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Négy franciaországi, olaszországi, görögországi és romániai szervezet 
24 hónapja működik együtt a „RESCUE: REnewed Spaces - U Educate“ 
elnevezésű projekt megvalósításában, amelyet az Európai Unió Eras-
mus+ programja társfinanszíroz és az Erasmus+ France Oktatási és 
Képzési Ügynökség támogat. Ez a projekt arra buzdítja a helyi közössé-
get, hogy konkrét kezdeményezéseket tegyenek közösségeik elhagyott 
közterületeinek fejlesztésére és újjáélesztésére, reagálva valós szükség-
leteikre, miközben szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal a 
hatalommegosztás révén, amely a polgárok döntéshozatalban való 
részvételének megerősítésén alapul közösségük javát szolgálja.  

A projekt során a partnerek különböző tanulási eszközöket hoztak létre, 
amelyek segítik a polgárokat, és elkísérik őket a közösségeik számára 
indított mentő kezdeményezésekben. Ezek az eszközök elérhetők az e-
rescue.eu platformon. 

Kedves Megmentők!,

1



A partnerek számos környékbeli helyi közösséget is segítettek és elkísértek az 
elhagyott terek kialakításában és újjáélesztésében. Annak érdekében, hogy 
megosszák a polgárok és partnerek különböző tapasztalatait a különböző 
terek kialakítása során, hogy konkrétan bemutassák e kezdeményezéseknek 
a kedvezményezett közösségekre gyakorolt hatását, és hogy tovább növeljék 
az aktív polgári szerepvállalás ezen megnyilvánulásait Európában és máshol, 
létrehoztuk ezt a forráskönyvet a RESCUE számára. 
Ez a könyv négy fejezetet tartalmaz, amelyek a következőkre összpontosíta-
nak: RESCUEd (Megmentett) terek, Események a megmentett terekhez, Eszkö-
zök a mentési folyamatok kezeléséhez és Közösségi vállalkozások a változás 
megteremtéséhez. 
Ennek a könyvnek az egyik erőssége, hogy világos és meggyőző elemzést ny-
újt azokról a módszerekről, amelyek a RESCUE közösségfejlesztési projekteket 
sikeressé teszik. Ennek a könyvnek a második erőssége a pragmatizmusa: az 
egyes partnerek projektjéért felelős személy egy gyakorlati mentalitású cse-
lekvő személy, aki megtapasztalta e terület valóságát. Ez a kiadás figyelembe 
veszi a négy ország helyi közösségeinek fejlődését, valamint a közintézkedé-
seket, különösen az elhagyott közterületek fejlesztéséről szóló közelmúltbeli 
kerettörvényeket. 

A RESCUE csapat
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A tér hatása a helyi közösségre: 
• Lehetővé teszi, hogy a törekvé-

seikben kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok művészekké 
váljanak 

• A helyi művészet és művészek 

A tér célja:
• Workshopok szervezése a fiatal művészekkel, hogy 

segítsék őket művészetük kivitelezésében és az utcai 
művészeti módszerek elsajátításában

• A művészek különböző termékeket, műalkotásokat 
készítenek eladásra.

Célcsoportok:
•  Helyiek, turisták, művészek, művészetrajongók 

one 51 a Takarékpénztár régi háza, amelyet az ön-
kormányzat kölcsönzött a Safir Fesztivál keretében, és 
művészrezidenciává alakított át. A projekt üzleti tervének 
kidolgozásához partnerséget hoztunk létre a Safir Egyesü-
let, az önkormányzat és a Compagnie 3.42 között. A Com-
pagnie 3.42 a fiatalok kapcsolatával és jólétével foglalkozik, 
az önkormányzat kölcsönadja a házat, a Safir Egyesület pe-
dig úgy szervezi a workshopokat, hogy olyan művészeket 
keres, akik szívesen tanítanák művészetüket. Az önkormá-
nyzattal való együttműködés jó lehetőség a projekt számá-
ra, mert profitálhatunk a kapcsolati hálózatából. A legfon-
tosabb, hogy jó kapcsolatunk legyen, és a kommunikáció 
eredményes legyen, hogy gazdagítsuk a fiatalok előnyeit. 

Z

Helyszín:  Roche La Moliere, 
FRANCIAORSZÁG

Cím:
h 21 Rue de la République, 42000 Saint-Étienne, France 5



Az idővonal 
2022 januártól az egyesület befektetett a helybe és előkészítette a kényel-
mi szolgáltatásokat. 

A homlokzatot az egyesület művészei festették, Eric Berlivet, a polgármes-
ter kíséretében és támogatásával. 

Február elején a rezidenciát elfoglalták a valódi művészek 

A „Zone 51“ üzlet nyitva van a térben, amely mindenki számára lehető-
séget biztosít arra, hogy alacsony áron megvásárolja a művészek valódi 
munkáit, például kereteket, pólókat, grafikákat, szatyrokat, sapkákat és 
egyéb finomságokat. 

Új technológiák kísérletei zajlanak a térben, és „know-how“ órákat végez-
nek a „ZONE 51“ művészrezidencián 

 2022 Január



Helyszín: Roche La Moliere,  
FRANCIAORSZÁG

A tér hatása a helyi közös-
ségre: 

UTCAI-MŰVÉSZET FESZTIVÁL 
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A tér hatása a helyi közösségre: 
• Az utcai művészet felfedezése segít az em-

bereknek (különösen az idősebb generáció-
nak) művészetként tisztelni és eltávolítani a 
sztereotípiákat.

• A felújított és gyönyörű városkörnyezet pozi-
tív hatással van a városképre és az emberek 
tudatosságára, hogy vigyázzanak a városra.

A tér célja:
• Esztétikus városkép, közösségi rendezvények 

helyszíne, a hátrányos helyzetű fiatalok bevo-
nása, az utcai művészet népszerűsítése 

Célcsoportok:
• Helyiek, turisták, művészek, 

művészetrajongók

Fő célunk az idősebb generációk meghívása 
az utcai művészet felfedezésére, hogy segít-

sünk nekik művészetként tisztelni és eltávolíta-
ni a sztereotípiákat. Azt is reméljük, hogy ezzel 
a felújított és gyönyörű környezettel az embe-
rek gondoskodnak városukról, és más kezde-
ményezéseket hoznak létre (esztétika, mint a 
társadalmi promóciós kataklizmája). Ez arra ké-
szteti őket, hogy pozitív hatást gyakoroljanak 
a környezetükre. Ezeket a festményeket felha-
sználhatjuk arra, hogy több embert vonzzunk 
más eseményekre és nagyobb láthatóságra, 
és népszerűsítse utcai művészeti térképün-

Link a hely google térképéhez:  
https://goo.gl/maps/EAfTEdbosoL44Lw76 7



A tér hatása a helyi közös-
ségre: 

Az idővonal 

2022. február közepétől az első lépés a helyszínek tisztítása. 

Ezután elkészítjük a művészi falfestményeket. Ez a fiatal művészek munká-
ja. A fiatal művészeket a Safir Egyesület vezetői felügyelik. 

Az Utcai Művészeti Fesztivál 2022 májusában kerül megrendezésre. 

Az Utcai Művészeti Fesztivál minden évben megrendezésre kerül. Ez azt jelen-
ti, hogy a graffitik egész évben a falakon maradnak. Életet hoznak a város-
ba, és javítják a polgárok életminőségét. Emellett évente egyszer a fesztivál 
turistákat is hoz. Ez egy lehetőség a művészek számára, hogy a jövőben is 
népszerűsítsék munkájukat, az emberek pedig minden évben érdeklődni 
fognak alkotásaik iránt. 

2022 Február

 2022 Május



Helyszín: Kalamitsi, Lefkada,  
GÖRÖGORSZÁG

KALAMITSI FOLKLÓR MÚZEUM
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A tér hatása a helyi közösségre:
• Egy falu kulturális fejlesztése, 

turizmus népszerűsítése a térség-
ben  

• Fiatalok kulturális oktatása

A tér célja:
• Kulturális műhelytalálkozók rendezvényei és tevékenységei

Célcsoport:
•  Helyi közösség, művészetkedvelők, turisták

 Solidarity Tracks önkéntesei Kalamitsi falu helyi ön-
kénteseivel együttműködve megkezdték az egyko-

ri általános iskola épületének belső és külső átalakítását, 
amelyet ma folklórmúzeumként használnak. A Solidarity 
Tracks önkéntesei a falu fiataljainak segítségével gondo-
san megtisztították az összegyűjtött tárgyakat, lefestették, 
megjavították, és 2021 végétől felállították a kiállításokat. 
A „Solidarity Tracks“ szervezettel dolgozó művészek több, 
mint egy hónapot töltöttek az egész iskolaudvar rekons-
truálásával. Az önkéntesek megtisztították és előkészítet-
ték a falakat. A hagyományos lefkádai hímzés és jelmez ál-
tal inspirált dizájn mellett döntöttek. A régi iskola általános 
korszerűsítése hozzájárult a falu kulturális fejlődéséhez.

A

Helyszín:
Cultural Museum of Kalamitsi - Λαογραφικό Μουσείο Καλαμιτσίου 9



Az igények:  
1) A kulturális és művészeti tevékenységek, valamint a polgárok találkozó-
helyeinek hiánya 
2) Vonzó természeti és történelmi lehetőségei ellenére a falut nem értéke-
lik és támogatják kellőképpen. 

 A vízió: 2020-ban a falu tanácsa azt javasolta, hogy alakítsák át ezt a régi 
iskolát, és hozzanak létre egy központot a közösség számára: egy helyi 
folklór múzeumot, egy irodát a falu tanácsa számára, egy helyet a helyi 
egyesületek tevékenységeinek, valamint egy szabadtéri teret a kulturális 
és művészeti események számára. 

 A mentés:  Megállapodás született a falu önkormányzatával és a falu kultur-
ális egyesületével. 

Tevékenységi alap: Berendeztük és feldíszítettük az épületet. A helyiek és 
a kulturális egyesület erőfeszítéseivel és hozzájárulásával megnyitották a 
múzeumot, felszerelték az irodát és létrehozták a tevékenységi tereket. Ma 
már valódi kulturális hotspot, barátságos hely egy találkozásra, beszélge-
tésre, és a helyiek, valamint a turisták is gyakran látogatják. 

2020

2021

2022

AZ IDŐVONAL
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A tér hatása a helyi közösségre:
• Az egészséges életmód 

népszerűsítése, közhasználat

A tér rendeltetése:
• Fedett tornaterem

Célcsoport:
• Fiatalok, helyiek

fedett tornaterem egyike a sok rossz állapotban 
lévő épületnek Lefkada városában. Ezért a Szo-

lidarity Tack egyik művészével és önkénteseivel kö-
zösen javasoltunk egy homlokzat-felújítási tervet. Az 
épület falait kifestették és átalakították. A felújítás 
fő célja egy új nevezetesség kialakítása volt. A hom-
lokzatokon az épület hasznosítását modern graffitik-
kel ábrázolják. Az önkéntesek az önkormányzattal 
együttműködve döntöttek a végső tervről, és azonnal 
megkezdődött a festés. Az épület téglalap alakú „va-
kablakokkal” épült, így minden térre más-más – sport-
tevékenységhez kapcsolódó – motívumot terveztek. 
Ezek a falfestmények bemutatják az ott könnyíthető 
sporttevékenységek sokféleségét, és nem utolsósor-
ban a sport és az egészséges életmód fontosságát.

A

Helyszín:  Lefkada,  
GÖRÖGORSZÁG

Helyszín:
Κλειστό Γυμναστήριο Αλυκών Λευκάδας Lefkada Municipality 311 00 11



AZ IDŐVONAL

2020

2021

2022

Ez az első edzőterem Lefkadában. Hasznossága és jó állapota ellenére ez a 
csarnok elhagyatottnak tűnt.

A külső tér takarítása, a tér külső festése és vonzó, sport témájú falfestmé-
nyek készítése.

Megállapodás született Lefkas község önkormányzatával, a középiskolával 
és az 1. számú gimnáziummal a szabadtéri terület megtisztításáról, valamint 
sport témájú, attraktív falfestmények tervezéséről és elkészítéséről, bevonva 
ezen intézmények tanulóit és szüleiket, valamint a helyi önkormányzatokat, 
természetesen az egyesület európai önkéntesit is sikerült bevonni ebben a 
folyamatban.

Megtisztítottuk az edzőterem környékét. Az önkormányzat lefestette a 
falakat, és a falfestmények elkészítéséhez biztosított nekünk festéket. A 
falfestményeket mindkét intézmény és az önkormányzat pedagógusaival 
egyeztetve terveztük, önkénteseinket, tanulók egy csoportját és szüleiket 
mozgósítottuk, hogy 14 vonzó, sport témájú falfestményt alkossanak.



Helyszín:  Syvros, Lefkada,  
GÖRÖGORSZÁG

ÓVODA/ FOLKLÓR MÚZEUM UDVARA
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A tér hatása a helyi közösségre:
• A város művészi és esztétikai revitalizációja;
• A faluközösség kulturális fejlesztése;
• A kulturális örökség népszerűsítése;
• Kulturális nevelés

A tér rendeltetése:
Óvoda, Folklórmúzeum, oktatási és 
kulturális célok, valamint rendezvé-
nytér.

Célcsoport:
• Gyerekek, helyiek, turisták

yvros helyi művészei és önkéntesei a városháza és a 
Solidarity Track önkéntesei vezetésével, Lefkada vá-

rosháza támogatásával kifestették, díszítették és animál-
ták a falu kulturális és oktatási komplexumát. Falfestmé-
nyt terveztek és készítettek a syvrosi általános iskolában 
azzal a céllal, hogy a gyerekeknek szép tanulási környeze-
tet biztosítsanak, valamint az épület művészi és esztétikai 
revitalizációját, valamint a falu kis közösségének általános 
kulturális fejlesztését. .A tevékenység a helyi lakosok kez-
deményezésére jött létre. Az iskola központi külső falának 
művészi kialakítása mellett önkéntesek egy ökológiai kon-
notációjú interaktív játékot is festettek az iskola udvarára.

S

Helyszín: Elementary School Sivros
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AZ IDŐVONAL

2021 - 2023

15. - 16. század

1962 - 1964

2020 - 2022

Sivros és a település nevét először a történelmi dokumentumok említik, 
jelentése „disznótakarmány”.

A múzeumnak, óvodának, mézműhelynek és a helyi kulturális egyesületnek 
otthont adó épület építése a központi tér közelében.

