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1. A támogatást igénylő bemutatása  

1.1. A támogatást igénylő bemutatása a fejlesztés szempontjából 

 

Pálháza kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sátoraljaújhelyi járásában, a Hegyközben. Miskolctól 

87 kilométerre keletre található. Magyarország legkisebb városa. Pálháza a 3719-es számú közúton 

közelíthető meg Sátoraljaújhely és Hollóháza irányából. A településen ágazik ki a 3708-as számú út 

Telkibánya, illetve a 37125-ös út Kishuta felé. 

A települést rendszeres autóbuszjáratok kötik össze Sátoraljaújhellyel, Hollóházával, Gönccel. 

2005-ben városi rangra emelték, ezzel az ország legkisebb népességű, és legészakibb fekvésű városa 

lett. 

 
 

Pálháza lakónépessége 1060 fő (2015. jan. 1.).  

A város lakónépessége 1997 és 1999 között nőtt, azonban 1999 és 2006 között ez a szám szinte 

folyamatosan csökkent, összességében a vizsgált tíz év alatt mintegy 50 fővel. A lakónépesség 

korcsoportonkénti összetétele az elmúlt 10 év során jelentős mértékben nem változott. 

A kistérségben a cigány, a német, a szlovák és a ruszin kisebbség van jelen. A cigány kisebbség 

mindegyik településen megjelenik. A kistérségben magas a munkanélküliségi ráta értéke, a 

munkanélküliek iskolázottsági szintje is kedvezőtlenebb a megyei átlagnál. A szakképzetlenek aránya 

magas (meghaladja az 50%-ot).  

Pozitív lehetőségeket rejt magában, hogy az állandó népesség 60%-a (több mint 15.000 fő) aktív korú, 

tehát 18-59 éves korú közé esik. Az időskorúak (60 évesnél idősebbek) aránya a kistérségben az állandó 

népesség 19 %-a, ami foglalkoztatási szempontból kedvezőbb, a megyei aránynál. 

 

Pálháza kistérségi szerepe jelentős több szempontból is:  

 A második legnépesebb település a térségben  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1toralja%C3%BAjhelyi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyk%C3%B6z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1toralja%C3%BAjhely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3h%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telkib%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kishuta
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6nc
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 Sátoraljaújhely mellett az egyetlen városi ranggal bíró település  

 A térségben Pálháza bír a legalacsonyabb munkanélküliségi rátával  

 A foglalkoztatottak aránya a térségi legjobb mutatóérték, kb. 33 % körül van  

 A városban egészségügyi központ működik  

 Térségi óvoda és általános iskola található a településen  

 A térség földrajzi középpontja  

 A Hegyközi vásárnapok több évtizede működnek a városban  

 A vállalkozási aktivitás Sátoraljaújhely után itt a legmagasabb  

 A városban működik Teleház1  

 

A támogatást igénylő szervezet az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza, mely 1913 óta folyamatosan 

működik. 2017. évben megszereztük a „közhasznú” minősítést. Az elmúlt időszakban elért 

eredményeinknek és aktív tevékenységünknek köszönhetően, az előző évtizedek folyamán stagnáló 

taglétszámunk nagymértékben növekedni kezdett. A két évvel ezelőtti –és több évtizede fix- 15 fős 

taglétszámunk, a tavalyi évben 24 főre, az idei évben pedig 42 főre emelkedett. Az utánpótlás 

nevelésre is nagy gondot fordítunk, a Hegyközi Általános Iskolás gyermekek számára megszerveztük a 

tűzoltó szakkört, mely nagy népszerűségnek örvend folyamatosan bővülő gyermeklétszámmal.  

Számukra elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk –anyagi lehetőségünkhöz mérten pedig- 

tanulmányi utakat szervezünk számukra a térség tűzoltóságaira. Tagjaink számára havi két-három 

alkalommal gyakorlatokat szervezünk, mellyel egyrészt az esetlegesen bekövetkező 

katasztrófahelyzetek megelőzésére, kezelésére és elhárítására készülünk fel, másrészt a pályázatokon 

elnyert eszközök (szivattyú, aggregátor, motorfűrészek, stb..) beüzemelését, szakszerű használatát, 

illetve katasztrófahelyzetek esetén ezek bevetésének technikáját sajátítjuk el. Az idei évben 

Kovácsvágáson megrendezett Megyei Tűzoltóversenyen a 2. helyet értük el. 2017-ben Vágáshután 

megrendezett Favágó verseny csapatversenyében I. helyet értük el. A 2015-ös évben egyesületünk 

pályázati forrásból 8 db Stihl motoros fűkaszát és 2 db Stihl motoros háti permetezőt szerzett be, 

melyekkel településünkön tűzmegelőzéséi és parlagfű mentesítési tevékenységet végzünk. Ezen irányú 

tevékenységünket szorosan együttműködve végezzük a helyi önkormányzattal. Mivel a parlagfűvel 

fertőzött területek száma és nagysága eléggé magas településünkön, ezért heti két-három alkalommal, 

általában (folyamatosan változó) 8-10 fővel végezzük ezen tevékenységünket. A tavalyi évi működési 

támogatásnak köszönhetően –többek között- védőruházatot és védőfelszereléseket is sikerült 

beszerezni 11 fő számára, illetve munkavédelmi oktatást biztosítottunk teljes taglétszámunknak. 

Működésünk során szorosan együttműködünk a helyi és a térségben működő civil szervezetekkel is. A 

helyi Polgárőr Egyesülettel együttműködve katasztrófavédelmi napot szerveztünk településünkön, 

melynek sikerére való tekintettel, a továbbiakban minden évben hagyományosan szeretnénk 

megrendezni. 2017. év májusában pályázati forrásból megrendezzük településünkön a Hegyközi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai felkészítő napján, illetve versenyét. Pálháza Fejlődéséért 

