
 

 

Mindennapi hagyományaink 

 

„Így újítunk mi!” 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A pályázó adatai 

- a pályázó neve:                     Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület 

- címe:                                     4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68. 

- munkahelyének neve:          Szafi Tanoda 

- címe:                                    4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68 

 

A pályázat adatai  

 

- A pályázat neve: (maximum 200 karakter) 

 SZAFI Tanoda Tündérkertjének kialakítása önkéntesek bevonásával 

 

- A szakmai innovációs program célja és várható eredményei: (maximum 1000 karakter) :  

 

A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület működteti a Szafi Tanodát, melyben 40 hátrányos helyzetű 

gyerekkel és családjaival foglalkozunk. Célunk a már meglévő Tündérkertünkben további 40 db 

őshonos gyümölcsfa telepítése melynek gondnokai a tanodás gyerekek lesznek. Mindenki örökbe 

fogadhat egy fát, ülteti, gondozza. Családi programok szervezése  a program keretén belül (4 db) , a 

szülők aktív bevonásával. A Tündérkert környezetének kialakítása és az egyes fafajták kiválasztását 

családi program meghirdetésével tervezzük. Célunk igazi közösség kialakítása a családon belüli és a 

települési értékek felfedezése, a hagyományok, a múlt tisztelete, a család összetartó erejének a 

megmutatása, a szülők és a gyerekek sikerélményhez juttatása, miközben felfedezik, megismerik 

lakóhelyük értékeit. Várt eredményünk: a bevont- számos problémával küzdő családok- 

életminőségének javítása, személetük formálása, közömbösségük átfordítása a településéért akarni és 

tenni tudó közösség kialakítása. 

 

- A program milyen innovatív elemeket tartalmaz a szokásos elemeken, módszereken túl és 

ennek milyen hozadéka van a hagyományos megvalósításokhoz képest: (maximum 2000 

karakter)  

A programot a Tanodába bevont, nagyrészt hátrányos helyzetű gyerekek ( 40 fő) és családjaik 

alkotják. Az Egyesület már évek óta dolgozik a közösségi tervezés módszerével, azonban eddig az 

egyébként is aktív lakosok bevonásával történtek a programjaink szervezése. Ebben a programban 

éppen a visszahúzódó,  a környezetében történő dolgokkal jellemzően  közömbös réteg megszólítása a 

módszerünk a Tanodába bevont gyerekeken keresztül. Egyesületünk központi tevékenysége a 

közművelődési tevékenység, rendelkezünk az önkormányzattal Közművelődéi Megállapodással, 



valamint m i gondoskodunk a Helyi Értéktár Bizottság működtetéséről. Ezt a tevékenységünket az 

önkénteseinek bevonásával végezzük, így erről már tud a település apraja-nagyja. Számos felajánlás 

érkezett már a Tündérkert kialakításával kapcsolatban is. Minden ötletet megbeszélünk és kis 

munkacsoportokban tervezzük a részletes kidolgozást. 

Az őshonos fák kiválasztását a bevont családok végzik el, ők döntik el milyen fajtát szeretnének 

ültetni. A fák ültetéséhez kapcsolódóan szeretnénk hagyományőrzés keretében különböző 

programokat is szervezni ( népi étkek napja, lekvár főzés, csigacsinálás, hagyományos oltványozás,) 

melyet szintén a munkacsoportok végeznek el. A gyerekek aktív bevonását is tervezzük- főleg a 

nyugdíjasok megszólításában ( nagymamák és nagypapák tudásának átadását szeretnénk  elérni baráti 

körben. Az apák is fontos szerepet kapnak terveink szerint az ültetés, metszés, kerti munkák tervezését 

ők határozzák meg, irányítják az ezzel kapcsolatos teendőket 

A programot minden generáció érezze a magáénak-unokától- nagyszülőig-  ez a kulcsa a hosszú távú 

fenntarthatóságnak. Tündérkert Védnök cím elnyeréséért Vándor kupát indítunk  . Az értékmentő 

munkát rendezvényenként értékeljük és Tündérgondnok kuponokat gyűjthetnek a családok.. A legtöbb 

kupont gyűjtő család lesz a Tündérkert VÉDNÖKE egy teljes évig. 

