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Záró-beszámoló 
a „Miskolciak munkaerőpiaci-, környezet- és esélytudatos közösségerősítése a népi kultúra segítségével” 

című, NEAO-KP-1-2021/2-000265 azonosító számú projektről 

 

I. A pályázat alapadatai: 

A pályázati kiírás tárgya: Közösségi környezet kollégium - Vegyes támogatás 2021. 

A pályázat címe: Miskolciak munkaerőpiaci-, környezet- és esélytudatos közösségerősítése a népi kultúra 

segítségével. 

A pályázat megvalósításának futamideje: 

Kezdő időpontja: 2021.04.01. 

Befejező időpontja: 2022.12.31. 

A finanszírozás típusa: előleg - vissza nem térítendő támogatás 

Az elnyert támogatás összege: 1.360.000 Ft 

A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása: A szervezet működési és szakmai programjainak biztosítása. A fő cél 

a miskolci 7-30 év közötti fiatalok és 50 év felettiek munkaerő-piaci esélyeinek javítása munkaerőpiaci szolgáltatásokkal 

az Alapítvány belvárosi tanácsadó irodájában és külső helyszíneken, a célcsoport környezet- és esélytudatosságának 

növelése, közösségerősítése a népi kultúra, a népi- ökokézműves foglalkozásokkal Önkéntes és Közösségi Napokon 

és workshopokon, illetve 30 önkéntesünk kompetenciafejlesztése Sebesvizen. A 680 fő közvetlen elérése hozzájárul a 

lokálpatriótizmus növeléséhez és az elvándorlás csökkenéséhez. 

 

II. A projekt szakmai bemutatása, megvalósult programok: 

A támogatott projekt fő célja a szervezet működési és szakmai programjainak biztosítása, miskolciak munkaerőpiaci-

, környezet- és esélytudatos közösségerősítése a népi kultúra segítségével. Két célcsoportunk a 7-29 éves fiatalok, és 

50 év felettiek.  

A megvalósított projekt céljai: 1. A célcsoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása. 2. A célcsoportok környezet- és 

esélytudatosságának növelése, közösségerősítése. 3. Önkénteseink kompetenciafejlesztése, érzékenyítése. Összesen 

15 programelem valósult meg, 570 fő vett részt a programokon, 8 önkéntest vontunk be a részmunkaidős foglalkoztatott 

mellé a programok megvalósításában.  

A megvalósult programok konkrét időpontjai, helyszínei, programtervei, a programok eredményei:  
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1. Munkaerőpiaci, környezettudatossági és esélyegyenlőségi szolgáltatás nyújtása (6 alkalom, 82 fő). 

Az irodában (személyes, telefonos és online) és külső helyszíneken (személyes) munkaerőpiaci, 

környezettudatossági és esélyegyenlőségi szolgáltatás nyújtása, lásd a rendezvények programelemeit, ahol 

lehetőség volt az egyéni és csoportos szolgáltatásokra is. 

2. Önkéntes és Közösségi Nap (1 alkalom, 141 fő). 

Időpont és helyszín: 2021.06.14. hétfő, 9,00-13,00 óra, Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda, 3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 1/A.,  

Program: 

Köszöntő, megnyitó, programismertetés, Szigeti Zoltánné, igazgató-helyettes, Matiscsákné dr. Lizák Marianna, 

irodavezető. Környezettudatos és esélyegyenlőségi workshop. A népi kultúra szerepe és jelentősége a 

közösségerősítésben, népi hangszerbemutató és néptáncbemutató, néptáncház. Az iskolaudvar takarítása, ereblyézés, 

dudvázás. Kézművesfoglalkozások újrahasznosítható anyagokból. Sportvetélkedők, csapatjátékok, társasjátékozás, 

kvízek. Vendéglátás. 

Fotók a programelemekről: 

    
Környezettudatos és esélyegyenlőségi workshop      A népi kultúra szerepe és jelentősége a közösségerősítésben, népi  

hangszerbemutató és néptáncbemutató, néptáncház 
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Kézművesfoglalkozások újrahasznosítható anyagokból         Iskolaudvar takarítása  

A programelem eredményei:141 fő résztvevő (jelenléti ív alapján), 6 önkéntes részvétele a megvalósításban. 

3. Önkénteseink kompetenciafejlesztése, érzékenyítése (1 alkalom, 15 fő).  

Időpont és helyszín: 2022.03.17-18., Miskolc Külterület 01062 hrsz. Támpont 3 Sebesvízi út, 3517. 

Program:  

2022.03.17. csütörtök  

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági workshop, irányított szakmai beszélgetés moderálással (4 tanóra)  

Vacsora  

Kvíz – és csapaterősítő játékok.   

