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Tárgy: Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület együttműködési megállapodás iránti 
kérelme 

 
Ikt. sz.:  LMKOH/1142-2/2018. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (továbbiakban: Egyesület) pályázatot nyújtott be 
az EFOP-1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink-sokszínű társadalom” című pályázatra. A 
bírálóbizottság döntése alapján az Egyesület 49.850.000 Ft vissza nem térítendő céljellegű 
támogatást kapott. 
A projekt időtartama: 2018.02.01.-2021.04.01. 
 
Az EFOP-1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink-sokszínű társadalom” című pályázat 
felhívásának 3.4.1.1. d) pontja szerint a pályázat nyertesének együtt kell működni a település 
vagy a megye roma nemzetiségi önkormányzataival és a települési önkormányzatokkal. 

Baranyi-Rostás Rodrigó, mint az Egyesület elnöke megkereséssel élt Lajosmizse Város 
Önkormányzata felé, melyben kéri önkormányzatunk együttműködését a projekt sikeres 
megvalósítása érdekében.  

Az Egyesület elnökének kérelme kitér továbbá arra, hogy az Egyesület nem rendelkezik a 
pályázatban foglalt programok megvalósítására alkalmas helyiséggel, erre tekintettel kéri a T. 
Képviselő-testületet, hogy lehetőség szerint biztosítson számukra a programok 
megvalósítására és a program során beszerzendő eszközök tárolására alkalmas helyiséget.  

Az Egyesület készített egy ütemtervet, ami a pályázatban foglalt helyhez kötött programok 
időbeosztását tartalmazza. Az ütemterv alapján a tanév ideje alatt hetente 3 napon lenne 
szükségük helyiség használatra, míg a nyári szünet ideje alatt mindösszesen egy hét 
időtartamra. A pályázat szakmai tervében szereplő programok megvalósítására jellegükből 
adódóan alkalmas lehet a Cédulaház, a Művelődési Ház, valamint estleges közterületeink mint 
pl. Központi Park, vagy a Vásártér. 

Javaslom, hogy a pályázat 3 éves időtartamára biztosítsuk a Cédulaházat. Az önkormányzat, 
valamint az intézmények további rendezvényeire (pl. Roma II. pályázat) tekintettel a helyiség, 
illetve közterület használat iránti igényt írásban előzetesen negyedévente nyújtsa be a Romano 
Chachipe Lajosmizse Egyesület, annak érdekében, hogy mind az Egyesület mind az 
önkormányzat által szervezett programokat, és a pályázatokban foglaltakat zökkenőmentesen 
lehessen lebonyolítani. 



A helyiséghasználatra vonatkozóan szükséges megállapodást kötni a Romano Chachipe 
Lajosmizse Egyesülettel, melynek feltételeit javaslom, hogy a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban rögzített 
feltételekhez hasonlóan meghatározni, annak érdekében, hogy az Egyesület által elnyert 
EFOP-1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink-sokszínű társadalom” pályázat 
megvalósulhasson.  

Az Egyesület elnöke kérelméhez csatolta az együttműködési megállapodás-tervezetet, a 
pályázat szakmai tervét, valamint a helyhez kötött képzések ütemtervét. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  

 

Határozat-tervezet 

…/2018. (…) ÖH 
Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület  
együttműködési megállapodás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező Együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Romano Chachipe 
Lajosmizse Egyesület részére az EFOP-1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink-
sokszínű társadalom” című pályázatban foglalt programok megvalósítása érdekében a 
Cédulaházra vonatkozó helyiséghasználatot továbbá a közterület használatot biztosítja.  

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület által benyújtott helyiség 
használat iránti kérelem elbírálására, és a helyiség használatra vonatkozó 
megállapodás aláírására.  
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 
 
Lajosmizse, 2018. február 23. 

                Basky András sk.  
                polgármester 

 

 

 

Előterjesztés 1. melléklete 



 

 

Előterjesztés 2. melléklete 



 



 

 



Előterjesztés 3. melléklete 

 



 



 



 

 

 



                Előterjesztés 4. melléklete  

EFOP-1.3.4-16–2017-00056 Közös Értékeink - Sokszínű Társadalom 

 

Szakmai terv 

 
 

 

Pályázó szerv: Romano Chacipe Lajosmizse Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bevezető 

 
1.A Szervezet bemutatása: 

Egyesületünk 2010-ben tartotta alakuló ülését. Politikai tevékenységet nem folytat, politikai 
pártoktól független. Egyesületünknek 12 tagja és 20 pártoló tagja van, aki aktívan részt vesz a 
közösségi munkában. Az ő segítségükkel tudjuk megvalósítani minden évben programjainkat, 
tevékenységünket . 
Programjainkat a településen hajtjuk végre, aktívan részt veszünk a község életében. 
Megalakulásunk legfőbb célja, hogy a roma kulturális élet megismertetésében, az előítéletek 
csökkentésében és a társadalomba való beilleszkedésben támogatást nyújtson nemcsak helyi, 
de régiós szinten is. E cél érdekében vállaltuk, hogy a cigánykultúra megismertetésével, 
terjesztésével olyan pozitív értékű példákat mutatunk be, amelyek a romákról alkotott negatív 
előítéletes gondolkodást pozitív irányban módosítja. Megyénkben jelentős létszámú német, 
cigány kisebbség él, kisebb számban a szlovákság, örménység és lengyelség is képviselteti 
magát, így a roma mellett fontosnak tartjuk a többi kisebbség kultúrájának elfogadást is. 
Fő tevékenységeink: a roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése; identitásuk erősítése, a 
különböző roma nyelvek elsajátíttatása; felnőttoktatás – képzések szervezése, lebonyolítása; a 
kultúra ápolása; a közösségi élet fellendítése, a roma emberek életkörülményeinek javítása, 
jogaik védelme; a romák munkaerő-piaci reintegrációját elősegítő tevékenységek szervezése 
és működtetése, a drogmegelőzés és az egészséges életrevaló nevelés köré szerveződnek. A 
foglalkozásokat, programokat nem csak cigány családok látogathatják, hanem mindenki, aki 
szeretne eljönni hozzánk. A családoknak szervezett programok mellett szeretnénk értékek 
közvetítése révén egy fajta szemléletmód váltást is elérni a többségi társadalom tagjainak 
gyakran diszkriminatív, gyakran előítéletes nézeteiben. Kezdettől fogva együttműködünk más 
helyi, megyei és országos roma és nem roma civil szervezetekkel, köztük RNÖ-kkel, 
települési önkormányzatokkal, valamint állami hivatalokkal, intézményekkel, főként az 
oktatási, a kulturális, a szociális és a munkaügyi területen. 
Az egyesület az alapszabályának megfelelően működik, szerény technikai eszközkészlete van. 
Az elmúlt években /2016-2017/ 1 fő állandó munkatársunk volt, őt EMMI támogatásból 
foglalkozattuk,feladata pályázatírás, adminisztrációs feladatok elvégzése volt, így jöhetett 
létre ez a pályázat is.. 
Lajosmizsei kötődésünk a helyi kisebbségi önkormányzattal kapcsolatban elsősorban mentori 
támogatás, szakmai tapasztalatok megosztása révén érhető tetten. Programjaik tervezésében 
részt veszünk, azok megvalósítása során jelen vagyunk. 
Fontosnak tartjuk a helyi civil társadalommal való kapcsolattartást. A közügyet szolgáló 
egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális,művészeti, helytörténeti, sport célú feladatokat 
ellátó alapítványok, társadalmi szervezetek es tagjaik munkájának megbecsülését,támogatását. 
Rendszeres párbeszédet kívánunk folytatni a történelmi egyházakkal. Munkájukat, 
működésüket, városszépítő es fejlesztő tevékenységüket támogatjuk. Munkánkhoz kérjük 
segítségüket. 
Együttműködünk, és munkakapcsolatot alakítottunk ki a városunkban élő kisebbségi 
önkormányzattal. Segítséget nyújtunk céljaik megvalósításához. 
 