Igények: A folklórmúzeumot és a mézműhelyt azonban sajnos nem értékelik 
és népszerűsítik, nincsenek kulturális rendezvények helyszínei, az óvoda pedig 
kevés szabadtérrel rendelkezik.

A MEGMENTÉS: Megállapodást kötöttünk a falu elnökével és a Lefkas Városhá-
zával, hogy funkcionálisabbá és vonzóbbá tegyük ezt az épületet. Valamennyi 
érintett bevonása után művészileg újjáélesztettük az épület falait, és vonzóbbá 
tettük az óvoda terét.

A jövőkép: Syvros kulturális központjának továbbfejlesztése



Helyszín:  Poros, Lefkada,  
GÖRÖGORSZÁG

   POROS FALU
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A tér hatása a helyi közösségre:
• Turizmus népszerűsítése, közösségépítés, 

rendezvények lebonyolítási helye, a kulturális 
és történelmi örökség, esztétikai javítása a 
falunak.

A tér rendeltetése:
• Kulturális rendezvények, múzeum, kilátó

Célcsoport:
• Fiatalok, helyiek, turisták

iatalok, helyiek, turisták és a Solidarity Tracks 
önkéntesei a helyiekkel közösen falfestmé-

nyeket festettek és ők kezelték a tereket Poros 
faluban. A lefkadai porosi hegyekben esztétikus 
panorámás kilátót készítenek drótszerkezeté-
nek beépítésével (színes lesz és zölddel lesz tele), 
valamint fa raklapokból készült padokat alakí-
tanak ki és helyeznek el a helyszinen. Ez a szívs-
zerkezet a turisták szelfiejiben fog szerepelni, így 
népszerűsítve a szervezetet és Lefkada szigetét. 
Egy másik hely a folklórmúzeum, amelyet Po-
ros helyi közösségével együttműködve kezelnek.

F

Link a hely google térképéhez:  
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AZ IDŐVONAL

2021

2022

2022

2018
A Lefkas-vidéki Poros régi általános iskolája volt a falu kulturális egyesületének szín-
helye.

Poros községben a minimális létszám hiánya miatt be kellett zárni az általános iskolát, 
amely évek óta zárva maradt. Miután a falu tanácsa kérte, hogy ezt az épületet a helyi 
közösség javára használhassák, Lefkas önkormányzata és a görög oktatási minisztéri-
um úgy döntött, hogy a régi iskolát a falusi kulturális egyesületnek adják át.

A vízió: 2022-ben a községi tanács a Solidarity Track közreműködést és engedélyt kért a régi 
iskola fejlesztéséhez és egy helyi folklórmúzeum létrehozásához, az egyesület tevékenységei-
nek helyszínéül, a hazai és nemzetközi önkéntesek helyszínéül, valamint egy szabadtéri tér 
kialakításához különféle rendezvények szervezésére, kulturális és művészeti rendezvényekre.

A megmentés:  Megállapodás született a tanáccsal és a falusi kultúregyesülettel a régi 
épület fejlesztéséről és a fent említett terek kialakításáról.

Tevékenységi bázis: Eddig az épületet személyre szabottan bútorozták és díszítették. 
A Solidarity Tracks tagjai és önkéntesei a helyi kulturális egyesület tagjaival közösen 
a belső tér és a kulturális rendezvények helyszínének kialakításán dolgoznak. A köz-
ségi tanács elnöke mozgósítja a polgárokat, hogy gyűjtsenek régi tárgyakat, különö-
sen a falut jellemző hagyományos késeket, hogy berendezzék a helyi népmúzeumot. 
Egyik önkéntesünk a tér 3D-s tervét készíti.



Helyszín:  Tramonti, OLASZORSZÁG

Eleonora d’Aragona Túraútvonal 
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A hely hatása a helyi közösségre:
• Bővíti a Tramonti túraútvonal 

hálózatot 
• Nagyobb figyelmet fordít Tra-

monti történelmi örökségére 

A hely felhasználási célja: 
• Túrázás, rekreáció, a helyi történelem felfedezése, és útvonal a 

temetőhöz 

Célcsoport:
•  Helyituristák és túrázók 

z egy régi út Tramontiban, amely összeköti az 
egykori Santa Maria La Nova kastélyt, amelyet 

a középkorban épített Eleonora D‘Aragona, Corsano 
és Capitignano falvakkal. Tramonti, amely egy hegyi 
völgy mentén található, korábban tele volt túraút-
vonalakkal. Később elhagyták, a közelmúltban viss-
zanyerték a Slow Tourism figyelmét. Megmentettük 
ezt a régi utat, amely a 13 templom útja mentén láto-
gatható meg az „Experience Tramonti Amalfi Coast“ 
útmutatójával. A temetőbe vezet, amely Tramon-
ti közepén egy dombon fekszik. A kilátás a terület 
nagy részére kiterjed, és délen csak a tenger gátolja. 
Monti Latteri határolja északról, nyugatról és keletről. 

E

Link a hely google térképéhez:   
https://goo.gl/maps/nmhofdNh4G7TzrNu7 17



Eleonora d’Aragona Túraútvonal AZ IDŐVONAL
Túraútvonal hálózat:  A túrautak hálózatának egy része létezett, és elérte 
Tramonti hegyének távoli részeit is, ezek az utak a főutca építése után 
váltak elhagyatottá. 

A kastély a dombon:  A Santa Maria La Nuova kastély a Tramonti központjá-
ban található dombon épült. Az 1900-as években temetővé alakították át.

Az új turizmus: Az idegenforgalmi ágazatban bekövetkezett változások 
újra felhívták a figyelmet a régi utakra, túraútvonalak formájában.

A megmentés: Tanulányoztuk a történelmet, interjúkat készítettünk a 
szomszédokkal és az érdekelt felekkel, megtisztítottuk a hulladéktól, és 
elkészítettük az Eleonora D‘Aragona útjának jelzéseit.

A Tramonti élmény: Ez most a „13 templom“ útja és az „Experience Tra-
monti Amalfi Coast“ vezetett túrákon lehet részt venni, amely végig vezet 

1200s - 1980

1400s - 1900s

2010 - 2020

2021 - 2022

2022



Helyszín:  Tramonti, OLASZORSZÁG
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A tér hatása a helyi közösségre:  
• Több szabadtéri és természeti 

tevékenység és egészséges élet-
mód

• A természeti területek nagyobb 
tudatosítása és gondozása  

• Erősebb természeti identitás

A tér célja:
• Rekreációs célok, természet- és szabadtéri tevékenységek, 

természetoktatás 
Célcsoport:
• 11-35 éves fiatalok. Különösen a tramonti iskolások, a régió  

túracsoportjai, nemzetközi önkéntesek

dvözlünk a Tramonti hegységben található 
menedékházban! Megmentettünk egy el-

hagyatott menedékházat az erdőben, egy nagyon 
érdekes természeti területen, a Monti Lattari nevű 
hegylánc erdőjében. A terület gazdag biológiai sok-
féleségben, és egy helyi szalamandrafaj (Salamandra 
Pezzata) otthona. Amikor először találtuk meg a házat, 
elhagyatott volt. Láttuk azonban a menhelyben rejlő 
potenciált, hogy pihenőhellyé és oktatási tevékeny-
ségek központjává váljon. Közös munkanapaokat 
szerveztünk, hogy megmentsük az épületet a további 
romlástól, és megtisztítsuk a területet az otthagyott 
szeméttől. Ma arra használjuk, hogy felfedezzük a kör-
nyék állat- és növényvilágát, és megtanuljuk, hogyan 
legyünk Tramonti tisztelettudó túrázói, a nagyváro-
si terület fiataljaival és nemzetközi önkéntesekkel. 

Ü

Link a hely google térképéhez: 
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AZ IDŐVONAL
Erdőőr menedék: Az épületet az 1950-es években építették, és néhány évtize-
de az erdőőr használta. Az 1990-es években néhány helyi lakos lakóhelyként 
használta, csak hogy a 2000-es években ismét elhagyták. 

Felfedezés: A régi térképeken még mindig látható, egy felfedező küldetés 
során leltünk rá újra Tramonti hegyeiben, az ismert túraútvonalak mellett, és 
felmértük a szerkezet állapotát és a környezetben hátrahagyott hulladékok 
mértékét. 

A vízió: Tramonti, mint túrázó és természeti célpont fejlesztése - ez számos 
érdekelt fél küldetése Tramontiban. Ez egy olyan küldetés, amelyet a lakosság 
nagy része magáénak tud, amint azt a RESCUE során a kutatási fázisunkban 
felfedeztük. 

A megmentés: Megállapodásokat kötöttünk a helyi hatóságokkal és a túrae-
gyesületekkel, megjavítottuk az épületek szerkezetét, táblákat állítottunk fel 
az út mentén, megtisztítottuk a hulladéktól és didaktikai jellegű tevékenysé-
geket hoztunk létre.

Tevékenységek: Ma a természet és a szabadtéri kalandkirándulások tevéke-
nységi alapjaként használjuk. 

1950s 

2018 - 2019

2019 - 2021

2020 - 2022

2022



Helyszín:  Tramonti, OLASZORSZÁG

A KÖZPONTI PIACTÉR 
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• A város helyi identitásának kiala-

kítása 
• Művészet a közterületeken a vá-

roskép vonzerejének növelése és 
a művészi szellem előmozdítása 
érdekében

A tér célja:
• Piactér, hely a városközpontban 

Célcsoport:
• A városközpont piacterére járó helyiek, turisták

különböző országból érkeztek résztvevők 2021 
nyarán a Tramontiban található központi pi-

actéren lévő terület megmentésére. Ez egy tér Tra-
monti központjában, amely a város piacának ad ott-
hont. Joana Torgal, egy portugál művész (@jtorgs), 
a csoport segítségével létrehozott egy igazi „mani-
fesztumot“, amely Tramonti lényegét mutatja be. 

„Arra törekedtünk, hogy érzékeltessük Tramon-
ti légkörét, az empátiát, a polgárok együttér-
zését - mondta Joana - és a megosztás szel-
lemét, olyan tulajdonságokat, amelyek nem 
láthatók, de érezhetők ezeken a területeken“. A 
festmény templomokat, hegyeket, szőlőt, ősi pa-
radicsomunkat, citromunkat, mozzarellánkat, piz-
zánkat ábrázolja, és egy „szomszédság“ ötlete. 

5

Link a hely google térképéhez: 
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AZ IDŐVONAL

Polvica Tramonti közigazgatási központja. Tramonti 13 különböző falucskából áll 
a Monti Lattari völgye között. 

Ezt a Polvica központjában található teret évtizedek óta szombatonként piactér-
ként használják. 

A vízió: Tramonti vidéki és eno-gasztronómiai identitásának megerősítése. Ez 
Tramonti számos érdekelt felének küldetése. Ez egy olyan küldetés, amelyet a 
lakosság nagy része magáénak tud, amint azt a RESCUE során a kutatási fázisunk-
ban felfedeztük. 

A megmentés: Megállapodásokat kötöttünk a helyi hatóságokkal, és művészi fal-
festményt készítettünk a tér egykori szürke falai mentén. A rajzolat egy portugál 
művésztől, Joana Torgaltól származik, és a Tramontiban szerzett tapasztalatain 
alapul. 

Művészi falfestmény “The neighbourhood” (2022): Ma a piactér dísze és Tramonti 
szimbóluma. 

Polvica

A piactér

    2021  

 2021

2022



Helyszín: Tramonti,  OLASZORSZÁG

TRAMONTI ÓVODÁJA 
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A tér hatása a helyi közösségre:  
• Vonzóbb tér a gyermekek számá-

ra és művészi fejlődésük támoga-
tása

A tér célja:
•  Helyi óvoda

Célcsoport:
• 3-6 éves gyermekek

ülönböző országokból érkező résztvevők se-
gítettek 2022 nyarán a falak újradíszítésében 

és festésében a tramonti helyi óvodában. Stefano 
és Gaia Liotti, helyi művészek és a kezdeménye-
zés munkatársai 5 természeti motívum (ég, tenger, 
erdő, hegy, Tramonti) témáját dolgozták fel, és az 
önkéntesek különböző ötleteket gyűjtöttek össze 
az épület falaihoz. Stefano és Gaia összegyűjtötték 
az ötleteket, és beépítették őket a művészi tervbe. 
A végső terv a tenger és az ég elemeit keveri, és 
az intézmény megnyitása után bemutatták a helyi 
közösségnek. Most már látható a helyi óvodában. 

K

Link a hely google térképéhez: 
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AZ IDŐVONAL

A Getei óvoda helyszínének kiválasztása: A beavatkozás helyének megha-
tározása a helyi önkormányzattal együtt.

Együttműködés jön létre Gaia és Stefano Liotti helyi művészekkel. A csa-
pat vállalja az első helyszíni látogatást, és dönt a tenger, az ég, a hegy, az 
erdő és Tramonti 5 témájáról. A vízió: díszíteni az iskola falait fantasztikus 
elemekkel a gyerekek számára.

A mentés. Művészeti műhelyek megvalósítása 10 önkéntesből álló csoport-
tal a művészetről. Ezt követően Stefano és Gaia elkészítik végső tervüket. 
Az önkéntesek krétával festik meg a művészek által készített rajzot a falon.

 Felavatás és bemutatás a helyi közösségnek. Most már látható a helyi óvo-
dában. 

2022 Május  

2022 Június  

2022 Július  

2022 Szept.



Helyszín:  Székelykereszúr, Románia

AVICOLA FUTBALLPÁLYA 
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 A tér hatása a helyi közösségre:  

• A helyi közösségi élet és a  
kulturális élet erősítése  

• Az egészséges életmód  
támogatása

A tér célja:
• Közösségi események vagy sportversenyek terepe

Célcsoport:
• Többnyire fiatalok és a helyi közösség

z egy elhagyatott fut-
ballpálya volt a Küküllő 

folyó közelében. A városköz-
ponttól három kilométerre 
található. Miután azonban a 
város új futballpályát kapott, 
kihasználatlan maradt, és 
nemsokára elhagyatottá vált. 
2021 óta helyi szervezethá-
lózatunk nagy eseményekre, 
például városnapokra, sport-
versenyekre, a helyi Oktober-
festre és egyebekre használja. 

E

A helyszín Google térkép linkje: 
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AZ IDŐVONAL

VÁROSNAPOK - nagy rendezvény a városban 8.000 fő részére, utcai ételek, 
látnivalók, gyermektevékenységek, koncertek stb. 