                                                           
1 A teleház egy olyan központ, amely modern multimédia-eszközökkel van felszerelve (pl.: számítógép, fénymásoló, fax, szkenner, telefon, 
internet). Ilyen központokat azokon a hátrányos helyzetű településeken hoznak létre, ahol nehezen hozzáférhetőek ezek az eszközök. Ennek 
köszönhetően a helybeliek is kivehetik részüket a világ információs hálózatából. A teleházak legfőképp abban segítenek, hogy csökkenjen az 
ún. digitális szakadék, amely azt jelenti, hogy egyazon társadalomban élő emberek közül, az ún. (tudás)elit és a digitális közjavakból 
leszakadtak között valamilyen mértékű különbség van. Az eszközök elérhetősége pedig generációknak ad lehetőséget arra, hogy tájékozott 
legyen a digitális élet területén. 
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Alapítvány támogatásával Egészségnapot valósítottunk meg, továbbá konzorcium formájában 

együttműködve Európai Uniós pályázatot nyújtottunk be a település Sportöltözőjének energetikai 

korszerűsítésére. A hagyományápoló nemzetiségi civil szervezetekkel szintén együttműködünk, közös 

nemzetiségi hagyományápoló programokat valósítunk meg.  Részt vettünk, a helyi önkormányzat által 

szervezett gyermeknapon, illetve a Hegyközi Általános Iskola által szervezett Családi nap 

megvalósításában. Az OKF által meghirdetett forrásokra sikeresen pályáztunk, így ruházatokat, 

védőfelszereléseket, tűzoltó felszereléseket (dugólétra, tűzcsapkulcs, tömlők, szikracsapók, stb..) és 

áramfejlesztőt nyertünk. Európai Uniós pályázatot nyújtottunk be közel 30 millió Forint értékben 

eszközállományunk korszerűsítésére. 

 

Elsőként a közbiztonság megteremtését kívánjuk elérni, az esetlegesen kialakuló katasztrófa helyzetek 

megelőzése, kezelése és elhárítása révén. Működési költségeink fedezésével ezen irányú 

tevékenységünket teljes mértékben el tudjuk látni, ezzel megteremtve a település és lakosság 

biztonságát, javítva életszínvonalukat, életminőségüket. 

  

Utánpótlás nevelés biztosítása terén fontos tevékenységünk, hiszen a gyermekeket már iskolás korban 

megismertetni igyekszünk a katasztrófahelyzetek megelőzésével, kezelésével, melyet akár az otthoni 

környezetben is hasznosítani tudnak. 

Ennek keretében megismerkednek a szakmával, ezáltal pályaválasztási segédletként is szolgál. A 

gyerekek számára biztosítjuk a tűzoltóversenyeken való részvételt, ezáltal kialakul bennük az 

egészséges versenyszellem, a közösséghez, egymáshoz való tartozás tudata, valamint megteremtjük 

számukra a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.  

 

Parlagfű mentesítési tevékenység: a település élhetőbbé, egészségesebbé tétele, turisztikai 

szempontok, előnyök erősítése, ezáltal az itt töltött vendégéjszakák növelése. Ennek közvetlen 

hatásaként a turisztikából élő magánszemélyek, gazdasági egységek bevételének növelése, javítva az 

életminőséget, csökkentve a munkanélküliséget. 

 

Együttműködés a helyi civil szervezetekkel: együttes elképzelések révén közös pályázatok benyújtása. 

Közösen megszervezett rendezvények számának és minőségi színvonalának növelése. A település, 

illetve lakosai számára értékteremtő közös tevékenységek biztosítása. Ezzel növelve a település 

lakosságmegtartó erejét. 

 

Nemzetiség hagyományainak ápolása: ezen irányú tevékenységünkkel, a településünkön élő szlovák 

nemzetiséghez tartozó kisebbség kultúrájának, nemzeti hovatartozásának, identitásának megőrzését 

kívánjuk elérni, közös foglalkozásokkal, rendezvényekkel, programokkal. 

 

Az önkéntesség és abból fakadó előnyök népszerűsítése kapcsán tevékenységünk és az eddigi elért 

eredményeink ösztönzőleg hatnak a település lakosainak önszerveződő és a köz érdekében tenni 

akarók vágyára. Ezt bizonyítja taglétszámunk folyamatos nagymértékű növekedése. Ennek hatására 

még több, még nagyobb fejlesztést tudunk elérni, az önkéntesség közösséget létrehozó, 

összekovácsoló és egy közös cél elérése érdekében együtt munkálkodó erejével. 

 

A fentiekből is jól látszik, hogy a támogatást igénylő szervezet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza 
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a projektcélok eléréséhez kapcsolódó kellő mennyiségű szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

 

A megvalósításhoz kapcsolódóan minden szükséges szervezeti, humán erőforrás és infrastrukturális 

feltétel biztosított.  

A projekt fő megvalósítási helyszíne az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza épülete. Ezen a helyszínen 

biztosított a megfelelő méretű külső-belső, megfelelő infrastruktúrával ellátott helyiség, ahol a 

foglalkozásokat és programokat zavartalanul le lehet bonyolítani. 

 

A felmerülő igények kielégítésére az Egyesület az alábbi eszközök beszerzését tervezi a projekt 

zökkenőmentes lebonyolítása érdekében: 

 Munkavédelmi ruházat (nadrág és zubbony) (20 darab) 

 Munkavédelmi bakancs (20 darab) 

 Munkavédelmi kesztyű (20 darab) 

 Esőköpeny (20 darab) 

 Munkavédelmi kabát (téli) (20 darab) 

 

1.2. A projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában résztvevők 

bemutatása 

 

A projekt lebonyolításában az Egyesület személyi kapacitásaira építve biztosított a kellő mennyiségű 

és tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító. A pályázó vállalja, hogy a projekt teljes időtartama 

alatt 1 fő szakmai vezetőt, 1 fő pénzügyi vezetőt, 1 fő projektmenedzsert és 2 fő szakmai megvalósítót 

alkalmaz.  

 

A projektmenedzser felelős a projekt tevékenységeinek és a projektben résztvevő szakértők, 

partnerek összefogásáért, közvetlen irányításáért; a felmerülő kockázatok észleléséért és kezeléséért, 

valamint a projekt megfelelő szintű és minőségű adminisztrációjának biztosításáért. A 

projektmenedzser közvetlenül tartja a kapcsolatot a projektben résztvevő szakmai megvalósítókkal, 

szolgáltatókkal és a projekt előrehaladásáról rendszeresen beszámol a pályázónak. A 

projektmenedzser felelős a Közreműködő Szervezettel való folyamatos kapcsolattartásért, a 

jelentések, dokumentációk időben történő, megfelelő leadásáért, továbbá a projekt pénzügyi 

elszámolásáért és adminisztrációjáért. 

 

A projekt megvalósítását, a projektmenedzsment munkáját a projektmenedzsment szervezethez 

tartozó pénzügyi vezető is segíti. 