Szabadfoglalkozás, kötetlen beszélgetés. Társasozás, Activity, kártyázás, csocsozás.   

2022.03.18. péntek  

Reggeli  

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági workshop, irányított szakmai beszélgetés moderálással (4 tanóra)  

Szabadfoglalkozás: séta Jávorkútra. Indulás haza Miskolcra 

A program eredményei: 15 fő részvétele a kompetenciafejlesztésen (jelenléti ív alapján) 

Fotók a programelemekről: 
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workshop, beszélgetés     workshop, beszélgetés 

 

    
workshop, beszélgetés    workshop, beszélgetés 

 

4. Környezettudatos és esélyegyenlőségi workshopok (4 alkalom, 110 fő).  

1. alkalom: 

Időpont és helyszín:  2021.04.21.szerda, 14,00 óra, online TEAMS értekezleten 

Irányított beszélgetések: Papp Mónika, SZIKRA Alapítvány munkatársának moderálásával. 1. Környezeti 

fenntarthatóság – mit tehetünk? 2. A természeti és a teremtett környezet kapcsolata.  

Matiscsákné dr. Lizák Marianna moderálásával: Esélyegyenlőség, diszkrimináció – mit tehetünk, hová fordulhatunk? 

A program eredményei: 16 fő részvétele a képernyőfotó és a TEAMS résztvevői lista szerint.  
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Fotók a programelemről: 

   

2. alkalom: 

Időpont és helyszín: 2021.06.14. hétfő, 9,10-10,30 óra, Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda, 3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 1/A.,  

Program: 

Környezettudatos és esélyegyenlőségi workshop, irányított szakmai beszélgetés Szele Zsolt és Matiscsákné dr. Lizák 

Marianna moderálásával. 

A program eredményei: 35 fő részvétele (141 főből akik a jelenléti ívet aláírták az Önkéntes napon  a 7-8. osztály vett 

részt)   

Fotó a programelemről: 

 
workshop 
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3. alkalom: 

Időpont és helyszín: 2022.03.21. hétfő, 14,00-15,00 óra, Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub, 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 

39-41.  

Program:  

Környezettudatos és esélyegyenlőségi workshop, irányított szakmai beszélgetés Szaláncziné Somos Zsuzsanna és 

Matiscsákné dr. Lizák Marianna moderálásával. 

A program eredményei: 30 fő résztvevő (jelenléti ív alapján) 

Fotó a programelemről: 

 

workshop 

4. alkalom: 

Időpont és helyszín: 2022.03.24. csütörtök 8,00-9,00 óra, Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda, 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.   

Program:  

Környezettudatos és esélyegyenlőségi workshop, irányított szakmai beszélgetés Szigeti Zoltánné és Matiscsákné dr. 

Lizák Marianna moderálásával. 

A program eredményei: 31 fő résztvevő (jelenléti ív alapján) 

Fotók a programelemről: 
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workshop                                                                                                          workshop 

 

5. Népi-öko-kézművesfoglalkozások (3 alkalom, 222 fő).  

1. alkalom: 

Időpont és helyszín: 2021.06.14. hétfő, 10,30-13,00 óra, Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda, 3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 1/A.  

Program: Népi öko-kézműves foglalkozás tartása (természetes és újrahasznosítható anyagokból) Részletes programot 

lásd az Önkéntes és Közösségi Napnál 

A program eredményei: 87 fő résztvevő (a 141 főből aki aláírta az Önkéntes Nap jelenléti ívét, az alső tagozat vett részt 

a kézművesfoglalkozásokon), 6 önkéntes részvétele a megvalósításban. 

Fotó a programelemről: 
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2. alkalom: 

Időpont és helyszín: 2022.02.20. 9,00-13,00 óra, Termelői Nap,  3535 Miskolc, Erzsébet tér. 

Program: Népi öko-kézműves foglalkozás tartása (Húsvéti díszek készítése természetes anyagokból) 

A program eredményei: 105 fő résztvevő (jelenléti ív alapján), 8 önkéntes vett részt a megvalósításban. 

Fotó a programelemről: 

 

3. alkalom: 

Időpont és helyszín: 2022.03.21. hétfő, 15,00-16,00 óra, Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub, 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 

39-41.5.  

Program:  

15,00-16,00 óra: Népi-ökokézműves foglalkozás (papírdobozok díszítése maradék textíliákkal) 

A program eredményei: 30 fő résztvevő (jelenléti ív alapján) 

Fotó a programelemről: 
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Köszönjük a támogatást! 

 

Miskolc, 2022.április 27.  

 

 

Matiscsákné dr. Lizák Marianna 

MINŐIES Alapítvány 

irodavezető 
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