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. Augusztus
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: 1
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,
plakát készítés,
plakátolása, baba-mama klub szórólap kihordása, baba-mama klubban való részvétel,
fényképezés, Szünidei gyerekfoglalkozások 2014 programok megszervezése, plakátok
kihordása, újságcikk megírása, fotókiállítás anyagának összeállítása, fotókiállítás
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. 2014.08.05. Szünidei gyermekfoglalkozások Üvegfestés
2. 2014.08.14. Szünidei gyermekfoglalkozások Sógyurmázás
3. 2014.08.20. Emlék képek bereckiből fotókiállítás
leírása:
1. A már rendszeressé vált foglalkozások augusztus 5-i alkalmával az üvegfestéssel
foglalkoztunk. Sok gyerek és szülő festett szebbnél szebb képeket sablonról, vagy az
ügyesebbek már maguktól is. Az elkészült képeket néhány napos száradás után a gyerekek
hazavihették, ahol is a szobájuk dísze lehet.
2. A szünidei foglalkozások utolsó alkalmával a sógyurmázásba tekinthettünk be. Különböző
állat és növény figurákat készítettek a gyerekek, amelyeket néhány perces száradás után ki is
festettek.
3.Augusztus 20-án az iskola aulájában gyűltek össze a falu lakosai, ahol a tőlük kapott régi
fényképekből nyílt kiállítás. A 30-as évek Gyöngyös Bokrétájától, családi és osztályképeken

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. Augusztus
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
Könyvtári feladatok ellátása
cikk írás
rendezvények szervezése, lebonyolítása
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Augusztus 20-i ünnepség szervezése , 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. Bolhapiac
2. Főzőverseny
3.
leírása:
1. A település lakóinak lehetőségük nyílt elárusítani illetve elcserélni megunt dolgaikat.
2. Az augusztus 20-i ünnepség kísérőprogramja
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Augusztus 20-i ünnepség
2.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Bodrogközi Információs Pontok (BIP) című programban
(TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009) a közösségfejlesztő munkatárs havi tevékenységérő
ALAPADATOK
1. Név: Kovács Gábor
2. Település: Cigánd
3. Beszámolási időszak: 2014. Augusztus
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:
7. A munkából kiesett napok száma:
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
A bodrogkoz.com honlap híreinek szerkesztése. A bodrogközi újsághoz a hírek, cikkek
begyűjtése és elküldése
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. Hegedűsné Orosz Nóra a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójával
a városnap szervezésével 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. Kulturális Séta Cigándon
2. Városnap
3. Homokvárépítő verseny
4. Őrizd a tüzet
leírása:
1. Cigánd fennállásának 725. városi rangra emelkedésének 10. évfordulója alkamából három
naposrendezvénysorozat kezdődött településünkön, melynek első napján életfa avatás,
könyvbemutató, kiállítások megnyitása, emlékmű avatás, kemence avatás történt.
2. Városnap a jubileum jegyében. Hagyományos települési rendezvény.
3. Második alkalommal szerveztünk Homokvárépítő versenyt, mely a II. Tiszai-Pet Kupa
betétprogramja volt.
4. Az NKA által támogatott Őrizd a tüzet pályázaton belül a Halom Dalkör látogatott el
településünkre.

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. Augusztus
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
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: 4
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Corvina,irodaszer igény elküldése, cikk írása az újságba .
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.Társasjáték klub
2.
3.
leírása:
1. Időpont: 2014. augusztus 7. 17:00 óra, Dámóci könyvtár. Program: társasjáték a
jelenlévőkkel
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. Augusztus
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: 4
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtár folyamatos üzemeltetése.Újság cikk megírása.
KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Barna Mónika Dámóci Asszonykórus vezetője: 06/31-325-8290
Darmos István Miskolci Kalamajka Bábszínház: 06/20-434-2051
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Kézműves foglalkozás,Falunap megszervezése,
leírása:
Meghívó készítése, kézbesítése,kézműves foglalkozás lebonyolítása
Falunapra a gyermekek felkészítése, próbák folyamatos koordinálása,díszletek készítése,
vendégek fogadása, műsorok megszervezése, egyeztetések a fellépőkkel, fényképek készítése.
Cikkek írása, könyvtár működtetése
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1.
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: Czető Judit
2. Település: Karcsa
3. Beszámolási időszak: 2014. Augusztus
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: 2
7. A munkából kiesett napok száma: 3
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
rendezvényeken, könyvtár rendezése. A XX.Karcsai Falunap lebonyolítása

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. XX. Karcsai Falunap, 2014. augusztus 9., 10:00
2.
3.
leírása:
1. Idén 20. alkalommal megrendezett falunap a vásártéren.
2.
3.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Projektzáró rendezvény, 2014.augusztus 13., Nagy Géza Műv. Központ, 11:00
2.
3.