 

 

 



A projekt megvalósítására való alkalmasságot mutató eddigi programok bemutatása: 

Együttműködési megállapodásokat kötöttünk minden évben a megyében működő roma 
nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,a Bács- Kiskun megyei Cigány 
Önkormányzattal programjaink sikeressége, népszerűsítése érdekében. Több éve részt 
veszünk  fellépőként, rendezvényszervezőként is más települések Roma Napjain. 
Konzorciumi partnerként több programban is részt vettünk. Több szervezettel, nemzetiségi 
önkormányzattal Együttműködési megállapodást kötöttünk. Több településen jártunk Roma 
Napokon, helyi rendezvényen, illetve megyén kívüli rendezvényen is részt vettünk 
szervezőkét és fellépőként is. 

 

2. Szervezeti feltételek: 

A projektünk alapvető működési feltétele a megfelelő projektstáb felállítása. A tervezés 
időszakában az egyesület már felkérte a kiírásban meghatározott módon kötelezően 
alkalmazandó projektvezetőt és pénzügyi vezetőt, valamint a szakmai vezetőt is. Mindhárom 
szakemberrel a projekt előkészítő szakaszára önkéntes szerződést, majd a teljes további 
futamidejére határozott idejű munkaszerződést ill. megbízási szerződést kötünk. 

A menedzsment és a szakmai vezető munkáját a projekt helyszínén és teljes időszaka alatt két 
szakember segíti majd, (egy családi kapcsolattartó mentor, aki projektvezető mellett a 
partnerekkel való napi, kisebb egyeztetéseket végzi, és egy szakmai asszisztens, akik a 
szakmai vezető mellett, irányítása alatt végez napi operatív teendőket). E két szakemberrel a 
projekt előkészítő szakaszára önkéntes szerződést és a projekt teljes további futamidejére 
munkaszerződést szerződést kötünk. 

A projekt tényleges indulásától a projekt teljes futamidejére könyvelővel szerződik az 
egyesület / 2010 óta ez a könyvelő iroda végzi a könyvelésünket/ a könyvelési feladatok 
precíz, ellátására, felelős gazdálkodás érdekében. 

A projekt, a menedzsment irányító, szervező munkájának fő helyszíne Lajosmizsén lesz. A 
városban egyenlőre nem rendelkezünk irodahelyiséggel amely alkalmas a tervezett képzések, 
szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására, ennek biztosítására megtettük a 
lépéseket. A megvalósításhoz szükséges irodabútor, infó-kommunikációs eszközök részben 
rendelkezésre állnak, jelen pályázatunkba csak a megvalósításhoz feltétlenül szükséges 
eszközbeszerzést terveztük be. A projekt működtetését szolgálják azok az eszközök és 
szolgáltatások, amelyeket a projekt indulásakor szerzünk be. 

 

 

 

 

 

 

 



A „Roma Kulturális Összetartozás” c. projekt 

Szakmai Terve 

 
Egyesületünk havi rendszerességgel szervez majd probléma feltáró és ezekre megoldásokat 
tervező beszélgetéseket a helyi roma aktivisták részvételével. A beszélgetéseken feltárt 
problémák közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a roma kultúra és hagyományőrzés ápolása és 
annak megismertetése a többségi társadalomnak témaköre. A helyi aktív civilek bevonásával 
rengeteg okot tártunk fel, amire megoldási javaslatokat is összeállítottunk közösen. A pályázat 
megjelenését követően nem is volt kérdés számunkra a pályázatban való részvétel. 

A tervező műhelyeken rendszeresen részt vevőket önkéntes munkában megkértük járják végig 
a programba bevonni kívánt személyeket és családokat szükségletfelmérés céljából. A 
felmérésből tükröződő eredmények felhasználásával állítottuk össze Szakmai Tervünket. 

 

 

1.A projekt célcsoportja: 

A projekt közvetlen és elsődleges célcsoportja Lajosmizse roma lakossága, kiemelten a 25 év 
alatti lakosok. A projekt további közvetlen célcsoportja Lajosmizse többségi társadalma. 

A kérdőíves felmérések, a tervezett célcsoport és roma vezetőséggel folytatott beszélgetések 
alapján, a projektben részt venni kívánó csoport, 

- Lajosmizse összlakossága 

- Lajosmizse roma lakossága 

- 25 éven aluli roma fiatalok 

- Hátrányos helyzetű és mélyszegénységben élő családok 

- Család és gyermekjóléti Szolgálat által javasolt családok 

- Lajosmizse község vezetői (RNÖ, Önkormányzat, vállalkozók) 

- Hazai és külföldi partnerszervezeteink 

 

A tervezett célcsoport tagjait és a bevonni tervezett személyeket és családokat jól ismerjük, 
napi kapcsolatban állunk a szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel, akik bizalommal vannak 
irántunk. Ennek köszönhetően megfelelő rálátással rendelkezünk erőforrásaikra és 
szükségletükre is, amelyet a projekt programjaiban tudunk hasznosítani. Ismeretanyagunkat 
elsősorban a roma lakosok körében folytatott eddigi felméréseink és a területen végzett 
szociális munkánk tapasztalataira alapozzuk. 

