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A Kft-r ől 
 
A szervezet „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Társaságként a községben működő bejegyzett civil 
szervezetek (Alapítvány Alsómocsoládért, Május Teke Egylet, Alsómocsoládiak Baráti Köre), 
illetve a Községi Önkormányzat együttműködésével, közös előkészítő munka eredményeképpen jött 
létre 2000-ben, a község teleházának fenntartására, a település fejlődésének segítésére, továbbá 
azért, hogy megfelelő szakmai és jogi hátteret biztosítson a be nem jegyzett szervezetek számára is 
tervezett programjaik megvalósításához. A Kht elsődleges célja megalakulásakor a településünk 
méretéből (366 fő) és zsákjellegéből adódó intézményi és egyéb háttér hiányosságainak 
kiküszöbölése, az általa fenntartott Teleház segítségével. Másodlagos cél, az elsődleges cél 
megvalósításakor kifejtett közösségszervező, illetve közösségfejlesztő tevékenység rendszerezése, 
tudatosságának megteremtése. Működése során tevékenységének hatóköre a teljes Sásdi kistérségre 
kiterjedt, a Dél-Dunántúli Régióra, feladatköre vidék,- terület,- és településfejlesztési  
tevékenységekkel bővült. A szervezet a hatályos törvényeknek megfelelően 2008. július 20-án 
átalakult Nonprofit Kft-vé, mely változás 2008. augusztus 20-én jogerőre emelkedett. A szervezet 
tevékenységét ez az a változás nem befolyásolta. 
 
KFT SZOLGÁLTATÁSAI:  

•  Irodatechnikai szolgáltatások biztosítása (szövegszerkesztés, fénymásolás, fax stb.) 
• Közhasznú információszolgáltatás, helyi nyilvánosság biztosítása (kábeltelevízió üzemeltetés, 

hírlevél kiadás, hirdetőtábla fenntartás stb.) 
• Közművelődési feladat ellátás (könyvtár üzemeltetés, rendezvényszervezés stb.) 
• Civil iroda és koordináció biztosítása 
• Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, pályázatírás 
• Ügysegéd szolgálat 
• Eszközbérlet (projector, Laptop stb.) 
• Oktatás szervezés 
• Közösségi tér biztosítása 

KFT ÁLTAL ERLLÁTOTT FELADATOK:  

• Teleházat- eMagyarország pontot működtet 
• Működteti a Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozatának központját 
• Működteti a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társulás Dél-dunántúli Régió 

Tagcsoportjának Központját 
• Fix postai felvevőpontot működtet Alsómocsolád Község Önkormányzatával közösen 
• Ifjúsági Információs végpontot működtet - A Baranya megyei Tett-Hely hálózat tagja 



  

• Foglalkoztatási Információs Pontot Működtet Alsómocsolád Község Önkormányzatával 
közösen 

• Mozgókönyvtári hálózaton keresztül nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt 
• Könyvklub 
• egyéb olvasás népszerűsítő akciók szervezése pl, Varázsló iskolát  

• összehangolja a településen működő civil szervezetek (13) munkáját, közvetít a civil lakosság és 
az önkormányzat között, 

• koordinálja a civil szervezetek által a települési önkormányzat képviselő-testületéhez  
benyújtott, támogatási igényeket, 

• közösségi teret, fizikai helyet biztosít a község civil szerveződései rendezvényeihez és egyéb 
programokhoz 

• működtet egy a Mágocsi Mikrotérség 5 településén élő hátrányos helyzetű rétegek 
felzárkóztatását segítő „Rehabilitációs programot”, amely a megváltozott munkaképességű 
emberek életkörülményeinek, munkavállalási esélyeinek növelésében nyújt segítséget 

• ellátta a LEADER + kísérleti kistérségi program lebonyolításának adminisztratív hátterét, 
valamint biztosítja az AVOP LEADER+ Baranyai Hegyhát akcióterület gesztor tevékenységét 

• 2000 óta forrást teremt és koordinálja a települési egészségterv programot 
• Életmód-és Diétás Klub 
• Település takarítás 
• Szociális térkép stb 

• Feladat- átvállalási szerződéssel ellátja a település közművelődési, -és ifjúsági feladatait 
• Kistérségi civil szektor fejlesztési programot koordinál:  

• HECC /Hegyháti Civilek Crónikája, időszakos kiadvány/ 
• Képzések 
• Cselekvési tervek 

 
KFT FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE:  
 
� folyamatos tájékozódás a térség fejlesztésének lehetőségeiről: az EU Strukturális Alapok 

fogadására való felkészüléshez szükséges ismeretek megszerzése és továbbítása  
� a Sásdi- kistérség, fókuszálva az Alsómocsoládi mikrotérség 5 településére, igényeinek 

felmérése, megjelenítése kistérségi, és kistérségeket átívelő  regionális szinten 
� aktuális tervezési, programozási feladatok végzése 
� folyamatos kapcsolattartás, információ áromoltatás és koordinációa célterület 27 településének 

önkormányzatával, civil és gazdálkodó szervezeteivel, intézményeivel, a sásdi kistérség 
menedzsereivel, minisztériumokkal és a megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel 

� tájékozottság a kistérségben zajló gazdasági és társadalmi folyamatokról, a belső (gazdasági, 
természeti és emberi) erőforrásokról 

� tájékozottság az elérhető külső erőforrásokról: a decentralizált és központi hazai és nemzetközi 
terület- és vidékfejlesztési valamint ágazati csatornákon keresztül pályázható fejlesztési 
forrásokról 

� rendszeres tájékoztatók, fórumok, és ügyfélfogadás biztosítása minden kedvezményezett 
településen szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal 

� aktív részvétel szakmai tájékoztatókon, továbbképzéseken  
� a kistérségi stratégiai tervekben a mikro-térségre vonatkozó fejlesztések megvalósításának 

előmozdítása 
� egyéb fejlesztési közösségi tevékenység kifejtése, rendezvények szervezése stb. 
� pályázatok és projektek írása, amelyek előmozdítják a térség fejlődését, valamint 

pályázatfigyelés, és tájékoztatás a térségi civil és gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és 
intézmények számára 

� PR tevékenység folytatása szűkebb és tágabb környezetünkben 


