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Az ifjúsági kezdeményezés célja 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. A 

közösségi kertészkedés régi-új vonala a városi kertészkedésnek, és minden korosztálynak 

szól. A kezdeményezés során 18-30 év közötti fiatalok kerülnek bevonás alá. 

A kezdeményezés megvalósításának helyszíne Eger város (Magyarország, Heves megye), 

Sighetu Marmatiei (Románia, Maramures megye) és Veľké Kapušany (Szlovákia, Kosicky 

kraj).  

 

I. Projekt előkészítés fázis: 

A H-Union Magyar Társadalom és Gazdaságfejlesztési Szövetség önkénteseinek feladatai: 

- Pályázatbenyújtása 

- Megszervezni az első találkozón a szállást, a foglalkozás helyszínét 

- A partnerszervezeteknek felhívást elküldeni 

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

beszerezni 

- A helyszíni látogatások időpontjának egyeztetése 

- Regisztrálni a résztvevőket, a jelentkezési lapok feldolgozása 

- A helyszín berendezése és előkészítése a projket számára 

- Beszámolók és reklám anyagok elkészítése 

- Kontaktot tartani a többi ország önkénteseivel. 

A partnerszervezetek feladatai (Hollósy Simon Egyesület – Cognitio Nova n.o) 

- Projekt hirdetése 

- Résztvevők toborzása (18-30 év közötti munkanélküli vagy főiskolai hallgatók) 

- A tevékenységek lebonyolítása 

- Az oda- és visszautazás lebonyolítása, megtervezése (számlával igazolt szállítás) 

- Segítség a projekt megvalósításában a részvétellel 

- A projekt eredményeinek terjesztése 

- A saját találkozó precíz és gazdaásgilag igazolható lebonyolítása 

- Eredmények terjesztése 



II. Projekt előkészítő látogatás 

Az előkészítő látogatás során a kezdeményezési program ismertetése történik az ifjúsági 

vezetők és csoportfelelősök számára Egerben 

Konzultáció segítségével stimuláljuk a minél aktívabb részvételt. 

Ennek időpontja kettő 2014. február 15 hétvégének szombati napja. 

A tervezett tapasztalatcsere tevékenységei: 

 - a terület meglátogatás 

 - a fiatalok közösség építése 

 - kontaktcsere 

 - közös informális programok megbeszélsée 

 - közös projekt marketing 

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

for all" program keretein belül.  

III. Projekt havi lebontása 

A tevékenységeket az infromális csoport kívánságai szerint írjuk le: 

Állandó tevékenységeinkhez tartozik, hogy egy facebook blog oldalt és egy blogspot.com 

oldalot hozunk létre, és ezen vezetjüka tapasztalatokat, valamint ezeken kívánjuk 

lebonyolítani a toborzás és a marketing tevékenységet. 

1. hónap (február) 

Előkészítés 

Megtörtént Magyarországon egy 1000 m2-es terület kibérlése a helyi önkormányzattól. Erről 

a Szövetség vezetője bérleti szerződést kötött az önkormányzattal. 

Indoka: Mintagazdaság kialakítása Eger város területén, az elhanyagolt terület visszavonása 

művelésbe. Ezt kívánjuk a lelkes informális csoportnak rendelkezésére bocsátani. Veľké 

Kapušany-ban egy 100 m2-es terület áll rendelkezésre a város szélén. Sighetu Marmatiei-ben 

egy 500 m2-es terület áll rendelkezésre a Hollósy székház területén, közel a belvároshoz, így 

a fiatalok aktívan részt tudnak venni a programokon. 

Kert takarítás 

A szervezetek a téli hulladékot valamint kommunális szemetet önkéntes munkával 

eltávolítjuk a területről, ezután a használhatóvá tétel következik (szántás). 

Földműveltetés 



A kertek önkéntes alapú használhatóvá tétele, ágyások kialakítása, finomítások a területen. 

Minden jelentkező a maga területét fogja önállóan, a saját döntései szerint művelni, de 

közösségi. A termelési forma megbeszélése is az első hónapban történik (permakultúra, 

endogén növények, dísznövények, gyógynövények). 

2. hónap (március) 

Első projekttalálkozó (minden partnerrel) 

Helyszín: Sighetu Marmatiei 

Időpont: 2014.03.21-22 

A kezdeményezés első találkozóján közösség és csapatépítő, valamint ismerkedő elemekkel 

egybekötve indítunk. Az ismerkedős elemeket először kiscsoportos GloBingo játékkal 

kívánjuk indítani, hogy a neveket és tulajdonságokat megismerjék a résztvevők. Ezután 

szituációs játékokkal elindulva a közösségi kert témáján további csapatépítő és 

készségfejlesztő feladatok várnak a résztvevőkre és a szervezőkre, íme néhány:  

 - Frissítő keresztgyakorlatok 

- Földrengés 

Meglátogatjuk az első találkozó helyszínének közelében található kertet, ahonnan ötletet 

gyűjtenek a fiatalok. További javaslatokat kívánunk tenni a jobb megvalósításhoz, valamint 

Tavaszi vetés 

Eszközök és szerszámok beszerzése a szervezetünk és segítő szervezetek által. 

