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Nyugdíjasok Egyesületének Küldöttgyűlése
Pákolitz Közösségi Ház, Pécs; 2021. szeptember 10.
Beszámoló a 2020. és a 2021. évi pályázati és honlap fejlesztési, kapcsolatépítő
feladatokról A beszámolót összeállították: dr. Német Béla, Lovák Ibolya, Molnár Ferenc
1. Az Egyesület alapvető működésével kapcsolatos pályázatok:

1
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Pályázat megnevezése
Megváltozott munkaképességű munkavállalók
2020. évi rehabilitációs célú tartós vagy tranzit
foglalkoztatásának támogatása
Megváltozott munkaképességű munkavállalók
2021. évi rehabilitációs célú tartós vagy tranzit
foglalkoztatásának támogatása
Adományok után járó normatív kiegészítésen

3 alapuló támogatás civil szervezetek számára

Azonosító
REHAB-20-TTF-0297

REHAB-21-TF-0334
NEAN-KP-1-2020/4000119

Támogató
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
EEMI Nemzeti
Együttműködési
Alap

REHAB – Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása
NEA; NEAN – Nemzeti Együttműködési Alap

2. Kulturális, közösségi tevékenységeket támogató pályázatok (korábbiak)
(az Egyesület RÉSZTVEVŐ)
Pályázat megnevezése
1

A helyi identitás és kohézió
erősítése Pécs városában

2

„Miénk itt a tér” Zöld város II.
pályázat

Változó világ. Nyugdíjasok a
3
XXI. században
4

ERASMUS Be Smart Seniors

Azonosító
TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001;
Identitás és kohézió erősítése
Pécs városában
8/836-9/2019 Egyesületi
közösségi terület zöldítése, újítása
NEA-TF-20-OV-0493;
218-1-HU01-KA204-047754;

Támogató
Kormányzati
támogatás
PMJVÖ
EEMI Nemzeti
Együttműködési
Alap
EU
ERASMUS+

TOP – Terület és Településfejlesztési Operatív program

3. Kulturális, fejlesztési tevékenységeket támogató pályázatok
(az Egyesület SAJÁT néven)
Pályázat megnevezése

Azonosító
NEAO-KP-1-2021/8-000283;
Egészség és biztonság, kapcsolatok a
Társadalmi felelősségvállalás
1 járványhelyzetben; (kért: 3 890 eFt;
kollégium - Vegyes támogatás
kaptunk: 1 673 eFt)
2022. 03. 31.-ig
Minőségi, tevékeny nyugdíjas élet
A2027/N6275 Szakmai
2 megvalósítása (kért: 597,5 eFt
konferencia megrendezése,
kaptunk 250 eFt)
2021. december 31-ig
VCA-KP-1-2021/1-000522
Aktív időskor méltó környezetben
3
Civil közösségi tevékenységek és
(kért: 7 millió; elutasítva)
feltételeinek támogatása
NKA - Nemzeti Kulturális Alap; VCA - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
1

Támogató
Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt
NKA;
Közművelődés
Kollégiuma
Városi Civil
Alap-2021;
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3. Kulturális, fejlesztési tevékenységeket támogató pályázatok
(az Egyesület SAJÁT néven)
Pályázat megnevezése
Azonosító
Támogató

4

Arra alá a Baranya szélen.
Népdaléneklés népszerűsítése
nyugdíjas népdalkörökben:
1.Búzavirág Népdalkör,
2.Baranya Bokréta Népdalkör,
3.Berze Nagy János Népdalkar,
4. Énekvarázs Dalkör
(kért: 1 405 eFt; kaptunk: 600 eFt)

CSSP-NEPZENE-2021-0021;
Népzenei együttesek, népdalkörök
Bethlen Gábor
szakmai támogatása, a közösségek
Alapkezelő Zrt
megerősítése
2022. 06. 30-ig

Egyesület közéleti tevékenysége, kapcsolatépítés más szervezetekkel
(az Egyesület SAJÁT néven)
Tevékenység megnevezése

1
2
3
4
5

Egyesületi honlap jövőbe mutató koncepciójának, anyagainak
kidolgozása (cél három generáció kapcsolata)
Aktív kapcsolat felvétel a PMVJÖ-val. Részvétel polgármesteri
fogadónapon (júl. 28), Idősek Tanácsában (szept. 8),
Részletes javaslattétel a Pécs MJV Fenntartható Energia- és KlímaAkcióterve (CEKAB) lakossági fórumán
Részletes javaslatok az Egyesület központi épületének (Majosrossy
u. 15) jelentős felújítására, aktív közösségi tér kialakítása érdekében
Részvétel Zamárdiban a NYOK, NYUSZET, Életet az Éveknek,
együttes konferenciáján. Téma: „Javaslat Idősügyi Törvény
megalkotására”
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Időpont