ATA SÁTOR - tevékenységi sátor gyerekeknek a városnapokon, kézműves 
tevékenységek, chill / relax sarok, limonádé állomás stb. 

PETŐFI EMLÉKFUTÁS – közösségi futás, a futballpályán bemelegítés, rajt- és 
célhely, díjátadó. 

OKTOBERFEST – sörfesztivál, mint Münchenben, játékokkal, élőzenével,  
sörrel és ételekkel 

2021

2021

2022

2022



Helyszín:  Székelykereszúr, Románia

SÓSKÚT SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI TÉR 
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A tér hatása a helyi közösségre:
• Túrázás, szabadtéri tevékenysé-

gek és kisgyermekes  
tevékenységek népszerűsítése  

• Az egészséges életmód 
népszerűsítése

A tér célja: 
• Hely az erdő közepén piknikhez, színházhoz vagy sófürdőhöz  
• Szabadtéri tevékenységek szervezése

Célcsoport:
• Helyi közösség, fiatalok és az ATA célcsoportja

óskút az erdő közepén, Széke-
lykeresztúr közelében találha-

tó. Korábban egy régi sósfürdő volt, 
később pedig egy ifjúsági szálló 
épült ott. A terület padokkal, szín-
házzal és sófürdővel felszerelt. A vá-
rosközponttól 5,5 km-re található. 
Ez egy pihenőhely egy túraútvonal 
mentén, és most gyermekekkel foly-
tatott tevékenységekre, ifjúsági cse-
rékre, sportversenyekre vagy csalá-
dokkal való piknikezésre használjuk. 

S

A helyszín Google térkép linkje:
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SÓSKÚT SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI TÉR AZ IDŐVONAL

TARTSD TISZTÁN – Sóskút környékén takarítottunk és szemetet gyűjtöttünk, 
főleg tavasszal, nyári táborokhoz készítettük elő a helyet 

GYERMEKTÁBOR A TERMÉSZETBEN – nyári időszakban napi tábor gyerekek-
nek, a Sóskút szabadtéri színházat és az erdőt használjuk különböző tevéke-
nységekre (tanítás, játék vagy sportolás) 

PETŐFI EMLÉKFUTÁS – közösségi futás, a futók a Sóskúti Szabadtéri  
Színházig futnak az erdőben, ott egy kutat találnak 

NYÍLT TÉR IFJÚSÁGI CSERÉKHEZ– egy természetvédelmi terület pihenősa-
rokkal, ahol ifjúsági csereprogramok és szabadtéri közösségi tevékenységek 
valósulnak meg. 

2021

2021

2022

2022



Helyszín:  Székelykereszúr, Románia

 AZ ALAGÚT 
   

   
   

   
   

   
 Á

tj
ár

ó 
a 

vá
ro

sk
öz

po
nt

ba
n 

A tér hatása a helyi közösségre:
• Hely az események 

népszerűsítésére
• A helyi kulturális identitás és a 

székely kultúra erősítése;

A tér célja:  
• Alagút köti össze a városközpontot a legnagyobb lakóteleppel

Célcsoport:
• Mindenki, aki Székelykeresztúron sétál

z egy átjáróalagút Székelykeresztúr város-
központjában, és kulcsfontosságú a helyi 

tájékozódás szempontjából. Összeköti a város-
központot egy nagy lakónegyeddel. A közelben 
helyi üzletek, food truck-ok és a helyi rádió-
állomás található. Falain a helyi rendezvények 
népszerűsítésére használt vitrineket találhatunk. 
Esztétikailag az alagút nem nyújt kellemes látvá-
nyt. Az épület a kommunista időkből származik, 
díszek, színek vagy építészeti sajátosságok nél-
kül. Közigazgatásilag az épületnek 27 tulajdo-
nosa van (a fenti épületben lévő lakásokból), és 
minden változtatáshoz egyértelmű jóváhagyás 
szükséges. Víziónk az, hogy együttműködjünk 
a helyi művészekkel, és díszítsük a helyi kul-
túra hagyományos székely motívumaival. 

E

A helyszín Google térkép linkje:
https://goo.gl/maps/WtmyKiwZ7ng6Qmd98 29



AZ IDŐVONAL

TALÁLKOZÓ AZ ÖNKORMÁNYZATTAL – Először is találkozót kértünk a he-
lyi önkormányzattal, hogy megvitassuk, milyen változtatásokat javasolunk 
az alagút falain. Felfedeztük azonban, hogy a tulajdonos nem a város - az 
alagút melletti lakóház része, és a tulajdonjogot a 27 lakástulajdonos osztja 
meg.

1. TALÁLKOZÓ A TULAJDONOSOKKAL – a városháza segített nekünk a talál-
kozó megszervezésében. Azonban nem tudtuk elérni az összes tulajdonost. 
Ennek ellenére bemutattuk az utcai művészet és a székely elemek ötletét 
az alagút rekonstruálásához. A tulajdonosok egy része egyetértett, de nem 
mindenki. Nem minden tulajdonos volt jelen. 

2. TALÁLKOZÓ A TULAJDONOSOKKAL – Néhány hónappal később bemutat-
tuk a teljes koncepciónkat, beleértve a festendő motívumok vázlatait és a 
további felszerelendő vitrineket. Nem tudtunk azonban egyértelmű jóváha-
gyásra jutni. A felújítási folyamatot túl bonyolultnak és hosszúnak tartották, 
és aggodalmat okozott a tulajdonosok számára. Jelenleg a rekonstrukció 
szünetel.

2021. Április

2021. Május

2022. Február



ESEMÉNYEK

TEREK
MEGMENTÉSÉRE
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DE ROCHE LA MOLIERE MURALS
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Előkészítési időtartam: 1-2 nap
Rendezési nehézség (1-5): 3
A tevékenység időtartama: 1-2 nap

Szükséges kellékek:
• Festékszórók, kartonok, kesztyűk 
• Védő maszk 
• Alaprajzok, vázlatok 
• Projektor (hogy a vázlatot a falra vetít-

sük) 
• Fémszerkezet, amire fel lehet mászni 
Célcsoport: 

Hatás és eredmények:
• Művészetek népszerűsítése 
• Kreatív kifejezési mód, Művészet és összetartás 
• Esztétikus renoválása a helyszínnek 
• Inspirálni az elhaladó embereket 

Célcsoport: Egyesületek, művészek és helyi lakosok

Ebben a kezdeményezésben a Compagnie 3.42 partnerségben áll a Sa-
fir egyesülettel, Roche la Molière városában, hogy segítsen egy olyan 

egyesületnek, amely hajléktalanság által érintett emberekkel dolgozik: a 
Compagnons d‘Emmaeüs, akik több mint 74 embert támogatnak a he-
lyszínen, köztük nőket és gyermekeket. Az akciót az Emmaus társai létre-
hozásának 70. évfordulójára hajtották végre. Bemutatja a Street Art és a 
szolidaritás közötti kapcsolatot. Ez egy fontos intézkedés, amely felhívja a 
figyelmet a szolidaritásra, és reméli, hogy ezeken a falfestményeken kere-
sztül az emberek jobban inspirálódnak a társadalmi kérdések megoldására. 

33Helyszín:   
Tramonti, OLASZORSZÁG

Források:  https://youtu.be/
oprkR7ouYdA (STEP 2)



1) Előkészületek a vázlat kivitelezéséhez 
2) A vázlat kivetítése a falra, vázlatolás a következő projektekhez 
3) Előkészíteni a munka teret, lefokozása, kartonok lehelyezése a 
szükségek helyekre, tárgyakra 

1) Kezdeményezési javaslat 
2) A vázlat előkészítése 
3) Vázlat és helyszín kiválasztása
4) A kellékek beszerzése 

Riport írása, képek és videók szelektálása, sajtó anyagok kiküldése 
és publikálása 

Előkészületek/ 
Bevezető 
 időszak 

Kivitelezési 
időszak

Utómunkálat



Helyszín:  Syvros, Lefkada,  
GÖRÖGORSZÁG

DRÓTSZERKEZET MŰHELYMUNKA 
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- Elkészítési idő: 3 nap
Szervezési nehézség (1-5): 3
Tevékenység időtartama: 2-3 óra

Szükséges eszközök:
• Fémrudak és huzalok 
• Hajlító és formázó eszközök; 
• Hegesztőgép;
• Fém festék

Célcsoport: Helyi hatóságok/önkormány-
zatok 

A résztvevőkre gyakorolt hatás és tanulási eredmé-

nyek:
• Új készségek elsajátítása 
• Művészi megközelítés 
• Együttműködés kiépítése az önkormányzatokkal és a 

helyiekkel  
• A szervezet népszerűsítése

Solidarity Tracks kezdeményezése által és ön-
kénteseink segítségével úgy döntöttünk, hogy 

előkészítünk és telepítünk egy kilátópontot a lefkádai 
Poros hegyeinél. Ehhez egy fa palettából készült pa-
dot, valamint egy szív huzalszerkezetét hoztuk létre, 
amely később növények segítségével zöldre vált. Ez a 
szív a turisták szelfijének egyik fontos eleme lesz, vala-
mint a szervezetet és Lefkada szigetének népszerűsítője. 

A
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Felkészülési 
fázis 

Munkafázis 

Utómunkálat

1) Megállapodás az önkormányzattal/helyi hatóságokkal és engedélyek 
megszerzése a szerkezet és a bútorok elhelyezésére  
2) Tervvázlatok készítése, tervezés  
3) Anyagok beszerzése (vásárlás, kölcsönzés, újrahasznosítás, újrafelha-
sználás...) 

1) A fémrudak hajlítása és formázása a kívánt formába a központi szerke-
zet létrehozásához  
2) Hegesztő rudak egymáshoz illesztése a forma (a szív) bezárásához)  
3) További drótháló hozzáadása, hogy nagyobb térfogatot adjon vagy 
díszítsen rate
4) Festés

1) A műalkotás áthelyezése a kijelölt területre 
2) Vetőmagok vagy virágok ültetése a területre, ha szükséges 
3) Terjesztés, reklámozás, hozzáadás a Google Térképhez stb. 



AKUSZTIKUS KONCERT 
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Elkészítési idő: 3 nap
Szervezési nehézség (1-5): 4
A tevékenység időtartama: 4 óra

Szükséges eszközök:
• Nagy, erős műanyag zacskók a  

szemétnek
• Élelmiszerek, tányérok stb. 
• Hangrendszer  
• Gitárok, mikrofonok 
• Plakátok
• Asztalok, székek

A résztvevőkre gyakorolt hatás és tanulási eredmé-

nyek:  :
• Kulturális tudatosság 
• Közösségépítés 
• Ismeretek a RESCUE projektjéről 
• Kapcsolatépítés a helyi közösséggel 
•  A projekttevékenységek terjesztése és népszerűsítése 

Célcsoport:
• Helyi közösség, szervezet, önkéntesek

nkénteseink Poros faluban tartottak ren-
dezvényt, hogy az újonnan megmentett 

teret animálják és bemutassák a közösségnek. 
Az eseményre a közösség helyi tagjait hívtuk, 
hogy próbálják ki a Martinique-i konyha hara-
pnivalóit, és hallgassák meg az akusztikus gitár-
ral játszott és önkénteseink által énekelt dalokat. 

Ö

37Helyszín:  Poros, Lefkada,  
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1) Az esemény népszerűsítése 
2) A koncert programjának elkészítése, ismétlések (1-2 nap) 
3) Ételkészítés (2 óra)  
4) A szükséges anyagok és élelmiszerek eljuttatása egy rendezvénytérre 
(1-2 óra) 
5) A tér előkészítése - asztalok, színpad, dekoráció, technikai felszere-
lés,... (3-5 óra)

1) A projekt és a megmentett tér bemutatása 
2) A koncert meghallgatása
3) Harapnivalók kipróbálása, kapcsolattartás a vendégekkel, a 
közönség megismerése, hálózatépítés, kérdések megválaszolása, 
közösségépítés

1) Megosztás és közzététel a közösségi platformokon
2) Blog az eredményekről

Felkészülési 
fázis 

Esemény

Utánkövetés



FALFESTMÉNY 
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Elkészítési idő: 1 hét
Szervezési nehézség (1-5): 3
A tevékenység időtartama: >3 nap

A szervezőre és a közösségre  
gyakorolt hatás:
• Kapcsolatépítés Lefkada helyi 

közösségeivel  
• A terület nagyobb nyilvánossága 
• A városkép vonzerejének  

növelése

A résztvevőkre gyakorolt hatás és tanulási eredmények:
• Stresszoldás 
• Kreatív megközelítés 
• Közösségépítés

Szükséges anyagok: 
• Plakát
• Dizájn
• Festék és ecsetek
• Projektor 

Solidarity Tracks önkéntesei falfestményeket 
terveznek és készítenek az épületek újjáé-

lesztése és a különböző témákkal kapcsolatos 
tudatosság növelése érdekében. A falfestmény 
nagyszerű módja annak is, hogy az elhagyott 
tereket felkészítse az események megtartására, 
mivel azok animáltabbá és érdekesebbé válnak a 
művészi megközelítés szempontjából. A falfest-
mények oktatási célokra is felhasználhatók, pl. 
interaktív játék az iskola udvarán. Néhány példa 
az önkénteseink által készített falfestményekre: 

A

• Hely a falfestmények számára
• Fémszerkezetek a magasabb fala-

kra való felmászáshoz 

39Helyszín:  Lefkada, GÖRÖGORSZÁG



Tevékenysági 
fázis 

Utánkövetés 

Bevezetés 1) Beleegyezés a falfestmények adott helyen történő  
     elkészítésének engedélyezésébe  
2) A vázlatok elkészítése a tervekhez 
3) A színek típusának (kültéri) és a szükséges színek kiválasztása, 
beszerzése egy szaküzletből 
4) Különböző kefék, festéktekercsek és oldószerek beszerzése.

1) Falak előkészítése (fehér földelés vagy lyukak rögzítése, ha 
szükséges) 
2) Felszerelés, a védődobozok, az állványzat előkészítése. 
3) A tervezés kivetítése és vázlat készítése a falra  
4) Az önkéntesek csoportjának utasítása a festésre 
5) Szükség esetén egy második réteg hozzáadása 
6) Berendezés megtisztítása

1) Eredmények megosztása más tevékenységek során  
2) Eredmények megosztása online



KALAMITSI PARTTAKARÍTÁS 
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Elkészítési idő: 15 perc
Szervezési nehézség (1-5): 3
A tevékenység időtartama: 5 óra

A szervezőre gyakorolt hatás:
• A projekt és az eredmények 

terjesztése; 
• Együttműködés kiépítése a helyi 

közösséggel stb.; 
• A terület irányítása és fejlesztése

A résztvevőkre gyakorolt hatás és tanulási eredmények: 
• Ökológiai és környezeti tanulási eredmény; 
• Információk a megmentett térről, a projekt tevékenységeiről; 
• A múzeumlátogatás során szerzett kulturális ismeretek.