 

      

- A szakmai innovációs program illeszkedése a közművelődési feladatellátás rendszerébe: 

(maximum 500 karakter) 

 

Egyesületünk partnerszervezete  a Kulturális Közfoglalkoztatotti  programnak, melynek munkatársai 

részt vesznek a projekt kidolgozásában és megvalósításában. A Tündérkertet szeretnénk a település  

helyi értéktárába felvenni. Az Egyesület működteti a Helyi Értéktár Bizottságot, mely javasolni fogja 

az értéktárba történő felvételt. A program során a hagyományőrzés, értékmentés és a természeti  

környezetünk védelme a központi elem, rendezvények, szakmai műhelymunka keretében előadások 

szervezése a régmúlt értékeinek , irodalmi és történeti értékeinek bemutatására. 

      

 

- A szakmai innovációs program célközönségének meghatározása: (maximum 1000 karakter) 

Elsődleges célcsoport a Tanodás gyerekek (40 fő) és családjaik. Közvetett célcsoportunk: a település 

önkormányzata, köznevelési, közoktatási intézményei, civil szervezetei, vagyis a település és a térség 

lakossága. Civil szervezetek közül kiemelten a Nyugdíjas Klub tagjainak bevonását tervezzük, mivel a 

hagyományőrzés és a helyi értékek megismerése, megőrzése, megtanulása nélkülük elképzelhetetlen. 

A helyi véleményformálók közé tartozik még az egyház, továbbá az önkormányzat képviselői,. A 

kapcsolatunk az említett szervezetekkel nagyon jó, számos programban dolgozunk együtt, a program 

népszerűsítésében és elfogadottá tételében tudnak hathatósan segíteni. 

Egyesületünk székhelye Nyírgyulaj település, azonban több tevékenységünket térségi szinten 

végezzük, pl az Ifi klub tagjai  5 településről járnak, továbbá  nemzetközi kulturális fesztiválok 

szervezésével már határmenti kapcsolatokra is szert tettünk. Jelen programunk célcsoportját alkotják a 

határon túli magyar szervezetek is.      

 

- A szakmai innovációs program megvalósításának terve (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, 

időtartam stb.): (maximum 2000 karakter)  

 

A programot 8 hónapban tervezzük megvalósítani 2017. március- 2017. október között. 

- Tervezés szakasza: 2017. március-április 4 alkalommal közösség i tervezés folytatása. Ennek 

során munkacsoportot állítunk fel, akik megtervezik a faültetéseket, az ütemtervet, a 

programhoz kapcsolódó szakmai találkozókat, a program kommunikációját. 



- Lebonyolítás:ültetés 2017.április-május faültetés- nyitó ünnepség, ahol a település nyugdíjas 

szervezete mutatkozik be, kemencés étkeket készítenek, régi nótákat énekelnek, tudás átadás-

átvétel céljából szakmai műhelymunka történik a nagyszülők és a Tanodás gyerekek között. A 

fák elültetése 2017. április és május hónapban 1-1 alkalommal kerül sor. Összesen 40 db fa 

kerül elültetésre 

- Lebonyolítás rendezvények: a gyerekek megrendezik a  Szafi Tanoda Tündérkert Napokat. 

összesen 4 alkalommal. június, július, szeptember és október hóban egy-egy alkalommal 

 Ennek keretében kulturális műsorokat adnak elő, továbbá a fák bemutatásához készítik el a 

bemutató anyagokat. Megtervezik a Tündérkert környezetének kialakítását- sétány, tanösvény 

kialakítása. A fák gyakran több száz éves történettel rendelkeznek. Ezeknek a  történeteknek a 

leírása, egy kötetben való megjelentetés előkészítése. 