2. A projekt céljainak illeszkedése a helyi igényekhez: 

A szükségletfelmérést Lajosmizse lakossága körében végeztük és a csoportos beszélgetésekre 
alapoztuk. A szükségletfelmérés során tájékoztattuk a célcsoportot szakmai elképzeléseinkről, 



terveinkről és a megvalósítandó célokról. Ennek mérésére és vizsgálatára kérdőívet töltettünk 
ki velük, mely kiterjedt az adott személy korára, nemére, szociális körülményeire, jövedelmi 
viszonyaira, iskolai végzettségére, családi és társas kapcsolataira, cigány kultúra ismeretére, 
roma nyelvtudás mértékére, társadalmi beilleszkedés nehézségi fokára. 

Azt vizsgáltuk mennyire gyakorolják a roma hagyományőrzést, kultúrát és szokásokat, hogy 
érzik magukat a településen és mennyire elfogadóak a helyben élő többségi társadalomhoz 
tartozók. 

A projekt segítségével reményeink szerint a részt vevő személyeket sikerül majd közelebb 
hozni egymáshoz, az esetleges előítéleteket mérsékelni. A roma kultúra sokszínűségével egy 
erős, faji megkülönböztetéstől mentes, összetartó Lajosmizsei társadalmat szeretnénk 
létrehozni. 

3.A projekt hosszú távú hatásai: 

Egyesületünk a pályázati programjait, több szempontot figyelembe véve és meglehetősen 
széles körűen dolgozta ki, ügyelve a cigány kultúra bemutatásának és felélesztésének minden 
elemére. (zene, tánc, képzőművészet, hagyományok és szokások, nevelési módszerek, 
generációk közötti párbeszéd, nyelvismeret) Ezáltal a helyi romák identitástudatának 
erősítésén túl, a többségi társadalomnak is vonzó és színes tevékenységi körök lettek 
kiválasztva, mely lehetőséget biztosít a nem romák bevonására. 

 

4. A projekt célja és tervezett tevékenységei: 

 

A roma közösség a legnagyobb lélekszámú hazai nemzetiség. A kultúra közvetítése, illetve a 
közvetített érték befogadása, a kulturális különbözőség vagy éppen az azonosság átélése az 
egyik leghatékonyabb módja egymás megismerésének, elfogadásának. 

A kulturális szolgáltatások iránti igényt jelzi, hogy a felnőtt lakosság, s különösen a fiatalok 
vesznek részt valamilyen, a lakhelyen, vagy elérhető közelségben szervezett művelődési 
programon, rendezvényen. 

Ezt a folyamatot szeretnénk erősíteni, és kialakítani annak a feltételeit, hogy az intézmények 
és programok elérhetővé váljanak a hátrányos helyzetben élők, leginkább a romák számára is. 

A roma lakosság szempontjából nagyon fontos a nemzetiségi identitás megőrzéséhez 
kapcsolódó kulturális örökség sokféleségének és gazdagságának bemutatása, történelméhez 
kötődő hagyományok, gasztronómia, kulturális értékek, szokások, ünnepek megismerése, 
ápolása, átörökítése, tovább adása. A roma kultúra művelésének támogatása mellett meg kell 
teremteni annak feltételét, hogy a többségi társadalom is megismerhesse a roma 
hagyományok és kultúra értékeit. A saját kultúra bemutatása hozzájárul a romákkal szembeni 
előítéletek csökkentéséhez, erősíti a közvélemény elfogadását. 

 

Szervezetünk a projekt megvalósítása során az alábbi célok elérését kívánja megvalósítani: 

Az előítéletek csökkentése, a társadalmi elfogadás, elfogadottság növelése, 

Minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása 



A szegénységből kivezető esélyek megteremtése. 

Ennek érdekében, az alábbi tevékenységeket terveztük: 

 Hagyományátadás: hiedelemmel, népviselettel, gasztronómiával kapcsolatos 
rendezvények 

 Újszerű ismeretátadás: társadalmi elfogadottság növelése, szívességszolgálat, 
közömbösség csökkentése 

 Roma Holocaust: filmvetítés, fotókiállítás, megemlékezés 

 Kulturális események: előadások, anyaklub, önsegítő csoportfoglalkozások, 
egészségklub, babaklub, nyugdíja klub, egészségügyi előadások, vállalkozóvá válás segítése, 
kézműves és rajz foglalkozások, hagyományőrző foglalkozások, ünnepekkel, hittel 
kapcsolatos előadások. 

 Kézműves tábor, hagyomány őrző tábor és hittantábor. 

 

4.1. Számítógépes alapképzés 

A generációk közötti kommunikációra kiválóan alkalmas képzéseket terveztünk a projekt 
során. Ilye a mai időkben már nélkülözhetetlen számítógép használati képzés. Főként az 
idősebb generációhoz tartozó roma és nem roma embereket célozzuk meg, akiket egy helyi 
számítógépes végzettségű fiatal fog oktatni. A képzés összhangban van a roma mesterségek 
átadásával, ahol az idősebb roma generáció tanítja a helybéli fiatalokat. Ennek a 
tevékenységnek a folytatása. 

Maximálisan 30 fő vehet részt a képzésben, legalább felének roma származásúnak kell lennie. 
Korhatár nincs megszabva, de előnyben részesülnek az idősebb generációból valók. 

4.2. Vállalkozóvá válást segítő tréning 

A képzés segítségével a résztvevők átfogó képet kaphatnak a vállalkozóvá válás ütemével. A 
felmerülő nehézségekkel, a vállalkozások hasznával. Az adózás megváltozásának 
tulajdonságaival. Nyereség és profitorientáltság fogalmaival. Üzleti terv készítéssel, 
tervezéssel és kockázatelemzéssel kapcsolatban 

2x15 fős csoportot tervezünk Lajosmizse és környező települések béli lakosokból. 