Szükséges anyagok:
• Szemeteszsákok, kesztyűk stb.  
• Szállítás;  
• Harapnivalók, víz
• Fényvédő, kalapok
• Poszter (tevékenység előtt)

 Solidarity Tracks és Kalamitsi Kulturális Klubja 
együttműködött a Kalamitisi partszakasz tisztítá-
sának megszervezésében. Egy európai környe-

zetvédelmi program részeként az Európai Szolidaritási 
Testület programjában részt vevő 30 fiatal önkéntes 
érkezett a nehezen megközelíthető tiszta területre. 
A Gaidaros strandon történt hajótörés miatt a terület 
tele volt szeméttel és törött hajódarabokkal. A takarí-
tás után az önkéntesek csatlakoztak a kulturális klub 
által kínált helyi hagyományos büféhez. Lehetőségük 
volt meglátogatni a múzeumot és a falfestményt. 

A
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Tevékenységi 
fázis  

Múzeum-
látogatás

Utánkövetés 

Befejezés 

Bevezetés Megállapodás az önkormányzattal, engedélyek megszerzése 
a helyi hatóságoktól, megbeszélés a helyi közösségekkel; az 
önkéntesek koordinálása; A plakát elkészítése és terjesztése; A 
busz megszervezése; Anyagok vásárlása 

A strand takarítása, fényképezés későbbi közzététel céljából. 

Helyszíni látogatások, például a megmentett hely, múzeum, 
falfestmények, helyi terület meglátogatása. 

A képek összegyűjtése és szerkesztése. 

A képek közzététele és egyéb terjesztés a közösségi médiában 
és/vagy a sajtóban. 



KÖZTERÜLETEK TISZTÍTÁSA 
   

   
   

   
 K

ör
ny

ez
et

vé
de

lm
i a

kc
ió

k,
 k

öz
ös

sé
gi

 s
ze

re
pv

ál
la

lá
s 

Elkészítési idő: 5 óra
Szervezési nehézség  (1-5): 2
A tevékenység időtartama: 3 óra
Utánkövetési idő:  3 óra

Szükséges anyagok: 
• Nagy, erős műanyag zacskók a szemét 

számára
• Munkakesztyű
• Egyéb felszerelések, például  

szemétszedő eszközök 
• Abban az esetben, ha víz mellett dol-

gozik: Háló „kihalászni” a hulladékot  

Hatás és tanulási eredmények:
• Környezeti tudatosság növelése, kezdeményezőkészség 
• Pozitív hatás a városra, hálózatépítés 
• Tisztítsa meg a köztereket

z elhagyott közterek közelében a szemetelés is gon-
dot okozhat egy közösségben. Ha szebbé szeret-

néd tenni egy közhelyet a közösségben, lehetőség van 
egy környezeti takarítás elvégzésére a szervezet önkén-
teseivel. Bejelented az akciót, keresed a részvételt a célc-
soportodban, és megcsinálod! Csak műanyag zacskókra 
van szüksége, és egy helyre, ahová az összegyűjtött hulla-
dékot hagyhatod, ahonnan majd az erre kijelölt szervek 
összegyűjtik (ezt egyeztesd le a helyi önkormányzattal!).

A
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Mutasd be a teret és a tevékenységet, miért fontos a nyilvánosság bevonása. Győződj 
meg róla, hogy minden önkéntes tudja, mit kell tennie: szelektív hulladékként gyűjtünk? 
Hol kezdjem, mely területeket célozzuk meg, melyeket kerüljük el (biztonsági okok)?

2 óra alatt az önkéntesek megtisztítják a célterületet. 
Tipp: Mindenképpen készíts képeket az akcióról, és tedd fel a közösségi oldala-
kra, és legyen csoportképed is a tevékenységedről, és legyen részletes informá-
ció arról, hogy mit és mennyit gyűjtöttél. 

Érdemes egy közösségi pillanattal, egy kis frissítővel, uzsonnával vagy ebéddel zárni. 

Kommunikáljon online a tevékenységével kapcsolatban (cikk, közösségi média), 
és mindenképpen hívja meg önkénteseit a következő akcióra, amelyet meg fog 

Állítsd be a tevékenység céljait, dátumait és célcsoportját. Készíts plakátot, és 
küldj meghívókat a célcsoportnak. Célcsoportjait a közösségi médián,  
WhatsApp-kapcsolatokon, helyi partnerszövetségeken és hálózatokon, iskolá-
kon stb. 

Tevékenysége hatásának növelése érdekében hozzon létre és  
helyezzen el „Ezt a teret önkéntesek takarították ki” feliratú táblákat! 

Felkészülési 
fázis 

Bevezetés

Tisztítás

Befejezés

Utánkövetés  

Extra



PETŐFI EMLÉKFUTÁS
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Elkészítési idő: 1 hónap
Szervezési nehézség (1-5): 5
A tevékenység időtartama: 3 óra
Utánkövetési idő: évente

Szükséges anyagok:
• Felfújható kapu
• Rajtszámok
• Regisztrációs lapok
• Kupák
• Érmek és ajándékok
• Víz és harapnivalók

Hatás és tanulási eredmények a résztvevőkre:
• „A mozgás fontos”, mint az egészséges élet üzenete.
• Családi és baráti idő, a közösségi élet támogatása 
• Az elhagyott terek újra felhasználása a közösség számára 
• A helyi közösség támogatása
• Emlékezzünk Petőfire

Petőfi emlékfutás egy közösségi futás, ahol a 
cél a mozgás, nem a győzelem. Kezdetben és  

végül a témához kapcsolódó helyszínt kerestünk, így 
megtaláltuk az elhagyott Avicola focipályát. Az útvona-
lon helyet kapott Székelykeresztúr egyik látványossága, 
a Sóskut fürdő. Az emberek több kategóriában futnak. 
Az kategória a BABY kategória. Ott tudtak a gyereke 
utni vagy sétálni a biztonsági útvonalon a futballpályán. 

A
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Először kerestünk egy jó útvonalat, kezdő- és véghelyet. Ezt köve-
tően folytattuk a plakátok, online regisztrációs lapok készítését, a 
szükséges beszerzéseket (ételek, italok, pólók a résztvevőknek). 
A következő lépés a tevékenység népszerűsítése volt a közösségi 
médiában, a rádióban, a hírekben és weboldalainkon. 

A munkafázisban megkezdtük a rajt- és célkapu felfújását, elkés-
zítettük a regisztrációs sátrat és táblákkal ellátott útvonalakat 
készítettünk. A rendezvényen minden résztvevőnek bemelegítőt 
tartottunk, elindítottuk a futást, néhány önkéntest vezettünk az 
útvonalon, valamint képekkel és videókkal dokumentáltunk. Ezt 
követően a célzónában vártuk a futókat, megállítottuk a célidejü-
ket, és kategóriánkként ünnepélyes keretek között ünnepeltük a 
győzteseket. 

A tevékenységet a felfújható kapu behajtásával, képek publikálásá-
val, megosztásával, valamint a rendezvény értékelésével fejeztük be. 
Ez egy olyan rendezvény, amelyet minden évben megszervezünk. 

Felkészülési 
fázis 

Esemény

Befejezés
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Elkészítési idő: 3 hét
Szervezeti erőfeszítés (1-5): 4
A tevékenység időtartama: 2 nap
Nyomon követési idő: évente

Hatás a szervezőre és a közösségre:
• Kreatív tevékenységek kínálata 

gyerekeknek
• Biztosítson biztonságos helyet a 

gyerekeknek
• Hozzon létre kapcsolatokat a 

célcsoporttal group
• A közösségi élet előmozdítása a 

városban 

Hatás és tanulási eredmények a résztvevőkre: 
• Ismerje meg, hogyan készíthet kézzel készített termékeket 
• Szórakoztató szociális és kreatív tevékenységek 

Szükséges anyagok 
• Könyvek és játékok
• Papírok és színes ceruzák
• Előkészített műhelymunka az arcfestéshez
• Limonádé és rágcsálnivalók
• Ecsetek

árosunk legnagyobb rendezvényén, a város-
napokra szervezzük az ATA sátrat gyerme-

kek. Az elmúlt 2 évben mi szerveztük ezt a sátrat 
elhagyott focipályán, ahová a városnapok lettek 
költöztetve. A sátorban van tevékenységünk gye-
rekeknek: arcfestés, kreativitás és kis műhelyek, 
limonádé fogyasztás. Ráadásul, van egy pihenő-
sarokunk, ahol a gyerekek babzsákban ülhetnek, 
könyveket olvashatnak és beszélgethetnek. .

V
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Tevékenység
fázis

Befejezés

3 héttel a városnapok előtt megkezdjük a foglalkozások, 
műhelymunkák előkészítését, önkénteseket koordinálunk a 
különböző feladatokhoz, előkészítjük a műhely minden anyagát 
és a sátor felszerelését. A rendezvény kezdete előtt 2 nappal 
felépítjük a focipályán a nagysátrat és felszereljük a szükséges 
bútorokkal és anyagokkal. 

A városnapokon szeretettel várunk minden gyermeket, aki sze-
retne játszani, színes lapokat készíteni, kézzel készített terméke-
ket készíteni. Minden tevékenységhez tartozik egy oktatott ön-
kéntes, aki jelen van a tevékenységek előtt, alatt és után, hogy 
elvégezze a tevékenységeket, és megoldjon minden logisztikai 
kérdést. Emellett limonádékkal és rágcsálnivalókkal készültünk 
a gyerekeknek. Sátrunk 12:00-20:00 óráig tart nyitva. 

Az ATA sátor- és városnapok befejezése után értékeljük a ren-
dezvényt, eltávolítjuk és kitakarítjuk a sátrat és egyéb felszerelé-
seket, képeket és videókat teszünk közzé. 

Felkészülési 
fázis 
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t Elkészítési idő:  2 hónap
Szervezési nehézség (1-5): 5
A tevékenység időtartama: 1 hét
Nyomon követési idő: évente

Szükséges anyagok:
• Színpad
• Sátrak 
• Street food cégek
• Zenekarok
• Kiegészítők

Célcsoportok: Székelykeresztúri  
kistérség lakosai, helyi cégek, civil szerve-

Hatás és tanulási eredmények:
• Nyáron szórakozás egy baráti és családi rendezvényen
• Ismerje meg a helyi kultúrát, ismerje meg a  

kezdeményezéseket és találkozni a helyi közszereplőkkel 
• Legyen szorosabb a kapcsolat a polgárokkal és nyissa meg az 

önkormányzatot ajtaját, kapcsolatba lépni a célcsoportokkal 
• Elhagyott hely megmentése
• Helyi cégek és civil szervezetek támogatása 
• Aktiválja a helyi közösségi életet 

z a rendezvény városunk legnagyobb 
rendezvénye, ill. a helyi önkormányzat 

és a helyi civil szervezetek közti legnagyobb 
megmozdulás. A rendezvény sportversenny-
el kezdődik futás, triatlon, futball, ping-pong. 
Az utolsó 2 nap egy elhagyatott területen zaj-
lik focipálya utcai ételekkel, koncertekkel és 
népzenével, táncok, foglalkozások gyerekek-
kel (ATA sátor). Körülbelül 8000 látogatója van. 

E
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Befejezés

Tevékenység
fázis

A felkészülés megkezdésének első lépése a zenekar lefoglalása 
és az időpontok megtervezése volt. Ezt követően az önkormá-
nyzat helyi cégeket és civil szervezeteket kért, hogy segítsenek 
szállással vagy értékesítéssel a rendezvény ideje alatt. A követ-
kező lépés egy olyan program megtalálása és megszervezése 
volt, amely megszólítja a helyi családokat, lakósokat. A rendez-
vény előtti utolsó két hétben előkészítettük a helyszíneket: a 
focipálya, múzeumkert stb. A rendezvény előtti utolsó lépés a 
színpad és a sátrak megépítése volt. A rendezvényről plakátot 
készítettünk, amelyet kiküldtünk városunk összes intézményébe. 

A rendezvényhét sportversenyekkel – duatlon, triatlon, kerékpáro-
zás, futás, ping-pong vagy futballbajnoksággal – indult. Pénteken 
és szombaton (a két fontos napon) a néptánc, az attrakciók, valamint 
a helyi lakosok vagy gyerekek számára kialakított programsátrak 
várják a vendégeket. A végén nagykoncert és nagy tűzijáték után 

A rendezvény után az önkormányzat kitakarítja a helyszíneket, és 
helyi cégekkel és civil szervezetekkel együtt értékeli a
rendezvényt. 

Felkészülési 
fázis 



GYERMEK TÁBOR A TERMÉSZETBEN 
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Elkészítési idő: 2 hét
Szervezési nehézség (1-5): 5
A tevékenység időtartama: 1 hét
Nyomon követési idő:  évente

Szükséges anyagok:
• Mesekönyvek
• Papírok
• Színes ceruzák, markerek 
• Játékokhoz való kiegészítők, például 

lepedők, kötelek, labdák stb.
• Víz és harapnivalók

Hatás és tanulási eredmények a résztvevőkre: :
• A gyerekek megtanulják/fejlesztik az angol nyelvtudást, 

kézzel készített alkotásokat és új barátokat találni
• Együttműködés a célcsoporttal
• Segítse a gyermekek fejlődését
• Támogasd a „Tanulás szórakoztató” hozzáállást
• Nyáron szabadidős-pedagógiai tevékenységeket kínál a 

gyerekeknek 

Célcsoport: Szervező csapat, önkéntesek, gyerekek

áborunkat a nyári szünetben szervezzük, több-
nyire július elején. Ezt mi szervezzük 6-11 éves 

gyerekeknek, főleg olyanoknak, akiknek kevesebb lehe-
tőségük van a táborozásra vagy családi kirándulásokra. 
Ez nappali tábor a gyerekeknek 9:00 és 13:00 óra között 
van tevékenységük. A nap általában 4 részre oszlik – já-
tékok, mesék, angol órák és kreatív tevékenységek. A 
táborok a sóskúti fürdő melletti természetben zajlanak. 

