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Tartalmi beszámoló 
 
I. Programok 
 
1. Nonprofit Képzési Műhely – a jogszabályi változásokról 
Meghívott előadó: Szablics Bálint főosztályvezető 
 
2. ELTE Önkéntes Napok - Partnerkapcsolatok, együttműködés, érdekvédelem erősegítése a 
felnőttképzési nonprofit szervezetek között, az élethosszig tartó tanulás támogatása. 
2012. március: Önkéntes és Iskolai Közösségi Szolgálat Nap 
2012. október: ELTE Önkéntes Nap – a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán 
Az ELTE PPK-n, mindkét alkalommal közel 200-200 egyetemista hallgató és több mint 40 
civil szervezet részvételével.   
 
3. Gyakornoki Program fejlesztése, hallgatók facilitálása  
A tervezett gyakornoki program sikeresen megvalósult, alapítványunk koordinálásával. 
Többéves munkánk eredményeképpen a szakmai gyakorlatok szervezésére széles 
partnerkapcsolatot alakítottunk ki. Alapítványunk 15-20 civil szervezetet és felnőttképzési 
intézményt vont be (és folyamatosan von be) a tevékenységbe. Az gyakornoki program 
fejlesztése a Budapesti Művelődési Központtal partneri együttműködésével történik. 
 
4. 2012. május 11-én Andragógus Szakmai Napot szerveztünk az összes andragógia MA (40 
fő) és andragógia BA (kb.130 fő) valamint oktatóik, gyakorlatvezetőik bevonásával. 
Aznap bemutattuk a szakmai gyakorlat keretében megjelentetett  „Szinoptikum” kiadványt is, 
mely az andragógus hallgatók munkáit mutatja be. 
 
5. 2012. szeptember: Állampolgári Részvétel Hete 
Közbizalom Magyarországon és az egyetemeken – előadások, vita és kérdőívezés. 
 
 
II: Fókuszban az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 
 
1. Alapítványunk megalakulása óta támogatja az idősek képzését. Több kutatás 
megvalósulását támogattuk, a kuratórium tagjai közül Maróti Andor és B. Gelencsér Katalin 
képzési programot dolgozott ki (2001-2002) , Molnár Anna és Arapovics Mária kutatásban 
(2005) és ismeretterjesztő előadássorozaton vett részt (2008). Egyetemista hallgatóink 
önkénteseink részt vesznek a XI. kerületi közösségfejlesztő és a Budapesti Művelődési 
Központ idősprogramjain segítőként. Intergenerációs programok valósultak meg 
(gyermekrajzpályázat idősekről, számítástechnikai felkészítés egyetemi hallgatók és 
nyugdíjasok közt) az elmúlt években. 
 
Együttműködés időseknek szervezett programokon a XI. kerületi önkormányzat, a Budapesti 
Művelődési Központ és  Közösségfejlesztők Egyesülete rendezvényein. 
Terveink: Intergenerációs programok szervezése idősek és egyetemisták részvételével: 
 
2. 2012. november 30. Időskori tanulás és intergenerációs konferencia támogatása  
 



3. Dr. Molnár Anna és dr. Striker Sándor 2010-2012-ben megvalósuló „Minőségi öregedés” 
tudományos kutatásának támogatása, angol nyelvű fordítások megvalósításával, hogy a 
kutatások nemzetközi kiadványokban is megjelenhessenek 
 
4. Az ELTE által szervezett Harmadik Kor Egyeteme program megvalósításának támogatása 
– szakmai gyakorlat megszervezésével, önkéntesek bevonásával. 
 
5. Segítettük az Önkéntes Központ Alapítvány Szenior Önkéntes programjának egyik 
rendezvényét, a kapcsolatok ápolásával erdélyi szervezetekkel alapítványunk is szenior 
önkéntes csereprogramot szeretne megvalósítani egyetemisták és idős erdélyi nyugdíjasok 
részvételével. 
 
III. Az élethosszig tartó tanulás és civil együttműködések támogatása 
 
1. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ átadása, mely Köblitz Birgit 
Ferenczy Noémi-díjas üvegművész alkotása. 
A szakmai díjat minden évben olyan egyént jutalmazunk, aki segíti a tudatosabb 
életszervezést, az életproblémák önsegítő, hatékony megoldását, a természeti, a környezeti, a 
kulturális értékek megbecsülését, és segíti az alkotó erők kibontakozását. Második 
alkalommal, tudományos munkásságáért és életművéért  DR. CSOMA GYULA tanár úrnak 
ítéltük az Élethosszig Tartó Művelődésért Díjat. 
 
2. Múzeumandragógiai programok szervezése és a részvétel támogatása (Ludwig Múzeum 
önkéntes programja, Petőfi Irodalmi Múzeum) 
 
IV. Könyvkiadás 
 
1.Szinoptikum - Szakdolgozat-kivonatok gyűjteménye (2012) 
ELTE PPK Andragógia szakos hallgatók absztrakt gyűjteménye. ISSN 2062-7009 
 
2. Kovács Benkei Balázs: Az informális tanulás és az előzetes tudás beszámítása kiadvány 
ISBN 978-963-89432-2-4 
 
V. Egyéb tevékenységek 
 
Önkéntesek képzése, felkészítése a feladatokra 
www.muvelodesert .hu honlap folyamatos frissítése 
Partnerkapcsolatok, együttműködés, érdekvédelem erősegítése a felnőttképzési nonprofit 
szervezetek között.  
A napi működés biztosítása - pénzügyi és szakmai adminisztráció, pályázatírás, szakmai 
tanácsadás. 
 
 


