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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-277 

Projekt cím CHESS START RO-HU  

A határon átnyúló társadalmi befogadás eszközének közös fejlesztése 

sakkozás segítségével 

Prioritás tengely 6 –  Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló 

együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek 

együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (intézmények 

együttműködése) 

Megvalósítási 

időszak 
13 hónap (2018. december 1. – 2019. december 31.) 

Célkitűzés 

A projekt általános célkitűzése a Szatmári és Szabolcs-SzatmárBereg 

közösségek fenntartható, határokon átnyúló együttműködésének 

fokozása a kiközösített közösségek társadalmi befogadásának közös 

problémáira vonatkozó innovatív megoldások kidolgozása révén, 

hozzájárulva ezáltal a különböző intézmények és polgárok aktívabb 

határokon átnyúló együttműködéséhez. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

CREST Egyesület (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

STEA Egyesület (Románia) 

DAVID Sport Club (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
69.996,42 Euró, amelyből 59.496,94 Euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-277 projekt célja, hogy fejlessze a sakktechnikák elsajátításának 

készségeit és az életkészségek fejlesztését 80 gyermek számára, akik 

egy sebezhető közösséghez, pl. romákhoz tartoznak Szatmárnémetiből 

(RO) és Nyíregyházáról (HU) 

 

A projekt fő tevékenységei:  
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- képzési műhelyek szervezése sakkjáték megtanítására a 

gyermekek számára, azzal a céllal, hogy egy speciális tanácsadási 

és beavatkozási programot hozzanak létre, amely a gyermekek 

életkészségeinek koherens fejlesztésére, valamint önbecsülésük 

és a sikeres jövő iránti motivációjuk növelésére összpontosít 

- képzés a partnerek, a személyzet és az önkéntesek számára az 

élet készségfejlesztési programjaiban 

- sakk témájú életkészségfejlesztő tevékenységek gyermekekkel (a 

partnerek központjaiban, valamint a közös sakktáborban és 

sakkversenyeken belül) 

 

A program teljesítménymutatója „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő 

személyek száma”. A ROHU-277 projekt hozzájárul ehhez a 

mutatóhoz azzal, hogy 112 olyan személyt ért el, akik részt 

vesznek a gyermekek innovatív életképességfejlesztő 

programjának megvalósításában, és központi elemként 

használják a sakkban rejlő lehetőségeket. 

 

 

 

  

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 a tudás átadása a magyar partnertől a románokhoz, és fordítva 

a sakktanítás területén a gyermekek számára, egy 5 napos 

sakk képzési program keretében, 12 résztvevő számára, 

amelyet Magyarországon és Romániában szerveztek, 

valamint a képzési program irányelveit tartalmazó 

kézikönyvet 

 3 berendezett sakkterem (minden partnernél 1) megfelelő 

felszereléssel és eszközökkel (sakkkészletek, sakkfigurák + 

tábla /lap + óra, mobil interaktív tábla) 

 100 gyermek részvétele a sakk tevékenységekben a partnerek 

központjaiban (50 gyermek Romániából és 50 gyermek 

Magyarországról; ezeknek a gyermekeknek 70% -a 

sérülékeny háttérből származik 

 4 közös sakkverseny (2 Romániában és 2 Magyarországon) a 

projekt tevékenységekben résztvevő gyermekek számára 
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 5 napos sakktábor Romániában, 50 résztvevővel (25 

Romániából és 25 Magyarországról). A gyermekeket érintő 

tevékenységeket azért valósították meg, hogy konkrét 

lehetőségeket teremtsenek a sporton keresztül történő 

pozitív interakcióra a közösség tagjai és a veszélyeztetett 

emberek között, ezáltal hozzájárulva a mentalitás 

megváltozásához, amely a marginalizált közösségekkel 

kapcsolatos negatív sztereotípiákhoz kötődik 

 

 