 

A projektmenedzsment kapacitásnak különös tekintettel az alábbi tevékenységeket szükséges 

biztosítani: 

- Projekt előrehaladási jelentés készítése,  szükség esetén hiánypótlások elkészítése; támogató 

szakértői tevékenység; 

- Kifizetési kérelmek összeállítása a pénzügyi vezető közreműködésével, a kifizetési kérelemhez 

szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának ellenőrzése; 

- Részvétel helyszíni ellenőrzéseken a projektmegvalósítás folyamatában. 
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A projektgazda a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai 

vezetőt alkalmaz. A projekt szakmai vezetője a projekt teljes időtartama alatt jelen van és irányítja a 

projekttel kapcsolatos munkákat. Felelős a magas színvonalú szakmai munkáért, és közvetlenül részt 

vesz a szakmai tevékenységben. Kapcsolatot tart az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a szakmai 

megvalósítókkal és a célcsoporttal, szaktudásával hozzájárul a költségvetésbe betervezett szakmai 

programok lebonyolításához, részt vesz a célcsoporttal való kapcsolattartásban, felügyeli és 

együttműködik a pénzügy elszámolások végzését illetően. 

 

A projektbe 2 fő tanácsadó is bevonásra kerül. (Személyzeti és pályaválasztási szakértő, valamint 

Képzési és személyzetfejlesztési szakértő 10-10 órában) 

 

2. A projekt megalapozása, céljai és tevékenységei 

2.1. A tervezett fejlesztés céljai 

 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek - jelen pályázat benyújtásával – célja az, hogy a fiatalok – különösen 

a 18 és 22 éves kor közötti, középfokú tanulmányaikat befejező, aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, 

valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkezők - számára népszerűsítse az önkéntességet. 

Ennek során a fiatalok az önkéntes szolgálatukat és munkájukat szervezetten, hasznosan, megfelelő 

képzésekkel megtámogatva végezhetik, szélesebb társadalmi körben, ezáltal is megalapozva a későbbi 

tudatos pályaválasztást.  

 

Az egyesület által megfogalmazott és a pályázathoz kapcsolódó célok az alábbiak:  

 a célcsoport képességeinek fejlesztése informális és nem formális képzésekkel 

 a munka világába történő hatékonyabb elhelyezkedés lehetőségének biztosítása 

 tudatos pályaválasztás megalapozása 

 a fiatalok tapasztalatainak szélesítése a megalapozott pályaválasztás megvalósítása érdekében 

 az egyesület képessé tétele a fiatalok hatékony és produktív fogadására 

 karitatív tevékenységre való hajlandóság növelése 

 magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának 

ösztönzése 

A projekt illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott célkitűzésekhez, szellemiségében azzal 

összhangban került kiválasztásra a célcsoport, az elérendő célok meghatározása és a bemutatásra 

kerülő program komplexitása is. 

 

A projekt megvalósításának helyszíne Pálháza városa.  

 

Összefoglaló SWOT-elemzés és problémafa2 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Pálháza központi szerepe a térségi 
településhálózatban  

 Munkahelyek alacsony száma  

 Relatíve nehézkes, periférikus 
megközelíthetőség  

                                                           
2 PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA (LOCAL AGENDA 21) 2015 
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 Komolyabb szennyeződésektől mentes 
természeti környezet  

 Egészségügyi ellátás jó színvonalú  

 A foglalkoztatáshoz a településen és 
vonzáskörzetében az aktív korú munkaerő 
biztosított  

 Ipari szakmakultúra és hagyományok 
megléte  

 Hagyományokra, falusi értékekre épülő 
környezet  

 Közeli nyitott határok, komplementaritás, 
nemzetközi együttműködések lehetősége  

 A város közműellátottsága jó  

 A legek városa  

 Kivételes mikroklíma  

 A hegyköz földrajzi középpontja  

 Viszonylag állandó korösszetétel  

 Kereskedelmi központ  

 A Zempléni tájvédelmi körzet mellett 
található  

 Különleges madárvédelmi körzet mellett 
fekszik  

 Az országos bicikliút nyomvonala átmegy a 
városon  

 A fejlődés iránt elkötelezett, stratégiában 
gondolkodó városvezetés  

 Előnyös földrajzi fekvés  

 Civilszervezetek jelenléte  

 Erős kulturális intézményi háttér  

 Egyedülálló mikroklímával rendelkezik  

 Turisztikai attrakciók közvetlen közelsége 
(Sárospatak, Füzérradványi kastély, Füzéri 
vár, stb.)  

 Városkörnyéki turisztikai attrakciók 
jelentős száma  

 Egyedülálló természeti képződmények 
közvetlen közelsége  

 Egyedülálló, az ország legrégebbi 
kisvasútja  

 „Legek városa” (legészakibb, legkisebb 
lélekszámú, legrégibb kisvasúttal 
rendelkezik, legmagasabb az 1 főre eső 
diplomások száma)  

 Múzeumok és kiállítóhelyek megléte (az 
egyetlen perlit-kiállítás)  

 Nemzetközi Kéktúra Útvonal a településen 
halad át (Kassa-Sátoraljaújhely)  

 Nyitott, ambíciózus városvezetés  

 Nincs „igazi” belvárosa, illetve nem 
összekapcsoltak az elemei (falusias jelleg 
jellemzi)  

 Alacsony jövedelmek, gyenge vásárlóerő, 
kereslet  

 A fejlesztésekben érdekelt intézmények, 
szervezetek koordinálatlansága, 
együttműködésük hiánya  

 Barna mezős, rozsda területek 
rehabilitációja megoldatlan  

 Kevés a terület a zöldmezős 
beruházásokhoz  

 Kényszervállalkozások jelenléte  

 Kvalifikált munkaerő elvándorlása  

 Nagyszámú szakképzetlen és alulképzett 
munkavállaló  

 Turisztikai termékek hiánya a kedvező 
adottságok ellenére  

 Kulturális rendezvények, programok 
ciklikussága  

 Szolgáltatások hiánya  

 Vállalkozói összefogások hiánya  

 Hegyközi települések összefogásának 
hiánya  

 Alacsony a kistérségben működő 
szervezetek közötti partneri 
együttműködés foka  

 Szakképzési rendszer hiányosságai, nem 
piacelvű képzések  

 Tőkeszegény vállalkozások  

 Külső befektetők hiánya  

 Térségmarketing hiánya  

 A gazdaság és oktatás közti kapcsolatok, 
kölcsönhatás hiánya  

 

LEHETŐSÉG-KIHASZNÁLÓ 
STRATÉGIAI IRÁNYOK 

VESZÉLY-ELHÁRÍTÓ 
STRATÉGIAI IRÁNYOK 

 Koordinált település-rehabilitációs 
programok indítása  

 A szoros kistérségi, hegyközi 
együttműködés – a térséget alkotó 
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 Középfokú (szak)képzés indítása, 
szakmaképzés  