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. Augusztus
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: 1
7. A munkából kiesett napok száma: 1
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Cikkek frissítése a honlapon. Baba-Mama klub meghívóinak kihordása és plakátolása. Cikkek
megírása a Bodrogközi körkép újságba.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Látogató Központ munkájának segítése. A III. Apraja-Nagyja Sokadalom programjainak
egyeztetése, szervezése, lebonyolítása és utómunkálatok. Plakátok és meghívók szerkesztése,
kiküldése. Köszönőlevelek megírása.
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. III.Apraja-Nagyja Sokadalom
2.
leírása:
1. 2014. augusztus 16.-án rendezték meg a III. Apraja-Nagyja Sokadaalmat. Színes
gyerekműsorokkal és felnőtt kulturális műsorokkal szórakoztatták a helyi közönséget.
Főzőversenyen is indulhattak a lakosok. Több mint 150 fő vett részt a rendezvényen.
2.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
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 tevékenységéről
ALAPADATOK
1. Név: Körmöndi Eszter
2. Település: Kisrozvágy
3. Beszámolási időszak: 2014. Augusztus
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 Hírportál folyamatos frissítése, A Tájoltatós pályázat folyamatos bonyolítása, GYEP-es
projekt "rendezvényeinek" szervezése, Cikk írása a Bodrogközi Körkép következő számába
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
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. Kézműves játszóház
2.
3.
leírása:
1. A gyermekek dekorációkat, ékszereket készítettek, amelyeket mindenki hazavihetett.
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: Téglásné Renyó Éva
2. Település: Lácacséke
3. Beszámolási időszak: 2014. Augusztus
4. A beszámolási időszakban teljesített képzési napok és szupervíziós napok száma: 1
5. A beszámolási időszakban a településen teljesített munkanapok száma: 17
6. Egyéb, a projekt folyamatával összefüggő tevékenységi napok száma: 0
7. A munkából kiesett napok száma: 3
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Ujságcikk szerkesztése. Kapcsolattartás a vezetőkkel, kollégákkal, a települési események
nyomon követése a bodrogközi hírportálon, és saját településen.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Könyvtári könyvek kölcsönzése, segítségnyújtás a könyvválasztásban.
Könyvek szétvállogatása ISB-n szám alapján, selejtezés, rendszerezés. Az ISB-n számmal
ellátott könyvek felvitele a corvina adatbázisba.

KAPCSOLATOK
9. A települési munka során létrejött helyi szakmai, szervezési kapcsolatok leírása:
Napi kapcsolat az önkormányzat vezetőivel hírszerzés céljából. Roma hagyományőrző
néptánceggyüttes létrejöttének kezdeményezése, próbák szervezése, rendfenntartás a
könyvtárban a nagyobb létszámú látogatók jelenlétekor a próbák idején.
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:

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. Augusztus
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
Honlap frissítése, hírek feltöltése
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Régi fényképek kiállítása
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.Régi fotó kiállítás
leírása:
1. Régi családi fotók és Nagyrozvágyról készült régi fényképek begyűjtése a falu
lakosságától, melyeket másolat formájában kiállításként paravánokon állítottam ki a falu
központjában lévő parkban, a II.Nagyrozvágyiak találkozóján.
12. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségi mentor
közreműködésével:
Megnevezése:
1. II.Nagyrozvágyiak találkozója
2.
3.
leírása:
1. Nagyrozvágyról elszármazottam meghívása egy találkozóra ahol ismerősökkel, barátokkal
találkozhattak sok-sok év után. A falu bemutatása egy "nyílt nap" keretében. Színes
programok.
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: Csillik Csilla
2. Település: Pácin
3. Beszámolási időszak: 2014. Augusztus
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:
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. Információ szolgáltatás a falu lakosai részére.Nyomtatás, fénymásolás,
önéletrajzok készítése és egyéb segítségnyújtás megadása.
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. Eperidance Esszencia Produkciója
2. Szent István napi megemlékezés és kenyérszentelés
3.
leírása:
1. A produkció szervezése, lebonyolítása és utómunkálatok elvégzése, a vendégek részére
állófogadás szervezése és teljes körű lebonyolítása.
2. A megemlékezés teljeskörű megvalósítása, lebonyolítása, szervezése, utómunkálatok.
3.
12. A településen
közreműködésével:
Megnevezése:
1. Nem releváns.

