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A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Nemzeti Együttműködési Alap

„Korong Matyi”
nyári tábor

Az Alkot6tok Kreatív, Szervező és Támogató Egyesület 
2009-ben kezdte tevékenységét. Az egyesület fő célja a Ve-
lencei-tó vonzáskörzetében élők szellemi és kulturális, kö-
zösségi és közéletének segítése, fejlesztése, illetve egy olyan 
közösség létrehozása, ahol a kicsiktől a nagyokig mindenki-
nek lehetősége nyílik alkotóképességének kibontakoztatá-
sára. Az egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával rendezhette meg „Korong Matyi” elneve-
zésű nyári táborát, hátrányos helyzetű fiatalok számára. A 
tapasztalatokról Benkő Zoltánné, elnököt kérdeztük.

R.: Mióta, illetve hogyan működik az egyesület?

B.Z.: 5 éve intenzíven munkálkodunk, ami azt jelenti, hogy 
játszóházakat tartunk, fesztiválokon, falunapokon ve-
szünk részt, kézműves foglalkozásokat rendezünk, illetve 
ahova hívnak bennünket, ott mindig nagyon nagy szeretet-
tel megjelenünk. Jelenleg 30 fő az egyesületünk létszáma, 
akik között vannak hagyományőrző foglalkozást vezetők 
és vannak már az újszerű technikákkal foglalkozók. Az 
egyesület tevékenysége a Velencei tó környékétől egészen 
a Szent László völgyvidékig kiterjed. 

R.: Milyen célból pályáztak?     

B.Z.: Egyesületünk feladatának tekinti az értelmi fogya-
tékossággal élő gyermekek kapcsolattartását hasonló 
korú, egészséges társaikkal, akik ugyan családban élnek, 
de életkörülményeik nem engedhetik meg az olyan tá-
borokban való részvételüket, amelyek anyagilag nehéz-
séget okoznak. Amikor rátaláltunk a pályázatra, azon-
nal megtetszett, hogy beleillettünk a céljainkkal ebbe 
a miliőbe. Azt gondoltuk, hogy először is egy termé-
szetes anyaggal, az agyaggal kezdünk el dolgozni. Így 
került sor az egy hetes napközis táborra, amely a népi 

fazekasságra épült. A gyerekek az agyagozás mellett 
megismerkedhettek többek között a szalmafonással, 
a szövés-fonással, a gyöngyfűzéssel, valamint egy sport-
délutánt is rendeztünk nekik. A hét folyamán gyönyörű 
remekművek készültek. A tábor mellett havonta egyszer 
integrált foglalkozásokat is tartottunk a környéken.

R.: Mekkora segítséget jelentett a támogatás?

B.Z.: Mivel az egyesületünk csak a tagdíjakból tevékeny-
kedik, tehát nagy bevételeink nincsenek, ezért azt, ami 
vonzó egy hátrányos helyzetű célcsoportnak, hogy ingyen 
részt vehessen egy táborban, eddig nem tudtuk megvaló-
sítani. Amikor benyújtottuk a pályázatot, és megnyertük, 
akkor ezzel lehetőséget kaptunk a arra, hogy egy táborban 
ingyesen részt vegyen mintegy 30 gyermek, akik reform 
étkezésben is részesülhettek. Az egész projektet nagyon 
pozitívnak ítélem, jó visszajelzéseket kaptunk a szülőktől 
és a gyerekektől egyaránt. Sokaknak szereznénk örömet 
ha jövőre is meg tudnánk rendezni a tábort! 

További sikeres működést kívánunk az Egyesületnek!

További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  |  www.emet.gov.hu  |  nea@emet.gov.hu | Tel.: 36-1-795-4100

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 300 000 Ft összegű támogatásával valósult meg.
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