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„Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00290
azonosítószámú projekt keretében Workshopok szervezése és lebonyolítása
(beszerzési eljárást megindító dokumentum)

Alsómocsolád, 2017. június

Az eljárás tárgya:
Az „Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00290
azonosítószámú projekt keretében Workshopok szervezése és lebonyolítása
szolgáltatás teljesítése.
Az Ajánlatkérő megnevezése, elérhetőségei, kapcsolattartási pont:
Ajánlatkérő neve: Alapítvány Alsómocsoládért
Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Telefon: +36 72 451 749
Telefax: +36 72 451 749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu
Kapcsolattartási pont, információnyújtás:
Szervezet neve: Alapítvány Alsómocsoládért
Székhelye: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Kapcsolattartó neve: Balogh Anikó kuratóriumi elnök
Telefon/telefax: +36 72 451 749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu
A beszerzés mennyisége:
Workshopok szervezése és lebonyolítása 38 alkalommal
1) Projektindító fórum: 1 alkalommal
2) Családi életre nevelés – térségi beszélgető körök: 6 alkalommal
3) Cselekvő állampolgáriság – Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák: 3
alkalommal
4) Családi életre nevelés – Házasság hete: 5 alkalommal
5) Észak-hegyháti érték és identitás – Érték klubok: 10 alkalommal
6) Észak-hegyháti érték és identitás – tematikus érték napok: 5 alkalommal
7) Cselekvő állampolgáriság – jövő tervező műhelyek: 5 alkalommal
8) Cselekvő állampolgáriság – Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési terv
műhelymunkák: 3 alkalommal
Szerződés típusa: Megbízási szerződés
A szerződés időtartama: a szerződés aláírásának napjától a megbízási díj
kiegyenlítéséig terjedő határozott időre szól.
Teljesítési határidő: a szerződés aláírásának napjától 2020. április 30.
Teljesítés helye: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. – Faluház
Bikal, Zrínyi M. u. 2. – IKSZT

Mágocs, Szabadság u. 19. – Művelődési Ház
Mekényes, Fő u. 115. – Polgármesteri Hivatal
Nagyhajmás, Fő u. 35. – Művelődési Ház
Az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás: az Ajánlattevő az ajánlati árat a
mellékelt ajánlati sablonban foglaltak szerint nettó forint + törvényes ÁFA, illetve bruttó
összegben adja meg. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi felmerülő
költségét.
Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: a Megbízott, a ténylegesen
lebonyolított programok függvényében nyújthat be számlát. Számláját legkésőbb tárgyi
hónapot követő hónap 15-ig nyújthatja be.
Többváltozatú (alternatív)
(alternatív) ajánlatot.

ajánlat:

Ajánlattevő

nem

tehet

többváltozatú

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér. Amennyiben az
Ajánlattevő a szerződésben vállalt teljesítési határidőt nem tartja be, késedelem esetén
minden egyes naptári nap után 10.000 HUF/nap késedelmi kötbért köteles fizetni.
A feladat meghatározása: az „Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP1.3.5-16-2016-00290 azonosítószámú projekt keretében Workshopok szervezése és
lebonyolítása szolgáltatás teljesítése:
1) Projektindító fórum: 1 alkalommal
2) Családi életre nevelés – térségi beszélgető körök: 6 alkalommal
3) Cselekvő állampolgáriság – Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák: 3
alkalommal
4) Családi életre nevelés – Házasság hete: 5 alkalommal
5) Észak-hegyháti érték és identitás – Érték klubok: 10 alkalommal
6) Észak-hegyháti érték és identitás – tematikus érték napok: 5 alkalommal
7) Cselekvő állampolgáriság – jövő tervező műhelyek: 5 alkalommal
8) Cselekvő állampolgáriság – Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési terv
műhelymunkák: 3 alkalommal
Elvárások:
I. Workshopok résztvevőinek biztosítása, létszáma:
Projektindító fórum: 25 fő
Családi életre nevelés – térségi beszélgető körök: 180 fő
Cselekvő állampolgáriság – Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák: 60
fő
Családi életre nevelés – Házasság hete: 50 fő
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték klubok: 100 fő
Észak-hegyháti érték és identitás – tematikus érték napok: 250 fő
Cselekvő állampolgáriság – jövő tervező műhelyek: 50 fő

Cselekvő állampolgáriság – Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési
terv műhelymunkák: 30 fő
II. Workshopok időtartama:
Projektindító fórum: 1 alkalom*1 nap, összesen 1 nap
Családi életre nevelés – térségi beszélgető körök: 6 alkalom*1 nap,