2021
2021 aug.tól
aug. 3.
2021 aug.tól
aug. 30szept. 01
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Az Egyesület saját pályázatairól részletesebben
1. NEAO-KP-1-2021/8-000283 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
Cím: Egészség és biztonság, kapcsolatok a járványhelyzetben
Fő célok számunkra, nyugdíjas korú emberek szárára a jelentkező kedvezőtlen hatások csökkentése,
amit nemcsak a „magunk erejéből”, hanem a fiatalabb korosztályokkal együttműködve szeretnénk
elérni az infokommunikáció és eszközeinek hatékony alkalmazásával.
Megvalósulás helyszínei: Pécs, Baranya megye, Dél-Dunántúl.
Célcsoportok: X, Y, Z és alfa generációk
Várható társadalmi/gazdasági hatások, közvetlen és hosszútávú eredmények: A romló körülmények
ellenére a különböző generációk közötti javuló kapcsolat, ezzel a mentális és fizikai egészség
megőrzése, javítása, a jövő biztonságosabbá tétele.
Korosztályunk helyzete: Nyugdíjas Egyesület révén tagjaink életkora 65-80 év. Napjainkban és még
inkább a jövőben romolhat az egészségi állapotunk. A társadalmi környezetünkben erősödik az
egyének atomizálódása, ami az idősekre nézve további nehézségeket jelent. Ezen körülmények,
helyzetek, problémák részletesebb bemutatására kerül sor a 3.1.4 pontban.
Természetes célunk, hogy életünket egészségileg biztonságosabbá, mentálisan gazdagabbá és
boldogabbá tegyük, a fizikai és szellemi aktivitásunkat minél tovább megőrizzük. Célkitűzésünk,
hogy a számunkra jelentkező kedvezőtlen hatásokat nemcsak a „magunk erejéből” csökkentsük,
hanem ezen tevékenységet a fiatalabb korosztályokkal együttműködve szeretnénk végezni. Ehhez
újszerű (infokommunikációs) módszereket, technikákat is szándékozunk megtanulni,
megismerni, alkalmazni. Ezen programokat a 3.1.2 pontban fogjuk részletesen kifejteni.
Legalább 4 célcsoportot jelölünk meg, magunkat (a 60-75+ éves X generáció), a gyermekeinket
(30-50 éves Y generáció), és a legfiatalabbak közül erősen eltérő két korosztályt, (Z és alfa
generációk), amelyeket a 3.1.4 pontban fogunk részletesen bemutatni.
Ehhez alkalmazott „eszközök”:
Kétféle kapcsolati „forma” kialakítását tervezünk annak megfelelően, hogy a világjárvány milyen
személyes emberi találkozásokat tesz lehetővé:
- Az interneten megvalósítható kapcsolattartás, amit a járványügyi helyzettől függetlenül
tervezünk jelentősen növelni, javítani. Az on-line kapcsolatot úgy tekintjük, mint a XXI században
miránk is vonatkozó műszaki feltétel rendszer, amelyet meg kell tanulnunk, gyakorlatunkká kell
tennünk. Amennyiben a világjárvány kapcsán hozott szigorítások szükségessé teszik, más
lehetőségünk úgyse lesz. Enélkül ne legyünk védtelenek. (3.1.2)
- Amennyiben pedig a világjárvány esetében hozott, emberi személyes találkozásokat lehetővé tevő
kapcsolati rendszer szabályai megengedik, folytatjuk a személyes találkozásokkal járó
programjainkat (3.1.2)
Tevékenység(ek)
Projekt tevékenység

Internetes „kapcsolattartás”. Honlap
Társadalmi és személyes kapcsolatfejlesztés
Egészségnapok, sportnapok
Szervezett előadások, egyéb rendezvények
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2. A2027/N6275 Nemzeti Kulturális Alap
Cím: Minőségi, tevékeny nyugdíjas élet megvalósítása
Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi
események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021. július 01 – 2021. december 31.
A megvalósítandó KONFERENCIA részleteit a Betétlap a 205107 altémához dokumentum
részletezi (210615-205107-betetlap kitöltött 21.06.07.pdf)

A program célja: egy konferencia keretében az idős emberek közművelődési
lehetőségeinek, a közművelődés átalakuló tartalmi és formai elemeinek
áttekintése, amelyek lehetőséget teremtenek az idős és fiatalabb korú emberek
számára a minél szélesebb körű kapcsolatteremtésre. Az előadásokban részletesen
lebontjuk, pontosítjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma közművelődéssel
kapcsolatos célkitűzését. „A közművelődés biztosítja, hogy Magyarország korszerű és
a 21. század kihívásainak megfelelő műveltségi szinttel rendelkezzen.”
Ennek szellemében „terveztük meg” az előadások tartalmát és gondoltunk előadókra is.

