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Az ifjúsági kezdeményezés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek mind az egyéni, mind a 

közösségi szinten megvalósítani szabadidős elképzeléseiket, képesek legyenek kommunikálni 

saját korosztályukkal hasznos szabadidő eltöltésével kapcsolatban. Az alternatív és megújuló 

energiák felhasználás új keletű, mégis számos szakirodalom és médium foglalkozik a 

témakörrel. A felhasználási technológiát már meghatározták egyéni, közösségi és régiós 

szinten is, így mindenképpen figyelmet igényel a témakör. Bár még ellene szól, hogy a 

legtöbb módszer költséges és drága. A kezdeményezés éppen a rentábilis technológiát kívánja 

megcélozni, ugyanis számos videó foglalkozik az alternatív megoldásokkal. 

I. Projekt előkészítés fázis: 

A Terragora Vidékfejlesztési Közösség önkénteseinek feladatai: 

- Pályázatbenyújtása 

- Megszervezni a foglalkozás helyszínét 

- A program részletezése utána összeállítani a szükséges technikai eszközök listáját és ezt 

beszerezni 

- Regisztrálni a résztvevőket, a jelentkezési lapok feldolgozása 

- Beszámolók és reklám anyagok elkészítése 

II. Projekt előkészítő látogatás (Február hónap) 

Az előkészítő látogatás során a kezdeményezési program ismertetése történik az ifjúsági 

vezetők és csoportfelelősök számára Egerben. Ennek időpontja kettő 2014. február 22., 

szombat. 

A tervezett tapasztalatcsere tevékenységei: 

- a terület meglátogatás 

- kontaktcsere 

- közös informális programok megbeszélsée 

- a programok megvalósításának ütemterv összeállítása a menedzsment csoporttal: belső 

műhelymunka szervezése a szervezet székhelyén, ahol részletesen összeállítjuk az ütemtervet 

és a kitűzött célokat. 

 - Online anyagok letöltése, megvitatása a megvalósítás szempontjából. 

 - A szervezet telephelyének felmérése a tevékenység sikeres lebonyolítása céljából, valamint 

a hasznosíthatósági vizsgálat, melyről jegyzőkönyv készül. 

 - Önkéntesek szervezése: online meghirdetés a programra, jelentkezési lap kitöltése, és 

kiválasztás, a fiatalok közösség építése megkezdése 



- A közösségi programokhoz az alapanyag beszerzése, valamint teljes igényfelmérés az 

informális csoporton belül. 

 - egy további ifjúsági csere/kezdeményezés/EVS lehetőségének megtárgyalása az "Erasmus 

for all" program keretein belül.  

III. Projekt havi lebontása 

A kezdeményezés állandó tevékenysége közé tartozik az alternatív energiát hasznosító 

szerkezetek, berendezések megalkotása, valamint az elektronikus napló vezetése a 

történtekről. Terveink szerint havonta legalább három alkalommal kellett találkozni, hogy a 

projekt haladjon, de természetesen ez egyes hónapokban ez több alkalmat is jelentett (ezeket 

az egyes hónapoknál jelezzük).  

 

Március - Április hónap 

Projektindító megbeszélés és műhelymunkálatok 

Stratégiai megbeszélés a szervezeten belül a projekt megvalósításáról, az alternatív energiás 

szerkezetek tervének megalkotása. A Közösség irodájában összegyűltünk és megnéztük az 

alábbi videókat, valamint letöltöttük számítógépre az ingyenes anyagokat: 

- PETkollektor: Az alábbi elvek szerint kívánjuk kipróbálni az alternatív napkollektort 

http://www.youtube.com/watch?v=BBmQRGfCVWE  

- Sörkollektor: http://sorkollektor.uw.hu/ 

- Papírbrikettáló: Brikkettálás kisebb teljesítményű termékek előállítására 

http://www.youtube.com/watch?v=c9DXI0tbcis 

- Komposzterőmű: http://www.youtube.com/watch?v=-TPrFmGc8xE 

- Napelemes bemutató szett (Biard Solar Folding 80W Solar Panel Kit): 

http://www.trueshopping.co.uk/product/Biard_Solar_Folding_80W_Solar_Panel_Kit/567

6/61902.html  

- Szélgép szett (Biard ECO 500W Wind Turbine Kit with 6 Metre Guyed Tower): 

http://www.amazon.co.uk/Biard-Generator-Controller-Renewable-

ECO/dp/B00HWIO61W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1408103193&sr=8-

2&keywords=wind-turbine  

- Napaszaló: https://www.youtube.com/watch?v=AAyP19_o9zs  

A csoport kiválasztotta, hogy milyen sorrendben kezdtük el az összeszereléseket, illetve hogy 

a papír brikettálót a több veszélyes szerszám és hozzávaló miatt nem készítjük el a 

biztonságunk érdekében. 

http://www.youtube.com/watch?v=BBmQRGfCVWE
http://sorkollektor.uw.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=c9DXI0tbcis
http://www.youtube.com/watch?v=-TPrFmGc8xE
http://www.trueshopping.co.uk/product/Biard_Solar_Folding_80W_Solar_Panel_Kit/5676/61902.html
http://www.trueshopping.co.uk/product/Biard_Solar_Folding_80W_Solar_Panel_Kit/5676/61902.html
http://www.amazon.co.uk/Biard-Generator-Controller-Renewable-ECO/dp/B00HWIO61W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1408103193&sr=8-2&keywords=wind-turbine
http://www.amazon.co.uk/Biard-Generator-Controller-Renewable-ECO/dp/B00HWIO61W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1408103193&sr=8-2&keywords=wind-turbine
http://www.amazon.co.uk/Biard-Generator-Controller-Renewable-ECO/dp/B00HWIO61W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1408103193&sr=8-2&keywords=wind-turbine
https://www.youtube.com/watch?v=AAyP19_o9zs