4.3 Álláskeresési tréning 

Főként a roma származású emberekre igaz, hogy nincsenek tisztában az alapvető álláskeresési 
technikákkal és hogy, hogy kell megjelenni, viselkedni, és hogy mit kell mondani egy 
állásinterjún. Nincsenek tisztában milyen szervhez tudnak fordulni segítségül álláskeresésben. 
A képzés ezekre a hiányosságokra nyújt megoldást. 

Minimum 20 fő részvételét várjuk és számítunk is Lajosmizséről, korosztálytól függetlenül. 
Legalább a ¾ részének roma származásúnak kell lennie. 

4.4 Roma fesztivál 

Ütemezése: évente 1 nap 



A sokszínű roma kultúra a legerősebb kapocs a többségi társadalomhoz. A fesztiválón helyet 
kap még a roma képzőművészet, hagyományőrzés és gasztronómia. A zenés, táncos 
programokon túl sportvetélkedők, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és vetélkedők 
várják a résztvevőket. A roma nemzetiség mellett, más nemzetiségek is megmutathatják 
művészeti sokszínűségüket. A fesztivál a közösségépítés legerősebb pillére, a legnagyobb 
részvételre számítunk az összes program között. 

 

4.5 Kézműves napközi tábor 

A projekt 3 évében évente 4 napot, amit valamelyik hosszú hétvégére tervezünk lehetőleg, 
hagyományőrző roma kézműves táborra szánunk, amit napközi jelleggel tervezünk. A tábor 
ideje alatt roma képzőművészek mutatják be mesterségüket és a gyermekeknek lehetőségük 
lesz kipróbálni és megtanulni a fortélyokat. A táborban készült tárgyakból kiállítási tárlat 
anyag készül, amit később megtekinthetnek az érdeklődők. 

A foglalkozás célcsoportja a Lajosmizse iskoláskorú roma gyermekek (6-16 év között) 15 
főben maximalizálva 

4.6 Drámapedagógiai foglalkozás 

A projekt teljes ideje alatt Drámapedagógiai foglalkozásokat biztosítunk a helyi lakosú 
gyermekeknek. Havonta két délutánt töltenek együtt a gyerekek a drámapedagógusokkal, ahol 
játékos, interaktív drámapedagógiai foglalkozásokban vesznek részt. 2x15 fős csoportoknak. 
Évente egy színdarab elkészül, a 15 fős csoportok szereplésével. 

A foglalkozás célcsoportja a Lajosmizsei iskoláskorú gyermekek (10-16 év között), a 
csoportok több mint felének roma származásúnak kell lenni. 2x15 fős csoportot hozunk létre. 

4.7 Roma tárgyak kiállítása 

Ütemezése: Évente 1 alkalommal a kézműves tábort követően 

A roma hagyományőrző kézműves tábor eredményeként létrejött kiállítás. A táborban 
résztvevő gyerekek legjobb műveiből kiállítást szervezünk, amit az egyesület irodájában 
állítjuk ki és az év minden napján az érdeklődők rendelkezésére bocsájtjuk megtekintés 
céljából. 

A kiállítás célcsoportja a helyi lakosok 

4.8 Nyári tábor 

A projekt ideje alatt, évente, a nyári időszakban 1 hetes táborokat tervezünk a település 
lakosainak. 

Első évben a Velencei tavat célozzuk meg, a második évben Balatonfenyvest, a harmadik 
évben Balatonlellére visszük a gyerekeket. 

4.9 Kirándulások 

Negyedévente 1 alkalommal családi kirándulásokat szervezünk a környező települések 
megismerésére, és a családi közösségek erősítésére. 

Alkalmanként 20 főre számolunk Lajosmizséről roma és nem roma családokra vegyesen. 

. 



4.10 Színház, mozi, múzeumlátogatások 

Elsődleges célcsoportunknak, a Lajosmizsei roma embereknek elenyésző része jut el moziba, 
színházba, vagy néz meg egy aktuális múzeumi tárlatot. A projekt során negyedévente egy 
alkalommal szeretnénk elvinni őket egy-egy mozi vagy színházlátogatásra. 

Alkalmanként 15-20 főre tervezünk, Lajosmizsei roma családokra. 

4. 11. Roma és más kisebbségi önkormányzatok cserelátogatása 

Ütemezés: Évente 2 alkalom, alkalmanként egy nap 

Ha integrációról beszélünk és elfogadottságról, szerintünk elengedhetetlen, hogy más 
nemzetiségekkel is kapcsolatot ápoljunk, kölcsönösen segítsük egymást és ismerjük meg 
egymás hagyományait és kultúráját. Ebből kifolyólag cserelátogatásokat szervezünk évente 1 
alkalommal más nemzetiségekhez. 

Lajosmizsei roma önkormányzat és a roma lakosság jelentkezésére számítunk. Valamint az 
érintett nemzetiségi önkormányzatok képviselőit és a nemzetiségekhez tartozókat. 

4.12 Roma Advent 

A karácsonyi készülődés a roma családoknál talán legfontosabb időszak az évben, és 
megkockáztatjuk, hogy nem csak a romáknál. Ilyenkor minden roma anya és nagymama 
előveszi legkülönlegesebb tradicionális roma receptjeiket (sütemények, főételek), melyek 
bemutatása hatalmas sikert arat a nem roma társadalom körében is. 

A projekt ideje alatt 3 alkalommal szeretnénk részt venni nagy városok adventi vásárain. 
Standot bérelnénk ahol a helyi roma asszonyok, roma ételeit és süteményeit árusítanánk. Az 
ételek mellett az ilyenkor kelendő apró kézműves alkotásokat - amiket a műhelyeken 
készítettek a fiatalok - is árusítanánk. Az ételeket és süteményeket helyben készítenénk és 
közben a régi idők szokásairól is lehetőségük lenne kérdezősködni a vásárlóknak, akiknek a 
zöme a többségi társadalomból való. 

A gasztronómiánk népszerűsítésén túl, remek bevételi forrás a településnek, melyet más 
programok finanszírozására is tudnánk fordítani. 

A célcsoportunk 5-6 fő Lajosmizsei roma asszony, adventi vásár látogatói. 