 Kistérségi méretű integrált turizmus-
fejlesztési projektek elindítása  

 Összehangolt KKV fejlesztés  

 Célzott gazdaságfejlesztési koncepció 
kialakítása és vállalkozási aktivitás 
ösztönzése  

 Városfejlesztési Társaság létrehozása, a 
tervezés és operatív végrehajtás 
feladataira  

 A helyi védelemre érdemes épületekben a 
kulturális turizmus fogadására alkalmas 
intézményrendszer kiépítése (kézműves 
tábor, néprajzi bemutató)  

 Közös öko-turisztikai, aktív és 
lovasturisztikai programok a térségben  

 Az Északerdő aktívabb közreműködése és 
kooperációja  

 A település térségszervezői szerepének 
erősítése  

 Kulturális intézmények fokozottabb, 
hatékonyabb működése a vállalkozói 
szférával, turisztikai szolgáltatókkal  

 Pálházai Turisztikai Pont felállítása  

 EU-s fejlesztési pályázati források 
igénybevétele  
 

települések közti konfliktusok 
következtében – gyengül – aktív 
kezdeményezések tétele ennek 
elkerülésére.  

 Az át nem gondolt turizmus erősíti a 
környezet maradék értékeinek (táj, 
extenzív gazdálkodás stb.) erodálódását – 
tudatos fejlesztéssel elkerülhető.  

 Konfliktusok a turisták és a helyi lakosság 
között – belső felkészítéssel, marketinggel, 
kommunikációval elkerülhető  

 A fizetőképes kereslet nem növekszik – 
gazdasági vonzerő növelésével 
befektetések, jövedelem-
termelőképesség növelése szükséges  

 A partnerkapcsolatok nem megfelelő 
működése aktív kezdeményezésekkel 
elkerülhető.  

 További távolodás a szomszédos 
településektől a kooperációval elkerülhető  

 A vállalkozások tőkeszegénység miatti 
versenyképtelensége fokozódik, újabb 
munkahelyek szűnnek meg  

 Kevés megvalósítható pályázat készül  
 

 

Pálháza Város Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi programjában vállalta, hogy az elkészült és 

elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.  

Az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet. 

 

A SWOT analízisből is jól látszik, hogy Pálháza város és ezáltal az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mint helyi 

civil szervezet céljai a helyi esélyegyenlőségi politikával teljes mértékben összhangban vannak, azonos 

célrendszert fogalmaznak meg. Az együttműködés keretében a pályázó érvényesíteni kívánja ezeket a 

szempontokat. Az intézmények az esélyegyenlőség jegyében működnek. 

 

2.2. A fejlesztések célcsoportjai 

 

A projekt közvetlen célcsoportját azok a fiatalok adják, akik élethelyzeti krízissel és ebből adódó 

pályaorientációs nehézséggel küzdenek. Az önkéntes tevékenységen keresztül átélt társadalmi 

szolgálat és az ehhez közvetlenül és kiegészítő jelleggel kapcsolódó képzések segítik ezen fiatalok 
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tudatos pályaválasztását annak érdekében, hogy ne pályaelhagyó, hanem önmagukat ismerő, 

egzisztenciájukat tudatosan építő felnőttekké váljanak. A projekt közvetett célcsoportja a fiatalokat 

ebben a folyamatban segítő személyek. 

 

A célcsoport elérésének és bevonásának módja 

 

A célcsoportot közvetlen és közvetett módszerek alkalmazásával kívánjuk elérni. Közvetlen módszer 

a – célcsoportunkkal kapcsolatban lévő - intézményeken keresztül a célcsoportok megszólítása, 

tájékoztatása, figyelemfelhívás. Közvetett módszer keretében, a település és az Egyesület saját 

honlapján való közzététel. További lehetőség, hogy saját munkatársaink bevonásával közvetlenül, 

szórólap osztásával szólítsuk meg a célcsoportot. Egy jól megszerkesztett, rövid szórólap közvetlenül 

megszólíthatja a potenciális célcsoport tagot. 

A célcsoportok elérése az egyház, a közintézmények, iskola, óvoda bevonásával mind az idősebb, 

mind a fiatalkorúak felé jó kapcsolati alapot és megközelíthetőséget jelent. A mai viszonyok között 

kihagyhatatlan a saját internetes honlapon való tájékoztatás lehetősége. A felnövekvő generációk 

tagjai egyre többen és egyre többet használják az internetet a tájékozódásra. Egy jól 

megszerkesztett, és jól elhelyezett figyelem felhívó kampány több embert is el tud érni és meg 

tud szólítani. A nyomtatott és elektronikus médiumok hírt adnak a projekt indításáról és 

tájékoztatják a célcsoport tagokat a projekttel való kapcsolatfelvétel helyéről és időpontjáról. 

 

A célcsoport tájékoztatása és motiválása: A lehetséges célcsoport tagokat mind közvetlenül, mind 

közvetetten tájékoztatni kell a projektbe történő bekapcsolódás feltételeiről, a projekt teljesítésével 

járó feladatokról, elvárásokról, továbbá az ő előnyeikről, amelyeket a projekt nyújt számukra. 

 

Már a programok tervezésébe is bevonásra kerül a célcsoport: megtörténik a lakosság tájékoztatása az 

Egyesületnél tervezett munkáról, lehetőségekről, a közvetlenül közreműködő munkatársak kikérik a 

véleményüket a programmal kapcsolatosan, megkérdezik, mire van szükségük.  

Az általában használatos bevonási csatornák közé tartozik a korábbi résztvevők kapcsolati hálóján 

keresztül történő bevonás, ha más szolgáltatásaik kapcsán kapcsolatban állnak/álltak a célcsoportba 

tartozó személyekkel. A korábbi projektek résztvevői, amennyiben elégedettek voltak a kapott 

szolgáltatással, a legeredményesebb és leghitelesebb reklámozói programunknak, így az egyik 

leghatékonyabb bevonási csatornát jelentik.  

 

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek, szolgáltatások kialakítása, 

bemutatása 

 

Az alábbiakban részletezzük a projekt során megvalósuló programelemeket és azok kapcsolódását a 

Felhívásban nevesített támogatható tevékenységekhez.  