A támogatási összeg (https://nka.hu/kozmuvelodes-210810/). 250 000 Ft.
KÖVETKEZIK a konferencia megszervezése: időpont, hely, meghívottak (40-45 fő),
meghívott előadók (6-8 fő).
Javaslatok előadók személyére:
- A PMJVÖ humán területért felelős alpolgármestere
- Az EMMI kulturális ügyekért felelős munkatársa
- A NYOSZET, v. Életet az éveknek egy-két vezetője: Tajigás Katalin, Juhász László, Orsós Éva,..
- PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék Brettner
Zsuzsanna; Szöllősi Gábor
- PTE BTK Humánfejlesztési és Művelődéstudományi Intézet munkatársa, a Pécsi Szenior Akadémia
vezetője Bajusz Klára
- PTE PMMIK az infokommunikációról közérthető előadást tartó kolléga
- A kapcsolattartás IKT tapasztalatai a Nyugdíjas Egyesületben (vállalkozok rá)
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3. VCA-KP-1-2021
Cím: Aktív időskor méltó környezetben
A projekt fő célja Pécs nyugdíjas korú polgárai számára, a COVID utáni közösségi élet
újraindításához egy funkciójának jobban megfelelő, esztétikus, korszerűbb közösségi
ház kialakítása. A felújítás során az elavult kazán lecserélésére, egy multifunkciós
nagyterem kialakítására, valamint az épület belső tereinek festésére kerül sor. Ezzel az
összejövetelek, klubfoglalkozások számára, a mostani állapotokhoz képest korszerűbb
épületet szeretnénk biztosítani. Ezzel jelentősen nő az idős korúak aktív közösségi
tevékenységeinek lehetősége, ami össztársadalmi szempontból is nagyon fontos.
A Nyugdíjasok Egyesülete 30 éve a nyugdíjasaink érdekképviseleti és kulturális szervezete.
Nagyon indokolt az egyesületi élet sokkal magasabb szintű „újraindítása” érdekében a
meglevő központi épület átalakítása. A száz év körüli polgári családi ház, amelyet nem
közösségi foglalkozások bonyolítására építettek, a PMJVÖ tulajdonában van, használatra
adták át számunkra.
A földszinten (nettó 171 m2), és az alagsorban (nettó 66,0 m2) levő helyiségek jelenleg
irodáknak, és raktáraknak használhatók. Közösségi foglakozások, összejövetelek számára
valójában nincs megfelelő helyiség, Csoportos rendezvényekre az egyesület a város más
területén bérel termeket.
A tervezett átalakítás egyik célja, három kicsi alapterületű szobából egy nagyobb,
multifunkciós, 45 m2 alapterületű nagyterem kialakítása. Harmonika fal beépítésével
ez a terem nemcsak egyben lesz alkalmas nagyobb létszámú rendezvényekre, hanem
alkalmanként „kettéválasztva”, egyidejűleg két kisebb létszámú foglalkozás is
megtarthatóvá válik. Ilyen rendezvényeket tervezünk: nagy- és kis csoportos előadások,
bemutatók, képzések, több generációs találkozások, énekkari és örömtánc próbák, klub
foglalkozások.
Az épület jelenlegi fűtését egy 28 éves, nyílt terű, 36 kW, elavult kazán biztosítja. A
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy
zárt terű kondenzációs kazánra kell cserélni. Ezért a tervezett átalakítás másik célja a fűtést
biztosító gázkazán (ami 1994-ben készült) helyett beépíteni egy korszerűt.
A fejlesztésekkel, átalakításokkal az egyesület nyugdíjas klubjai számára megteremtődik a
lehetőség az összejöveteleiknek a központi épületben történő megtartására. Esély lesz arra,
hogy a nyugdíjas korú pécsi polgárok rendezvényeit egy helyre szervezzük.
Ez a projekt lesz az első lépése azon tervünknek, amelynek során még további három
közösségi foglalkozási, összejöveteli termet szeretnénk kialakítani a földszinten és az
alagsorban, továbbá három korszerű irodahelyiséget biztosítani az egyesület szervezési,
adminisztrációs feladatait ellátó dolgozók, önkéntesek számára.
Pécs, 2021. 09. 09.
Összeállította: dr. Német Béla; dr. ny. egyetemi docens; Nyugdíjasok Egyesülete Pécs
PTE TTK, Fizikai Intézet, Pécs, Ifjúság út. 6.
Mobil: +36 30-385-2910;
E-mail: drnemetbela@gmail.com;
WEB: www.drnemetbela.hu; http://www.physics.ttk.pte.hu/pages/munkatarsak/nemetb/index.htm
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