4.13 Sportversenyek 

Egyesületünk az egészséges életmódot rengeteg fórumon és minden tevékenységében 
népszerűsíti. Különös tekintetben a táplálkozás reformján és a sportolás népszerűsítésén is 
munkálkodunk. Ebből kifolyólag évente egyszer szeretnénk sportversenyeket szervezni a 
roma és a nem roma társadalom között, települések között. 

Évente egy alkalommal sportversenyt rendezünk a környező települések meghívásával, roma 
és nem roma csapatok részvételével, így minden településről 6 csapat nevezhető. 

4.14. Szűrő nap 

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód elterjesztésére és népszerűsítésére. 
Köztudottan a romák nem szeretnek, vagy nem mernek orvoshoz járni 
bajaikkal.Orvostanhallgatók és a Pécsi Orvostudományi egyetem szűrőkamionjának 
segítségével egészségügyi szűrőnapot szervezünk ezeknek a megbetegedések megelőzése a 



céljából. Főként emlőrák szűrésre lesz lehetőség, de általános egészségügyi vizsgálatokat is 
igénybe lehet venni. 

A programmal Lajosmizse egész lakosságából és a környező településekből számítunk részt 
vevőkre. 

4.15. Roma kultúra oktatás: 

A roma kultúra 3 legnépszerűbb elemének megtanulására a program segítségével lehetőséget 
biztosítunk az érdeklődőknek. A projekt első évében egy 10 alkalmas cigánytánc oktatást 
szervezünk, szakértő előadó közreműködésével. 

A második évben szintén 10 alkalmas cigány zeneoktatást szervezünk. Melynek végére 
szeretnénk egy saját zenekart létrehozni és ehhez anyagi támogatást nyújtani. a résztvevők 
hangszereken is tanulhatnak és énektudásukat is fejleszthetik. Az oktatást szintén szakértő 
előadó tarja. 

A harmadik évben 10 alkalomból álló roma irodalmi műhelyt rendezünk, ahol egy roma író 
segítségével a résztvevők verseket és prózákat írhatnak magyar vagy akár roma nyelven is. 

A 3 műhelyre a Lajosmizsei roma származású érdeklődőket várjuk elsősorban. Maximum 15 
fős lehatárolásban. De nyitottak vagyunk a nem roma tanulni vágyókra is. 

4.16 Roma mesterségek műhelye/workshop 

Több idősebb Lajosmizsei roma űz ősi roma mesterségeket, mint például kosárfonás, teknő 
vájás, lótartás, köszörülés. Az általuk készített, megmunkált eszközök évente egyszer egy 
műhely keretében kiállítanánk. A műhely interaktív jellegű lenne, az érdeklődőknek 
lehetőségük lenne a tárgyak megtekintésén túl, ki próbálni a különböző mesterségeket, 
elsajátítani a fortélyokat. Valamint megvásárolhatók lennének a mesterségek által elkészült 
termékek. A műhelyen helyet kapnának az ország távolabbi részéről érkező mesteremberek is, 
így színesítve a kínálatot. A többségi társadalom lakosai a program által, próbálkozhatnának 
az oly sokszor emlegetett köszörüléssel vagy teknővájással. Remek kikapcsolódáson túl, 
közösségépítő ereje is jelentős a programnak. 

A műhely célcsoportja a Lajosmizseiés távolabbról érkező idősebb roma hagyományőrző 
mesterek, valamint Lajosmizse és környékének lakossága. 

4.17.  Földművelés alapjai képzés idősektől 

Az idősek és fiatalok közötti szakadék megszűntetésének egyik erőteljes módszere, ha 
egymásnak megmutathatják miben erősek és mihez értenekEbből kifolyólag az idősebb 
generáció 8 alkalmas földművelési alapokat tanító képzést tartanak a fiataloknak. Aminek a 
későbbi internet használati képzés lesz a folytatása, megcserélt szerepkörrel. 

A program célcsoportja a Lajosmizsei idősebb földműveléssel foglalkozó generáció és az erre 
nyitott helyi fiatalság. 

4.18. Roma mesterségek tanítása 4 alkalmas sorozatot indítunk, ahol idős helyi roma 
emberek segítségével hagyományőrző roma mesterségeket tanulhatnak a gyermekek 

 

4.19.  Fotó és rajzverseny 



A programmal nem csak a roma nemzetiségi embereket szólítjuk meg. A  magukat kipróbálni 
vágyó helyi lakosokra gondolva egy fotó és rajzversenyt rendeznénk, ahol a legjobbakat 
díjazzuk is. Valamint az elkészült alkotásokat az általános iskolában ki is állítjuk. 

A verseny célcsoportja a Lajosmizsei lakosság. 

4.20 Ki, Mit Tud 

A KiMitTud mindannyiunk nagy kedvence! A résztvevők a legkülönbözőbb kategóriákban 
össze tudják mérni tehetségüket. A legjobb produkciókat pedig értékeljük. A témát nem 
szeretetnénk megadni bárki kötetlenül benevezhet akármilyen produkcióval, korhatár nélkül. 
A program szintén az integrációt és egymás elfogadottságát célozza meg. 

A program célcsoportja a Lajosmizsei lakosság. 

4.20 Tanulmány út 

A program főként a település vezetőinek szól, kiegészülve az aktív civilekkel az ún. 
hangadókkal. Szeretnénk, ha a projekt lezárása után, újabb hasonló programokat tudnánk 
közösen megálmodni és megvalósítani. Ha jó példákat kapnának a vezetők a romák 
integrálásával kapcsolatban, vagy más típusú pályázatokkal kapcsolatban, amit romák 
terveztek meg vagy segítségükkel valósítottak meg. 

Ebből kifolyólag tanulmány utakat szerveznénk a Lajosmizsei településvezetőknek valamint a 
környező településekről valóknak. Szeretnénk őket olyan romák által sűrűn lakott 
településekre vinni, ahol mindezek a kritériumok teljesültek, hogy példájukból tanulva, 
hasonlókra Lajosmizse is képes legyen és a település kapcsolathálózata növekedjen. 

Főként a Lajosmizsei és a környező települések vezetőit és hangadóit célozzuk meg a 
programmal. Alkalmanként max 10 fő részvételével. 

Eredmény: Település kapcsolat hálózata növekszik. Új és innovatív programokban 
részesülnek a vezetők. Több pályázat adódik be a településről. 