A 4. rendezvény  sajtónyilvános záró programként kerül megrendezésre. A rendezvények közötti 

időszakban gyűjtőmunka történik a helyi értékekkel, népszokásokkal kapcsolatban, melyből 

minden rendezvényen megmutatjuk a legérdekesebb anyagokat .A záró rendezvényen kerül sor a 

Tündérkert Védnöke Kupa átadására a győztes család számára. 

 

      

 

- A szakmai innovációs program szükséges tárgyi feltételei (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, 

szakmai anyagok stb.): (maximum 1500 karakter) 

 

A program megvalósításához  őshonos  facsemeték megvásárlása  szükséges, összesen 40 db. Emellett 

minden más tárgyi feltétel rendelkezésére áll az Egyesületnek. ( pl kerti szerszámok az ültetéshez, 

továbbá kemence a népi ételek készítéséhez ) A szakmai anyag elkészítéséhez az informatikai 

eszközökkel szintén van  az Egyesület tulajdonában számítógép, nyomtató. 

      

 

- A szakmai innovációs program szükséges személyi feltételei: (maximum 1500 karakter) 

A program megvalósításához a személyi feltételek adottak. Egyrészt az Egyesület Kulturális 

közfoglalkoztatásban részt vevő munkatársai 2 fő, másrészt a Tanodában dolgozó pedagógusok 6 fő, 

továbbá az egyesület tagsága és önkéntesei, mintegy 140 fő. A bevont gyerekek és szüleire is 

számítunk a megvalósításban. Az egyesület rendes tagsága 10 fő, emellett pártoló tagok és önkéntesek 

összesen 150 fő. A település civil szervezetei- különösen a nyugdíjas klub tagjai is nagy örömmel 

vesznek részt minden programunkon, így rájuk is számíthatunk- tagságuk 25 fő. 

      

 

- A szakmai innovációs program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetés: 

  

Facsemete 40 db*1000 ft= 40.000 ft 

A rendezvényekhez szükséges alapanyag 4 db rendezvényhez kb 50.000 ft/alapanyag, összesen 4 

rendezvény*50.000 ft= 200.000 ft 

az önkéntesek költsége ( a programokon  4 db rendezvény kb 20-20 fő önkéntessel tervezünk, akik 

napi 6 órán túl végzik majd munkájukat  - az önkéntesek  ellátásához ásványvíz és étkeztetés költségét 

állítunk be 1000ft/fő/alkalom, összesen 20 fő*4 alk*1000 ft= 80.000 ft 

A projekt kommunikációjához a záró rendezvényre  a Sunshine rádió élő 4 órás kitelepülésének 

költsége 140.000 ft 

Összesen: 460.000 ft összköltséggel számolunk. 

 



 

- A szakmai innovációs program terjesztésével (kommunikáció, marketing) kapcsolatos 

elképzelések: (maximum 1500 karakter) 

 

A Tündérkert kialakításakor  sajtónyilvános rendezvényt tartunk.. Jelen programot a megyei 

napilapban megjelentetnénk- az eredményeket bemutatva. Emellett a záró rendezvény keretében 

meghívnánk a Sunshine rádiót és mintegy  4 órás élő közvetítés során szólalhatna meg minden 

támogató és helyi lakos a programmal kapcsolatban. A  fejlesztés eredményeit bemutató rendezvényre 

plakát és szórólap is készül, melyet a Tanodás gyerekeink  terveznek meg és osztanak szét a 

településen. Természetesen maga a program megvalósulását folyamatosan nyomon lehet követni a 

helyi önkormányzat és az egyesületünk honlapján is. Tapasztalatunk szerint nagyon szeretik 

visszanézni magukat a résztvevőek, ezért sok fotó készítését is tervezzük. 

 

Mellékletek feltöltése: 

Maximum 10 db fotó jpg vagy png formátumban, 300 dpi felbontásban. 

 

 

 