 

A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek I. Projekt szakmai 

megvalósítása 1. Toborzás, a program népszerűsítése, kiközvetítés tevékenység keretében: 

 

- Fiatalok toborzása, bevonása 
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Az önkéntesek bevonását nem csak Pálháza településről tervezzük, hanem a Hegyköz 18 településének 

vonatkozásában. A toborzás és a megvalósítás munkálataiba a Katasztrófavédelem is bevonásra kerül, 

melyről előzetesen egyeztettünk a helyi katasztrófavédelmi megbízottal. Annak érdekében, hogy a 

toborzás mind szélesebb körben megvalósuljon, egyrészt Pálháza város főbb intézményeiben 

tervezzük ezek megvalósítását: 

 Inkubátorház Pálháza  

 Térségi Művelődési Ház 

 Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ 

 

Pálháza város alábbi intézményeiben megtörténik a program szakmai bemutatása olyan önkéntesek 

bevonásával, akik be tudnak számolni az eddigi önkéntes tapasztalataikról. Így a célcsoport nemcsak 

egy szakmai tervet kap, hanem elő személyek élő tapasztalataiból merítve csatlakozhat a programhoz. 

Célcsoport: 18 évesnél idősebb, de 22. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik középfokú 

tanulmányaikat sikeresen befejezték, és aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint foglalkoztatási 

jogviszonnyal nem rendelkeznek (20 fő). 

 

- A támogatást igénylő promóciós anyagainak elkészítése  

Szakmai anyagok összeállítása az önkéntességről, annak nehézségeiről és örömeiről, jó gyakorlatokkal, 

élettörténetekkel.  

 

A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek I. Projekt szakmai 

megvalósítása 2. Képzések, felkészítések lebonyolítása tevékenység keretében: 

 

- Fiatalok felkészítése (lelki, fizikai)  

Önkéntességre felkészítő szeminárium fiataloknak önismereti és szituációs gyakorlatokkal, ami 2017 

decemberében 3 napos képzés formájában valósul meg.  

 

- Egészségügyi és egyéb szükséges alkalmassági vizsgálat végzése  

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a 20 fő fiatal önkéntes részére 2017 decemberében. 

 

- Munkavédelmi oktatás  

20 fő önkéntes részére munkavédelmi oktatás 2017 decemberében.  

 

- Az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges betanítás (belső képzés)  

A kiírásnak megfelelően 2 tanácsadót szeretnénk felvenni, akik folyamatosan segítik az önképző 

folyamatokat, külön felelnek az önkéntesek felkészítésének és mentorálásának a folyamatáért. 

 

- A fogadó szervezet és munkatársainak felkészítése az önkéntesek fogadására (konzorcium esetén 

csak azok a szervezetek vehetik igénybe, akik önkénteseket fogadnak) 

Az Egyesület felkészüléséhez szükséges képzési modulokat foglalja magában. Ezeknek a tartalmaknak 

a tudatos átgondolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet felkészülten fogadhasson 

önkénteseket. A képzés 2017. november és december hónapban valósul meg. 

- Bemeneti és kimeneti alapkompetencia mérése  
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A bemeneti és kimeneti alap kompetencia mérési koncepciójának összeállítása és a szervezetre 

szabása: Kompetenciamérő tesztcsomag összeállítása; A változás nyomon követésére alkalmas 

mérőeszköz kidolgozása és implementálása; Egyéni kompetencia mátrix összeállítása; Visszajelzési 

sablonok elkészítése 

 

- Nyelvi tanfolyam (angol/német) biztosítása, és/vagy „B”/ honvédelmi és katasztrófavédelmi 

közfeladatot ellátó szervezetek esetében „B” és/vagy „C1” kategóriás gépjármű vezetői engedély 

megszerzéséhez szükséges tanfolyam biztosítása  

„B” és/vagy „C1” kategóriás gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyam 

biztosítása 20 fő önkéntes részére a megvalósítás időtartama alatt egy alkalommal. 

 

- Fogadó szervezetek érintettjeinek (a célcsoporttagokkal foglalkozó koordinátorok, szakemberek) 

felkészítése  

Az Egyesület érintettjei számára tréningek, műhelymunka megvalósítása. Témák: Együttműködés 

fejlesztés; Szóbeli kommunikáció, Erőszakmentes kommunikáció, Asszertív kommunikáció; Coaching 

technikák; Mentoring technikák; Önismeret és társ ismeret; Időmenedzsment; Motivációs tréning; 

Visszajelzési technikák; Vezetői alapkompetenciák; Hatékony megbeszélések vezetése; 

Kulcskompetenciák az önkéntes munkában; Üzenetátvitel és prezentációtechnika; Stresszkezelés. A 

képzés 2017. november és december hónapban valósul meg. 

 

A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek I. Projekt szakmai 

megvalósítása 3. A programba bevont fiatalok részére nyújtott tanácsadás tevékenység keretében: 

 
- A fiatalok részére pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadás végzése  

„Merre tovább?” karrier program: pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadás 20 

főre, a megvalósítás időtartama alatt 2 alkalommal kerül megszervezésre. 

 

- Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos jogi és egészségügyi tájékoztatás, ismeretátadás  

A projektben megvalósítandó tanfolyam keretében megtörténik az önkéntesség jogi szabályozási 

hátterének megismerése, a közszolgálat és önkéntesség közötti fogalmi eltérések tisztázása. 

Tárgyalásra kerülnek az önkéntesség lehetséges területei, az egyes területek veszélyei, egészségügyi 

kockázatai, valamint a lehetséges betegségeknek és megelőzésüknek lehetőségei. 

 

- Önkéntesek kötelezettségeinek ismertetése, végrehajtásának ellenőrzése  

A tanfolyam keretében az önkéntes munka kötelezettségeinek ismertetése, ezen belül a nyilvántartási, 

munkaidő nyilvántartási kötelezettségek, valamint a lehetséges ellenőrzési pontok megtárgyalása, 

valamint az önkéntes munka végzésére vonatkozó korlátozások, jogszabályi háttér megvitatása 

történik meg. 

 

A fenti szakmai program megvalósításával a projekt fizikai zárásáig: 

- a programba bevont fiatalok aktivitása által elért teljesített órák száma havonta átlagosan 80 óra/fő,  

- 80 % azon bevont fiatalok aránya, akik a program sikeres elvégzése mellett, a nyelvi képzésen történő 

részvételt követően modulzáró vizsgát tesznek és  
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- 80 % azon bevont fiatalok aránya, akik a program sikeres elvégzése mellett „B” és/vagy „C1” 

kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzésen történő részvételt követően jogosítványt 

szereznek. 

