
Kedvezményezett: St. John’s Egyesület (7443 Alsóbogát, Vörösmarty u.42.) 

 

Projekt címe: Szakmai munka feltételeinek fejlesztése a közösségért 

 

Projekt célja: A pályázó St.John's Egyesület közösségi életét, közösségi célú tevékenységének 

hatékonyságát, annak minőségjavulását szolgáló beszerzések megvalósítása. 

 

  A  St. John s Egyesület 2014 évben kezdte tevékenységét Somogyjád és Alsóbogát 

községekben. Szlogenje: "Falun élni jó". Ennek szellemében tart a helyi kötődést erősítő, a 

sportos, természetközeli életmódot és a környezetbarát magatartást, fenntartható szemléletet 

növelő programokat a gyerek és fiatal korosztálynak. A programok résztvevői kaposvári, 

somogyjádi, alsóbogáti, várdai gyerekek és fiatalok a szüleikkel, vagy óvodás, és iskolás 

csoportok. Több sikeres pályázaton túl az évek során folyamatosan gondot okozott a notebook 

használat, a szkennelés, nyomtatás, fénymásolás. Főleg szívességi alapon, vagy más 

szolgáltatón keresztül történt, ezért a tagság pályázati forrást keresett nyomtató, notebook 

eszközök beszerzéséhez, melyeket az Egyesület székhelyén (7443 Alsóbogát, Vörösmarty 

u.42.) kívánt elhelyezni.  

Élve a LEADER helyi felhívás kínálta lehetőséggel, a St. John’s Egyesület 2018 év 

márciusában nyújtotta be a támogatási kérelmét a Civil szervezetek eszköz fejlesztése (VP6-

19.2.1.-31-1.1.2-17) felhívásra az Észak- Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesülethez.  

A projekt része egy notebook beszerzése a további szakmai munka minőségének javítása 

céljából, valamint a multifunkciós nyomtató beszerzése az adminisztratív feladatok és 

programszervezéssel kapcsolatos feladatok lebonyolításához. Szintén a projekt része a kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység, melynek tartalma egy kihelyezett emlékeztető tábla 

és az Egyesület saját facebook oldalán (www.facebook.com/szentjohns) való megjelenés. 

Bár a bírálat elhúzódott, a notebook beszerzése már 2018 májusában megtörtént, majd a pozitív 

támogatási döntést követően 2019 májusában történt a KYOCERA multifunkcionális nyomtató 

beszerzése, mely környezetbarát, két oldalasan nyomtat, szkennel és fénymásol. Az eszközök 

a legtakarékosabb ajánlat alapján kerültek beszerzésre helyi szolgáltatótól. A projekt az 

elfogadott változásbejelentés szerint 2019.október.30-án zárult, a záró elszámolás 15 napon 

belül benyújtásra került, majd a hiánypótlást követően 2020.02.21-én sor került a helyszíni 

ellenőrzésre, a záró kifizetési kérelem jóváhagyásra került, és a projekt lezárult. Az eszközök 

nagy segítséget nyújtanak a szakmai munkához. 

 

Alsóbogát,2020. március 4. 
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