
Kedvezményezett neve:  
Lorántffy Zsuzsanna Református 
 Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 

Projekt címe:  
Közösségfejlesztés által a társadalmi 
 szerepvállalás erősítése a Lorántffy  

Zsuzsanna Református Iskola szervezésében  

Szerződött támogatás összege: 
25.000.000,- Ft 

Támogatás mértéke:  
100% 

Projekt tartalmának bemutatása: 
A támogatást igénylő jelentős szerepet tölt be a kaposvári reformátusság életében. A diákok, szülők, 
nagyszülők megszólítása mellett meglévő csatornáinkon a helyi közösség többi tagjához is el tudunk érni.  
A programok során olyan, különböző generációkhoz tartozó közösségek együttműködését, 
kapcsolattartását erősítjük meg, amelyek kisebb egységekben már működnek. 
Célunk a közösségek együttműködésének erősítése az intézményünkben már gyakorlatban sikeresen 
működő önkéntességre építve. Az önkéntesség egyházunk egyik legfőbb alapelve. Ismerjük a motiválás, 
érzékenyítés lehetőségeit a különböző generációk esetében, össze tudjuk kapcsolni a felmerülő 
szükségleteket a rendelkezésre álló forrásokkal.  
A cél három aktív kisközösség fejlesztése: ifjúsági csoport jelenlegi és már végzett gimnazisták (14-25 
éves kor), fiatal felnőtt csoport óvodás szülők (25-35 éves kor), idősek csoportja nyugdíjas otthonok 
lakói, idős gyülekezeti tagok (60 felettiek) részvételével. 
A mindhárom célcsoport bevonásával történő nyitó rendezvény kiváló alkalom, hogy a célcsoportok 
tagjai bemutatkozzanak, találkozzanak, megismerjék egymást. A záró rendezvény pedig a megvalósítási 
időszakban megszerzett tapasztalatok átadására ad lehetőséget.  
Tevékenységeink során többek között helyi hagyományok ápolását célzó rendezvényeket kívánunk 
megvalósítani: táncház, népzenei, gasztronómiai.  
Önkéntes tevékenységet folytató előadók, több terület képviselőinek bevonásával (önkéntes csoportok 
vezetői, érdekképviselet lehetőségeit bemutató szakmai szervezetek képviselői, szociális és segítő 
tevékenységet végző szakemberek, lelkészek) bevonásával szakmai fórumokat, konferenciákat  
tervezünk.  
Mindhárom csoport havonta tart összejöveteleket, szervez programokat, előre kidolgozott tematika 
szerint. Az ifjúsági csoport számára összeállított tematika elsősorban az értékadás és 
szemléletformálásról szól. Az idősek számára összeállított program gerincét főként az aktív időskor 
lehetőségeinek bemutatása, megélése képezi. A fiatal szülők összejöveteleinek elsődleges célja, hogy 
átfogó segítséget nyújtson a keresztyén életre nevelés kérdéseiben, valamint megoldást kínáljon a 
családi élet megerősítésére, olyan értékek közvetítésére, mely előremozdítja a generációk közötti 
párbeszédet és együttműködést.  

A rendezvények keretein belül a három célcsoport megosztja egymással tapasztalatait, élményeit, 
valamint a további együttműködésre vonatkozó ötleteit.  
A beszerzett eszközöket a megvalósítás befejezésétől számított három évig folyamatosan használatban 
tartjuk, szükség esetén pótoljuk, bérbe nem adjuk. A fejlesztés eredményét ezzel, illetve önkéntesek 
bevonásával tartjuk fenn. 

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. május 31.  

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00482 