T
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A tábor hétfőn 9 órakor kezdődik. Üdvözöljük a gyerekeket az irodánk-
ban, és minden nap elsétálunk Soskutra. Ott néhány játékkal és gyakor-
lattal (energizáló) kezdünk, majd egy mesejáték következik, ahol a gye-
rekek körben ülnek, és felolvasunk nekik. Utána 20 perces angol leckét 
tartunk, ahol a meséről beszélgetünk és hasznos szavakat tanítunk nekik. 
Szünet után egy óra művészettel és kézműves foglalkozásokkal zárunk. 
Ott készítünk egy kis ajándékot például szülőknek, testvéreknek stb. 

Elkezdjük népszerűsíteni a gyermektábort közösségi média felület-
einken. Általában nagyon nagy a kereslet, nagyon hamar minden 
hely elkel. Ezután előkészítjük a workshopokhoz szükséges anyago-
kat, valamint a tábor helyszínét.

A tábor másnapján értékelést végzünk a szervezőcsapatban, hogy 
megértsük, mi ment jól, és mi az, amit jövőre javítani kell. 

Felkészülési 
fázis 

Munka 
fázis

Befejezés/  
értékelés
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Tartsd tisztán 
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Elkészítési idő:  2 hét
Szervezési nehézség (1-5): 3
A tevékenység időtartama: 3 óra
Nyomon követési idő: rendszeresen

Szükséges anyagok:
• Plakátok
• Szemeteszsákok
• Szemétfogó botok
• Kesztyű

Célcsoport: Helyi önkormányzat, illetve 
a helyi közösség, önkéntesek

Hatás és tanulási eredmények:
• Ökológiai és környezettudatosság
• A környék megismerése
• Önkéntes tevékenység a közösségért 
• A projekt és az eredmények népszerűsítése 
• Együttműködés kiépítése a helyi közösségekkel
• A város élhetőbbé tétele 

helyi önkormányzattal együtt és a helyi 
szemétszállító céggel közösen tárgyaltuk 

meg az esemény részleteit, mi azzal az ötlet-
tel álltunk elő, hogy ne csak szervezzünk egy 
egyszerű szemétszedési kampányt, hanem 
közösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy vigy-
ázzuk a környékünkön lévő területekre, mu-
tassuk meg, hogy hogyan is tarthatjuk ezeket 
a helyeket tisztán hosszútávon és könnyedén.   

A
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Befejezés

Tevékenység
fázis 

   Bevezetés Miután megbeszéltük a helyi döntéshozókkal, közösen megál-
lapodtunk, bevontuk a helyi szemétszállítást, hogy mi fogjuk 
megszervezni a rendezvényt. Plakátot készítettünk, és kiküldtük 
városunk összes intézményébe, hogy meghívjuk a résztvevőket. 

Mindannyian a találkozási ponton találkoztunk és 2-3 fős csapa-
tokban körbejárva, nejlonzacskókkal, kesztyűkkel, majd együtt 
elkezdtük takarítani Sóskút környékét. Tevékenység után leül-
tünk és elgondolkodtunk a sok szemétről, ami ott volt, és hogy-
an tudnánk vigyázni környezetünkre. Célunk, hogy a helyeket 
tisztábban tartsuk, így a jövőben egyre kevesebb takarítást kell 
végeznünk. Minden javaslatunkat elküldtük az önkormányzatnak 
és a hulladékellátó cégnek, mint ötleteket a lehetséges  
kezeléshez. 

Az eseményről készült képeket és a kidolgozott ötleteket a kö-
zösségi oldalak segítségével osztottuk meg. Konkrétan az elkép-
zelések összefoglalóját is eljuttattuk az önkormányzathoz és a 
hulladékellátó céghez. A helyi rádióban is beszélgettünk, meg-
kerestük az újságírókat és megosztottuk a tevékenységünkkel 
kapcsolatos információkat. 



ESZKÖZÖK
A MENTETT
HELYEK
MŰKÖDTETÉSÉHEZ 
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RAJZOLD MEG A SAJÁT 
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Elkészítési idő: 10 óra
Szervezési nehézség (1-5): 4
A tevékenység időtartama: 2 óra

Szükséges anyagok:
• Tollak sokféle színben
• Műhelyplakát 
• A5-ös papírlapok

Célcsoport: Helyiek (Igény szerint, pl 
mint fiatalok, szomszédok stb.

Hatás és tanulási eredmények a résztvevőkre: 
• Ismerje meg saját maguk és mások helyi identitásérzékelését 
• Információk fogadása a megmentendő és a RESCUE területről
• Kapcsolatépítés a célcsoporttal 
• A helyi elemek és érdekes helyszínek ismerete
• Projektek és tevékenységek kommunikációja
• A helyi identitás, történelem és események erősítése

i a fontosabb számunkra városunkban? Ha megraj-
zolhatnád saját városod zászlaját, akkor mik szerepel-
nének rajta?  Milyen elemek és szimbólumok, milyen 

színek lennének rajta a zászlón? Csoportos folyamatban 
újrateremtjük városunk zászlóját kreatívan közelítsük meg 
ezeket a kérdéseket. A résztvevők azzal az identitással szem-
besülnek, amelyet helyi valóságukban látnak, és a szervezők 
értékes betekintést nyerhetnek abba, hogy mely helyeken 
fontosak a célcsoportjuk számára. A végén minden résztve-
vővel meg kell beszélnünk és dönteniük kell egy közös, közte-
rületen létrehozható és kihelyezhető zászlóról. Ezt a tevéke-
nységet fiatalokkal végeztük, a város különböző kerületeiből.  

M

Forrás: Rosita Palladino, 2022.  
             Flags for future neighborhoods, 2017
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A szervező bemutatja: 
Mutassd be a nagyobb kontextust, amelyben a tevékenység zajlik, és a 
célokat, mutassd be a tevékenységet, annak céljait és a nyomon követési 

Egyéni munka: 
Minden résztvevő különböző színű tollat   és 1-2 papírlapot kap az üres zá-
szlókkal, és szabadon megrajzolhatja és megtervezheti a város (városrész) 
zászlaját, ahogyan látja. 
Összeolvad: 
Most minden résztvevő bemutatja ötleteit és zászlóit. Egy moderált cso-
portbeszélgetésen kell kiválasztaniuk és dönteniük kell a zászló végleges 
változatáról. 

A zászló végleges változatának kommentálása és a nyomon követési sza-
kasz idővonalának bejelentése. 

A zászlók létrehozása és kihelyezése egy helyi érdekességre (esetleg helyi 
partnerekkel, például az önkormányzattal…) 

Bevezetés

Felkészülés

Munka fázis

Befejezés

Utánkövetés

Állítsd be a tevékenység céljait, dátumait és célcsoportját. Készíts plakátot, 
és küldj meghívókat a célcsoportnak. Célcsoportjaid a közösségi médián, 
WhatsApp-kapcsolatokon, helyi partnerszövetségeken és hálózatokon, 
iskolákon át határozd meg. 
Tipp: Ha többet szeretnél megtudni a kommunikációról és a célcsoport 
eléréséről, kövessd az online tippeket és útmutatókat, végezzd el  
a RESCUE online tanfolyamait (itt). 
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Elkészítési idő: 15 perc
Szervezési nehézség (1-5): 1
A tevékenység időtartama: 1 óra

Szükséges anyagok: 
• Sablon papíron vagy számítógépen
• Jegyzet lehetőség

Célcsoport: Projektmenedzser,  
                          Projekt csapat

Hatás és tanulási eredmények a résztvevőkre:
• Ötletek rangsorolása csapatban vagy egyénileg

Hatás a szervezőre: 
•  Az ötletek prioritása, a menedzsment legitimitása

Belső értekezleteken sok ötlet elő-
jön. De milyen ötleteket valósítsunk 

meg, és hogyan járjunk utána? Ebben 
a mátrixban hozzárendeljük elképze-
léseinket a mátrix szerint  
„megtehetjük-e minket?“ és „mekkora 
hatással lesz?” annak eldöntése  
érdekében, hogy melyik ötletek,  
hogy elsőre ugorjunk. A térkép is  
segít nyomon követni őket, és  
nyomon követni integrációjuk állapo-
tát és szervezetek tevékenységét. 

Forrás: adaptálva innen Idea Priorization in Change Management, 2017 59



Projekt menedzser: 
Állítsd be a dátumot és a helyet, határozd meg a találkozó célját és 
napirendjét, és hívj meg mindenkit. Készítsd elő a mátrixot flip-
chart-táblára, fehér táblára vagy online fehér táblára. 

Projekt csapat: 
A találkozó moderálása: Beszéljétek meg az ötleteket, a szükséges 
erőfeszítéseket és a lehetséges hatást, és kategorizálják őket: Meg 
tudjuk csinálni / csak valaki más tudja megtenni; és Nagy hatás / 
kis hatás. A saját kezűleg megvalósítható és nagy hatású ötletek 
legyenek az elsők. Döntsön el 1-2 ötletet, amelyet először megtesz, 
és készítsen hozzájuk egy megvalósítási tervet, amely magában 
foglalja a felelősségeket és az ütemtervet. 

Projekt csapat: 
Küldje el az értekezletről készült feljegyzéseket csapatának, állít-
son össze utómegbeszéléseket az ötlet megvalósításának nyomon 
követésére. 

Tervezés és 
előkészítés

Munka fázis

Utánkövetés
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Előkészületi idő: 5 óra
Szervezési nehézség  (1-5): 3
Tevékenység időtartalma: 3 óra
Tevékenységet követő idő:  
a tevékenységtől függő

Szükséges anyagok:
• Változatos anyagok miniatűr terek 

kialakításához (lego, újrahasznosított 
hulladék, textil, fa,...) és papír, olló, toll...

• Építési alap (papír, fa panelek, kréta járdához...)
• A megmentendő tér bemutatása

Hatás és tanulási eredmények: 
• Kíváncsiság és tájékozottság a helyi közterekkel  

kapcsolatban, magabiztosság a részvétel iránt
• Hálózatépítés a célcsoporttal, tervezésük és  

ötletkeresésük egy helyi tér MEGMENTÉSÉÉRT. 
• A célcsoport bevonása a döntéshozatalba és a  

törvényességbe

a városokat tervezel autóknak és forgalomnak, akkor autókat és 

forgalmat fogsz kapni. Ha emberekre és helyekre tervezel, akkor

embereket és helyeket fogsz kapni.” A fiatalok részt vesznek

ezen a helyi érdekeltek által szervezett műhelymunkán, hogy  

kreáljanak, és megoszthassanak ötleteket és megoldásokat közösségük 

infrastrukturális és városi problémáira vonatkozóan. A helyi érdekelt 

feleknek lehetőségük nyílik megérteni célcsoportjaik igényeit. Ezt kis- 

nagy nagyszámú helyi fiatalokból álló csoporttal is meg lehet valósítani.

H
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A szervezők részletesebben bemutatják a tevékenységet, a célkitűzéseket, a 
megmentendő területtel és a nyomon követési intézkedésekkel  
kapcsolatosakat.

Ismerkedés: Először egy körben mutatjuk be magunkat, elmondjuk a nevün-
ket és egy részletet magunkról. Ezután játszhatunk egy olyan klasszikust, mint 
a 2 igazság és 1 hazugság, vagy a hógolyócsata.

Alkossatok körülbelül 5 fős csoportokat. Adjatok nekik egy nyitott feladatot 
kérdés formájában, például: „Ha a semmiből létrehozhatnád ezt a négyzetet, 
hogyan nézne ki? Hogy kell kinéznie?” Most a résztvevők ötleteket cserélnek, 
és az újrafelhasznált anyagokkal dolgozva megalkotják új terük kis tervezési 
modelljét. Tipp: Kínálj frissítőt a szünetben!

Ezután minden csoport bemutatja modelljét a nagycsoportnak . A szervezők 
dokumentálják és megköszönik az ötleteket.

Állítsd be a tevékenység céljait, dátumait és célcsoportját. Hozz lé-
tre egy plakátot, és küldj meghívókat a célcsoportnak. Célcsopor-
tod a közösségi médián, a WhatsApp-kapcsolatokon, a helyi part-
nerszövetségeken és -hálózatokon, iskolákon keresztül érheted el.

A projekt keretétől és a hatóságok engedélyeitől függően néhány kreatív ötle-
tet önkéntesekből vagy helyi érdekeltekből álló csoportok valósíthatnak meg

Előkészületi 
fázis

Bevezetés

Ismerd meg

Munka fázis

Bemutatók

Utánkövetés
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Előkészületi idő: 2-3 hét
Szervezési nehézség (1-5): 5
Tevékenység időtartalma: 5 nap
Tevékenységet követő idő: 1 nap

Szükséges anyagok:
• Kültéri festék a szükséges színekben, 

ecsetek minden típusban
• Oldószer, festéktől függően, műanyag 

fólia és ragasztószalag, karton stb.
• Érdeklődési terület (fal, épület stb.)

Hatás és tanulási eredmények:
• Művészi kompetenciák, helyi részvétel, hálózatépítés 
• Street art a városnak, nagyon látható hatás, erősíti a helyi 

művészeti és kulturális szektort
• Népszerűsíti a helyi művészeket

Célcsoport:
• Fiatalok (11-30 év), helyi művészek

l tudja képzelni, hogy együtt készítsen street art-
ot egy helyi művésszel? A megfelelő módszerrel 

ez lehetségessé válik! Egy helyi festővel, csoport önkén-
tessel, engedéllyel a falfestéshez, festékekkel és idővel, 
lépésről-lépésre megvalósíthatod ezt a tevékenységet. 
Tipp: Ehhez néhány alapvető festési készség-
re lesz szüksége a koordinátornak. Felhatalma-
zásra is szükséged lesz, hogy újra tervezd az 
érdekelt területet, és  szükség lehet rá, hogy küldj a ha-
tóságoknak egy tervezetet az új designról, jóváhagyásra.

E
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• Kérj engedélyt az érdeklődési területen való dolgozáshoz 
(fal, épület, iskola stb.)

• Kezdeményezz együttműködést egy művésszel.
• Vonj be önkéntes csoportokat.

