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A projektet két, azonos értékeket 
képviselő szervezet hajtja végre, 
mely értékek a következők: ifjú-
sági oktatás, felelősségérzet he-
lyi csoportok iránt és az önkéntes 
munka támogatása. A két szerve-
zet évről évre vesz részt a közös-
ség szervezésében és von be ön-
kénteseket ilyenfajta folyamatok-
ba. A projektnek két fő célja van: 
közösségekbe integrálás és ön-
kéntesség előmozdítása. A lépés-
ről lépésre megközelítés (a fele-
lősségvállalás, a mentorálás és a 
felelősség átruházása), valamint 
a cselekvés általi tanulás segíte-
nek a projekt eredményeinek el-
érésében.

Projekt leírása
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A projekt célja két, kölcsönösen 
összefüggő társadalmi probléma 
kezelése, amely a felnevelkedő ge-
nerációkat érinti. Az első a csök-
kenő igény és motiváció a közös-
séghez való tartozás, az azért való 
cselekvés, valamint az önkéntes-
ként való fellépés iránt. Az önkén-
tes tevékenység és a közösség-
hez tartozás hiánya sokszor vezet 
a felelősségvállalás hiányához is, 
amely személyi és társadalmi káro-
kat is okozhat. Ez a jelenség a ha-
tár mindkét oldalán megfigyelhe-
tő, melyet a projektpartnerek már 
felismertek, és napi tevékenységük 
során kezdtek el kezelni. Ezáltal a 
projekt és a keretein belül megva-
lósuló együttműködés a már meg-
kezdett tevékenységeknek és kül-
detésnek lesz a folytatása. A prob-
lémamegoldás a fiatalok motivá-
lásával kezdődik melyet szemé-
lyes tapasztalat, a közösségek ere-
je és az önkéntes tevékenység ré-
vén mutatunk be nekik. A projekt-
partnerek célja, hogy a fiatalokat 
arra ösztönözzék, hogy nagyobb 
részben köteleződjenek el és vál-
laljanak felelősséget. A projekt által 
kezelt második probléma – amely 
az első probléma közvetlen követ-
kezménye – az a jelenség, hogy a 
társadalom túlnyomó része csak 
a programok fogyasztója, de nem 
vesz részt azok szervezésében.
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A projekt oktatási és program-
szervezési tevékenysége nyitott 
a határmenti régió minden fia-
talja számára, azonban a partne-
rek különös hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy segítsék és támogas-
sák a hátrányos helyzetű szemé-
lyeket. A fiatalok közösségekben 
való részvétele azt jelenti, hogy 
esélyt kell teremteni számukra 
a kapcsolatépítésre és a társaik-
kal való tapasztalatcserére. Ezen-
kívül minden program, tevékeny-
ség és képzés ingyenes és elér-
hető a különböző sajtókban és 
csatornákon annak érdekében, 
hogy biztosítsuk minden érdeklő-
dő részvételét. Ezen túlmenően, 
mint tehetséggondozási hozzáál-
lás, figyelembe vesszük az egyes 
személyek lehetőségeit és kész-
ségeit, és megpróbáljuk őket a 
saját szükségleteiknek megfele-
lően támogatni, szem előtt tartva 
az egyenlő bánásmódot is.

 https://www.facebook.com/Community‑Footprint
‑ 174389426611071/
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Táncklubok

A tánc mint mozgás az együttműködés és a társadal-
mi viselkedés tipikus formája. A határ mindkét olda-
lán megrendezésre kerül a 32 alkalomból álló tánc-
klub (néptánc, klasszikus tánc).

Célja, hogy gyarapítsa a fiatalok néprajzi és kultúrtör-
téneti ismereteit, fejlessze a mozgáskultúrát, az esz-
tétikai érzéket, a koncentrálóképességet és a mun-
kafegyelmet. A képzés során viselkedés-, öltözködés-
kultúra és klasszikus táncok oktatása történik. A fog-
lalkozásokhoz koreográfia kidolgozása kapcsolódik, 
melyet két bál keretén belül nagyobb közönségnek 
is bemutatnak. A koreográfiát a tánctanár és a diá-
kok közösen készítik. A program résztvevői középis-
kolás fiatalok, akik a bál programjának egyes részeit 
együttműködve és öntevékenyen készítik elő.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt	havonta
		 helyszín:	 Szeged	és	Nagybecskerek,

Magyarország	és	Szerbia
		 szervező:	 Pro	Porta	Alapítvány,

Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.
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Önismereti tréningek