összesen 6 nap

Cselekvő állampolgáriság – Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák: 3

alkalom*1 nap, összesen 3 nap

Családi életre nevelés – Házasság hete: 5 alkalom*1 nap, összesen 5 nap
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték klubok: 10 alkalom*1 nap,

összesen 10 nap

Észak-hegyháti érték és identitás – tematikus érték napok: 5 alkalom*1

nap, összesen 5 nap

Cselekvő állampolgáriság – jövő tervező műhelyek: 5 alkalom*1 nap,

összesen 5 nap

Cselekvő állampolgáriság – Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési
terv műhelymunkák: 3 alkalom*1 nap, összesen 3 nap
III. Workshopok időpontjai:
Projektindító fórum: 2017. július
Családi életre nevelés – térségi beszélgető körök: 2017. szeptember-

október

Cselekvő állampolgáriság – Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák:

2018. január

Családi életre nevelés – Házasság hete: 2018. február
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték klubok: 2018. február, március,

május, június

Észak-hegyháti érték és identitás – tematikus érték napok: 2018. április,

2019. április

Cselekvő állampolgáriság – jövő tervező műhelyek: 2019. január, február
Cselekvő állampolgáriság – Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési
terv műhelymunkák: 2020. március, április
IV. Tekintettel arra, hogy a projekt támogatásból valósul meg, a Kommunikációs és
arculati kézikönyvben foglaltak alkalmazása és az arculati elemek használata
kötelező a dokumentumokon!
Projektindító fórum
Célcsoport: az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet kurátorai és önkéntesei, a
projektmenedzsment tagjai, az együttműködő partnerek és a célterület
önkormányzatainak képviselői.

A workshop célja: megismertetni a résztvevőkkel a projekt elemeit, mérföldköveit, a
várható célokat és hosszútávú eredményeket.
Családi életre nevelés – térségi beszélgető körök
Célcsoport: elsősorban az Észak-hegyháti fiatalok (12-30 éves korosztály), de nyitott
minden Észak-hegyháti lakos számára, akiknek a felvetett témák alaposabb
áttekintésére, saját élményeinek, tapasztalatainak megosztására merül fel igénye.
A beszélgető körök minden esetben egy-egy felvezető előadással kezdődnek az aktuális
témában, ezt követi a téma interaktív feldolgozása, melyben nem csupán a fiatalok,
hanem a témához illeszkedő meghívott vendégek (pl.: generációk együttélése - ahová
olyan család tagjai kapnak meghívást tapasztalataik megosztására, ahol 3 generáció él
évek óta egy háztartásban) vállalnak aktív szerepet. A beszélgető köröket egy-egy a
témát elemző, vagy ahhoz kapcsolódó film megtekintése, majd filmklubszerű
feldolgozása zárja.
A beszélgető körök 6 irányított témát hivatottak feldolgozni, szakértő facilitátorok
vezetésével, de természetesen nyitottak és rugalmasan reagálnak a résztvevők
igényeire:

1. A barátságok szerepe az ember életének különböző szakaszaiban, a serdülőkor, a

felnőtté válás sajátosságainak, a lelki és biológiai változások szépségeinek és
gondjainak a megélése. Film: Juno.
2. Szexualitás, nemi szerepek. Abortusz, béranyaság. AIDS és egyéb nemi betegségek.
Film: És a zenekar játszik tovább.
3. A szerelem, a párválasztás, párkapcsolat, együttélés szabályai, a házasságra való
felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség, az egymásért való közös
felelősségvállalás. Film: Igazából szerelem.
4. Családtervezés tudatos életmódváltás gyermekváráskor. Szülői hivatásra való tudatos
felkészülés. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? Film: Áldatlan
állapotban.
5. Családban élő generációk, a családi szerepekre. Miért jó az „öreg” a háznál? A
hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő
példája, az emlékek megtartó ereje. A nagycsaládok illetve több generáció
együttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése. Film: Az égig érő fű.
6. Beteg, fogyatékossággal élő és/vagy idős ember a családban – az empátiás és
szolidaritás készség fejlesztése. Gyászmunka folyamatának megismerése. Film:
Eljövendő szép napok.
Cselekvő állampolgáriság – Térségi önkéntes stratégia műhelymunkák
Az önkéntes program működtetése hatékony eszköze a munkaerő-piaci reintegrációs
folyamatnak, hiszen az önkéntes ez által munkahelyi környezetben jut
tapasztalatszerzéshez, ami hozzájárul a képességek megőrzéséhez és új képességek