 

2.4. Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez 

kapcsolódó mutatók 

 

A pályázó szervezet a projekt fizikai zárásának időpontjára vonatkozóan a pályázati felhívás által 

nevesített valamennyi indikátor és számszerűsített szakmai elvárás esetében vállalja a minimális 

elvárások teljesítését. A vállalt értékeket a lenti táblázatok foglalják össze. 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése 

A pályázó által 

vállalt érték 

2019.10.31. 

A programban részt vevő fiatalok havi aktivitása 80 óra/fő 

Nyelvi modulzáró vizsgát sikeresen letevő fiatalok aránya 80 % 

Jogosítványt szerző fiatalok aránya 80 % 

 

Indikátor neve Fő Elérésének dátuma 

Közvetített önkéntesek száma 20 2019.10.31. 

 

A projekt tervezése és megvalósítása során nem csak a fenti, mérőszámokkal is jellemezhető 

szempontokat kell szem előtt tartani, hanem az úgynevezett horizontális szempontrendszert is, jelen 

projekt esetében elsősorban az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat is kiemelten kell 

kezelni.  

Mindezek miatt a pályázó szervezet megfelel az alábbi elvárásoknak: 

- A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

- Az infokommunikációs akadálymentesítést azon beruházások esetében, ahol releváns, elvégzi. 

- Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen bemutatja. 

 

Mérföldkövek 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01-2019.10.31. A projektben 4 mérföldkő került tervezésre, 
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a szakmai és pénzügyi előrehaladás ütemének megfelelően. 

 

1. Mérföldkő:  

Az 1. mérföldkő elérésének időpontja: 2018.04.30. 

Elvárt teljesítmény: A projekt megkezdésétől számított 6 hónapon belül megtörténik a szerződések 30 

%-ának megkötése. A kifizetési igénylések összege eléri a támogatás 15 %-át.  

 

2. Mérföldkő:  

A 2. mérföldkő elérésének időpontja: 2018.10.31. 

Elvárt teljesítmény: A projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül megtörténik, de legkésőbb 

2018. október 31. a szerződések 60 %-ának megkötése. A kifizetési igénylések összege eléri a 

támogatás 50 %-át.  

 

3. Mérföldkő: 

A 3. mérföldkő elérésének időpontja: 2019.04.30. 

Elvárt teljesítmény: A projektben a megkötött szerződések elérik a tervezett érték 100 %-át. 

 

4. Mérföldkő: 

A 4. mérföldkő elérésének időpontja: 2019.10.31. 

Elvárt teljesítmény: A projekt fizikai befejezésére a Felhívásban előírt és a támogatási kérelemben 

vállalt összes tevékenység megvalósult, és projektszinten az összes elszámolható költség legalább 90 

%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 

 

3. A szakmai megvalósítás részletes ütemezése  

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

 

3.1.1. A kiszervezendő tevékenységek bemutatása, alátámasztása, mértékének indoklása 

 

A pályázat költségvetése a Felhívásban szereplő kiszervezett tevékenységekre meghatározott 

százalékos korlát (30 %) figyelembevételével került megtervezésre. 

 

3.1.2. Az eszközbeszerzések indokoltsága és a szakmai tevékenységekhez való kapcsolódása 

 

A projektben a programok sikeres lebonyolítása érdekében technikai háttéreszközök és egyéb 

eszközök beszerzése tervezett az alábbiak szerint: 

  Darab 

Nettó 
egységár 
(Ft/db) Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Munkavédelmi ruházat (nadrág 
 és zubbony) 20 27 559 551 181 148 819 700 000 

Munkavédelmi bakancs 20 11 811 236 220 63 780 300 000 

Munkavédelmi kesztyű 20 394 7 874 2 126 10 000 

Esőköpeny 20 5 512 110 236 29 764 140 000 
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Munkavédelmi kabát (téli) 20 31 496 629 921 170 079 800 000 

 

Az eszközök egyrészt az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, szakmai módszertanának alakítása és 

elterjesztése érdekében kerülnek beszerzésre, másrészt az Egyesület alkalmassá tételét az 

önkéntességgel kapcsolatos tevékenységekre, valamint a szakemberek és az önkéntesek képzését, 

önkéntes programok megvalósítását, az önkéntesek és az Egyesület koordinálását, folyamatos 

segítését hivatottak szolgálni. Végül, de nem utolsó sorban közvetve a menedzsment munkáját is 

támogatják a beszerzendő eszközök. 

 

3.1.3. A projekt hasznosulása, hatásai 

 

A projekt fő eredménye, hogy a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezett fiatalok részére az 

életpálya építéshez elengedhetetlen tapasztalatszerzést biztosítson az önkéntességen és a társadalmi 

szolgálaton keresztüli tanulás által. 

 

A projekt további eredménye, hogy a fiatalok önkéntes szolgálatukat és munkájukat szervezetten, 

hasznosan, megfelelő képzésekkel megtámogatva végezhetik. Ezáltal munkájuk felbecsülhetetlen 

társadalmi hasznot jelent majd, amely személyes szinten a fiatalok számára is fontos lesz az életpálya 

építésük során.  

 

Fentiek alapján összefoglalóan elmondható, hogy a projekt hosszú távú szervezeti és pénzügyi 

fenntarthatósága, a projekt eredményeinek hasznosulása biztosított. 

 

A pályázat hatásait annak célrendszerével együtt vizsgálva lehetséges meghatározni. Igazodva a 

célokhoz, a programok megvalósításával az alábbi hatások elérése a cél:  

 

A projekt rövid távú hatásai:  

- együttműködések kialakítása a fiatalokkal  

- programsorozat lebonyolítása, melyek révén aktívan bevonásra kerül a célcsoport 

 

A pályázatban foglaltak megvalósításának köszönhetően az Egyesület és az önkormányzat szorosabb 

együttműködést tud kialakítani a lakossággal. 

 

A projekt stratégiai szempontból meghatározó hosszú távú hatásai már jóval összetettebb képet 

mutatnak. A hatások vizsgálata során már megjelennek az egyes szakpolitikai célokhoz való 

illeszkedések is.  

 

A projekt hosszú távú hatásai:  

- kibontakoznak a célcsoport kreatív képességei és kompetenciái, 

- csökken az iskolai lemorzsolódás, 

- javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, 

- a célcsoport nagyobb eséllyel kerül vissza a munka világába, 

- csökkennek a szociokulturális hátrányok, 

- hosszú távú, fenntartható együttműködések alakulnak ki a helyi közösségen belül. 
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3.2. Cselekvési ütemterv, tevékenységek ütemezése 

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

 

A projekt előkészítésére, célcsoport lehatárolására, a pályázathoz kapcsolódó szakmai terv 

elkészítésére 2017. II. negyedévében került sor.  