A résztvevőknek rendelkezésére álljon egyenlő módon és ingyenesen minden olyan szerszám 

és eszköz, amelyre szükségük lehet a föld megművelésében. A vetéshez többféle és fajta 

növénymagot vásárlunk, hogy az összes bevont fiatal igényet le tudjuk fedni. 

Gondozás 

Művelés tényleges megkezdése, korai vetésű zöldségek elültetése, melyek tavasszal hoznak 

termést (retek, borsó, saláta). Folyamatos gondozás, karbantartás. 

3. hónap - 4. hónap (április-május) 

Ebben a hónapban egy fő feladat vár a csoportra és önkénteseikre, és pedig a kert művelése. A 

tevékenységek és találkozók során fényképekkel dokumentáljuk a megvalósított 

eredményeket. Az önkéntesek kötetlenül és saját szabadidejüket beosztva alakítják a 

projektet. 

5. hónap (június) 

Nyári ültetés 

Azokat a helyeken, ahol már megtermettek a nöüvények, újabb terméshozamra törekszünk. 



Ebben a hónapban két tevékenységet kell megvalósítaniuk a fiataloknak. Az egyik a blogírás, 

ahol egymás eredményeiről tájékozódnak, a másik a tevékenység előrehaladása, a kerti 

növények gondozása.  

6. hónap (július) 

Második Projekttalálkozó 

Helyszín: Veľké Kapušany 

Időpont: 2014.július 24-25 

Az Európai Uniós közösségi kert kezdeményezésekkel ismerkedhetnek meg a fiatalok, ahol 

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. Látogatás a helyszín közelében található kertet is érinti. 

7. hónap – 8. hónap – 9. hónap (augusztus-szeptember-október) 

Kertészkedés 

Művelés tényleges folytatás, kései vetésű zöldségek elültetése, melyek szeptemberben és 

októberben hoznak termést (retek, tarlórépa). Folyamatos gondozás, karbantartás, szerszámok 

kezelése 

Kerti bútorok 

A kerti bútorok hozzávalóinak megvásárlása összeállítani és kitenni a kertbe, hogy további 

használata is lehetséges legyen a kertészek számára.  

Online munka 

A honlaphoz, kiadványhoz elkezdődtek a feladatok kiosztása és otthoni teljesítése. Ezzel a 

projekt fiatalok szemszögéből bemutatott kezdeményezés, így jobban visszaadhatja az 

élményt és a tapasztalatokat. 

Betakarítás 

Önkéntes munka segítségével a megtermelt termény összeszedése és közösségi felhasználása. 

10. hónap (november) 

Záró találkozó 

Helyszín: Eger 

Időpont: 2014.11.21 

A későbbiekben a termelés és a gazdálkodás a tapasztalatok megosztása után hatékonyabbá 

válhat és az esetlegesen elkövetett hibák a jövőben kiküszöbölhetővé válnak. A 

kezdeményezés továbbfejlesztésén gondolkoznak, hogy egyre többen ismerkedjenek meg a 

közösségi és a városi kertészkedéssel. 3 fő tevékenységet kívánunk megvalósítani: 

 - Interaktív bemutató a megtermelt javakból 



 - a jövőbeni fenntarthatóságról előadás 

 - közös látogatás a záró találkozó helyszínéhez közelében található ifjúsági kertjében. 

Eredmények publikálása  

A projektben közvetlenül nem érintett lakosság is értesüljön a Közösségi Kert által elért 

eredményekről, hasznokról és ezáltal is ösztönözve legyenek arra, hogy a későbbiekben ők is 

részt vegyenek az ilyen vagy hasonló programokban. További indok pedig az, hogy ezáltal a 

tevékenység és az egyes adatok ellenőrizhetőek, dokumentálhatóak. 

Népszerűsítő kampány (decemberben is) 

A kampány megvalósítása elsősorban a helyi önkormányzatok megfelelő szerveinél, valamint 

az interneten létrehozott közösségi oldalak segítségével, mely az ifjúsági kertészetre kívánja 

felhívni a figyelmet és minél több résztvevő közösséget buzdít a hasonló kezdeményezésre. 

IV. Projektértékelő szakasz 

- Facebook csoport működtetése: a létrehozott csoportban informálni a további teendőkről 

a résztvevőket, a további tervekről beszélgetést folytatni, látványtervek, népszerűsítő 

elemek megtervezése 

- A projektpartnerek elvégzik az elégedettségi felmérést internetes google docs kérdőívvel, 

melyet a képzés végén állítottunk össze, és a facebook csoportban osztunk meg vagy ha 

valamilyen ok folytán nem található a fiatal a közösségi oldalon, a szervezetek 

bonyolítják le a felmérést 

- 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 február 20-ig, amelyet eljuttatunk a Fiatalok 

Lendületben Program irodájához. 

- A záró értékelés elkészítése, cikk és beszámoló elkészítése a további média 

megjelenéshez. 


