:

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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 21
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 könyvtárban lévő könyvek szétválogatása az ISBN szám figyelembevételével, corvinába
való felvitel, selejtezés.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvkölcsönzés lebonyolítása, rendelés leadása, a klubban folyó kultúrális-, és szabadidős
tevékenységeknél / internetezés, csocsózás, pingpongozás/, - a szükséges eszközök
biztosítása, a rend-, és fegyelem betartására való odafigyelés.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Cigány amatőr táncegyüttes létrehozásának kezdeményezése, beszélgetés az érdeklődőkkel,
igények, lehetőségek felmérése, egyeztetések.
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
A bodrogköz-comon közzétett kulturális események nyomon követése, megosztása.
Közérdekű pályázati felhívások megosztása.
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: Vécsi Adrienn
2. Település: Nagyrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2014. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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:

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.
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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 8
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, 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:
A rendezvények megrendezésével együtt járó szakmai ismerettségek bővítése, kapcsolattartás.
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. XVII. Bodrogközi Napok
2.
3.
leírása:
1. A kulturális műsor teljeskörű megvalósítása, lebonyolítása, szervezése, utómunkálatok.
Kapcsolattartás a fellépő csoportokkal, szállításuk és ellátásuk biztosítása.
2.
3.
12. A településen megvalósult
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Castle Rock fesztivál
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 tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Fodor Tamás
2. Település: Révleányvár
3. Beszámolási időszak: 2014. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 8
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Könyvtár üzemeltetése.
Könyvtári könyvek selejtezése, törlési jegyzékbe vétele.
Szakmai beszámló készítése.
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:
Sápi József Tel.:06/70-619-0189
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Mészáros Tereza Tel.:06/30-372-5599
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Családi nap
1.
2.
leírása:
1. Révleányvári Öregek Napközis Otthona, Sarkantyús Néptánc Együttes, Sorversenyek, Foci
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
2.
leírása:

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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
kirakodó vásár.

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
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Osztálytalálkozó

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

leírása:
1. Huszonnyolc-éves osztálytalálkozó az 1986-ban végzett A-B-C-évfolyam találkozója.

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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 0
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 17
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma:
7. A munkából kiesett napok száma: 5
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek szerkesztése,Könyvtári feladatok ellátása,a könyvtárba járok eligazítása a
könyvtárban,az interneten való eligazodás. Szociális segítség nyújtás(átmeneti segély kérelme
megírása)Semjéni néptánc csoport fellpésre való szállítása.Polgármesteri hivatalban
helyettesítés(adminisztrációs munka és ügyintézés) Falunapra hangosítás elintézése,falunap ra
való felkészülés,és szervezés,fellépők szállítása,fogadása,vendégűllátása.Dokumentumok,irat
anyagok fénymásolása,születési anyakönyvi kivonat megkérése,ügyfél eligazitása ebben az
ügyben. Gyerekekkel való foglalkozás a könyvtárban( viselkedési problémák megbeszélése és
kiigazitása).Egyes fiatalok bizalmi probléminak megbeszélése,(tanácsot kérnek).Tovább
tanulási célal kérnek tanácsot,(több helyre is felvételt nyert diák,nem tud választani és
tanácsomat kéri,hogy én hogy látom).Szlovák rendőrség (Nagykapos) segítség
nyújtása(kamera rendszerben való eligazodás és kameraáltal felvett videók
letöltése,átmásolása az ök számára.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
B.I.P-s kollégákkal kapcsolattartás.
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.

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. Kúlius
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek feltöltése a www.bodrogkoz.com oldalra;Régi fényképek gyűjtése; Cikkírás a
Bodrogköz.com.-ba
b) A települési információs és kulturális tevékenység:

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
A polgármesterrel folyamatos kapcsolattartás, A Biztos Kezdet Gyerekház dolgozóival való
folyamatos kapcsolattartás, A Tiszacsermelyi Átalános Iskola tanáraival való kapcsolattartás l
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. Bevezetés a Média világába, filmvetítéssel egybekötve a Tiszacsermelyi Kultúrházban
2 Katica Bábszínház szereplése a Tiszacsermelyi Kultúrházban
leírása:
1 Beszélgetés a gyerekekkel a Mozi kialakulásáról ,filmnézés
2 Katica Bábszínház előadásában megnézték a gyerekek az Aranycsibe címú előadást
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 tevékenységéről
ALAPADATOK
1. Név: Orosz Csilla
2. Település: Tiszakarád
3. Beszámolási időszak: 2014. július
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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
Folyamatos könyvtári feladatok, könyvek cutterozása, könyvek rendezése, corvinázás.
Júliánis rendezvény szervezése, előkészítése, lebonyolítása.
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.Júliánis 2014. 07. 12. 10.00
Tiszakarád Faluház és területe
2.Társasjáték és filmvetítő délutánok
2014. július 4. 15.00, 2014. július 7. 15.00, 2014. július 11. 15.00, 2014. július 14. 15.00,
2014. július 18. 15.00, 2014. július 21. 15.00
leírása:
1.2014. 07. 12-én 10.00-tól Júliánis rendezvény valósult meg, ahol a résztvevők
társasjátékozhattak, filmet nézhettek, focizhattak, darts-ozhattak, aszfaltrajzversenyen
vehettek részt, karaokizhattak és közös főzésre is sor került.
2. Társasjáték és filmvetítő délutánokon a részvevő gyermekek sok társasjáték közül
választhattak kedvükre valóan. A filmvetítő délutánokon mesefilmekkel vártuk az
érdeeklődőket.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
leírása:

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. Kúlius
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 22
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.
Könyvtári könyvek Cutter számozása.
Bodrogközi Körkép újság terjesztése.
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.
Könyvrendelés.
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, lebonyolítása: Falunap
Könyvtár működtetése.
Könyvrendelés.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Bartkó Gábor önkéntes segítő Tel.: 06-20/911-9838
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Hajnal Lászlóné Halom Dalkör Vezetője Tel.:06-20/311-6209
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1. Falunap
2
3.

