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Szakmai beszámoló
RKU-20/1-29

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület tehetségazonosító és tehetségtámogató programjai
2020-ban

A Communitas Alapítványhoz benyújtott és jóváhagyott pályázatunknak megfelelően az Egyesületünk
tehetségtámogató programjaihoz tartozó feladatok az alábbi tevékenységek mentén valósultak meg
a 2020. január-december közti időszakban:
I. Tehetségtámogatás (2020. január – december)
Ösztöndíjprogramok (Tehetségtámogató Program, Barátság Program, Bánffy Miklós és Tanítvány
ösztöndíj-programok) működtetésének részletei:
- az év során a támogató-toborzás folyamatos volt; ennek eredményeképpen 2020-ban 54 új támogató
csatlakozott Programunkhoz. A korábbi években belépett és azóta folyamatosan részt vevő, illetve az
új támogatók összlétszáma ennek eredményeképpen a 2020-as esztendő végére közel négyszáz volt.
Az 54 átlagon felüli számnak nevezhető az előző évekhez képest: az Egyesületünkről a Nők Lapja
hasábjain megjelent riportnak (2020. január), illetve a Kossuth Rádió A Hely című műsorának (2020.
május) is köszönhetően munkánk és ösztöndíjasaink iránt érezhetően megnövekedett az érdeklődés.
- havi rendszerességgel, folyamatosan zajlott az új és a már Programhoz tartozó támogatók részéről
érkező támogatások fogadása, rögzítése (a beérkező támogatások száma átlagosan havonta 166);
- a támogatók és az ösztöndíjas tanulók részéről és irányában történő megkeresések mellett (napi átlag
10 megkeresés) az év során a programban levő tanulókat/diákokat több alkalommal is megkerestük
tanulmányi jogviszonyukról és tanulmányi előmenetelükről való információkérés érdekében. A
Tehetségtámogató Programban részt vevő közel kétszáz tanulót háromszor kerestük meg: a
2019/2020-as tanév első félévének végén (2020. február-március), a 2019/2020-as a tanév végén
(2020. június-július) és a 2020/2021-es tanév kezdetén (2020. szeptember-október). A Barátság
Programban részt vevő egyetemi hallgatókat, valamint a Bánffy és Tanítvány ösztöndíjban részesülő
több mint száz diákot az egyetemi tanév során kétszer kerestük meg jogviszonyigazolás céljából: 2020
tavaszán, illetve őszén.
- a 2019/2020-as támogatási év lezárásaként 2020. szeptember-december között több száz támogatót
kerestünk meg egyéni beszámolóval a program és az ösztöndíjas tanulók/diákok éves tevékenységére,
eredményeire vonatkozó beszámolónkkal. A 2019/2020-as támogatási év 2020. augusztus-októberre
tervezett pénzügyi lázárás a járványhelyzet okozta nehézségek miatt a tervezett október helyett
decemberig tartott.
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- a 2020/2021-es támogatási év kezdését ugyanakkor sikerült az ütemterv szerint elindítanunk: a 2020.
szeptember-december közötti időszakban több mint kétszáz tanuló szüleivel és nagykorú
ösztöndíjassal kötöttünk támogatási szerződést.
- 2020 tavaszán kérdőíves felmérést végeztünk ösztöndíjasaink szociális helyzetére vonatkozóan.

II. A tehetségazonosítás folyamata (2020. április-december)
II. 1. A Tehetségtámogató Program keretében
- A pályázati felhívás kidolgozását a 2020/2021-es támogatási évre vonatkozóan már áprilisban
elkezdtük, hogy májusban meghirdethessük. A felhívás 2020. májusa és augusztus között megjelent
honlapunkon, Facebook-oldalunkon, a média különböző felületein és a nyomtatott sajtó hasábjain
többször, levelező rendszerekben, eljuttattuk a magyar tannyelvű és a magyar tagozatot működtető
iskolákhoz, ösztöndíjasaink osztályfőnökeihez. A pályázatok beküldési határideje 2020. július 31-e volt.
Miután viszonylag kis számú pályázat érkezett, a beküldési határidőt meghosszabbítottuk 2020.
augusztus 31-ig. A beérkezett pályázatok száma az előző évekhez képest így is alacsonyabb volt 2020ban, ezért a 2021-es pályázati felhívás kritériumait módosítani fogjuk.
- A 2020/2021-es támogatási évre beérkező pályázati kérelmek fogadására, adminisztratív
feldolgozására a 2020. július-augusztus közötti időszakban került sor. (28 pályázati csomag)
- A 2020/2021-es támogatási évre beérkező ösztöndíj-pályázatok értékelése, tehetségazonosítás
2020. szeptemberében történt meg.
- A pályázati eredmények közzététele és a pályázók kiértesítése 2020. szeptember – október közötti
időszakban zajlott.

II.2. A Tanítvány ösztöndíj program keretében
- A Tanítvány ösztöndíjak a pályázati projektben írtaktól eltérő módon kerültek elosztásra a 2020-as
évben. Mivel a két pártfogolt ösztöndíjas a 2020/2021-es tanévben is folytatja tanulmányait,
változatlanul szép eredményekkel büszkélkedhet, rászorultságuk változatlan és társadalmi
szerepvállalásuk is példás, ezért az az ösztöndíjat biztosító támogató, a Kolozsvári Baptista Gyülekezet
döntése alapján a 2020/2021-es támogatási évre vonatkozóan nem tettünk közzé új pályázati kiírást.
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