4.21. Internet használati tréning és internet veszélyeiről előadássorozat 

Az idősebb Lajosmizsei emberek által tartott földművelési tréning folytatása. A fiatalabb 
generáció, 1 informatikus végzettségű tagja az idősek számára, 1 napos internet használati 
tréninget tart a támogatás első évében és kibővítve a tevékenységet internetveszélyei 
előadásokkal a 2. és a 3. évben is kedveskednek a fiatalok az idős embereknek. 

A megszólítottak a Lajosmizsei idősebb generációja. 

Eredmény:3 internet használati és annak veszélyeiről szóló tréning. Generációk egymás 
kölcsönös segítsége, és kapcsolatuk erősítése. 

4.22. Részvétel más szervezetek főbb eseményein 

Szervezetünk több hasonló missziójú szervezettel ápol partner kapcsolatot. Úgy gondoljuk, 
hogy úgy erősödhetünk igazán, ha tanulunk más egyesületek munkásságától és van kihez 
fordulni segítségül a nagyobb projektek megvalósításához. A projekt ideje alatt is szeretnénk 
ápolni a viszonyt a partnerszervezeteinkkel és újabbakkal együtt dolgozni. Ebből kifolyólag 
tervezzük, hogy részt veszünk ezen szervezetek nagyobb rendezvényein, így a hasznos 
időeltöltésen túl, további kapcsolatokat tudunk létesíteni nem csak szervezeti szinten. 



A programelem a projektbe bevont személyeket és egyesületünk tagjait szólítja meg. Valamint 
a partnerszervezeteinket. 

Eredmény: Egyesületünk partnerkapcsolatának ápolása és bővítése. Hasonló programok 
megismerése más lebonyolításban. Jó példa elsajátítása. 

4.23 Feleségcsere 

Egy számunkra is több kérdőjelt jelentő programot terveztünk a Lajosmizsei romákkal. A 
televízióból ismert műsort szeretnénk Lajosmizsére hozni, mellyel az előítéletek csökkentése 
helyileg a cél, innovatív ötlettel. 

A projekt és a tv műsor tematikája, hogy minimum két családot kell bevonni a projektbe, 
akiknél 1 hét erejéig feleség csere történik. Így a család női tagja más családok szokásait 
ismerheti meg és viheti be a saját szokásit és elképzeléseit. 

Ez egy nagyon intenzív és drasztikus módja egymás kultúrájának és szokásainak 
megismerésére, elfogadására. Minimum 1 roma és 1 nem roma Lajosmizsei család feleség 
szerepét szeretnénk felcserélni és meglátni a reakciókat a hét befejeztével. 

A feleségcsere projekt célcsoportja a Lajosmizsei roma és nem roma családok. Szeretnénk, ha 
legalább 2-2 család jelentkezne mindkét társadalmi rétegből. 

Eredmény: Roma és nem roma kultúra szembesítése. Egymás szokásainak megismerése. 
Innovatív megismerési módszer. 

4.24. Tanulmányverseny 

Tanulmányi versenyt hirdetünk a projekt második évében. A helyi roma gyerekeket 
szeretnénk ösztönözni tanulmányi eredményeinek javítására. Nem a legjobb tanulmányi 
eredményt jutalmazzuk, hanem a gyermekek önmagukhoz képest legjobb eredményt elérőt, 
így egyenrangúként indulhatnak. A jutalmat, ami előre láthatólag egy ipad készülék lesz, a 
nyári szünetben osztjuk ki. 

A célcsoport a Lajosmizsei iskoláskorú gyermekek. 

Eredmény: tanulmányi eredmények javulása. Továbbtanulás elősegítése romák körében. 

 

4.25. Roma szépségverseny 

Szépségversenyt szervezünk a projekt harmadik évében. Az indultak közel a többségi 
társadalom alkotta zsűri szerint legszebb fiú és lány - indulók jutalomban részesülnek. 

A projekt célcsoportja a Lajosmizsei érdeklődők, roma fiúk és lányok, korosztályt nem 
szabunk meg.. 

4.26. Egészséges életmód előadások 

A projekt első évére tervezzük a programelemet. Szeretnénk, ha a Lajosmizsei romák döntő 
többsége az egészségesebb életmódra térnének át, persze anyagi lehetőségeik szerint. Egy 
egészségnap alkalmából különböző előadásokat tartunk az egészséges életmódról, mint 
például táplálkozás, mozgás típusok és lehetőségek, káros szenvedélyek hatásai. 

Az előadások mellett bio alapanyagból készült egészséges ételek kóstolására is lehetőséget 
biztosítunk. 



Célcsoportunk a Lajosmizsei roma lakosság, de nem zárjuk ki a nem roma érdeklődőket sem. 

4.27 Cigányolimpia 

Ütemezés: Évente egy nyári nap 

Az egészséges életmódra és a sportra való ösztönzés következő lépése a Lajosmizsei 
Cigányolimpia megrendezés Az olimpiát minden évben megtartjuk 

Célcsoportunk a vállalkozó Lajosmizsei romák és a közönség amiben a nem roma társadalmat 
is szívesen látjuk. 

4.28. Önkéntes munka karitatív szervezeteknél 

Ütemezés: A projekt 3. évében, 1 alkalommal 

Egyesületünk életében nagy fontos szerepet tölt be az önkéntesség. Szeretnénk a helyi romák 
mellett, a nem roma lakosságot is meginvitálni önkéntes munkára más karitatív szervezetnél. 

Szeretnénk együttműködést kötni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, kiknek 
segítségével legalább 1 alkalommal szeretnénk önkénteskedni, hajléktalanok ellátásában. 
Szeretnénk minél több embert megmozgat ez ügyben a településen. Az akciónkat Budapestre 
tervezzük. Ezzel is növelni a jó példák számát a romákkal kapcsolatban.. 

4.29. Roma gasztronómia, kultúra és történelmi nap 

Egy-egy napot szánnánk a projekt folyamán konkrét kultúra egységek bemutatására. Az első 
ilyen napot a roma gasztronómia bemutatására szentelnénk. 

A romák eredetéről és történelméről szeretnénk egy előadással és vendégül látással 
egybekötött napot szervezni a projekt második évében. 

A harmadik évben a roma kultúra megismerésére helyezünk hangsúlyt. Kultúrával és 
hiedelemvilággal kapcsolatos előadásokat szervezünk melyre várjuk a többségi társadalmat is. 

