
Norvég pályázat: 

 

 

Alapötlet: Egy MÉSE - Holdsugár program - éjszakai sportbajnokság – pingpong 

stb…szöveggel, színes ábrákkal és egyéb ismertetőkkel ellátott utánfutóval roadshow jellegű 

pingpong bemutató és verseny szervezése az ország különböző pontjain. 

Cél: A bemutató és versenyek által a szervezet munkáját megismertetni még szélesebb 

körben, technikai, módszertani tudnivalók átadása a lehetséges helyszíneken abból a célból, 

hogy a hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének eltöltését megkönnyítsük, csökkentsük a 

bűnözést és visszaszorítsuk a kábítószer fogyasztást. 

 

 

A program:  

1, Magyarország területén, 10 helyszínen szervez a MÉSE bemutatót, versenyt, abból a 

célból, hogy az általa működtetett programot még szélesebb körben megismertesse a 

lehetséges partnerekkel. A „roadshow”-t megelőzi egy igényfelmérés, és a program 

meghirdetése, majd ezt követően pénteken, vagy szombaton az utánfutóval, mely a szervezet 

programját és a támogatót reklámozva, a sporteszközökkel (pingpongasztalok, csocsó asztal, 

darts tábla, pingpongütők, labdák, a lebonyolításhoz szükséges további eszközök) elmegy a 

településre és ott a délután, vagy este folyamán megszervezi a rendezvényt. Az eseményen a 

MÉSE a saját elfogadott módszere szerint szervezi meg a programot, tehát a rendezvényen 

díjmentesen vehet részt mindenki, étkezést (zsíroskenyér, tea, stb…) biztosítunk a 

résztvevőknek, a helyszín kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy kizárólag cigaretta és 

alkohol mentes környezetben (iskola, művelődési ház, faluház, stb…) bonyolítjuk a 

programot, a versenyen résztvevőket minimális díjazásban (csokoládé, oklevél) 

mindenképpen részesítjük, az eredményt elérők pedig oklevelet, érmet és serleget kapnak.   

Az eseményt követően a település döntéshozóival, a program esetleges helyi szervezőivel a 

további együttműködésről folytatjuk a megbeszélést és felajánljuk nekik, a további 

segítségünket mind technikai, módszertani, és anyagi vonatkozásban. Ez utóbbit egyéb saját 

és pályázati források biztosítják majd a későbbiekben. 

2, A programban résztvevő kb. 30, már működő klub tagjai között felmérést készítünk, illetve 

azon szervezetek körében is elkészítjük a felmérést, akik vállalják, hogy a Holdsugár 

programot a mi tagszervezetünkként folytatják. Ennek a felmérésnek és a korábban elfogadott 

cselekvési tervnek az eredményeként elkészítjük a MÉSE Stratégiát. 

 

 

A pályázati program folyamata, ütemezése: 

Az első hónapban beszerezzük a megfelelően felkészített utánfutót és a hozzá tartozó 

sporteszközöket, illetve elkezdjük az igényfelmérést. A második hónaptól elkezdődően 

Budapest-Szentendrei központból csillag szerűen elindítjuk a programot, és lehetőség szerint 

minden hónapban egy új helyszínen tartjuk meg a roadshow-t. Szintén a második hónaptól 

kezdődően elkezdjük kidolgozni a megfelelő kérdőívet a stratégia elkészítésének céljából, és a 

harmadik hónaptól kezdődően hozzákezdünk a klubok interjúihoz.  

A roadshow-k megszervezésében a közép-magyarországi klubok segítségére számítok, így 

Göd, Szentendre, Leányfalu, Csömör, Újpest, Pesterzsébet, Csepel, Törökbálint, Rákosmente 

fog különböző szinten beszállni a szervezésbe. Néhány klub önállóan is végig tudja vinni az 

elejétől a végéig a programot, mert rendelkezésre áll minden eszköz hozzá, (megfelelő 

szervező és verseny lebonyolításának képességével, rendelkező személy, további segítők, 

vonóhorgos autó, zárható parkoló, utánfutó vontatására képes vezető, stb…) A további 



klubok, ötlettel, és egyéb segítséggel (versenybíró, felmérés feldolgozás, összesítés, stb…) 

fognak a programban közreműködni. 

 

 

 

Jakab Péter 

2009. november 21. 


