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Kedves Nagycsaládos Barátaink!
A soron következő hírlevelünkben a
következőkről szeretnénk beszámolni neked:

tagnyilvántartás, hírlevél szerkesztés és -küldés, gyerek,
ill. felnőtt programok szervezésében való segítség,
résztvevők kiértesítése az aktuális program részleteivel
kapcsolatban, stb.). Nagy örömmel fogadnánk a
jelentkezésedet a fenti feladatok ellátásában. Most
legaktuálisabb a Borzsa parti kézműves tábor szervezése,
amihez
várjuk
ötleteidet,
szervezésben
való
részvételedet. Eddig, sajnos, senki nem jelentkezett.
Kérlek, jelentkezz, hogy minél színvonalasabb,
értékesebb találkozókat rendezhessünk!
Ezen kívül pedig, ha javaslataid, ötleteid
lennének, - amellyel, szerinted segíteni tudnánk a
tagjainkat, népszerűsíteni a család, a házasság és a
gyerekvállalás értékét, fontosságát a fiatalok,
kiscsaládosok körében - kérünk, oszd meg velünk
bátran! Várjuk az ötleteiteket, hozzászólásaitokat
(0958386256, kmne2012@gmail.com)!
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Testvércsalád program
A
Családháló
(www.csaladhalo.hu)
közreműködésével, hamarosan kezdetét veszi egy közös
program, amelyben magyarországi családok keresnének
kárpátaljai testvér családokat. Olyan családok
jelentkezését várjuk, akik szívesen vennének fel
kapcsolatot magyarországi családokkal. A program első
lépéseként
magyarországi
utazást,
találkozást,
kapcsolatfelvételt tervezünk. A pontos időpontot
hamarosan megírjuk. Várjuk a jelentkezéseket
(0958386256, kmne2014@gmail.com)

KMNE Közösségi Ház kialakítása
Májusban megvásároltunk egy 2,5 ha-os területet
épületekkel Kovászó mellett, a Borzsa közelében, ahol
közösségi házat szeretnénk létrehozni a tagjaink
számára közös kikapcsolódás, táborozás céljából. A
terület meglehetősen elhanyagolt, rossz állapotban van.
Jelen pillanatban folyik a felújítása. Elsődleges célként a
terület tiszta ivóvízzel és árammal való ellátását, ill. a
szennyvíz elvezetését tűztük ki. A Siemenstől sikerült
transzformátort szereznünk, amelyet az MVM OVIT Kft.
szállít majd le. Ezáltal a terület árammal való ellátásának
problémája meg is oldódna. A közel jövőben,
remélhetőleg, lesz tiszta ivóvíz is. Sok a munka feladat.
Egyik tagtársunk egy heti munkáját ajánlotta fel a terület
rendezésére. Nagy szükség lenne a segítő kezekre. Ha
szívesen segítenétek benne, kérünk, jelentkezzetek!

Szemüveg osztás
2014. május 3-án sor került a már várva várt
szemüveg osztásra, amely a magyarországi Optistyle
Kft., és sok egyéb támogató bőkezű adományának
köszönhetően valósult meg. A szemüvegeket azok
vehették át, akik részt vettek a 2014. március 22-23-án
megvalósuló ingyenes szemvizsgálaton, amelyet Simó
Klára, Jónás Éva és Michaletzky Géza végzett, Aixinger
Katalin szervezésében. A vizsgálatokon 148 fő vett részt
(nagycsaládosok, mozgássérültek), akik közül 48-an
kapnak a mostani alkalommal személyre szólóan
készített szemüveget. A szemüvegeket a beregszászi
református egyházközség kollégiumának épületében
vették át a vizsgálatban részesültek.

A környezetedben élő nagycsaládosok
megszólítása
Már 2 éve annak, hogy működik az egyesületünk.
170 családot tudhatunk a tagjaink között. Azonban, még
sok olyan magyar nagycsaládos él Kárpátalján, akik még
nem hallottak a létezésünkről, vagy nem tájékozottak
azzal kapcsolatban, hogyan csatlakozhatnak hozzánk.
Arra kérünk, hogy szólítsd meg a környezetedben élő
magyar nagycsaládokat és vigyél nekik jelentkezési
lapot. (A jelentkezési lapot a honlapunkról is letöltheted,
vagy e-mailben is kérhetsz, de postán is kiküldhetjük,
vagy személyesen is átveheted őket az irodánkban.)

