
Rév Egyesület bemutatása 

 

Egyesületünk 2000-ben alakult, 2006-ban közgyűlésünk alapszabályt módosított, közhasznú 

egyesület lettünk és névváltozás is történt. Hivatalos új név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra, Rövid név: Rév Egyesület Méra, Székhely: 3871 

Méra, Kézsmárk út 2. Adószám: 18435490-1-05. 

Legutóbb 2014-ben módosítottunk újra alapszabályt, mely a Miskolci Törvényszék által 

elfogadásra került. 

Általános célunk a társadalmi együttélés támogatása a hátrányos helyzetű, főként roma 

közösség esélyegyenlőségének biztosításával. Borsod-Abaúj-Zemplén megye cigány 

lakossága és közösségei számára, érdekvédelmi és szabadidős tevékenységek nyújtása 

nevelési-oktatási (képzés, tréning, klub, tanoda), foglalkoztatási (farm, inkubátorház) és 

kulturális (tábor, fesztivál, konferencia) programok megvalósításával. 

 

Tevékenységünk horizontális célja: 

- A Borsod-Abaúj-Zemplén- Megyei cigány etnikum politikai, gazdasági és kulturális 

érdekeinek képviselete érvényesítése. 

- Általános társadalmi követelmények közvetítése a cigányság felé integrációs 

folyamatok erősítésével. A cigányság felkészítése a társadalmi életre, társadalom iránti 

felelősségük felkeltése és elmélyítése. 

- Közösségi kezdeményezések összekapcsolása a demokrácia intézményrendszerével, az 

uniós tagállam kiépítésében való részvétellel, valamint a többségi társadalommal történő 

harmonikus együttélés elősegítése. 

 

Egyesületünk szervezeti felépítése: 
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Az utóbbi években megvalósuló kiemelt programjaink: 

 „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” mely a MVH támogatásával 52 milliós projekt 

valósult meg Méra, Vasút út 24 sz. alatt, összesen 205,92 m2 alapterületen működik. 

Melyben 10 db komplett számítógép internet elérhetőséggel és 3 db multifunkcionális 

másoló áll rendelkezésre a megye civilszervezetei és a lakosság számára. 

 Közösségi Internet Hozzáférési Pont vagyunk. 

 Egyesületünk rendszeresen tájékoztatja az érdeklődő roma civilszervezeteket és 

kisebbségi önkormányzatokat a pályázati lehetőségekről, valamint igény szerint pályázati 

dokumentumok letöltésével és pályázati tanácsadással. Különböző kérelmek megírása, 

hivatalos dokumentumok letöltése, másolás, sokszorosítás. 

 Ösztöndíjak teljes körű ügyintézése, pályázati dokumentumok letöltése, annak megírása, 

postázása. 

 Ingyenes jogi tanácsadások, civil szervezeteknek és a lakosságnak. 

 Évente kétszer osztunk ruhaneműt tavasszal és ősszel, roma és hátrányos helyzetű 

családoknak. 

 Helyiséget biztosítunk képzések, tréningek, összejövetelek megtartására. 

 Kéthetente Zenés Istentisztelet van az épületben.  

 Az akadálymentesített Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben megtalálható: 

 Könyvtár, ahol szakkönyvek és folyóiratok állnak rendelkezésre az érdeklődők számára.  

 Információs tér, ahol képzéseket, tréningeket, összejöveteleket lehet megtartani, 

lebonyolítani. 

 Internet szoba, ahol ingyen szélessávú Internet használatot biztosítunk az ügyfelek 

számára. 

 Iroda az egyesületi munkák elvégzéséhez. 

 Tanoda helyiség, délutáni programok megvalósításához gyerekeknek, szülőknek.  

 Biztos Kezdet programhoz helyiség 0-5 éves korú gyermekek számára fejlesztő 

foglalkozások biztosításához.  

 Tea Konyha 

 Tisztálkodásra alkalmas helyiség  

Szintén MVH-s pályázati támogatással valósult meg 2010-ben a szülői kompetenciák 

erősítése, azoknak a szociokulturális, kommunikációs, gondozási, nevelési mintáknak, 

készségeknek az elsajátítása, melyek segítséget nyújtottak a szülői szerepek betöltésében.  

