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MUNKATERV 

Jelen dokumentum azzal a céllal készült az EFOP-5.2.2-17-2017-00037, „Vallás és kultúra a 

családokért nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti identitás relációjának feltérképezésére, a közösség 

fejlesztésére” című, az Átányi Református Egyházközség által lebonyolított projektben, hogy a 

projektben kialakított együttműködések aktív jellegét mutassa be a projekt zárását követően, egy 

félévre vonatkozóan. 

 

Programunkban a projekt gazdája az Átányi Református Egyházközség vállalta a megvalósításban a 

menedzsment feladatokat, s a felhívás céljaival összhangban olyan szakmai tevékenységeket 

tervezett, valósított meg, amelyek a vallás, a családi, kulturális értékek, a közösség fejlesztésének 

érdekében állnak, szem előtt tartva olyan tudományos kutatáshoz kapcsolódó igényeket, amelyek 

révén objektív eredményeket nyertünk a fenti témákkal összefüggésben. 

 

Projektünkben az átányi projektgazda szervezet mellett a partnereink a határon túli vidékekről az 

alábbi szervezetek: 

- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimaszombati Egyházközség 

- Szlovákiai Tompa Mihály Református Gimnázium 

- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja 

- Horvátországi Haraszti Református Egyházközség  

Szervezetünk a felhívásban definiált feladatoknak megfelelően vállalja, hogy az alábbi 

tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig folytatja: 

- nyilvános on-line hozzáférést biztosítunk a projekt keretében megvalósult kutatásról készült 

zárójelentéshez; 

- a projekt során létrejött szakmai együttműködéseket fenntartjuk 
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A szakmai együttműködések kiterjednek az alkalmazott módszertanok eredményességének 

tapasztalatcseréjére, Átány és Haraszti települések vonatkozásában hitéleti, vallási, 

közösségfejlesztési, Rimaszombat vonatkozásában ifjúságközösségi és kulturális vonatkozásban 

történik majd az elvégzett közösségfejlesztő tevékenységek összegzése, a tapasztalatok cseréje. 

Kéthavonta a projektgazda összegzi az általa generált párbeszédeket a partenerek között, emlékeztető 

formájában rögzíti a folyamatok tényállásait. 

Az aktív együttműködések fenntartására vonatkozó terveinkben szerepelnek a személyes 

találkozások a partneri szervezetek kijelölt tagjaival, így minden releváns eseményre meghívót 

kapnak egymástól az együttműködő felek. Igyekszünk lehetőséget biztosítani a személyes szakmai 

diskurzusra a továbbiakban is. Ezzel összefüggésben a Refomáció hete, illetve az egyházi 

ünnepekhez kötődő eseményeken lehetséges a partnerek közötti személyes találkozó. Minden esetben 

elektronikus levélben kiküldött meghívó igazolja majd a partneri kapcsolattartást, a személyes 

meghívás megvalósulását.  

Ezen felül folyamatosan, igény szerint tartjuk a kapcsolatot a partnereinkkel elektronikus levél 

formájában, melynek témája az aktuális további együttműködések keresése, a projekt eredményeinek 

megosztása lehet. Ebben a tevékenységben a projekt szakmai vezetője veszi fel a kapcsolatot a 

partner szervezetek képviselőivel, de igény esetén a projekt menedzsere is részt vállal a 

kommunikációs feladatok ellátásában. Amennyiben a partner szervezetek közötti kommunikációban 

az igények mást nem mutatnak, kéthavonta elektronikus levélélen keresztül megvalósuló írásos 

egyeztetés realizálódik, melynek eredményéről rövid emlékeztetőt is közreadunk. 
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A fél éves tervezés a kapcsolattartással összefüggésben időbeli ütemezés szerint 

Időszak Téma Felelős 

 

Projekt zárás utáni 1-2 

hónap 

Eredmények disszeminálása, 

további együttműködések 

keresése 

 

Szakmai vezető 

 

Projekt zárás utáni 3-4 

hónap 

Eredmények disszeminálása, 

további együttműködések 

keresése, meglévő 

tapasztalatok elmélyítése 

 

Szakmai vezető 

 

Projekt zárás utáni 5-6 

hónap 

Eredmények disszeminálása, 

további együttműködések 

keresése, fenntartási 

tapasztaltok összegzése 

 

Szakmai vezető 

Az együttműködés további fenntartásának eredményeképpen megszilárdult szakmai kapcsolatok 

jönnek létre, az Átányi Református Egyházközség hazai és nemzetközi szervezetekkel való 

kommunikációja indul meg, kerül fenntartásra, mely mind a közösség tagjainak életében, mind pedig 

a szervezet működésének hatékonyságában pozitív változásokat eredményez majd.  

 

Átány, 2019. november 30. 

 

Kis Zoltán szakmai vezető 
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