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Szakmai beszámoló   RKU-19/1-11 

 

 

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület tehetségazonosító és tehetségtámogató programjai 2019-

ben 

 

 

2019. január és december között az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra az Egyesület 

tehetségtámogató és tehetségazonosító programjai keretében. 

A Communitas Alapítványhoz benyújtott, és jóváhagyott pályázatunk tehetségtámogató programjaihoz 

tartozó feladatok az alábbi tevékenységek mentén valósultak meg: 

 

I. Tehetségtámogatás (2019. 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 2019-ben 16 új 

támogató csatlakozott Programunkhoz;  

 

- ösztöndíjak fogadása, rögzítése, továbbítása havi rendszerességgel zajlott az új és a már 

Programhoz tartozó támogatók köréből (havi beérkező támogatások száma átlagosan 

havonta 150); 

 

- a támogatók és az ösztöndíjas tanulók részéről és irányában történő megkeresések mellett 

(napi átlag 10 megkeresés) az év során a programban levő tanulókat/diákokat a tanulmányi 

év során 3 alkalommal kerestük meg tanulmányi jogviszonyukról és tanulmányi 

előmenetelükről való információkérés érdekében: a 2018/2019-es tanév első félévének végén 

(2019. február – március), a tanév végén (2019. június – július) és a 2019/2020-as tanév 

kezdetén.  

 

- a 2018/2019-es támogatási év lezárásaként 2019. szeptember – december között több száz 

támogatót kerestünk meg egyéni beszámolóval a program és az ösztöndíjas tanulók/diákok 

éves tevékenységére, eredményeire vonatkozó beszámolóval.  
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- a 2019/2020-as támogatási év elkezdéseként 2019. szeptember – december közötti 

időszakban több száz tanuló szüleivel és nagykorú ösztöndíjasainkkal való szerződéskötés. 

 

- Az Egyesület 2019 tavaszán székhelyet változtatott, illetve 2019 nyarától új munkatársakkal 

folytatta tevékenységét. Ezek a változások jelentős többletmunkát jelentettek az iroda 

számára, ezért az ösztöndíjas tanulók és családjainak személyes felkeresését a 2019-ben-as 

évben a pályázati projektben tervezettektől eltérően sajnos nem tudtuk megvalósítani.  

Végzetünk viszont szociális helyzetfelmérés: minden ösztöndíjasunknak elküldtük a kitöltendő 

kérdőívet, annak eredményeit összegeztük.  

 

II. A tehetségazonosítás folyamata (2019. május – december) 

 

II. 1. A Tehetségtámogató Program keretében 

 

- a 2019/2020-as támogatási év pályázati felhívásának meghirdetésére (médiában, sajtóban, 

magyar tagozatot működtető iskolákban, közösségi oldalakon, levelező rendszerekben), 2019. 

május – augusztus közötti időszakban került sor.  

- a 2019/2020-as támogatási évre beérkező pályázati kérelmek fogadása, adminisztratív 

feldolgozása, 2019. június – augusztus közötti időszakban került sor. (38 pályázat) 

- a 2019/2020-as támogatási évre beérkező ösztöndíj-pályázatok értékelése, tehetségazonosítás, 

2019. szeptember 

- pályázati eredmények közzététele, pályázók kiértesítése 2019. szeptember – október közötti 

időszakban  

 

II.2. A Tanítvány ösztöndíj program keretében 

- A Tanítvány ösztöndíjak - a pályázati projektben írtaktól eltérő módon kerültek elosztásra a 

2019/2020-as évben.  

- Az ösztöndíjat biztosító támogatók (Kolozsvári Baptista Gyülekezet) döntése alapján a 2019/2020-

as évre nem tettünk új pályázati kiírást közzé, hiszen a támogató közösség az előző évben 

Tanítvány ösztöndíjban részesülő diákok - kiváló tanulmányi eredményei és rászorultsága miatt - 

további támogatása mellett döntött. 