• Design ötletek a falhoz (a művésszel és az önkéntesekkel 
együtt)

• Készíts egy végleges tervet (a művész által), és hagyja jóvá
• Szerezzd be a festéket, ecsetet, oldószereket és védendő 

anyagokat egyéb felületek
• Ha szükséges, készítsd elő a felületet
• A művész vagy egy asszisztens rajzolja a tervet a falakra és 

segítse az önkénteseket a festési folyamatban
•  Egyes felületek több réteg festéket igényelhetnek

• Hírdesd a tevékenységed! írj blogbejegyzéseket és fedd le 
közösségi média fiókjaidat! Legjobb eset: Írj sajtóközlemé-
nyt tevékenységedről!

Előkészületi 
fázis 

Megvalósítási 
fázis

Utánkövetés



KERÁMIA WORKSHOP
K

er
ám

ia
m

űh
el

y 
öt

le
tr

oh
am

ho
z 

és
 f

al
fe

st
m

én
y-

te
rv

ek
 e

lk
és

-
zí

té
sé

he
z

Előkészületi idő: 1-2 óra
Szervezési nehézség (1-5): 2
Tevékenység időtartalma: 16-20 óra 
(3 vagy több nap)

Szükséges anyagok:
• Agyag
• Sütő
• Zománc
• Festék
• Ecsetek
• Formák
• Vágó, gravírozó szerszámok.
• stb.

Hatás és tanulási eredmények:
• Kreativitás és új készségek fejlesztése 
• Stresszoldó hatás
• Ötletek és anyagok a RESCUE terekhez
• Kulturális és történelmi ismeretek megosztása 
•  A város díszítése

z agyagműhely, melyet falfestmények elkészí-
téséért hoztak létre, önkéntesünk vezetésével 

zajlik, aki egy tapasztalt kerámiaművész. A falfestmé-
nyek akár négyzet vagy téglalap formájában készül-
tek, azért, hogy később mozaikot, kollázst hozzanak 
létre belőlük. Ezek a terrakotta darabok hagyomá-
nyos görög motívumokkal és szimbólumokkal vol-
tak díszítve. Az elkészült mozaikokat a RESCUED helyeken hely-
ezzük el Görögország örökségének népszerűsítése érdekében.

A
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Utánkövetés

Tevekénység 
fázis 

Előkészületi 
fázis 

1) A workshop plakátjának elkészítése és terjesztése
2) Anyagok vásárlása és előkészítése
3) Görög hagyományok, örökség és szimbolika kutatása

1)  A görög hagyományok, örökség, szimbolika bemutatása. (2 óra)
2) Agyag gyúrása, formák (négyzetek, téglalapok) készítése (2 óra)
3) Tradicionális görög motívumok rajzolása (kaparás, gravírozás) a 
formákra (3-6 óra)
4) Hagyja száradni (5 óra)
5) Az égetés (főzés) lassabb folyamatban, alacsonyabb hőmérsékle-
ten, akár 1000°C-ig (1830°F) is megtörténik. (2-3 óra)
6) A motívumok díszítése, hagyjuk levegőn megszáradni. (2-3 óra)

A kerámiák áthelyezése és felszerelése a kijelölt helyre.
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Előkészületi idő: 2-3 nap
Szervezési nehézség (1-5): 4
Tevékenység időtartalma: 1 nap
Tevékenységet követő idő: >1 nap

Hatás a szervezőre és a közösségre:
• Új ötletek megszületése, legiti-

máció a közösségnek projektek 
megvalósításához, kreatív ajánla-
tok a célcsoportnak.

A résztvevőkre gyakorolt hatás és tanulási  

redmények:
• Területi tervezési kompetenciák, hálózatépítés, 

nap helyi részvétel

Szükséges anyagok:
• Papír, toll, ragasztó, karton és újra  

felhasználható hulladék
• Építészeti terve és bemutatása

tleteket keres célcsoportjának bevonására a 
jövőbeni RESCUE projektjébe? Ezen a works-

hopon egy helyi építész 1 napos workshopot ve-
zethet, ahol a résztvevők elkészítik a saját változa-
tukat arról, hogy mit szeretnének az érdeklődési 
területen elérni, milyen szükségleteket szeretné-
nek kielégíteni, milyen tevékenységeket szeret-
nének ott végezni és mire van szükségük ehhez.

Tipp: Ez akkor működik a legjobban, ha egy 
nagyobb projekt része, ahol a helyi hatósá-
gok beleegyeznek egy tér újra tervezésébe.

Ö

67



Az esemény

Befejezés

Utánkövetés

• Készítsd elő az esemény meghívóit, plakátját és részleteit az 
összes érdekelt féllel

• Készítsd el az érdeklődési terület építészeti tervét. Lehet 
egyszerű is, legalább A3-as papíron meg kell mutatnia a tér 
főbb jellemzőit és méreteit.

• A rendezvény és a célok bemutatása az érintetteknek.
•  Mutasd be a felhasználás terét, céljait és célcsoportjait (ha 

már meg van határozva)
• 4-5 fős munkacsoportokba különüljenek el
• Minden csoport kap 2 órát ötletbörzére, és a terek kidolgozá-

sára papíron. Ezt követően bemutatják és visszajelzést kapnak 
a építészek. 

• Szünet
• Ezután 2 órát kapnak az építészeti tervvázlat elkészítésére: a 

magazinokból vagy az internetről származó ikonok és képek 
alapján térbeli reprezentációt készítenek a térről és leendő 
használóiról.

• Előadások
• Köszönet és zárás

• Tájékoztassa résztvevőit a projekt további lépéseiről, esemény-
eiről és előrehaladásáról

Előkészületi 
fázis 



Módszer: Tervezési modell
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Előkészületi idő: 2-3 hét
Szervezési nehézség (1-5): 5
Tevékenység időtartalma: 6-8 hét 
Tevékenységet követő idő: >1 nap

Célcsoport: Oktatók és ifjúsági munkások, 
facilitátorok, helyi érdekelt felek

Hatás és tanulási eredmények:
• Családbarát rendezvény
• Pihentető és lazító a nyár derekán
• Használd az elhagyott városrészeket és nézd meg, miért  

fontos ezeknek a helyeknek a megmentése
• Képzés a személyzet vagy a célcsoport számára, új készségek 

az e-learningben 
• A helyi érdekelt felek képzése a RESCUE-val kapcsolatos  

folyamatokban és a RESCUE folyamatok elterjesztése  
a helyi közösségben.

projekt során megismerkedtünk az 
ADDIE Instructional Design Model-

lével. Ez segít a képzési és oktatási anyagok 
létrehozásának folyamatában. Öt fázisban 
(Elemzés, Tervezés, Fejlesztés, Megvalósítás és 
Értékelés) elvégzi azt a képzést, amelyet kifeje-
zetten a célcsoportja számára kíván megtervezni.

A
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Kiértékelés

Megvalósítás

Ki a célcsoportod? Mik az igényeik? Mi legyen a kép-
zés célja? Ebben a fázisban válaszolj ezekre a kér-
désekre, és vedd fel a kapcsolatot a célcsoporttal.

A célcsoportok igényei alapján most meghatározhatod azokat a kon-
krét tanulási eredményeket, amelyeket a kurzus elvégzése garantál, 
eldönthetted, hogy milyen platformot használj az e-learninghez, és 
milyen funkciókat fogsz használni (szöveg, videók, hanganyagok, 
gyakorlatok, tesztek, ...). Valamint a tanulási tartalom szerkezetét (mo-
dulok számát és jellegét, időtartamát stb.) is itt határozhatod meg.

Dolgozhatsz az egyes modulokon, szövegeket írhatsz, képe-
ket választhatsz ki, videókat készíthetsz, kérdéseket, gyakorla-
tokat fogalmazhatsz meg, és tanulási értékelést (teszteket vagy 
alternatívákat) készíthetsz. Fejlesztheted a képzésed gerincét.

Megszervezheted az első képzést a célközönséggel. Ez nagy 
valószínűséggel visszajelzéshez vezet a képzésben javítandó 
szempontokról, vagy egyes modulok újra tervezéséhez vezet.

Ennek meg kell történnie a folyamat minden lépésében. A képzé-
sed megfelel a képzésben résztvevők igényeinek és elvárásainak? 
Az értékelés történhet minőségileg vagy mennyiségileg.

Elemzés

Dizájn 

Fejlesztés



LEGYEN SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ
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Előkészületi idő: 2 nap
Szervezési nehézség (1-5): 2
Tevékenység időtartalma: 1 nap
Tevékenységet követő idő: <1 nap

Szükséges anyagok:
• projektor, prezentációs tábla (flipchart),    

tollak, markerek, papír
• vázlat előkészítése a szociális vállalkozá-

si modellről

A résztvevőkre gyakorolt hatás és tanulási eredmények: 
• Jövőbeli partnerek kiképzése, helyi szociális hatás gyakorlása
• Szociális vállalkozói készségek fejlesztése
• Helyi vállalkozási ötletek és kezdeményezések terjesztése a helyi  

közösségben.

Célcsoport: Aktív fiatalok, akik részt vesznek a 
                         helyi rendezvényeken.

ogyan hozhatsz társadalmi értéket a helyi közös-
ségedbe? Ennek egyik módja a szociális vállalkozói 

kezdeményezések. A projektfinanszírozástól függetlenül 
működnek, mert egy vállalkozáshoz hasonló pénzügyi 
modelljük van. És társadalmi értéket is hoznak, mert az 
általuk kínált szolgáltatás javítja a helyi valóságot. Tár-
sadalmi vállalkozói műhelyeket tartottunk a RESCUE-
ban, hogy segítsünk az embereknek, akik a helyi való-
ság jövőjéhez kapcsolódva gondolkodnak a jövőjükről..

H
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Mi az a társadalmi vállalkozás? Plénum vita és tapasztalatcsere. Ki a 
szociális vállalkozó? Határozzuk meg a szükséges kompetenciákat, 
és jegyezzük fel egy flipchart-táblára.

Fedezzük fel, hogyan működik egy vállalkozás az üzleti modell 
felfedezésével. Példával mutathatjuk be a társadalmi hatású üzleti 
modellt. Ezután bemutathatjuk a társadalmi hatását is: egy  
társadalmi vállalkozással megoldandó problémák sorát.  
A résztvevők csoportokban dolgoznak a megoldáson.  
45 percenként lesz ellenőrzőpontjuk, és visszajelzést kapnak egy 
szociális vállalkozótól.

Amikor elkészülnek az üzleti modelljükkel, ötleteiket egy üzleti 
pitchben fogják bemutatni. A plénumnak bemutatják a BM-et,  
nevüket, logójukat, küldetésnyilatkozatukat és egy bemutató 
videót is. Minden csapat kap pontot a relevancia, a kreativitás és a  
részletesség szintjéért. A nyertest díjazzuk.

Készítsd elő a tereket és a bemutatandó tartalmat!

Küldjön anyagot a résztvevőknek, értékelje a tevékenységet, tegyen 
közzé képeket a közösségi média fiókjaiban.

Előkészületi 
fázis 

Bevezetés 
fázis

A vállalkozási 
modell 
megalkotása

Bemutatók és
zárás

Utánkövetés
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Előkészületi idő: 1 nap
Szervezési nehézség  (1-5): 1

Hatás a szervezőre: 
• Új ötletek, legitimáció a közösség 

projektekhez, kapcsolat és  
hálózatépítés a célcsoporttal 

Hatás és tanulási eredmények a résztvevőkre:
• A helyi együttműködés minőségének javítása 
• A partnerségek számának növelése a területen

Célcsoport: 
• Fiatalok, akik aktívak a helyi közösségükben

helyi hatóságok fontos partnerek a  
RESCUE tevékenységében.Országon-

ként eltérően a helyi önkormányzat általában  
felelős egy sor létfontosságú szolgáltatá-
sért, emberek és vállalkozások meghatározott  
területeken. Köztudottan jól ismert funkciók, 
mint például a szociális ellátás, iskolák, lakhatás, 
tervezés és hulladékgyűjtés, de kevésbé ismer-
tek is, mint például az engedélyezés, az üzleti 
támogatás, az anyakönyvvezetői szolgáltatások 
és a kártevők ellenőrzése. Az együttműködéshez 
mérlegelnie kell politikai szervezeteket, például 
szezonális csúcsok és mélypontok, a helyi kö-
zösség figyelmének pillanatai, és tiszteletben 
kell tartani minden kérés formális folyamatát. 

A
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A politikai ciklus

Tisztelet és  
a formaságok

Mit akartok?

Légy független

Ki a PR, ki tartja a kapcsolatot a helyiekkel, ki ellenőrzi a visszajel-
zéseiket? Kik az alpolgármesterek, kik az ifjúsági program, a közte-
rületek és a környezetvédelmi kezdeményezések tanácsadói? 

Vannak választások, és mindenki kampányol? Változhatnak a part-
nerei a közelgő választások után? Van nyári szünet? Vannak más 
nagy események is a közelben? Legyen tudatában annak, hogy 
mikor kaphat figyelmet ezekre! 

Legyen kész minden együttműködés formalizálására. A városhá-
zának szüksége lesz az Ön együttműködési kérelmére hivatalos és 
hivatalos formában és nyelven. 
Javaslatunk: Legyen 3 hónappal a projekt kezdete előtt 
nagy együttműködéseknél, és 1 hónappal a kisebb 
együttműködéseknél. 

Lényeg a lényegben. Ügyeljen arra, hogy 5 percen belül választ 
kapjon a következő kérdésekre: „Mit vár tőlük, és mi az idővonal?” 
„Miféle forrásokat kér? 

Legyen óvatos azokban a tevékenységekben, amelyek csökkent-
hetik függetlenségét. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy követ-
nie kell a működési logikáját. 

„Ki kicsoda”  
a városházán.
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Előkészületi idő: 2 nap
Szervezési nehézség (1-5): 2
Tevékenység időtartalma: 1 nap
Tevékenységet követő idő: 1 nap

Szükséges anyagok:
• Nagy flip chart lapok, tollak és papír
• Mentori ívek elkészítése, értékelő lapok, 

világi kávézó módszer
• Fényképezőgép 

Hatás:
• Leendő együttműködők és helyi társadalmi  

innovációk képzése.
• A mentori, szociális és l2l kompetenciák erősítése
• A RESCUE ötletek és folyamatok terjesztése 

a helyiek számára 

Célcsoport:
• Felnőttek, akik szeretnének emberekkel  

dolgozni a közösség, a nyilvános terek és a  
személyes növekedés érdekében 

an-e tapasztalatod az elhagyatottság visszaszer-
zésében? Helyekre vagy önkéntes tevékenysége-

kre van szükséged? Ugye szeretsz emberekkel dolgoz-
ni? Élvezed az interkulturális vagy generációk közötti 
cserét? Szeretsz beszélgetni? A hallgatás, a tapasztalatok 
megosztása és a visszajelzéseidet is szívesen elmondod?  
Akkor lehetsz a RESCUE mentora! Ez a workshop bemutatja 
a jövőbeli mentorokat a RESCUE projekt keretein belül, ám 
ez természetesen tetszés szerint módosítható. 