Az egyik képzési irány az angol alapfokú nyelvi képzés volt, melynek célja, hogy az egyén 

alapszinten elsajátítsa és alkalmazni tudja az angol nyelvet, kommunikációs szinten meg tudja 

érteni és értetni magát, tudja segíteni gyermekét az angol nyelv tanulásának kezdetén, 

felkeltse igényét a nyelvi képzés folytatása iránt. 

A képzés másik iránya a háztartási, életviteli ismeretek bővítése, kompetenciák 

fejlesztése. 

Mindkét képzési ágon az volt a célunk, hogy a képzés tárgya szerinti kompetencia mellett a 

személy teljes kompetenciahálója (önismeret, önszabályozás, énhatékonyság, szociális 



kompetenciák, társas kompetenciák) bővüljön, és egy fejlett szociális kompetenciákkal 

rendelkező, tudatosan együttműködő egyénekből álló közösség alakuljon ki. 

IKSZT- épületében, valamint Csobádon az LHH - pályázati program keretében az Encsi 

Többcélú Kistérségi Társulással konzorciumi partnerként 34 milliós projektet valósítottunk 

meg, mely két évet biztosított (2011. augusztus - 2013. július) a Tanoda program 

megvalósítására. A délutáni felzárkóztató, személyiségfejlesztő, szabadidős foglalkozások 

keretében összesen 60 fő 5-8. osztályos általános iskolás halmozottan hátrányos és hátrányos 

helyzetű gyermekek vettek részt.  

Szintén Tanoda program valósult meg Mérán és Novajidrányban 2013. szeptembertől 

2015. április 30-ig a TÁMOP-3.3.9-C-12-2012-0109 / TÁMOP-3.3.9-C-12-2012-0105 

kódszám alatt, valamint 2015. január 12-től tartaléklistáról támogatott lett Forró 

településen a TÁMOP-3.3.9-C-12- 2012-0097 számú pályázatunk is,  melynek záró 

rendezvénye 2015. október 30-án valósult meg. 

A legutóbbi pályázatok valamennyije, egyenként 30 milliós támogatást nyert, összesen 90 fő 

5.-8. osztályos tanuló számára megadva az alábbi tevékenységeket. A nyitott, kirekesztésektől 

mentes, befogadó tanoda működtetésének célja a személyiségközpontú nevelés, oktatás 

mellett, minden tanuló képességének és adottságának maximális kibontakoztatása; a szociális-

gazdasági háttér különbségéből adódó esélykülönbségek csökkentése az oktatásban; a 

továbbtanulási esélyek kiegyenlítődése. 

2013. szeptembertől 2014. júniusig Egészségprogram valósult meg a „TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1286” (10 milliós projekt). A projekt címe: „Programsorozat az egészséges életmód 

fontosságáról”. A pályázat keretében öt nagyrendezvényt, csoportfoglalkozásokat, különböző 

szabadidős tevékenységeket szerveztünk Pl. drog prevenció, egészséges táplálkozás, lelki 

egészség megőrzés, konfliktuskezelés témakörben, valamint sportfoglalkozásokat tartottunk. 

Minden programon nagyszámú érdeklődő vett részt. 

2013. decembertől 2014. áprilisig 3 fő foglalkoztatása valósult meg a Kulturális 

Közfoglalkoztatási programban a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével, 

támogatásával. A munkát az egyesület biztosítja. 2014. szeptember 01-től folytatódott 3 fővel 

a II. Kulturális Közfoglalkoztatási program. Jelenleg a III. Kulturális Közfoglalkoztatási 

program zajlik 2015. március 23-tól, melynek keretén belül 2 főt foglalkoztatunk.   

Az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása 2015-ben működési költségek támogatására. 

Pályázati azonosító: NEMZ-CISZ-15-0216 

Projekt  megnevezése: "2015 évi Működési költségek támogatása" 

Támogatási összeg: 250.000,-FT 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával 2015-ben 10.022.750,-Ft 

támogatást nyertünk  falubusz vásárlására. 

 

Folyamatos szolgáltatásaink:  

-   szélessávú Internet elérhetőség 

-   tánc klub 

-   ének klub 



-   színjátszó kör 

-   sport klub (csocsó, asztalitenisz, boksz, súlyemelés) 

-   szociális akciók ( ruha , cipő, élelmiszer adományok ) 

 

Elbírálás alatt lévő pályázatok:  

-EFOP-1.2.1-15 "Védőháló a Családokért" 

-KEHOP-5-4-1-16 "Interaktív magatartási és attitűd formálási programok az Encsi   

kistérségben" 

- EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”  

 

 


