
Vasasért Egyesület

 Alapítási éve: 1995

 Egyesület elnöke: Berényi Zoltán

 Közhasznú tevékenységek: környezetvédelem, sport, képességfejlesztés-
ismeretterjesztés, nevelés, oktatás.

 Jelenleg 25 tagból áll az Egyesület.

 Tagja lehet az , aki Pécs-Somogy, Vasas Hird Állandó bejelentett lakhellyel 
rendelkező természetes személy, és elfogadja az Egyesület alapszabályát, céljait 
támogatja.

 Településrészek lélekszáma hozzávetőlegesen 6150 fő

 Egyesületünk 3 önkormányzati ingatlant üzemeltet Somogy, Vasas, 
településrészeken.

 Egyesületünk székhelye Pécs –Vasason található.

Levélcím: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
Székhely:7691 Pécs-Vasas, „Bencze J. u. 6.

E-mail: info@kobeko.hu
Honlap: www.kobeko.hu

Telefon/fax: 72/337-838 Mobil: 30/183-5730

Adószám: 18305434–1–02 Szla.sz: 50300082–10000166



Egyesületünk céljai között:

 Egészséges életmód megőrzéséhez, lehetőséget biztosítunk mindazoknak, 

akik tenni akarnak Pécs-Somogy, -Vasas, -Hirden élők harmonikus 

egészséges, kulturált életvitelének kialakításáéért.

 Segítséget nyújt a helyi lakosságnak, szabadidejük kulturált eltöltéséhez, 

egészséges életmódjuk kialakításához, sportolási lehetőségeik bővítéséhez, 

informáltsági szintjének növeléséhez.

 Az egyesület céljai elérése érdekében rendszeres és eseti programokat 

szervez, információkkal, tanácsadással szolgál, szakmai programokat 

dolgoz ki, továbbképzéseket, kulturális és sport rendezvényeket hirdet meg.



Az egészség fogalma

A WHO meghatározása szerint: 

Az egészség nemcsak a betegség-, illetve fogyaték nélküliséget jelenti, hanem 

a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát.

Az egészség fogalmának egészségnevelési megközelítése:

 Testi jólét, a szellemi épség és az egészséges lelkivilág összhangját hirdeti

 Társadalomba, a közösségbe való beilleszkedés, elhelyezkedés 

meghatározója

 A harmonikus személyiségfejlődés lényeges alapja



Programjaink a Mentális egészségért 

1. Esélyegyenlőség-érzékenyítés "Másnak lenni" program:

 A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekkel foglalkozó illetve őket érintő programok 
jelenleg csak igen korlátozott számban érhetők el. Az értelmi fogyatékosság nem betegség, amit 
gyógyítani lehetne. Ez egy olyan állapot, amely alapvetően meghatározza a sérült személy egész 
életét, de megfelelő segítséggel, fejlesztéssel a teljesebb értékű életvezetés kialakítható. Ha 
bárhol találkozunk értelmi sérült emberrel, gondoljunk arra, hogy csak az értelmük sérült. Ha még 
arra is rájövünk, hogy vidámak és melegszívűek, már úgyse leszünk képesek közömbösek 
maradni. Soha ne azt nézzük, hogy esetleg kényelmetlen, ha megszólítanak az utcán, hanem 
hogy ők is emberek, és bátorításra van szükségük. A mássággal való szembesülés, a nehézségek 
megélése nap, mint nap fásulttá, reményvesztetté teheti-teszi őket. Nem biztos, hogy a 
mindennapok ritmusából van erejük, hogy tudjanak változtatni, javítani életükön, hogy az új 
lehetőségeket felfedezzék, és élni tudjanak vele. Szervezetünk e horizont mentén indul útnak, 
mely a "Mohamed és a hegy" szituációt veszi alapul. 

 Társadalmi szükséglet: Közösségbe tartozás kiépítése, társadalmi elszigetelődés ellen. Mai 
gyógypedagógiai ellátó rendszer működik, de a tankötelezettség megszűnése után, már 
nehezebb egy értelmi akadályozott felnőtt élete. Amennyiben szülei még támogatják, esetleg 
megoldott a speciális igényeket támasztó elhelyezése, esetleg még speciális munkát is tud 
végezni, akkor szerencsésnek mondható. A szabadidő hasznos eltöltése azonban minden ember 
számára ugyanolyan fontos, hozzá tartozik a mentális karbantartás, a fizikai aktivitás, a kultúra 
iránti igény. Szervezetünk fontosnak tartja, hogy az egyébként is hátrányosan érintett személyek 
számára hozzáférhetőek legyenek e tevékenységek.



 Túra

 Kertész klub

 Újra tábor

 Film klub

 Háztartás-tan



2. Időskori művészeti foglalkozás-gondozás a demencia

ellen

 Háttér: A művészeti foglalkozás olyan kiegészítő terápiás módszer, mely az 

alkotás (zene, tánc, képzőművészet, dráma, irodalom stb.) kreatív 

folyamatait a gondolatok és érzések nonverbális kommunikációjára 

használja. A foglalkozásokhoz nincs szükség művészi tehetségre, hiszen az 

esztétikai célokat szolgáló és nem szolgáló művészeti termékek egyaránt 

hasznosan felhasználhatóak. A tevékenységeken a hangsúly, a 

kreativitásra, szabad önkifejezésre, biztonságos és bizalmas környezetre 

helyezett. Társadalmi szükséglet: Közösségbe tartozás kiépítése, társadalmi 

elszigetelődés megelőzése, segítségnyújtás.