V
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Hívja meg, és készítse elő a tereket és a tartalmat.  

Mi az a RESCUE projekt? Plenáris megbeszélésen vitassák meg a 
célkitűzéseket, az eredményeket és a tapasztalatokat. 

• Oszd meg a megvitatott anyagokat, értékeld a napot, tedd közzé  
a közösségi médiában, és állj készen a kérdésekre. 

• 1 óra - Szerepjáték: Mentorálás a RESCUE projektben. 4-5 fős 
csoportok egy jelenetet készítenek elő és adnak elő egy mentor - 
mentorált bemutatására.

• 0,5h - Reflexió: Milyen készségeink vannak már? Milyen mentorá-
lási stílusokat ismerünk már? Reflexió.

• 1 óra - World Caffè: A résztvevők megvitatják 1) a mentor szerepét, 
2) mit csinál a mentor, 3) a mentor erőforrásait, 4) a mentor profil-
ját. 

• SZÜNET
• 1 óra - Munka az e-rescue.eu RESCUE erőforrásaival. 
• 1 óra - A RESCUE mentor utazásának megtervezése: Ismerkedés és 

kapcsolatépítés, célok kitűzése, a RESCUE folyamat és projektme-
nedzsment dokumentálása, döntéshozatali folyamatok, értékelés. 

• 0,5 óra - Mi motivál mentorként? Reflexió

Előkészületi 
fázis 

Bevezetés 
fázis

Mentorálás

Utánkövetés
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Előkészületi idő: 2 nap
Szervezési nehézség (1-5): 2
Tevékenység időtartalma: 1 nap  
Tevékenységet követő idő: >1 nap

Célcsoport: 
• Felnőttek, akik emberekkel szeretné-

nek dolgozni, a közösség használa-
tára, nyilvános terek és a személyes 
növekedés 

Hatás:
• Leendő együttműködők és helyi társadalmi  

innovátorok képzése, társadalmi hatást kelteni
• A mentorálás és a digitális kompetenciák erősítése 

Szükséges anyagok:  
• Számítógép és jó internet kapcsolat
• Fiókok és profilok különböző alkalmazásokhoz és  

platformokhoz 

zeretnél mentor lenni RESCUE projekt-
ben? Itt találod a távmunka módszereket! 

Az e-mentorálás az online együttműködési 
eszközökről szól. Nagyon hasonlít a mento-
ráláshoz, azonban szüksége lesz még nagy-
obb digitálisra eszköztárra. Nálunk talál egy 
válogatást különösen hasznosnak találták a 
RESCUE projekt során. Megpróbáltunk mego-
sztani azokról az ingyenes eszközökről, ame-
lyekhez nincs szükség extra költségvetésre. 
Osszd meg velünk, hogyan találod meg őket, és 
hogyan segít a mentori tevékenységed során! 

S
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Grafikai  
tervezéss

Nem formális 
oktatás

Szoftverek  
civil szervezetek 
számára

Az online videóhívások mindenütt jelen vannak. A hatékony érte-
kezletek érdekében minden értekezlethez napirendre van szük-
ség, a csapatnak jegyzeteket kell készítenie, és utólag mindenkinek 
el kell küldenie, beleértve a meghozott döntéseket és az ütemezést. 

A csapatnak szüksége van egy megosztott Google meghajtóra vagy drop-
box könyvtárra az összes információ összegyűjtéséhez és tárolásához. 

Kövesse nyomon a stratégia végrehajtását egy olyan online 
együttműködési eszközön keresztül, mint a Trello. Megnyithat for-
gatókönyveket a csapat különböző projektjeihez, csapattago-
kat rendelhet hozzá a feladatokhoz és határidőkhöz, és nyomon 
követheti a stratégia folyamatban lévő megvalósítását azáltal, hogy doku-
mentálja, hogy mi történt már, és mi következik az összes célkitűzéshez. 

A nem formális oktatásnak szüksége van műhelyekre? Helytelen! Találd meg 
a nem formális oktatási módszereket a Salto vagy más, a területen tevékeny-
kedő platformon, az energizálóktól az online csapatépítő tevékenységekig. 

Számos platform kínál különleges ajánlatokat a nonprofit szervezetek számára: 
a Google Business Suite és a Canva Pro számos országban ingyenes. A Google 
Ads Nonprofit Szervezeteknek program a Google Ads Nonprofit Szervezeteknek 
költségkerete. Mások jelentős kedvezményeket kínálnak, mint például a Slack.

A Canva segítségével könnyedén készíthet szórólapokat, posztereket vagy 
logókat, és dolgozhat együtt egy csapatban. Az ingyenes verzió az alapvető 
funkciókat kínál.  

Találkozók

Fájlmegosztás

Megfigyelés
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SZOCIÁLIS

A VÁLTOZÁS
ÉRDEKÉBEN

VÁLLALKOZÁSOK

„Ez a négy példa a helyi közösségek támogatására vagy már 
elkészült, vagy a RESCUE projekt eredményeként készül.“



SZOCIÁLIS

SZOCIÁLIS

SZOCIÁLIS

SZOCIÁLIS

SZOCIÁLIS

SZOCIÁLIS

SZOCIÁLIS

SZO-

SZO-

SZO-

A VÁLTOZÁS

A VÁLTOZÁS

A VÁLTOZÁS

A VÁLTOZÁS

A VÁLTOZÁS

A VÁLTOZÁS

ÉRDEKÉBEN

ÉRDEKÉBEN

ÉRDEKÉBEN

ÉRDEKÉBEN

ÉRDEKÉBEN

ÉRDEKÉBEN

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK

VÁLLALKOZÁSOK



A MENTETT terek kezelése, mint  
szociális vállalkozások által
Elkészítési idő: 2 nap
Szervezési nehézség (1-5): 2
A tevékenység időtartama: 1 nap  
Nyomon követési idő: >1 nap

Célcsoport: 
• Potenciális szociális vállalkozók 

Hatás:
• Jövőbeli munkatársak képzése, helyi társadalmi hatás 

megteremtése 
• A szociális vállalkozás kompetenciáinak erősítése
• Szociális vállalkozások létrehozása helyi szinten

Szükséges anyagok:  
• Projektor, flipchart papír, tollak és jelölők
• A szociális üzleti modell vászonvázlatának elkészítése

emutatjuk a Társadalmi hatást vásznát: Ho-
gyan dolgozhatom ki az üzleti stratégiámat? 

Egy vállalkozás célja nem a pénzszerzés, hanem az, 
hogy értéket kínáljon ügyfeleinek. Az a szociális 
vállalkozás célja ebben az értelemben a társadalmi 
vagy környezeti értéket kínálja neked és a kedvez-
ményezettek számára. Hogyan lehet a működési 
és a pénzügyi üzletág követi az Ön értékajánlatát? 
Ismerd meg a Business Model Canvas segítségével! 

B
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Hogyan olvassa el a társadalmi hatá-

Társadalmi 
hatás

Pénzügyi 
tervezés

Értékajánlat és 
haszonélvezők

Logisztikai és 
üzemeltetési 
tervezés

Milyen társadalmi vagy környezeti hatást szeretnél elérni? Ki 
iránt rajongsz, mit szeretsz? Ez lesz a TE üzleti modelled szíve. 

Milyen megoldásokat fogsz ajánlani? És ki érdeklődik irántuk, te-
hát kik lesznek a Te ügyfeleid vagy ügyfeled (kedvezménye-
zettjeid)? Ez eltér a társadalmi hatásodtól és a tevékenységei-
nek leírásától. Ezt a megoldást kínáld ügyfeleid problémájára. 
Másodszor pedig, hogyan tartod fenn a kapcsolatot a kedvezményezettekkel, 
hogyan éred el őket (Relations)? Hogyan kézbesíted a megoldást (Csatornák)? 

Milyen tevsékenységeket fogsz végezni? Milyen part-
nerekkel dolgozol együtt? Mit hoz már magával, és mi 
tesz téged a megfelelő emberré ehhez a vállalkozáshoz? 

Végezetül gondolj arra, hogy költségeid és humánerőforrásaid ki kell fizet-
ned, különben vállalkozásod nem lesz tartós. Szóval: Honnan lesz pénzed? 
És kinek fizetsz pénzt? Tudod-e fedezni a költségeket? Légy kreatív: Be-
vételt teremthetsz rendezvények promóciójával, különleges szolgáltatá-
sokkal a vállalkozásoknak, árueladásokkal, közösségi finanszírozással stb. 
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   Amit csinálunk 

Falfestményeket készítünk 
Saint-Etienne elhagyott épüle-
tein, pihenőhelyeken, valamint 
a művészek házaira. A 
művészek házában mi works-
hopokat szervezünk a fiatal 
művészek vagy érdekelt embe-
rek számára, művészeti techni-
kák tanítunk, művészeti alkotá-
sok előállítása és értékesítése 
iránti érdeklődéseket növeljük. 
Ugyanakkor finomságokat, 
képeslapokat is árusítunk, olyan 
művekről amik városunk falain is 
láthatóak.  

        A mi hatásunk

Mi:
* újítjuk és szépítjük a régi 
épületeket és a környezetet 
Saint – Etienne terein.
* segítünk a fiatal 
művészeknek, hogy felis-
merjék a művek értékeit és 
helyesen legyenek felmérve 
az abból jött jövedelmek
* tartjuk fenn a kulturális és 
művészi dinamika ütemeit a 
területen nevelés közben a
tudatosság a művészettel és a 
társadalommal kapcsolatban 

 Küldetésnyilatkozat 

Küldetésünk a felnevelés, a 
tudatosság és a megértés 
az utcai művészetről, 
hogy a művészet igazi for-
mája és a fiatalok  
előmozdítása legyen  
célunk.  

MŰVÉSZEK HÁZA  
1. Szociális vállalkozás: Saint Etienne, FRANCIAORSZÁG



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Why you do it
(social impact 
and mission)

-Virtuális útmutatók a 
falfestmény túrához 
- Látogatók a 
művészeti galériában
-Művészettanulási 
workshopok  
résztvevői 

Fiatal művészek 
A művészet iránt 
érdeklődő turisták és 
helyiek 

MŰVÉSZEK HÁZA  Safir egyesület 
Saint-Etienne  
önkormányzata 

Helyi egyesületként 
együttműködünk az 
önkormányzattal, amely 
biztosítja a művészeti 
galéria épületét, elkészí-
tettük a falfestményeket 
a város épületein és 
megszerveztük az Éves 
Művészeti Fesztivált. 

A művészek házának 
irányítása 
Művészeti műhelyek 
szervezése
Művészeti finomságok 
gyártása és  
értékesítése 
Képeslapok és falfestmé-
nyekből készült pólók 
készítése 
Falfestmény túra

Utcai művészeti 
élmény
Egyedi 
Támogassa a  
helyieket 
Társadalmi
tudatosság  
növelése 

- A workshopot vezető művész fizetése (100 €/lecke)
 - Képeslapok és pólók készítési költsége 4000 € 
- Vegyes költségek (víz, villany, internet..): 1000 Euro

-Egy műhely a művészeti technikákról  
20 € személyenként
- 1000 képeslap és póló bevétele  
12 000 € 
-50% az eladott műalkotásokból 
 (50% a művésznek) 

Turisztikai központ, 
prospektusok,  
közösségi média,  
sajtó, QR-kódok 
falfestményeken, 
ingyenes  
falfestménytúrák 

A street art 
művészi 
formájának 
népszerűsítése, 
mint a város 
szebbé 
tételének 
módja, és a 
helyi, kevesebb 
lehetőséggel 
rendelkező 
művészek 
támogatása.  

Társadalmi  
hatású vászon 

MŰVÉSZEK 
HÁZA
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         Amit csinálunk 

Nyáron helyi találkozási 
pontot hozunk létre a nem-
zetközi turisták, télen pedig 
a helyi turisták számára a 
múzeumban. Helyi művészeti 
és kézműves ajándéktárgyakat 
értékesítünk, bárszolgálatot 

tartunk, valamint worksho-
pokat és rendezvény-
élményeket szervezünk a 
helyi hagyományok stílusában 
beltéren és kültéren. 

         A mi hatásunk

Először is támogatjuk a ke-
vesebb lehetőséggel rendel-

kező helyi művészeket 
és kézműveseket 
azzal, hogy platformot és 
piacot biztosítunk számukra. 
Másodszor,  

dinamikusabb,  
kulturálisabb  
környezetet teremtünk 
Kalamitsi közössége  
számára. 

   Küldetésnyilatkozat 

„Küldetésünk, hogy lehe-
tővé tegyük az emberek 
számára, hogy autentikus 
kulturális
tevékenységekbe 
kapcsolódjanak be Kalamis-
tiban. Mozgalmat hozunk 
létre a helyi 
kulturális örökségért.“ 

2. Szociális vállalkozás: Kalamitsi, Lefkada, GÖRÖGORSZÁG

KALAMITSI LAOGRÁFIAI MÚZEUM 



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Kalamitsi falu helyi 
közössége.
 