Célcsoport a Lajosmizsei roma és nem roma lakosság. 

4.30. Tanulássegítő csoport 

A tanoda mintájára szeretnénk, egy tanulás segítő csoportot létrehozni. Klubszerű 
foglalkozásokat tartanánk, melyben a tanulásra fektetjük a hangsúlyt és a korrepetálásra. A 
korrepetitorok roma származású fiatalok lesznek (matek, irodalom, nyelv, történelem) 
tantárgyakból. A tanulás mellett szabadidős foglalkozások és játszóház i várja a gyerekeket. 

A célcsoport a Lajosmizsei roma és nem roma gyerekek. 

4.31. Zenei tábor. 

Lajosmizsének szerencsére számos roma zenei tehetsége van. Az előzetes közvélemény 
kutatásból is az derült ki, hogy a gyerekek körében ez a legnépszerűbb szabadidős 
tevékenység. A tábor ideje alatt roma zeneművészek és előadókat hívunk meg, akik közös 
zenélést biztosítanak. Valamint énektanár és hangszertanárt is biztosítunk a gyermekeknek. 
Tervünk szerint a táborok végére elkészül egy roma zenei darab és egy Lajosmizsei roma 
zenekar, énekessel és később táncosok is csatlakoznak hozzájuk és rendezvényeken tudnának 
fellépéseket vállalni. 

A projektelem célcsoportja a Lajosmizsei roma tehetségek. 



4.32. Roma lánykérés, roma est, roma karácsony improvizálása 

A programban egy a régi időbeli roma család estjébe láthatnának bele az érdeklődők, köztük a 
nem romák is. Előzetesen felkérnénk egy drámapedagógusokat, akik a színészet iránt 
érdeklődő helyi szereplőket készítené fel az előadásra. Így egyfajta mini színdarab keletkezne, 
a történetet a Múltkutató program által feltárt történetekből vennék át. A játék után közös 
beszélgetésre és élménybeszámolóra invitálnánk az érdeklődőket és a „színészeket” is. Ahol a 
régi roma szokásokról indulhatna eszmecsere. 

4.33. Előadás párkapcsolati problémákról, gyereknevelésről, családon belüli erőszakról 
pszhiológussal: 

A romákra általánosságban jellemző a korai házasságkötés, persze ez a többségi 
társadalomban sem új keletű dolog. A korai házasság gyakori velejárója a korai gyermek 
vállalás, és sajnos tendencia hogy, a mai világban a házasságkötések több mint fele válással 
végződik, a legkülönbözőbb okok miatt 

Az előadások célcsoportja a házasságban élők, a házasság előtt állók, főként a fiatal 
korosztály. A fiatal szülők valamint az erőszakot elszenvedő családok tagjai. Roma és nem 
roma egyaránt. 

4.34. Holokauszt megemlékezés 

A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés, alapvető fontosságú egyesületünk életében. 
Ebben a projektben sem lesz ez másképp. 

A projekt első évében koszorúzással egybekötött emléknapot szervezünk. Melyre meghívjuk 
Lajosmizse vezetőit, a környező Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőit, más roma 
szervezetek vezetőitvalamint  a Lajosmizsei lakosokat. 

Roma történelmi előadást és beszélgetést tartunk, kiélezve a roma holokausztra. A 
meghívottakat és egybegyűlteket, ebédre invitáljuk, majd közösen elindulunk Kecskemétre 
megkoszorúzni a II. világháborús emlékművet. 

4.36 Cigány nyelvoktatás 

Lajosmizsén is mint országos szinten, eltűnőben van a cigány nyelv. Egyre több fiatal nem 
beszéli, mert szüleik nem használják otthon sem a nyelvet. Pár évtized múlva megvan annak a 
veszélye, hogy eltűnik a nyelv. Ebből kifolyólag a projekt során két alapszintű képzést 
indítunk roma nyelvből. A második évben beás nyelvből, a harmadik évben lovári nyelvből. 

A 12 alkalomra tervezett alapszintű képzésen, a résztvevők belekóstolhatnak a roma 
nyelvekbe, a képzés célja, hogy utána is folytassák nyelvtanfolyamokon a nyelvtanulást. 
Remek ugródeszka hozzám. 

A célcsoport a Lajosmizsei roma lakosság 15-15 főben maximalizálva. 

4.37 Roma Húsvét 

A húsvéti készülődés egyesületünk programjainak meghatározó eleme. Mindig népszerű és 
nagyon várják a helybéliek. A projekt segítségével az eddiginél gazdagabb programkínálattal 
készülünk, roma kulturális elemek bevonásával. 



A délelőtt folyamán gyerekprogramokat tervezünk: Roma bábszínház, hagyományőrző roma 
kézműves foglakozások, roma nyelvi vetélkedő, és sportversenyek szerepelnek az előzetes 
programtervben. Több helyszínen Lajosmizse településen. 

A délután folyamán a felnőttekre is gondolva, táncfellépők, hagyományőrző roma zenekar 
fellépése, sonka és kalács versennyel várjuk az érdeklődőket. Este pedig húsvéti roma bállal 
zárjuk a programot. 

Célcsoport Lajosmizse lakossága. 

Eredmény: húsvéti rendezvény létrejötte. 

4.38 Honlap készítés és üzemeltetés 

Egyesületünk a projekt segítségével saját honlapot készített. 

A rendezvények és programok hirdetésében jelentős szerepet szánunk weblapunknak. A 
lezajlott rendezvényekről készült anyagokat (fotó, videó, írott szöveg) folyamatosan tesszük 
fel. Ami a támogatónak megfelelő visszaigazolás a program haladásáról valamint az oldalra 
látogatók kedvet kapnak a további programokon való résvételre. 

A weboldalon lehetőséget biztosítunk vélemények kinyilvánítására, ami remek visszaigazolás 
számunkra a programok sikerességéről és esetleges hibáinkról. 

Eredmény: Saját weboldal létrejötte. Információátadás a célcsoportnak és a támogatónak. 

5. Humán erőforrás és infrastrukturális feltételek: 

A projekt sikeres végrehajtásához egy 5 főből álló csapat foglalkoztatása szükséges teljes 
illetve részmunkaidőben, határozott idejű munkaszerződéssel, bérköltség hatékonysággal.: 

- 1 fő projektmenedzser 

- 1 fő pénzügyi vezető 

- 1 fő szakmai vezető 

- 1 fő szakmai asszisztens 

- 1fő gondnok 

A projektmenedzser felel a projekt és a pénzügyi dokumentációért, a pénzügyi teljesülések 
és elszámolások megfelelő ütemezésben és határidőre történő elkészítéséért. 