A projektmenedzsment szervezet (projektmenedzser, pénzügyi vezető) tevékenysége és a projekt 

szakmai megvalósítást koordináló szakmai vezető, valamint a szakmai megvalósításban részt vevő 

további 2 fő tanácsadó munkatárs alkalmazása a projekt megvalósításának teljes időszak alatt, tehát 

2017. november 1-től 2019. október 31-ig történik. 

Szintén a teljes megvalósítási időszakban valósulnak meg a kötelező tájékoztatással és a nyilvánosság 

biztosításával, valamint a marketinggel, kommunikációs szolgáltatása kapcsolatos feladatok. 

A szakmai programok, képzések, tanfolyamok megvalósítása az alábbi ütemezés szerint történik: 

 Fiatalok toborzása, bevonása: 2017. november és december hónapban valósul meg. 

 Promóciós anyagok elkészítése: 2017. november és december hónapban valósul meg. 

 A fiatalok részére pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadás: a 

megvalósítás időtartama alatt 2 alkalommal kerül megszervezésre. 

 Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos jogi és egészségügyi tájékoztatás, ismeretátadás: a 

megvalósítás időtartama alatt 2 alkalommal kerül megszervezésre. 

 Önkéntesek kötelezettségeinek ismertetése, végrehajtásának ellenőrzése: a megvalósítás 

időtartama alatt 2 alkalommal kerül megszervezésre. 

 Fiatalok felkészítése (lelki, fizikai): 2017 decemberében 3 napos képzés formájában valósul 

meg. 

 Egészségügyi és egyéb szükséges alkalmassági vizsgálat végzése: 2017 decemberében 

valósul meg. 

 Munkavédelmi oktatás: 2017 decemberében valósul meg. 

 Az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges betanítás (belső képzés): A képzés 2017. 

november és december hónapban valósul meg. 

 A fogadó szervezet és munkatársainak felkészítése az önkéntesek fogadására: A képzés 2017. 

november és december hónapban valósul meg. 

 Bemeneti és kimeneti alapkompetencia mérése a megvalósítás időtartama folyamatosan 

valósul meg. 

 „B” és/vagy „C1” kategóriás gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyam 

biztosítása: a megvalósítás időtartama alatt egy alkalommal valósul meg több hónapon 
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keresztül. 

 Fogadó szervezetek érintettjeinek felkészítése: 2017. november és december hónapban 

valósul meg. 

 

A projektelemek, szakmai programok, képzések időbeni felmerülését az alábbi GANTT diagram 

szemlélteti. A szakmai programok, képzések tervezésénél figyelembe vettük a programok jellegét, a 

célcsoport szükségleteit. 

 

A projektmenedzsment szervezet és a szakmai vezető kiválasztására a projekt előkészítése 

szakaszában sor került.  A szakmai programok, képzések, tanfolyamok lebonyolítása részben saját 

teljesítésben, részben külső tanácsadók, szakértők közreműködésével valósul meg. A külső 

tanácsadók, szakértők kiválasztása a programok időbeni ütemezéséhez igazodik majd.  
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 Projekt hónapok 

Tevékenységek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Projekt-előkészítés                          

Projektmenedzsment                          

Szakmai vezető, szakmai megvalósítók 
alkalmazása 

              
           

Eszközbeszerzés                          

Szakmai tartalom megvalósítása:                          

 Fiatalok toborzása, bevonása                          

 Promóciós anyagok elkészítése                          

 A fiatalok részére pályaválasztással, 
karriertervezéssel kapcsolatos 
tanácsadás 

              

           

 Az önkéntes tevékenységgel 
kapcsolatos jogi és egészségügyi 
tájékoztatás, ismeretátadás 

              
           

 Önkéntesek kötelezettségeinek 
ismertetése, végrehajtásának 
ellenőrzése 

              
           

 Fiatalok felkészítése (lelki, fizikai)                          

 Egészségügyi és egyéb szükséges 
alkalmassági vizsgálat végzése 

              
           

 Munkavédelmi oktatás                          

 Az önkéntes tevékenység 
ellátásához szükséges betanítás 
(belső képzés) 

              

           

 A fogadó szervezet és 
munkatársainak felkészítése az 
önkéntesek fogadására 

              
           

 Bemeneti és kimeneti 
alapkompetencia mérése 
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 „B” és/vagy „C1” kategóriás 
gépjármű vezetői engedély 
megszerzéséhez szükséges 
tanfolyam biztosítása 

              

           

 Fogadó szervezetek érintettjeinek 
felkészítése 

              
           

Marketing, kommunikációs szolgáltatás                          

Nyilvánosság biztosítása                          

Egyéb általános rezsi költség                          
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4. Kockázatkezelés 
 

Általánosságban kockázatnak tekintünk bármely olyan tényezőt, amelynek kimenetele bizonytalan és 

valamilyen értelemben, mértékben veszélyezteti a feladat végrehajtásának sikerét. Minden kockázat 

jelenlegi vagy jövőbeni események hatásával, bekövetkezésével kapcsolatos. A kockázatkezelés a 

feladat végrehajtásával párhuzamosan, egyidejűleg történik, a végrehajtásban résztvevők különböző 

szintjein, de a feladattól elválaszthatatlanul, a végrehajtás szerves részeként. 

A projekt teljes időszakára vonatkozó kockázatkezelés az alábbi pontok alapján kerül kidolgozásra. 

 

Társadalmi kockázatok, kockázatkezelési stratégia 

 

 Lakosság nem megfelelő elfogadása a megrendezésre kerülő programokkal kapcsolatban: A 

projekt közvetlenül szolgálja a településen lakók érdekeit, különös tekintettel a projekt 

célcsoportját képező fiatalokat. A projekt hozzájárul a helyi közösségek építéséhez, a helyi 

igényekre és szükségletekre épülő szolgáltatások kialakításához. Problémát okozhat, hogy a 

szolgáltatásokat az érintettek, a célcsoport körébe tartozó családok nehezen fogadják el. 