Az önkéntesek és a közösség tagjai személyes, fej-
lesztő tréningen vesznek részt a projekt ideje alatt, 
mint például pszichodráma, meseterápia, önisme-
ret. Kétnapos program. Tréning és műhelymunka kö-
zépiskolás fiatalok számára, helyi, és Magyarország-
ról érkező mentálhigiénés szakember vezetésével. 
Célja a fiatalok segítése abban, hogy reális és pozitív 
énképet alakítsanak ki magukról, képességeikről és 
korlátaikról. Fel tudják mérni, melyek azok a képes-
ségeik, amelyeket fejlesztve hatékonyan tudnak majd 
életükről gondoskodni, a társadalomban felelős sze-
mélyként jelen lenni.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt	5	alkalommal
		 helyszín:	 Szeged	és	Nagybecskerek,

Magyarország	és	Szerbia
		 szervező:	 Pro	Porta	Alapítvány,

Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.
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Alkotóházak

Valódi közösség formálása kreatív tevékenység. A kö-
zösségteremtés öröme egyfajta csoportdinamikai és 
csapatépítő tevékenység. Nem formális tanulási fo-
lyamatot jelent a közösség számára. A projekt kereté-
ben húsvéti és karácsonyi alkotóház kerül megszer-
vezésre. Egynapos rendezvény, melyen vajdasági és 
dél-alföldi fiatalok vesznek részt. Célja, hogy a diákok 
bepillantást nyerhessenek egymás kultúrájába, isme-
reteket szerezzenek különböző anyagok használatá-
ról, kézműves technikákról, azokat kipróbálják, közö-
sen alkossanak. A munkafolyamatok során erősödik 
közöttük az együttműködés, az egymásra való odafi-
gyelés, fejlődik az önkifejező képesség.

		 időpont:	 2018.	december	1.	és	2019.	április	13.
		 helyszín:	 Szeged	és	Nagybecskerek,

Magyarország	és	Szerbia
		 szervező:	 Pro	Porta	Alapítvány,

Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.
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Az adatbázis része a projekt szituáció analízisének, 
melynek előkészítése a KatHáz részéről történik a 
már meglévő közösségek, önkéntesek és kapcsolódó 
személyek számára. A projekt partner (Pro Porta Ala-
pítvány) célja a már meglévő jó példák és gyakorla-
tok összegyűjtése, melyet az adatbázishoz kapcsoló-
dó személyeknek kiküldenek.

		 időpont:	 a	projekt	kezdetén
		 helyszín:	 Szeged,	Magyarország
		 szervező:	 Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.

Adatbázis
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Az önkéntesek szívesség- és időcsere rendszerének 
létrehozása. A rendszer online fórumon keresztül 
működik koordinátor (projektmenedzser) támoga-
tásával. A tevékenység magában foglalja a bevezető 
műhelyt, a rendszerépítést, a résztvevők meghívását 
és a rendszer működtetését.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt	folyamatosan
		 helyszín:	 Szeged,	Magyarország
	 szervező:	 Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.

Időbank
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A kerekasztal beszélgetések sorozatát az érintett ön-
kéntesek és a közösség tagjai szervezik meg, mely-
be ők is aktívan bekapcsolódnak. A beszélgetés irá-
nyításáról és a nyílvános felszólalásokról szóló rövid 
workshop után beszélgetéseket szerveznek az ön-
kéntesek által javasolt témákról. A módszer erőssé-
ge a peer-to-peer hatás, mivel a témák megvitatásá-
ra a résztvevők azonos problémákat vethetnek fel. A 
résztvevők jobban motiválhatják egymást, mivel ha-
sonló a gondolkodásmódjuk és ez által partnerként 
kezelik egymást.

		 időpont:	 2018.	szeptember	15.	és
2019.	augusztus	24.

		 helyszín:	 Szeged,	Magyarország
		 szervező:	 Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.

Kortárs kérdez, kortárs válaszol
(kerekasztal beszélgetések – Peer 2 peer discussion)
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A magyar fiatalok és önkéntesek regionális találkozó-
ja Szegeden kerül megrendezésre. Témája a kulturá-
lis és közösségi értékek megőrzése, a fiatalok kész-
ség- és kompetenciafejlesztése (kézművesség, íjá-
szat, lovaglás, főzőverseny, ökológiai sátor, bábjáték, 
kvíz játékok, sakk, focitorna, tábortűz, teaház, kaland-
park).

		 időpont:	 2018.	augusztus	24-26.	és
2019.	március	9.

		 helyszín:	 Szeged,	Magyarország
	 szervező:	 Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.