A pénzügyi vezető felel a pénzügyi dokumentációért, a pénzügyi teljesülések és elszámolások 
megfelelő ütemezésben és határidőre történő elkészítéséért 

A szakmai vezetővel közösen gondoskodik a szakmai megvalósítók munkájának törvényes, 
szakszerű ellátásáról és a kapcsolódó dokumentáció naprakészségéről. 

Az Egyesület elnökével és szakmai vezetővel javaslatot tesz a szükséges módosításokra, 
beavatkozásokra. 

A szakmai vezető feladata, a projekt kötelező dokumentációjának a vezetése, annak 
rendjének kidolgozása. 

A szülőkkel való kapcsolattartás a családi kapcsolattartó mentorral együttműködve. 

A település oktatási és egyéb intézményeivel való együttműködés. 



Kiemelt feladata a  projekt szakmai tevékenységeinek koordinálása. 

A szakmai megvalósítók (előadók, művészek, oktatók, önkéntesek) saját szakmai programja 
magas szintű megvalósításának támogatása, segítése, ellenőrzése. 

Szakmai és tapasztalatcserét szolgáló alkalmak szervezése. Együttműködések koordinálása. 

A szakmai asszisztens feladata, a projektmenedzser, szakmai vezető munkájának teljes körű 
támogatása. 

Közreműködés a projekt(ek) sikeres, eredményes és szabályszerű megvalósításának 
biztosításában – különös tekintettel az indikátorok elérésére. 

A projekt adminisztrációjának vezetése, dokumentáció teljes körű ellátása. 

A partnerség rendezvényeinek megszervezésében való közreműködés. 

A teljesítést alátámasztó dokumentumok összegyűjtése a projektben közreműködő szakértők 
és beszállító vállalkozások részéről. 

Munkaidő kimutatások összegyűjtése a projektben közreműködő megvalósítóktól. 

Projektrendezvények adminisztratív feltételeinek biztosítása (meghívó, emlékeztető, értesítő, 
jelenléti ív stb.) 

A projektben meghatározott tájékoztatási és ismeretterjesztési feladatok maradéktalan 
megvalósításának biztosítása. 

Közreműködés a projekt zárásában és a záródokumentum összeállításában. 

Részvétel az értékelés, belső ellenőrzés, monitoring munkájában. 

A gondnok feladata, hogy a rendezvények és a projekt tevékenységeinek helyet adó épületek, 
intézmények gondnoki feladatait ellátása (gépek, eszközök javítása, fűtés biztosítása, 
rendezvények előkészületében és utómunkálataiban való közreműködés. 

6. Saját teljesítés 

A projekt előkészítés költségeit saját teljesítésben vállaljuk. 

Indoklás: Egyesületünk rendelkezik olyan humánerőforrás kapacitással, mely elegendő a 
projekt előkészítés végrehajtására. 

Pályázatainkat magunk írjuk, pályázatíró cég bevonása nélkül. Szakmai tervünket belső 
ember készíti el. A szükségletfelmérést és az előzetes igényfelmérést az egyesület 
alkalmazottjai végzik. 

A projekthez szükséges háttértanulmányok és már rendelkezésünkre állnak. Pályázatunk a 
projekttervező gyűlések segítségével már csak finomításra és egy-két pontban átírásra szorul. 

Ebből kifolyólag a projekt előkészítés teljes költségét önerőből tudjuk finanszírozni, a 
terveket elkészíteni. Ezzel spórolva pénzt a valódi szakmai tevékenységekre, amely a pályázat 
igazi értékét adja. 

 7.A fenntartási időszak szakmai és pénzügyi kötelezettségei 

Szervezetünk a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig vállalja a kulturális 
szolgáltatások fenntartását, melynek eredményeként a projekt keretében szerzett új tudások és 



ismeretek beépülnek a társadalom nemzetiségekkel, kiváltképpen a romákkal kapcsolatos 
gondolkodásmódjába. Ennek érdekében folyamatosan együttműködik a helyi szereplőkkel, 
óvodákkal, iskolákkal, területi szinten működő kulturális szervezetekkel, művelődési 
házakkal, egyházakkal. Ez biztosítja, hogy a projekt eredményei hosszú távon fennmaradnak, 
illetve bekerülnek/beépülnek a társadalmi köztudatba. 

8. Horizontális és fenntarthatósági vállalások 

A ránk vonatkozó hatályos környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat 
programjaink során betartatjuk és betartatjuk a gyerekekkel, és a résztvevőkkel. 

A projekt nyilvános eseményein, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot 
fejezünk ki, nem közvetít szegregációt, csökkentjük az esélyegyenlőségi csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi 
egyenlőségének javítását célzó tevékenységünk keretében megvalósítani kívánt programok 
kifejezetten támogatják ezt a horizontális elvárást. (kész) 

 9.Kockázatelemzés 

A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt 
teljes időtartama alatt, az esetleges cash-flow problémák esetén fennálló hiányt önerőből 
biztosított tartalék alkalmazásával tudjuk kezelni. Rendkívüli helyzetben is léteznek olyan 
alternatívák, melyek biztosítják a projekt alkalmi pénzügyi problémáinak megoldását. 
A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése számol az előleg lehívásának lehetőségével, 
valamint az utófinanszírozás tényével a támogatások lehívásának időbeli eltolódása mellett is. 
Hasonló projektek során szerzett pénzügyi-szakmai tapasztalatok alapján az esetleges 
tolódások mértéke a lehetőségekhez mérten minimálisra csökkenthetők. 
A fenntartási költségek minimálisak, a költségek terhét a szervezetünk önerőből biztosítja.   

10. Együttműködés a Lajosmizsei Roma Önkormányzattal 

Egyesületünk a projekt folyamán szorosan együttműködik majd a helyi roma 
önkormányzattal. 

A programjainkat a roma önkormányzattal és a segítségükkel toborzott Lajosmizsei roma 
lakosokkal közösen terveztük meg és a későbbi szervezésben és lebonyolításban is számítunk 
részvételükre. 

 

 

 

 

 

 

 