- Kockázati valószínűség: Nagy 

- Kockázatkezelés: A lakossági elfogadás erősítésére számos tevékenység irányul. A tervezés 

időszakában a lakosság tájékoztatása megtörténik a projektről. A program indulásakor a 

szakemberek iránymutatásait figyelembe véve az érintett családok és ezáltal a fiatalok 

személyes felkeresésére kerül sor, tájékoztatásra kerül sor a tervezett tevékenységekről, 

lehetőségekről. Szórólapokon is tájékoztatásra kerülnek a családok. Orvosi rendelő várójában, 

tanácsadó helyiségekben, önkormányzaton mindig időszerű programra meghívó szórólapok, 

tájékoztatók kerülnek elhelyezésre.  

 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok, kockázatkezelési stratégia 

 

 A projekt megvalósítására tervezett költségek alulbecslése, előre nem látható 

többletköltség(ek) felmerülése, és/vagy a projekt időbeli csúszása miatti költségnövekedés 

- Kockázati valószínűség: Kicsi  

- Kockázatkezelés: A projekt költségeinek gondos tervezése a megvalósításhoz szükséges 

szakmai feladatok figyelembevételével. Megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező 

projektmenedzsment szervezet létrehozása.   

 

 A forrásokkal, azok folyamatos rendelkezésre állásával kapcsolatos problémák (likviditás, 

pályázat pénzügyi kifizetéseinek ütemezése) 

- Kockázati valószínűség: Kicsi  

Kockázatkezelés: Reális erőforrás tervezés, pénzügyi terv, előleg igénybevétele, 

szerződések megfelelő ütemezése, kifizetési kérelmek rendszeres benyújtása. 

 

Intézményi kockázatok, kockázatkezelési stratégia 

 

 Fenntartáshoz szükséges költségek nem megfelelő biztosítása 

- Kockázati valószínűség: Kicsi  
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- Kockázatkezelés: A mindenkori fenntartási költségek megfelelő becslése, a források 

biztosítása. A normatív támogatáson felül az esetlegesen felmerülő költségeket az Egyesület 

fedezi, költségvetésébe betervezi. 

 

 A projektmenedzsment szervezet nem megfelelő működése 

- Kockázati valószínűség: Kicsi  

- Kockázatkezelés: A projektmenedzsment szervezet körültekintő kiválasztása, elvárt 

eredmények pontos definiálása. A projektmenedzsment szervezet releváns tapasztalattal 

rendelkezik. 

 

 Szakmai vezetés színvonala, a tevékenységek koordinációja nem megfelelő  

- Kockázati valószínűség: Kicsi  

- Kockázatkezelés: Kellő tapasztalattal rendelkező szakmai vezető kiválasztása, a feladatkörök 

körültekintő meghatározása. 

 

Vállalások teljesítésével összefüggő kockázatok 

 

 Nem teljesülő indikátorok, vállalások 

- Kockázati valószínűség: Kicsi  

- Kockázatkezelés: Körültekintő felmérés és tervezés, a programokra tervezett költségek 

összhangjának ellenőrzése a műszaki-szakmai eredmények, indikátorok tekintetében. 

 

 Esélyegyenlőségi, fenntarthatósági szempontok nem kellő mértékű érvényesítése 

- Kockázati valószínűség: Kicsi 

- Kockázatkezelés: Menedzsment szervezet folyamatos nyomon követése, a pályázó 

szervezet esélyegyenlőségi munkatársának bevonása. 

 

5. Horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok 

érvényesülése a támogatást igénylő szervezetére és a projektre 
 

 

Jelen Felhívás 3.8. pontja szerint a projekt nem jár fenntartási kötelezettséggel, a pályázó a projekt 

összeállítása során annak fenntarthatóságát is figyelemmel kísérte. A tervezett képzések közül többnek 

a megvalósításával egyes intézmények korábban sikertelenül próbálkoztak, forráshiány és központi 

szervezés hiánya miatt. Ezeken a jelen projekt során kialakításra kerülő együttműködési keretek fognak 

változtatni, megteremtve azt a környezetet, amiben már sikeresen valósíthatóak meg a jövőben is 

képzések, programok. 

A tervek szerint a pályázó arra törekszik, hogy a kevésbé költségigényes programok hagyományőrző 

jelleggel tovább folytatódjanak, így akár intézményi szinten is biztosítható lebonyolításuk. 
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Fenntarthatósági szempontok 

 

A projekt által megkezdett folyamatot, beleértve a fiatalok részére nyújtott tanácsadást az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület Pálháza a projekt lezárását követően is támogatni tudja és akarja. A programok, 

rendezvények, tervezett tanácsadások reményeink szerint hosszú távon is fenntarthatóak lesznek. Az 

igazán hosszú távú célunk az, hogy az önkénteskedéssel egy pozitív jövőkép rajzolódjon ki a projektben 

résztvevők és környezetükben élők számára.  

A projektben résztvevő személyek – a projektmenedzsment tagjai és a projektbe bevont szakmai 

megvalósítók – a megszerzett tapasztalatok alapján a későbbiekben is képessé válnak hasonló jellegű 

projektek lebonyolítására, kisközösségi szintű megszervezésére.  

Függetlenül attól, hogy jelen Felhívás 3.8. pontja szerint a projekt nem jár fenntartási kötelezettséggel, 

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza célja, hogy a lebonyolított rendezvényeket, foglalkozásokat 

hosszú távon fenntartsa, ezáltal eljutva minél több fiatalhoz, családhoz.  

 

Horizontális szempontok 

 

A támogatást igénylő szervezet vállalja, hogy a projektre vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és 

kulturális értékeket megőrzi. 

A támogatást igénylő szervezet vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 

kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

A támogatást igénylő szervezet vállalja továbbá azt is, hogy a szervezet döntéshozói, munkavállalói 

számára esélyegyenlőségi képzést tart.  

 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza a projekt megvalósításával hozzájárul a hátrányos 

megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a 

társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez. 

 

6. Előnyt jelentő szempontok 
 

- A támogatást igénylő szervezet megvalósítási helyszíne nem tartozik a Felhívás Előnyt 

jelentő szempontok 6.1 pontjában felsorolt kategóriákba, mivel Pálháza városa 

kedvezményezett járásban található.  

- A támogatást igénylő szervezet a Felhívás keretében meghatározott 20 fő önkéntes 

bevonását vállalja, akiket a Szakmai terv 2.3. pontjában bemutatásra került programokkal, 

képzésekkel, tanácsadással ér el. 

- A támogatást igénylő korábban is valósított meg önkéntes programot és ez jelen Szakmai 

terv 1.1 pontjában bemutatásra is került. 

- A tanácsadási feladatok ellátására konzorciumi partnerként nem kerül bevonásra civil 

szervezet. 