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. Augusztus
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: 2
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:
Rolyák Géza tel:. 06/20- 610-4212
10. A települési munka során létrejött településközi vagy távolabbi szakmai kapcsolatok
leírása:
Mészáros Tereza tel:. 06/30-927-3438
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,

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. Augusztus
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:
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
(Bodrogközi Hírek) kezelés, számítógépek karbantartása, szakmai beszámoló készítése,
Rendezvények szervezése-lebonyolítása-dokumentálása, könyvek feltöltése a corvinarendszerbe-catterezés, Bodrogközi körkép terjesztése, meghívók- szórólapok- plakát
készítése-kézbesítése, "Őrizd a tüzer" nyertes pályázat lebonyolításának előkészítéselebonyolítása, baba-mama klub szervezése, informatikai képzés szervezése.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
kirakodó vásár,
"Őrizd a tüzet" ricsei állomása
Baba-Mama klub
Falunapok
Augsztus 20
Új Polgármesteri Hivatal átadása

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. Falunapok 2014-08-16.
2. "Őrizd a tüzer" ricsei állomása
leírása:
1. Falunapok keretei között rendeztük meg az Államalapítás ünnepséget (augusztus 20),
melyre a község lakosságát egy tál étellel, itallal és jó hangulatu rendezvénnyel vártuk.

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. Augusztus
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: 0
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; 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:
2 gyermek felkészítése és elvitele a Karosi Apraja -Nagyja Sokadalom elnevezésű
rendezvényre 2014 0 16-án
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése:
1 2014 augusztus 30 Dámóci népdalkőr fellépése az Őrizd a tüzet"elnevezésű projektben
2 2014 augusztus 30-án Tűzzsonglőrők fellépése
leírása:
1 Színes népdalok előadása,hagyományőrzés
2 Látványos tüzes" előadás
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. augusztus
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Folyamatos könyvtári tevékenységek. Könyvek cuttarozása, könyvek corvinázása, takarítás.
b) A települési információs és kulturális tevékenység:
Csiribiri együttes plakátolása, rendezvény előkészületeiben segítés, fotók készítése. Kecskés
Borbála könyvbemutatójának plakátolása, rendezvény előkészületeiben segítés, fotók
készítése. Sarkantyús Néptáncegyüttes fellépésén fotók készítése. 2014. augusztus 20-ai
rendezvények előkészítése, fotók készítése.

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.Főzőverseny
2.Csiribiri együttes gyermekműsora
3.Musical Műhely Miskolc műsora
leírása:
1.2014. augusztus 20-án főzőversenyre került sor aminek plakátolásában, fotózásában,
díjazásában is részt vettem.
2.2014. augusztus 18-án a Csiribiri együttes lépett fel a Faluházban. Rendezvény
leszervezése, előkészületei, lebonyolítása, fotózás volt a feladat.
3.2014. augusztus 20-án a Musical Műhely Miskolc műsorának leszervezése, előkészületei,
lebonyolítása.
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: 2014. Augusztus
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: 2
MUNKAFELADATOK
8. A településen teljesített munkanapokon elvégzett feladatok:
a) A projekt megbízásából
Hírek szerkesztése,Könyvtári feladatok ellátása,a könyvtárba járok eligazítása,az interneten
való eligazodás .Szociális segítség nyújtás(adó kártyaigénylés). Gyerekekkel való foglalkozás
a könyvtárban( viselkedési problémák megbeszélése és kiigazitása).Egyes fiatalok bizalmi
probléminak megbeszélése.Falugondnoki szolgálat helyettesítése.Nem beadott adó bevalással
kapcsolatos teendők (Felszólítás után).Megrendezett rendezvénnyel kapcsolatos
teendők(plakát
szerkestés,hangosítás,rendezvény
helyszin
kialakitása,rendbe
tétele,megterítése,fellépők megvendégelése).Rendezvény utáni helyre állítás(takarítás,stb)
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:
S.patak művház kollégával való egyeztetések. Felépőkkel való egyeztetés (Orosz
Sándor)Tényleg zenekar vezetője.
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK (több esemény rendezvény kitöltésekor kérjük, sorszámozzon)
11. A településen megvalósult rendezvények, események a közösségfejlesztő munkatárs
szervezésében:
Megnevezése: Népzenei Koncert. Tényleg zenekar jóvoltából
1.
2.
3.
leírása:
1. Öt fős népzenei zenekar,hazai és máj táj egységröl való népzenék játszása,és különleges
hangszerek bemutatása.
2.
3.
12. A településen
közreműködésével:

megvalósult

rendezvények,

események

a

közösségi

mentor

