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Alsómocsolád Község Önkormányzata és a „Mocsolád-Civilház” Szociális 

Szolgáltató, Oktatási- és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. 

2014.09.19–én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében „Szempont” video és blogger klub feladat ellátására. A Megbízott 

részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Balogh Anikó. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 3994081 

Teljesítési időszak: 2014.12.01. – 2014.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Szempont” video és blogger klub 

Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében negyedik alkalommal megvalósult 
„Szempont” video és blogger klubról. 
 
Megvalósító: 
„Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 20748328-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, szegregátum 
 
Időpont: 2014. december 16. 
  
Negyedik alkalommal (2014.12.16.) a „Szempont” videó és blogger klub a videó 
készítésben rejlő lehetőségeket mutatta be az érdeklődők számára. A résztvevők 
egy interaktív előadáson hallgathatták meg a videó felvétel készítésével 
kapcsolatos műveletek, beállítások részleteit. Az előadás második felének pedig 
egy éppen aktuális DDOP-s rendezvény kínált helyszínt, ahol a résztvevők és az 
érdeklődők kipróbálhatták, milyen érzés videót készíteni, interjút adni, kérni. Az 
előadás során az azon résztvevők megismerhették a videókamera működését, 
beállításait, a videó készítés alapvető szabályait. A résztvevők közül az idősebbek 
eleinte nem éreztek bátorságot, hogy kipróbálják a videó kamerát, ám később 
megbarátkoztak a felvételkészítés szépségével és a velejáró jókedv pedig fokozta 
a délután hangulatát. Akik részt vettek egy másik rendezvény, az Életképek 
fotóklub és kiállítás programjain, azok számára nem ismeretlenek az egyes 
beállítási opciók. Ők és a fiatalabb korosztály már könnyebben tájékozódott és 
látott hasonlóságot a fényképezőgép és a videókamera kijelzőjén megjelenő 
menüpontokban. A tartózkodókat is hamar rá lehetett venni interjúk adására, ha 
csak néhány mondat erejéig, de szívesen együttműködtek videós társaikkal.  Az 
említett párhuzamosan zajló rendezvényen pedig a résztvevők kipróbálhatták, 
amit elméletben is tudni kell a felvételkészítéssel kapcsolatban, úgymint 
távolságok helyes megítélése, közelítés, távolítás, egyes képstabilitást elősegítő 
funkciók használata, helyes beállítások indokoltsága. Akik a blogkészítő klubokon 
is részt vettek, ők már felvételeik közzétételén is gondolkodtak. Így tud 
megvalósulni az a cél, amit a „Szempont” video és blogger klub kitűzött, jóllehet 
külön-külön is nagyszerű élményt biztosítanak. A résztvevők által készített 
interjúk különböző stílusban és hangvétellel készültek, gyakorolva a blogger 
klubbon tanultakat. Elmondható, hogy minden résztvevő az elméleti, mind a 
gyakorlati útmutatások szerint járt el felvételei készítésénél.  
 
A DDOP program saját blogjának elérhetősége: szempontddop.blogspot.hu 
 
Alsómocsolád, 2015.01.06. 
 
                                                                                  Balogh Anikó 
       ügyvezető                                              
     „Mocsolád-Civilház” Közhasznú NKft.  


