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TARTALMI BESZÁMOLÓ 

2014-ben a Kett�spont Alapítvány a következ� tevékenységeket folytatta: 
�

Kulturális tevékenység: közrem�ködtünk a Somer, a Kuruzsló, a Tökváros és a K�beszéd cím� film 
elkészítésében 

Tudományos tevékenység, kutatás:  

Programszervezési tevékenységet végeztünk iskolai csoportok részére a magyar Szépm�vészeti Múzeum 
kiállításán a szlovák Trnava Universityn. 

Irodalmi est sorozatot, teológiai szakirodalmi programokat és felolvasó üléseket tartottunk a Sárospataki 
Református Kollégium TÁMOP 3.2.4 projektjéhez. 

Családi rendezvényeket és könyvtárvezetési felkészítést tartottunk a Liszt Ferenc Zenem�vészeti Egyetemen. 

Kulturális örökség megóvása, m�emlékvédelem: közrem�ködtünk az Él� Forrás Hagyomány�rz� Egyesület 
kulturális projektjének megvalósításában. A projekt segíti a tánchagyományok megóvását, a szellemi kulturális 
örökség meg�rzését, a hagyomány�rzést. 

Euroatlanti integráció el�segítése: A Szegedi Tudományegyetemen Európai Uniós pályázati kurzust tartottunk. 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: együttm�ködtünk a Budapesti Corvinus Egyetemmel egy 
európai uniós, kultúrpolitikai kurzus lebonyolításában. 

El�adásokat tartottunk a Budapesti Kommunikációs F�iskola, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
fels�oktatási kurzusain. 

Befejeztük a „Kreatív szabadid�” TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0273 és a „Szabadid�s alkotás” TÁMOP-3.2.13-
12/1-2012-0295 projektjeink megvalósítását, amelyek során több iskolával és óvodával együttm�ködésben 
szervezünk versenyeket és heti szakköröket a nevelési-oktatási intézmények diákjainak a tehetséggondozás és a 
szabadid� tartalmas eltöltése jegyében.  

Megkezdtük TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0176-as, Túrkevei Tanoda cím� és TÁMOP-3.3.9.A-12/1-2012-0027-as, 
Nagykátai Tanoda cím� projektjeink megvalósítását, melyek Túrkeve és Nagykáta hátrányos helyzet�
gyerekeinek nyújtanak tanulási és kulturális felzárkózási lehet�séget. 

Rendezvényeket szerveztünk a 13. kerületi Láng M�vel�dési Központban. 

Hátrányos helyzet� csoportok társadalmi esélyegyenl�ségének el�segítése: korábban a Vizuális Világ 
Alapítvánnyal és a Motiváció Alapítvánnyal közösen pályáztunk és támogatást nyertünk a TÁMOP 5.5.4 
konstrukcióban, „On-line médiával a megkülönböztetés ellen” címmel. A projekt során a résztvev�k az 
„Újságíró, konferanszié képzés, Újságíró I. elágazás / C” elnevezés� 1500 órás, 7 modulból álló OKJ-regisztrált 
kurzuson vettek részt, melynek visszajelzései 2014-ben is folytatódtak. A Sárospataki Könyvtár részére roma 
olvasássegít� és könyvszocializációs programot valósítottunk meg. 

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység: együttm�ködtünk a Duna M�vészeti Társasággal (konzultáció, pályázati tanácsadás). 
Konzultáltunk a Szerb Országos Önkormányzattal és a szlovákiai Formás Egyesülettel. 

Szolgáltatásainkat, tevékenységünket 2014-ben kb. 12000 f� vette igénybe (egyetemi hallgatók, a programok 
közönsége). 