elsajátításához, a kapcsolatépítéshez, erősíti a kommunikációs készséget, javítja a
pszicho-szociális helyzetét, az önbizalmát, reális önértékelését és a motivációját.
Összességében tehát növeli annak az esélyét, hogy a későbbiekben munkát talál,
hiszen referenciára tesz szert, lehetősége nyílik, hogy bebizonyítsa rátermettségét;
mindezeken túl az önkéntes munkát a munkáltatók egyre inkább pozitívumként
értékelik.
Mindezidáig csak Alsómocsoládon és a Mágocsi RK. Plébánia Karitász csoportjában
sikerült ezt megvalósítani. Ezen az állapoton szeretnénk javítani a társadalmi bázis
kiépítésével és egy alulról jövő kezdeményezésként megfogalmazott térségi
stratégiával.
A műhely sorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési tevékenység, mely a
térség alulról építkező, manifesztálódott szükségletekre alapozó önkéntes stratégia
megalkotására, és az azt aprópénzre váltó cselekvési terv kidolgozására szolgál.
Módszerei között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti
oktatás, csoportmunkák, kreatív-interaktív feladatok, ezek feldolgozása, megbeszélése,
dokumentációvá formálása.
Családi életre nevelés – Házasság hete
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is
számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a
család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik.
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény
egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros,
település, közösség részvételével.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben
a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte
megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A
házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás
bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a
házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és
áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság hete olyan széles körű
összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.
Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség
környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat.
Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről.
Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat,

valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”
A programelem megvalósítása során ezt a kezdeményezést szeretnénk meghonosítani
az Észak-Hegyháton. A házasság hetében feldolgozandó témákat és azok
feldolgozásának pontos módszerét a beszélgető körök résztvevőivel közösen szeretnénk
kidolgozni, biztosítva evvel is a kezdeményezés társadalmi bázisát, illetve a program
lezárulta utáni fenntarthatóságát.
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték klubok
A bevezető kampány és a felkészítő tréning után az érdeklődőkből létrehozzuk az
Észak-Hegyháti Értéktár Klubot mind az öt település lakosságának aktív
közreműködésével. A Klubhoz való csatlakozás önkéntes, a Klub feladata lesz
felkészülni az értékek gyűjtésére, az „értékvadászatra”, majd végrehajtani a gyűjtést,
rendszerezni az adatbázist, majd karbantartani, frissíteni a létrejött értéktárat.
Az Értékvadász tréningen résztvevők felkészült csapatként vághatnak bele az operatív
munkába, az „Értékvadászatba”. Képesek arra, hogy az időközben csatlakozni vágyók
munkáját segítsék, koordinálják.
Az „Értékvadászat” során a résztvevők helyszíni felmérés, személyes interjú-készítés,
fotódokumentáció készítés és dokumentum-elemzés módszerekkel lajstromba veszik a
törvényi és egyéb jogi szabályozásnak megfelelően a település értékeit, melyeket a
célra rendszeresített adatlapokon rögzítenek, majd egységes elektronikus adatbázisba
szerkesztenek.
Észak-hegyháti érték és identitás – tematikus érték napok
A tematikus értéknapok az értékek, tudások interaktív továbbörökítési lehetőségét
célozzák meg, a tervező csoport által kiválasztott témákat fókuszba állítva:
- élő múzeumok napja
- kézművesek napja
- hit és vallás napja
- nemzetiségek napja
- képzőművészek napja.
Mind az öt tematikus napon a térségben élő, a tematikát megjelenítő emblematikus
személyek segítségével, interaktív módon kerülnek bemutatásra és népszerűsítésre az
adott nap értékei - pl.: kézművesek napjának a helyszíne a nagyhajmási keramikus
műhely, ahol az agyagszobrászaton, fazekasságon kívül a térség többi kézművesének
segítségével a résztvevőknek lehetősége nyílik majd betekinteni a házi sajtkészítés,
szappanöntés, foltvarrás, gyertyaöntés, mézeskalács sütés és díszítés rejtelmeibe is.