Regionális találkozó
(Volun2Gather)



14

A közösségi kerékpáros túrák a közösségi vezetők 
számára szerveződnek csapatépítő tevékenységként. 
Ezek az események az új résztvevők számára kísér-
leti eseményként is funkcionálnak, mivel elég össze-
tettek ahhoz, hogy egy közösségi program minden 
egyes szervezési lépését modellezzék. Kitűnő alka-
lom egy közösségi és baráti híd felépítésére a két or-
szág között.

		 időpont:	 2018.	július	7.	és	2019.	május	11.
		 helyszín:	 Törökkanizsa	és	Palics,	Szerbia
		 szervező:	 Katház	Közhasznú	Nonprofit	Kft.

Határon átívelő biciklitúrák
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A Dél-Alföld egyik legértékesebb építészeti emléke a 
Szent Miklós tiszteletére emelt aracsi bencés, majd 
ferences templom és kolostor romja a szántóföld kö-
zepén emelkedik ki a vajdasági rónaságból. A részt-
vevők a Sóskopó nemzetközi természetvédelmi re-
zervátumon keresztül három órás gyaloglás után ér-
keznek a romtemplomhoz. Rövid előadás után kö-
zösségi találkozóra kerül sor a természetben. Az ün-
nepi szentmise és bográcsban elkészített ebéd után, 
sportvetélkedőkön és íjászatban próbálhatják ki 
ügyességüket a résztvevők. A találkozó, alkonyatkor 
a több mint ezer éves romtemplom falai között kul-
turális és hagyományápoló programmal zárul. Erre a 
találkozóra a szerbiai résztvevőkön kívül vendégeket 
hívunk Csongrád és Bács-Kiskun megyékből is.

		 időpont:	 2018.	július	14.
		 helyszín:	 Aracsi	Pusztatemplom,	Szerbia
		 szervező:	 Pro	Porta	Alapítvány

Közösségi találkozó gyalogos túrával
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A szerbiai Háló Egyesület az elmúlt években elvégez-
te az elérhető katolikus (keresztény) közösségek fel-
térképezését, felkeresve azok vezetőit. Adatbázist ké-
szített 250 közösségről. 25 közösség vezetőjével pe-
dig mélyinterjú készült adatokat gyűjtve munkájuk-
ról, tagságukról, tevékenységükről. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy nagy szükség mutatkozik külö-
nösképpen az ifjúsági korosztályhoz tartozó önkén-
tes közösség vezetők képzésére-találkozójára. Ezen 
igény kielégítését segíti a képzéssel egybekötött ta-
lálkozó.

		 időpont:	 2018.	szeptember	29-30.
		 helyszín:	 Mohol	–	Ada,	Szerbia
	 szervező:	 Pro	Porta	Alapítvány

Ifjúsági közösségek vezetőinek 
képzése-találkozója
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Torontáltorda civil és egyházi közösségeinek tagjai fo-
gadják a más vajdasági településekről érkezőket, mint-
egy 12-15 helységből. Ez alkalommal 10-15 vendég Ma-
gyarországról. A programok középpontjában a társada-
lom legkisebb közössége, a család áll. A találkozón be-
mutatkoznak a vendéglátók és bemutatják a települé-
sük, közösségük múltját, jelenét, hagyományaikat. Ezt 
követően a résztvevők kiscsoportos beszélgetésekben 
osztják meg tapasztalataikat, gondolataikat az előadás 
témájával kapcsolatban. A felnőtt programmal párhu-
zamosan gyerekprogramok, játszóház, kézműves fog-
lalkozások, az ifjúság számára készségfejlesztő és cso-
portépítő játékokra és sportprogramokra kerül sor. 
Az egynapos program célja, hogy a család alapértéke-
in túl felhívja a résztvevők figyelmét a helyi hagyomá-
nyok, értékek ápolásának fontosságára és a helyi kö-
zösségek megerősítésére.

		 időpont:	 2019.	június	1.
		 helyszín:	 Torontáltorda,	Szerbia
		 szervező:	 Pro	Porta	Alapítvány

Közösségi találkozó



Katház 
Közhasznú Nonprofit Kft.

6720 Szeged, 
Dugonics tér 12.

MAGYARORSZÁG

Pro Porta 
Alapítvány

23000 Nagybecskerek, 
Cara Dušana 59. 

SZERBIA

A	projektpartnerek	a	programváltoztatás	jogát	fenntartják!



JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum 
tartalmáért teljes mértékben a Katház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pro Porta Alapítvány 
vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió 
és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.


