Beszámoló
záró kifizetési kérelem
Bársony és "Handicap" Alapítvány
Az

alapítvány

által

megpályázott

VP6-19.2.1.-82-8.1.7-17

kódszámú

felhívás

„Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása” című LEADER helyi felhívás, amely
támogatásra került és ennek keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök, melyek
nagyban segítik az alapítvány tevékenységének további fejlesztését, sokszínűségét.
A projekt keretén belül eszközbeszerzés valósult meg a Bársony és "Handicap" Alapítvány
részére. A megvalósítási helyszíne a projektnek: 7981 Vásárosbéc, Petőfi utca 30.
Jelen

pályázat

nagy

segítséget

jelentett

olyan

eszközök

beszerzéséhez,

melyek

nélkülözhetetlenek a rendezvényeink magas színvonalának biztosításához. Ezek az
eszközök a következők: 1 db playpen, 2 db laptop, 1 db lamináló, 1 db akciókamera,
valamint 1 db hangszóró. A playpen egy görénykarám, melynek használata bemutatókon,
foglalkozásokon, előadásokon megkönnyíti a kisállatok mozgatását, ki és berakását a
karámban. A laptopok és a lamináló azért voltak szükségesek az alapítvány számára, mivel
a bemutatókon, előadásokon nagyon sok szemléltető eszközt használunk, amelyeket eddig
mindig egy nyomdában készíttettünk el, most már a pályázat segítségével ezt mi is el
tudjuk készíteni. Ezeken felül a laptop nagy segítséget nyújt számunkra a különböző
foglalkozások megszervezéséhez, valamint adminisztrációs munkáinkat is megkönnyíti.
Ezen eszközök beszerzésével, könnyebben, szabadabban tudjuk előállítani szemléltető
eszközeinket, és így lehetőséget tudunk biztosítani az adott célcsoport számára is, hogy
egyénileg mindenki saját magának tudjon készíteni eszközöket, emléklapokat stb. Az
akciókamera kutyás, lovas sportok alkalmával érdekes és hasznos videó felvételek
készítését biztosítja számunkra, melyet az oktatásban is kiválóan fel tudunk használni,
ezáltal érdekesebbé váltak a munkáink és előadásaink. A foglalkozásokba bevont
célszemélyek is használják a kamerát, így sokkal jobban tudják mélyíteni saját élményeik
megőrzését. Ezáltal növekedett a látogatók állatok iránti elkötelezettsége. A hangszóró a
kutyás, lovas bemutatókon zenei aláfestés biztosítására, dogdancing, lovasterápiás
foglalkozásokra nélkülözhetetlen eszköz. Ezzel

színesebbé

tudtuk tenni az eddig

megtartott, és tudjuk majd a jövőben megtartandó rendezvényeinket. A fejlesztés
munkahely megőrzésével nem járt. A fejlesztés legalább 3 korosztály bevonásával valósult
meg. Ezek a következők voltak: X generáció (1960-1979 között születettek), Y generáció
(1980-1994 között születettek), valamint Z generáció (1995-2010 között születettek).
Ezáltal több bevonásra került korosztályra hatással lévő fejlesztésnek minősül a projekt,
mivel több generációt sikeresen bevontunk a projektbe. A projekt tartalmaz környezet
megóvásával kapcsolatos vállalási elemet. Ez az elektronikus ügyintézésben, valamint az
újrahasznosított papír esetenkénti használatában valósult meg. A projekt készültségi foka
100 %. A projekt hiánytalanul megvalósításra került.
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