Segítség kérés/nyújtás
Szeretnék, hogy a KMNE minél hatékonyabban
működjön a nagycsaládosok segítése érdekében. Bőven
van ellátni való feladat, amely elvégzésében segítségre
lenne szükségünk (pl. honlap szerkesztés, frissítés,
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Jogsegélyszolgálat Kárpátalján
A Kisebbségi Jogvédő Intézet a 2014. évre ismét
kiírta a fent említett pályázatát, amely elnyerésének
köszönhetően, folytathatjuk ez irányú tevékenységünket
az ügyvédünk segítségével. Ezért, szeretnénk felhívni a
figyelmeteket, hogy ha titeket, vagy rokonotokat,
ismerősötöket magyarságotok miatt valamilyen sérelem
ér(t), jelezzétek felénk a következő elérhetőségeken:
kmne2012@gmail.com, 0958386256. A jogsegély
szolgáltatás ingyenes!

UAH/fő/ebéd-2500 UAH/100 fő/ebéd; szállítási
díj: 15 UAH/km-1500 UAH/100 km)
A pályázat elbírálása:
A beérkező pályázatokat az elnökség bírálja el,
amelyről e-mailben értesíti a pályázókat. Minden
régióban (Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős
környéke, Felső-Tiisza-vidék) csak 1 projekt kerül
elfogadásra.
A pályázatokat a kmne2012@gmail.com e-mail
címre várjuk. Ha kérdésetek van, vagy segítségre lenne
szükségetek, jelentkezzetek bátran! Fontos, hogy
minden régió pályázzon!

A KMNE pályázati felhívása
(2014)
A KMNE pályázatot ír ki az egyesület régiói számára.

Pályázatok
A közelmúltban 2 pályázatunkat fogadta el a A BGA,
amelyeket a következő projektekre adtunk be: II.
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Gyereknap (200 000
Ft); A KMNE 2014. évi programjai (700 000 Ft).

A pályázat célja:
A nagycsaládos életforma népszerűsítése a helyi
kiscsaládosok, fiatalok, fiatal házasok körében; a helyi
magyar nagycsaládosok támogatása; összetartó,
egymást segítő közösségek létrehozása; rendszeres, jól
működő kapcsolat kialakítása a helyi kapcsolattartók és
a központi iroda között; az önkéntes segítés
fontosságának hangsúlyozása, önkéntes munkát végző
csoportok létrehozása, működtetése a nagycsaládosok
támogatásának érdekében.
A pályázat tárgya:
A fenti célokat megvalósító:

rendezvények,

kirándulások,

egyéb programok (gyerekeknek, fiataloknak,
fiatal házaspároknak, kis- és nagycsaládosoknak stb.).

Dédai tóparti pihenés - 2014
Idén, a BGA Zrt. támogatásával ismét
kibérelhetünk egy szektort a dédai tó partján, hogy
ingyenes pihenést biztosíthassunk a nagycsaládosoknak.
2014. június 16-tól 100 napig (szeptember 23-ig)
vehetitek igénybe ezt a lehetőséget. Kiutazhattok akár
egy napra, de ott is sátorozhattok napokig is. Ha érdekel
a lehetőség, kérünk, a következő telefonszámon
jelentkezz: 09586118299.
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos
Hagyományőrző Kézműves Tábor
2014. július 21-27. között hagyományőrző
kézműves tábort szervezünk a nagycsaládos gyerekek
számára, amelyen azon kívül, hogy eltölthetnek egy hetet
a Borzsa közelében, a kovászi területünkön, különböző
népi mesterségek fortélyait sajátíthatják el. A tábor
végére pedig elkészíthetik saját mesterművüket! A
program még szervezés alatt áll, ezért szívesen fogadunk
tőletek ötleteket. A jelentkezéseket már most várjuk az
alábbi linken lévő űrlap kitöltésével (amelyet a
honlapunkon is megtalálnak), vagy a következő
telefonszámon: 0958386256!
https://docs.google.com/forms/d/14kX26AagS8rzsn9
0t7NnLZhUPhxaURH-pGAjiGECX44/viewform

Igényelhető támogatás: max. 100 000 Ft
A pályázat megvalósítási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2014.06.02.-2014.12.31.
A pályázat benyújtásának kezdő és határideje:
2014.06.16.-2014.07.13.
Elszámolási határidő: 2015.01.31.
A pályázat benyújtásához szükséges adatok:
 projektterv (a pályázat címe, oka, célja, a
megvalósítás eltervezett menete, várt eredmények,
tervezett résztvevők száma, program helye, ideje)
 költségvetés (a projekt tervezett költsége, lebontva
a költségek típusaira, pl.: étkezési díj-25

Üdvözlettel:
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