 „Kattanj rá nagyi”

 Barkács klub időseknek

 Szenior örömtánc

 Szépkorúak alkotó műhelye

 Főző klub



Motiváció, mint módszer

 Klubfoglalkozás: A felnőtt ember tanulási szándékának, majd tanulási 

tevékenységének alapmotivációját, az egyéni érdekeltség és felelősség 

adja. Ennek egyik kiváltója az a társadalmi környezet, amelyben az ember 

él, és amely segítheti vagy gátolhatja a tanulási szándékot. 

 A másik meghatározó motivációs tényező az egyén saját akarata és a 

tudás/karrier utáni vágya, amelyet alapvetően befolyásol az 

iskolai/szakmai végzettség szintje.

 Ezen tudásra építve a legfőbb módszertani stratégia a MOTIVÁCIÓ: 

felkeltése, fenntartása…



 Anci néni-csuhé baba

 Közösségi kert-saját termények



Egy nap a KoBeKo-ban
Tervezett program

 13:00-14:00 ebéd: KoBeKo bogrács (csirkepörkölt zöldséges kuszkusszal, rízzsel+ kobeko házi 

savanyúsággal)

 14:00-14:30 Berényi Zoltán – Vasasért Egyesület története, munkája, szervezeti bemutatás+ppt

 Kötetlen beszélgetés a szervezet munkájáról

 14:30-15:30 „Süssünk együtt Era mamával”-mecseki jellegzetes közös süteménysütés. 

(medvehagymás pogácsa, kemencében)

 15:30-16:30 Közösségi kert megtekintés a főkertész vezetésével, KoBeKo háztáj jellegű termékek 

kóstolása

 16:30-17:30  Vasasi sörfőző mesterrel közös házi sörkészítés, kóstolás (a mester már délelőtt elkezdi 

főzni a sört, mivel ez egy hosszú folyamat, így lehetőség lesz bekapcsolódni egy-egy fázisba)



Szervezet bemutatása a terepmunkán 

résztvevőknek

 Jelenleg 4 nyertes EFOP pályázatunk valósul meg:

 EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével.

 EFOP-3.3.2-16 kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért.

 EFOP-4.1.7-16-Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései projekt

 EFOP-3.7.3-16-Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása projekt

 Az alulról szerveződő szervezetek közti együttműködés eredményképpen kötelező önkormányzati feladatok, CIVIL SZERVEZET ÁLTALI KULTURÁLIS FELADATELLÁTÁSRA 
KÖTÖTTÜNK SZERZŐDÉST A PÉCSI ÖNKORMÁNYZATTAL. 2014 ELEJÉN MEGALAKULTAK PÉCSETT AZ UN. CIVIL KAPUK, ami azt takarja, hogy egy-egy nagyobb egyesület 
fogja össze a területén működő civil szervezeteket. ERRE PÉCS KELETI VÁROSRÉSZÉBEN A MI EGYESÜLETÜNK KAPOTT FELKÉRÉST, ami igazi elismerését jelenti eddigi 
munkánknak.

 Társadalmi szerepvállalás további erősítése: 2018-ban útnak indult két kezdeményezés, mely a 2019-es évre tekintve is komoly jelentőséget tulajdonít, és szakmai 
hátteret biztosít szervezetünk. 

 Bár a társadalmi felelősségvállalás a profitszektorból származik, nem kizárólag rájuk érthető. Egy civil szervezetnek, egy állami intézmények, egy egyetemnek, de akár 
egy háztartásnak is van ilyen felelőssége. Ezen eszme mentén bővítjük az elérhető foglalkozás-repertoárt. Ezen felül tudatos „építkezésbe” kezdtünk, mely a szervezet 
minden szintjén megjeleníthető lesz a következő években: 1. Intézményi szervezeti kultúra / belső értékelési rendszer, egyéni és kollektív kezdeményezések 
támogatása, képzés, dolgozói karrier-tervek támogatása/ 2. Humán erőforrások támogatása /dolgozói képzés, családbarát munkahely, tanácsadás/ 3. Környezeti 
felelősség /takarékosság, felelősségbiztosítás, energia-takarékos szempontok érvényesítése/ 4. Esély-egyenlőség / akadálymentesítés, fogyatékkal élők mentorálása, 
foglalkoztatása/ 5. Közösségi akciók.

 Társadalmi felelősségvállalási stratégiánkat a teljes működési környezetet érintő felelős magatartás, a munkatársak iránti felelősség, valamint a civil társadalom iránti 
elkötelezettség határozzák meg. Stratégiánkat a fenntarthatóság és az innováció jellemzi.

 Elsősorban hosszútávra szóló programokban gondolkodunk, ugyanakkor igyekszünk reagálni az aktuális környezeti, társadalmi problémákra is, és támogatjuk azok 
helyi szinten történő kezelését. Tevékenységünk mellett kiemelten figyelünk a környezetünkben élők életkörülményeinek javítására is. Célunk, hogy a civil társadalom 
életében aktív szerepet vállaljunk és segítséget nyújtsunk a rászorulók problémáinak kezeléséhez. Munkatársainkat arra ösztönözzük, hogy személyes elköteleződéssel, 
önkéntes munkával vegyék ki részüket a környezetükben élők életkörülményeinek javításából. Társadalmi szerepvállalásunk legfontosabb pillérei az önkéntesség, a 
közösségi értékek támogatása és a környezet védelme.







Köszönjük a figyelmet a Vasasért 

Egyesület nevében!

Novák Gyöngyi Adrián Dorottya

Levélcím: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Székhely:7691 Pécs-Vasas, „Bencze J. u. 6.

E-mail: info@kobeko.hu
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