Solidarity Tracks  
(nonprofit vállalat)

Kalamitsi kulturális civil 
szervezete
 
Lefkada önkormányzata
 
Utazási irodák

A Kalamitsi-i laográfiai 
múzeum létrehozása és 
működtetése (Lefkada) 
Vezetett túra a  
múzeumban 
Ajándéktárgyak, 
művészet és kézműves 
termékek árusítása 
Helyi italok kóstolása 
 

Találkozás a helyi 
művészekkel és 
kézművesekkel   

Az emberek és a  
közösségépítés  
összekapcsolása  

Művészet és 
kézművesség élmé-
nye  

Egyedi események 
 „A Kalamitsi élmény“ 

Kalamitsi  
szellemi  
kulturális 
örökségének 
védelme és 
gyakorlóinak 
támogatása 
(hagyományos 
jelmezkészítés, 
bor- és  
tsiporo- 
készítés,  
hagyományos 
táncok) 

Személyes kapcsolat 
vezetett túrákon és 
rendezvényeken 

Turistáknak: prospekt-
usok szállodákban és 
panziókban, utazási 
irodák foglalása, FB & 
weboldalak 
A helyiek számára: 
közösségi média, 
személyes kapcsolat, 
önkormányzat honlapja 

Why you do it
(social impact 
and mission)

Kalamitsi hátrányos 
helyzetű helyi művészei 
és kulturális előadói  

Turisztikai csoportok 
(nemzetközi turisták 
és közeli turisták), akik 
kedvelik a művészeti és 
kulturális eseményeket, 
valamint turisztikai 
tevékenységeket  

Helyi egyesület és 
önkéntesek 

Emberi erőforrások 
a térség ismerete és 
együttműködések a 
térségben

-Múzeumi személyzet: 850 euró  
-Szerződésekkészítés művészeknek, idegenvezetőknek 
 és előadóknak: 3000 EUR
-A múzeum közüzemi költségei: 5000 EUR 
-A platform létrehozásának támogatása e-rescue.eu:  
 100 euró 

- Belépési díj a múzeumba: 1000 euró 
- Ajándéktárgyak / bár: 4000 euró  
- Művészeti és kulturális műhelyekből  
  származó jövedelem: 2000 euró 
- Egyéb rendezvényekből származó bevétel:    
  8000 euró

A KALAMITSI 
LAOGRÁFIAI 

MÚZEUM 
 társadalmi 

 hatású vászna 
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        Amit csinálunk 

Vezetett túrákat kíná-
lunk a környék helyi csa-
ládjai és túrázói számára, 
vagy a Tramontiba túrázó 
és eno-gasztronómiai 
turizmus céljából érkező 
turistacsoportok számára. 

         A mi hatásunk

Tevékenységünkkel 
segítjük életben  
tartani Tramonti 
hagyományait azáltal, 
hogy új módon illesztjük 
be azokat a kulturális, ta-
pasztalati és eno-gasztro-
nómiai turizmusba. 

  Küldetésnyilatkozat 

„Küldetésünk, hogy lehe-
tővé tegyük az emberek 
számára, hogy autentikus 
közösségi élményeket 
éljenek át Tramonti-
ban“

TRAMONTI TÚRÁZÁS 
3. Szociális vállalkozás: Tramonti, OLASZORSZÁG



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Helyi folklór  
zenekar 

Önkormányzat  

Szállodák és B&B  

Utazási irodák 

• Vezetett túrák 
• Tipikus ételek 

folklórzenével 
• Tramonti 

 történelmi  
részeinek  
meglátogatása  

• 3 órás élmény 

• Autentikus 
 közösségi  
élmény  
Tramontiban  

• Kapcsolat a 
területtel a 
természet, a 
zene, az ételek, a 
történelem révén 
a helyiekkel  

• Szabadidős és 
egyedi  
csoportos és 
közösségi  
tevékenységek 

• Természetkapcs-
olat 

• Tramonti 
örökségének 
védelme; 

• Új életmódok 
létrehozá-
sa, amelyek 
továbbra is 
magukban 
foglalják az 
örökség  
megőrzését 

Why you do it
(social impact & 
mission)

Személyes tárlatve-
zetésekkel és  
eseményekkel 

Turistáknak: prospekt-
usok szállodákban és 
panziókban, utazási iro-
dák, FB & weboldalak

Helyiek számára:  
közösségi média,  
személyes kapcsolat,  
önkormányzat honlapja 

Helyi családok és tú-
rázók Tramontiból, az  
Amalfi-partvidékről, 
valamint Nápoly és 
Salerno nagyvárosi 
területeiről   

Turisztikai csopor-
tok, akik szeretik a 
túrázást és a lassú 
turisztikai tevékeny-
ségeket 

• Helyi egyesület 
és önkéntesek 
kapcsolódnak a 
területhez  

• Foglalás &  
prospektusok  

• Google  
hirdetések  
(támogatás) 

30€/fő (20 fős csoport)  
3 órás élmény 
20 € ételre & zenekarra, 10€ nekünk 

Étel és zene (10 Eur személyenként), munkaidő  
(6 óra élményprogramonként)  

Promóció weboldalakon, brosúrákon és a helyi  
szereplőkkel való hálózatépítésen keresztül.  
20 óra havonta. 

TRAMONTI TÚRÁZÁS 

A TRAMONTI 
TREKKING  
társadalmi  

hatású vászna 
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        Amit csinálunk 

Létrehozzuk és  
adminisztráljuk az 
élelmiszerkonyhát, amelyet 
a helyi gazdák  
igényeik szerint  
üzemeltetnek majd egy kis 
használati díj ellenében. 

         A mi hatásunk

Tevékenységünkkel támo-
gatjuk a helyi  
gazdálkodókat a helyi 
eno-gasztronómiai 
örökség védelmére, 
valamint a dinamikus és 
fenntartható gazdaság biz-
tosítására irányuló erőfeszí-
téseikben. 

  Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk, hogy  
közösségi konyhát 
hozzunk létre a  
kistermelők számára a  
hagyományos  
termékek 
termesztéséhez, 
 létrehozásához.

ÉLELMISZER KONYHA  
4. Szociális vállalkozás: Székelykeresztúr, ROMÁNIA 



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Alapító támogatás 
(EU) 

Állami és helyi 
önkormányzat 
 
Megyei tanács 

Adminisztráció és 
licencelés   

Tanácsadás a  
marketing,  
értékesítés és 
logisztika területén 

Helyi egyesület  
vagyunk, szervezeti és 
pénzügyi tapasztalattal. 
Kapcsolatunk van a 
gazdák és a helyi 
önkormányzat között
Tapasztalat a mezőgaz-
daságban és az eno-ga-
sztronómiában 

Bérelünk egy  
engedéllyel 
rendelkező 
élelmiszer-konyhát  

Marketing és  
logisztikai  
tanácsadást kínálunk 

Az adminisztrátor személyzet költségei 
Az élelmiszerkonyha működési költségei (víz, villany, gáz...)  
A mezőgazdasági termelők logisztikai és értékesítési támo-
gatásának személyi költségei (kérésre)

Tudás, elégedett emberek,  
egyedi receptek kidolgozása  
Használati díj a gazdáktól 

Lehetővé kell 
tenni a  
kistermelők 
számára, hogy 
termékeiket 
átalakítsák, és 
megőrizzék a 
kulturális és 
környezeti  
örökséget 

Why you do it
(social impact 
and mission)

Időablakot bérelnek az 
ATA irodájában, hogy 
megtervezzék az összes 
logisztikai részletet. 
Személyes  
bejelentkezés az 
élelmiszerkonyhában 
Tanácsadás és  
mentorálás 

Helyi kistermelők és 
gazdálkodó 
családok 

Egyházi lelkész és 
polgármester meg-
hívása 
Helyi sajtó és média 
közösségi média 
Személyes hálózat 

Az  
ÉLELMISZER-

KONYHA 
társadalmi  

hatású vászna 



MŰVÉSZEK HÁZA 
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Saint-Etienne önkormányzata egy korábbi banképü-
letet biztosított a környék művészei számára. Ebben 
a térben művészeti galériát, ajándék- és művészeti 
boltot, műhelyteret és pihenőteret alakítottunk ki 
azok számára, akik meglátogatják és bejárják a fiatal 
művészek által Saint-Etienne elhagyatott falaira festett 
falfestményeket. Küldetésünk, hogy a művészeten ke-
resztül felhívjuk a figyelmet különböző társadalmi té-
mákra, és egyben szépítsük a város környezetét. 

„Saint Etienne művészeti központja”

1. RESCUE stratégiai eset: Saint Etienne, FRANCIAORSZÁG



Válaszd a RESCUE-T
  Határozd meg a 
szükségleteket Kiválasztott tér

 Lássunk  
munkához! Felavatás Terjesztés Utánkövetés

Készítettünk 
építészeti design 
ötleteket

•  Felmérés a  
közösséggel 

• Interjúk a  
döntéshozókkal 

• A jogi szemponto-
kat felfedezése 

• Megfigyeltük és 
számba vettük az 
elhagyott falakat 
és egy régi bankot

• Közös munkát 
kezdeményeztünk 
fiatal művészekkel

• Alkossuk meg a 
renoválási tervet.
Vázlatok készítése, 
a helység  
menedzelése és 
dekorálása 

• A terület  
takarítása és rends-
zerezése, 

• Felújítás,  
vázlatkészítés és 
festés, 

• Bútorzat  
elhelyezése és 
műalkotások  
kiállítása

• A helyi 
hatóságokkal 
történő  
felavatása az  
51-es zónának

• Sajtóban történő 
cikkek  
megjelenítése, 
Facebook oldal 

• Ennek a  
kezdeményezés-
nek a terjesztése az 
erescue.eu  
GIS térképen.  

• Art  
Workshopok 
 szervezése,

•  “Művészek piacá-
nak” megnyitása, és 
 alkotások  
értékesítése.

• Képeslapok és 
pólók készítése. 



KALAMITSI LAOGRAFIAI MÚZEUM 
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Lefkas önkormányzata évek óta a Kalamitsi helyi 
kultúregyesületnek adta az egykori általános iskola 
épületét. A RESCUE-ban a helyi kulturális  
egyesületnek segítettünk a falu hagyományait  
bemutató múzeum létrehozásában. A helyi 
művészet szerelmesei, iskolai osztályok és turisták 
jönnek, hogy csatlakozzanak hímzőműhelyekhez, 
ajándéktárgyakat készítsenek, bort és tsiporót  
ízleljenek. 

“Kultúrális központot Kalamitsinek!” 

2. RESCUE stratégiai eset: Kalamitsi, Lefkada, GÖRÖGORSZÁG



Válaszd a RESCUE-T
  Határozd meg a 
szükségleteket Kiválasztott tér

 Lássunk  
munkához! Felavatás Terjesztés Utánkövetés

Készítettünk 
építészeti design 
ötleteket

• A közösséggel 
történő felmérés

• A döntéshozókkal 
való interjúk 

• Jogi szempontok 
felfedezése 

• Megfigyeltük és 
számba vettük 
az elhagyatott 
helyeket.

• A helyiek segítsé-
gével hagyomá-
nyos bútorok és 
tárgyak gyűjtése

• A múzeum  
logójának  
megtervezése, 
és a renoválási 
terv megalkotása, 
menedzelése és 
dekorálása az  
érdekelt  
területnek.

• Egy Solidarity 
Tracks csapat 
önkéntesekkel 
közösen 32 napig 
implementáltál a 
design ötleteket.

• Helyi múzeumi 
vezetők kiképzése.

• A helyi múzeum 
felavatása:  
közösségi 
esemény 

• Promo videó és 
szórólap készítése,

• E-rescue.eu-n  
történő promo,

• Közösségi és helyi 
médián való  
terjesztés,

• Együttműködés 
utazásszervezőkkel.

• Helyi művészeti és 
kézműves műhelyek 
és  
kulturális  
rendezvények 

• Ajándéktárgyak 
árusítása 

• Képzési program 
idegenvezetők 
számára



A MENEDÉK 

A menhely egy elhagyatott épület a Tramonti 
hegyekben. Az Acarbio környezetvédelmi egye-
sület a helyi természettudósokkal közösen te-
vékenységi bázist hozott létre. A menhelyet ma 
már rendszeresen használják nonprofit tevéke-
nységekre - a természetbarátok szabadidős te-
vékenységekre, az ifjúsági munkások pedig ter-
mészetnevelési tevékenységre.
 
„Kulturális túraútvonal Tramontinak“ 

3. RESCUE stratégiai eset: Tramonti, OLASZORSZÁG 
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Válaszd a RESCUE-T
Kérdezd a  
közösséget

 Kiválasztott 
tér 

„A menedék“

 Lássunk  
munkához!

Felavatás Terjesztés Utánkövetés

Készítettünk 
építészeti design 
ötleteket

• Egy kérdőívet 
töltettünk ki a  
közösség tagjaival

• Intrjúk készítése a 
döntéshozókkal

• Jogi szempontok 
felfedezése a helyi 
hatóságokkal

• Építészeti design 
ötleteket  
alkottunk: egy  
kültéri  
edzőtermet,

•  Természetismereti 
oktatási helyet 

• Piknik és  
pihenőhelyet 

• Egy önkéntességi 
csoportban 
25 hétvégén át 
dolgoztunk a 
design 
 implementálásán

• Természetisme-
reti nevelésről 
szóló rendezvény 
szervezése a  
helyi iskolákban

• Közösségi 
rendezvény és 
piknik 

• Weboldal, Wikiloc, 
Google Térképek 
hozzáadása

• Oszd meg a 
 közösségi  
 oldalakon, 

• Elérjük a helyi 
újságokat, egyesü-
leteket, túrázókat 

• A helyi egyesület 
tovább működik, 
hogy ezt a helyet 
közösségi túrákra 
és természetis-
mereti oktatásra 
használják  
rendszeres tevéke-
nységeik során



A RENDEZVÉNY HELYE „AVICOLA 
FUTBALL PÁLYA“

A futballpálya egy elhagyatott hely volt  
Székelykeresztúr határában. A múltban egy közeli 
iskola diákjai futballpályaként használták. 2001 óta a 
mezőt nem használják. A RESCUE szakaszban a helyi 
önkormányzat és a közösség tagjai kitakarították, és 
az ATA, más egyesületek és az önkormányzat által 
szervezett rendezvényekre használják. 

„Közösségi rendezvényhelyszín Székelykeresztúrnak” 

4. RESCUE stratégiai eset: Székelykeresztúr, ROMÁNIA 

97



Válaszd a RESCUE-T Kérdezd a  
közösséget Kiválasztott tér

 Lássunk  
munkához! Felavatás Terjesztés Utánkövetés

Készítettünk 
építészeti design 
ötleteket

• Egy kérdőívet 
töltettünk ki a  
közösség tagjaival 

• Interjúk készítése 
a döntéshozókkal 

• Jogi szempontok 
felfedezése a helyi 
hatóságokkal 

• Tervezd meg az 
esemény tevéke-
nységeit és a  
pályán történő 
események  
sorozatát 

• A közösség tagjai, 
és a tanács  
dolgozói  
kitakartották a 
pályát, 

• Villanyosság  
bevezetése,  
színpad felépítése 

• 2021-es  
városnapokon 

• 2022-es  
városnapokon 

• Sport 
eseményeken 

• Októberfeszt  

• Website, google 
térképek  
hozzáadása 

• Közösségi médián 
való népszerűsítés, 
helyi sajtóban való 
közlés 

• Egy helyi  
szervezet folytatja 
ennek a  
helyszínnek a 
felhasználását 
közösségi  
ceremóniákhoz, 
sport  
eseményekhez