A műhely munkálatok során 4 alkalommal készültünk szóbeli prezentációkkal és rajzokkal 

egymásnak, hogy hogyan is képzeljük az egyes eszközök hatékonyságát. Utána néztünk 

külföldi oldalakon is, hogy máshol Európában és a nagyvilágban hogyan használják ki 

maximálisan ezeket az eszközöket. Az Európai Uniós közösségi energiakezdeményezésekkel 

ismerkedhetnek meg a fiatalok a műhely munkák alatt. Itt interaktív prezentáció, és játékos 

interakciók valósulnak meg. A feladat, hogy hogyan tudják ezt a kezdeményezést tovább 

vinni jogi személyként, hogyan tudják a saját ötletüket munkahelyként elkezdeni 

 

Május hónap 

A kezdeményezés első komolyabb munkálatai a hónap végén kezdődtek el. Mivel az 

önkéntesek közül 6 fő végzős volt a főiskolán, így ők ezekkel a teendőikkel kívántak 

foglalkozni. Ebben a hónapban így csak háromszor sikerült találkozni, ebből kettő a 

beszerzésekhez volt köthető. A harmadik során beszéltük meg a következő hónapok 

menetrendjét úgy, hogy mindenki maximálisan ki tudja venni a szerepét a 

kezdeményezésünkben. 

 

Június - Július hónap 

Ebben a hónapban két fő feladat várt a csoportra. A beszerzett alapanyagokból összeállítani a 

napaszalót és a sörkollektort. A napaszalóról nem csak az internetes anyagokat használtuk fel, 

hanem az egyik helyi vállalkozótól is kaptunk tanácsot, aki saját maga készítette el ugyanezt a 

berendezést. A sörkollektornál már egy kicsit szabadabban tudtunk mozogni, ugyanis csak a 

netes példa volt előttünk, így a kreativitásunkra is szükség volt. A 2 hónap alatt összesen 12 

alkalommal találkoztunk az összeszerelés céljából. A sörösdobozokat az egyik kollégiumi 

hallgatóság gyűjtötte össze számunkra, összesen 200 darabot, így ezek jó alapanyagul 

szolgáltak a kollektorok összeszereléséhez. 

 

Augusztus hónap 

Csapatépítő tréning 

A programelem szerepe, hogy a fiatalok minél jobb munkacsoportot alkossanak. A tréning 

során különböző szemlélet és gondolkodásfejlesztő játékokat, gyakorlatokat végzünk a kreatív 

gondolkodás elérése céljából. A tréninget a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési 

Egyesület tartotta. A program elemet Sarud településen valósítottuk meg az egyik ifjúsági 

szálláshelyen. Itt interaktív előadásokkal és csoportos projekt feladattokkal gondoltuk tovább 

a projektünket, melynek későbbi eredménye a már benyújtott pályázatunk. 



Szeptember hónap 

Kiadvány 

Ezekben a hónapokban kell véglegesíteni a termékeit a csoportnak, ezekből 

fotódokumentációt kell készíteniük a kiadványhoz. A kiadványban szerepelnek majd a 

résztvevők, az alkotásaik és azok munkaműveletei, illetve a jövőbeni hasznosítási tervi.  

A kiadvány egyes fejezeteit szétosztottuk egymás között, hogy mindenkinek rész lehessen a 

szerkesztésben, így a „Közös” munkának tudjunk örülni. Ezek a nyers szöveg megírásából 

állt, illetve a képek összeállításából. Ezután küldtük el szerkesztésre és tördelésre a 

kiadványkészítő és nyomdász cégnek sokszorosításra. 

Előadások 

Tervben volt az Eszterházy Károly Főiskolán termeiben ismeretterjesztő előadásokat tartani a 

hallgatóknak, oktatóknak és az érdeklődőknek. Ehhez elkezdtük egy egységes sablon és 

előadás anyag összeállítását, amelyeket később a workshopok során is hasznosítani tudtunk. 

 

Október- November hónap 

Társadalmasítás 

Létrehozunk egy blogot, valamint egy facebook oldalt, ahol minden információt és 

tapasztalatot közzé teszünk, elsősorban az általunk tapasztaltakat. Az adatok feldolgozása 

folyamatosan zajlott és a feltöltése november 25-ig megtörtént. 

Workshop 

A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány segítségével terjeszthettük szélesebb közönség előtt a 

hátrányos helyzetű térségekben az elért eredményeinket, valamint a programot. Heves, 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyei önkénteseket, főiskolásokat és érdeklődőket sikerült 

tájékoztatni, melynek szervezési munkálatait a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány vállalta 

magára. Az előadásokat az önkénteseink tartották. 

 

IV. Projektértékelő szakasz 

- A fiatalok elvégzik az elégedettségi felmérést internetes google docs kérdőívvel, melyet a 

projekt végén állítottunk össze, és a facebook csoportban osztunk meg. 

- Beszámolót készítenek a felmérés alapján: az eredményeket kvalitatív és kvantitatív 

eszközökkel reprezentáljuk, a beszámolóban törekszünk a szakmai képzést bemutatni, 

amellyel többek lesznek a fiatalok. 

- A végleges beszámoló elkészítése legkésőbb december 20-ig, amelyet eljuttatunk a 

Fiatalok Lendületben Program irodájához. 