Cselekvő állampolgáriság – jövő tervező műhelyek
A jövőműhely sorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési tevékenység,
mely a térség alulról építkező jövőképének, küldetésének megfogalmazására, az
alapértékek meghatározására és a stratégiai irányok kijelölésére szolgál.
Módszerei között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti
oktatás, csoportmunkák, kreatív-interaktív feladatok (pl.: települési jövőkép-tervezés
kollázs készítéssel – ezek megbeszélése, dokumentációvá formálása).
Cselekvő állampolgáriság – Térségi ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési
terv műhelymunkák
A műhely sorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési tevékenység, mely a
térség alulról építkező, manifesztálódott szükségletekre alapozó ifjúságpolitikai
koncepció megalkotására, és az azt aprópénzre váltó cselekvési terv kidolgozására
szolgál.
Módszerei között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti
oktatás, csoportmunkák, kreatív-interaktív feladatok, ezek feldolgozása, megbeszélése,
dokumentációvá formálása.
A célterület településein ifjúsági közösségek, civil szervezetek alakulnak meg vagy újjá,
melyek képessé válnak tudatosan és felelősen gondolkodni a térség jövőjéről.
Alkalmassá válnak a helyi gyermekek és ﬁatalok véleményének, igényeinek
becsatornázására a helyi döntés-előkészítési folyamatokba, kapcsolatot jelentenek a
helyben élő ﬁatalok, valamint a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, és egyéb
térségi szereplők között. Az elkészült ifjúságpolitikai koncepció olyan iránymutatást
tartalmaz majd a térség gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézményei,
szervezetei. szolgáltatói számára, mely képviseli a korosztály igényeit és érdekeit,
megfelel a jogszabályi környezetnek, konszenzusra épül és széleskörű társadalmi akarat
ál mögötte, hiszen megalkotásában minden szereplő aktívan vett részt. Az 5 település
ifjúsági közössége erősödik, a közélet az új szereplők hatására felpezsdül, szervezetünk
várhatóan motivált, közösségben gondolkodni és élni tudó önkéntesekkel gyarapszik. A
programban résztvevő ﬁatalok a megszerzett tudással felvértezve “kovászként”
működve saját közösségeik formálójává, alakítójává válnak, képességeik, készségeik
fejlődése
lehetőséget
ad
arra,
hogy
hatékony
információszolgáltatással,
programszervezéssel,
forrásteremtéssel,
és
érdekképviselettel
fejlesszék
a
településükön az ifjúsági munkát.
Mindez hosszútávon azt eredményezi, hogy a térségben megnő a képesítést, illetve a
munkaerőpiacon értékesíthető szakmát, tudást, készségeket szerző ﬁatalok száma,
javulnak a ﬁatalok mobilitási esélyei.
A ﬁatalok megbecsülése és elismerése, identitásának, egészséges lokálpatriotizmusának
megerősödése eredményeként, mind többen maradnak a térségben, ami hosszú távon,

ha nem is látványos, de érezhető elmozdulást jelent demográﬁai és társadalmi
szerkezetben a ﬁatalabb és aktív generációk felé.
Az előítéletek csökkennek, a helyi közösségek belső kohéziója nő, a hátrányos helyzetű,
egyrészt roma származású ﬁatalok integrálódnak a ﬁatalok majd felnőttek közösségébe.
Mindez elejét veheti az aprófalusi, kistelepülési társadalom további eróziójának.
Megbízott feladatai:
Workshopok résztvevőinek biztosítása
Workshopok teremigényének, technikai hátterének megszervezése és biztosítása
Workshopok résztvevőinek ellátása
Workshopok lebonyolításához szükséges szakember biztosítása
Workshopok pontos dokumentálása: Jelenléti ív alkalmanként, Fotódokumentáció
alkalmanként minimum 20 db dátumozott fotóval, Szakmai beszámoló a
Workshopok megvalósulásáról
Benyújtandó dokumentumok:
 Ajánlat az ajánlattételi sablon felhasználásával
 Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs 90 napnál régebbi lejárt
köztartozása
 Nyilatkozatot referenciáról
 Nyilatkozat összeférhetetlenségről
 Az ajánlattétel időpontjában érvényes aláírási címpéldány vagy aláírás minta
egyszerű másolatban
További információk:
 Az ajánlattétel nyelve: magyar
 Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal, teljes
körben biztosít.
 Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017/06/28 16:00
 Az ajánlat benyújtásának módja és címe: szkennelve, elektronikus
formában elküldeni a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu e-mail címre, valamint
papír alapon megküldeni vagy személyesen leadni az Alapítvány Alsómocsolád
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. címre/címen.
 Az
ajánlatok
bírálati
szempontja:
a
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás. A nyertes ajánlattevő az lesz, aki megfelel a kiírásban foglalt
feltételeknek és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazza.

 Eredménytelenné nyilvánítás: az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy jelen eljárást indokolási kötelezettség nélkül, eredménytelenné
nyilváníthatja.
 Eredmény közlése: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket
értesíti az ajánlatok beérkezését követő 10 naptári napon belül.
 Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredmény közlését követően
azonnal.

Az ajánlat benyújtására vonatkozó egyéb információk: az ajánlatot eredeti
formában a megadott módon és címekre kell elküldeni úgy, hogy az ajánlat és
mellékletei az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően megérkezzenek. Az adatlap
tartalmán és formáján változtatni nem lehet!

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017/06/23.

s.k. Balogh Anikó
kuratóriumi elnök
Alapítvány Alsómocsoládért

