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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

WWW.KISUJSZALLAS.HU

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kisújszállás Város Önkormányzata a
c. pályázati program keretében 98 490 337 Ft támogatásban részesült.

TÁMOP 3.2.3-08/2 "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért
A elnevezésű, 2010. augusztus 1-2011. június 30-ig tartó önkormányzati projekt célja,
hogy a gyermekek, fiatalok és a hátrányos helyzetű célcsoportok számára iskolarendszeren kívüli új tanulási formákat, fejlesztéseket,
közösségi élményeket biztosítsunk

„Kisújszállás – itt mindenkire szerep vár”

Tájékoztató
a „Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár” című,

TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0034 jelzésű pályázati program
megvalósulásáról, eddigi eredményeiről

(kivonat a Kisújszállás Város Önkormányzatának készített beszámolóból)

Eszköz megnevezése Mennyiség
( db )

Érték
( Ft )

Flipchart tábla (68,5 X 100 cm NOPO Shark) 1 30 925
Panasonic digitális fényképezőgép 1 90 000
Fujitsu Amilo 22’’ LCD monitor 2 81 000
HP Color LaserJet színes nyomtató 1 49 500
Silicon Power Pen Drive 10 15 750
Panasonic AG_DVX professzionális videokamera 1 787 500

2. A 2010. március 31-ig beszerzésre került technikai berendezések,
szoftverek, fejlesztőeszközök listája:

Apályázati dokumentációban négy komponens megvalósítását vállaltuk

Pályázatunkban 10 db 20 órás tanfolyam lebonyolítását vállaltuk. Ezzel 100 fő részére biztosítjuk a
számítógépes alapismeretek elsajátítását.

B) komponens Az oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása, különösen az ifjúsági korosztálynak szóló képesség- és
kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó és szabadidős programok

Ca) komponens Digitális kompetenciák fejlesztés, digitális írástudás alapkompetenciáinak megszerzése (hátrányos helyzetű
célcsoportok számára)

Cb) komponens Nyelvi kompetenciák fejlesztése (hátrányos helyzetű célcsoportok számára)

E) komponens Megtartó képességet segítő közösségi programok, helyi értékek korszerű keretek közötti alkalmazását elősegítő
közösségi programok, általános és szakmai célú, informális és nem formális programok

Pályázatunkban 10 db 60 órás
nyelvtanfolyam lebonyolítását vállaltuk. Ezzel 120 fő részére biztosítjuk az angol ill. német nyelv alapjainak az elsajátítását.

Szakmai értékelés
1. Megvalósítandó tevékenységek a 23 hónapos pályázati időszak során
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A pályázati program lebonyolításában főszerep jut a Művelődési és Ifjúsági Központnak, de megvalósítása az önkormányzat, a
közművelődési szakemberek, a pedagógusok és a civil közösségek, a Polgármesteri Hivatal munkatársai szoros együttműködésének
lesz az eredménye. Előzetes számítások szerint közel 200 fő vesz részt a 39 tevékenység lebonyolításában. Kisújszállás Város
Önkormányzata képviseletében Kecze István polgármester felügyeli és jegyzi a pályázattal kapcsolatos folyamatokat.
Ki kell emelnünk, az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az oktatási intézmények igazgatói és munkatársai
részéről érkező támogató segítséget az elmúlt tevékenységekkel kapcsolatban.

A pályázat finanszírozhatóságát az Önkormányzat, ill. a Polgármesteri Hivatal zökkenőmentesen biztosítja. A pályázat
lebonyolításában a közreműködő szervezetekkel a kapcsolat megfelelő, bár a pályázati előleg ( 34 000 000 Ft ) megérkezése a pályázat
megkezdése után 4 hónappal történt meg.Addig az önkormányzati forrás biztosította a megvalósíthatóságot.

1.Apályázati forrás megoszlása

- a 39 tevékenységhez kapcsolódó személyi juttatások: 38 %
a 39 tevékenységhez kapcsolódó közvetlen dologi kiadások, eszközbeszerzés: 53 %

- nyilvánosság biztosítása, irodai anyagok, kiküldetés, tartalék: 9 %
-

Manfrotto 503HDV kameraállvány szett 1 189 000
FulTec Emperon PC munkaállomás 1 213 750
FulEc Emperon PC munkaállomás monitorral 1 249 750
JVC multiformátumú felvevő 1 219 375
Vizuál vetítővászon 1 113 625
ASUS notebook 10 1 507 500
Sennheiser riportermikrofon szett 1 100 000
Sennheiser csiptetős mikrofon szett 1 150 000
Sharp AR-5520N fénymásoló 600 000
Fejlesztő eszközök a Zeneterápiás foglalkozásokhoz 40 000
Fejlesztő eszközök a Játék és fejlesztés tevékenységhez 898 440
Fejlesztő eszközök a Színjátszó szakkör tevékenységhez 57 950
Microsoft Windows XP Professional szoftver 12 472 500
Microsoft Office 2007 irodai szoftver 12 580 500
Photoshop&Premiere vágószoftver 1 48 375
Pályaválasztási szoftver a Pályaválasztási tréning tevékenységhez 4 80 000
FAMTA családi költségvetés készítő szoftver az Életvezetési
tanácsadás tevékenységhez

16 512 000

Összesen: 7 087 440

Tevékenység Pályázatban
vállalt

résztvevői
létszám

(fő)

Teljesített
résztvevői

létszám
(fő)

Játék és fejlesztés 30 24
Zeneterápiás foglalkozások 10 16
Kapcsolda program 600 644
Színjátszó szakkör 20 21
Tanfolyam álláskeresőknek 15 15
Életvezetési program 72 16
Pályaválasztási tréning 64 45
Kisközösségi televíziózás 7 7
Internetes újságírás 10 10
Digitális kompetenciák fejl. 100 20
Ifjúságvédelmi szakmai program 200 218

3. Projekt szervezeti felépítése

Pénzügyi értékelés

4. A pályázathoz kapcsolódó létszám mutatók időarányos teljesítéséről
( 2010. március 31-ei állapot )

Megjegyzés: egyes tevékenységek még zajlanak, a teljesítési adatok nem véglegesek
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2. Apályázati forrás felhasználási üteme

3. Folyamatos pénzügyi tervezés a forrásfelhasználás mértékének megfelelően

2010. március 31-ei állapot szerint a 98 490 337 Ft-ból 23 249 312 Ft felhasználására került sor.

A pályázati előleg teljes felhasználása a 2010. május-júniusi hónapokra várható. Erre az időpontra esik a projekt előrehaladási jelentés
beadása és a fizetési kérelem benyújtása is. A pályázati tevékenységek ezen szakaszában a nagyobb költségigényű tábori
tevékenységeket kell megvalósítanunk, így két hónapra újra időleges önkormányzati forrás biztosítására lehet szükség. Hasonló
helyzet adódhat a 2010. év utolsó hónapjaiban is, amikor az elszámolás után megérkező forrás ismét felhasználásra kerül.
Bízunk abban, hogy a pályázati célok megvalósulásával a társadalmi környezetünk fejlődésével és fejlesztésével hosszú távon
elérhetővé válik az egész életen át tartó tanulás formáinak, alkalmainak, tartalmainak bővítése, a hátrányos helyzetű csoportok
bevonásával a résztvevői kör szélesítése, a lakosság digitális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi tanulási folyamat és a
demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése.

Különböző szintű kiscsoportos nyelvtanítás gyermekek és felnőttek részére angol és német nyelven.

elsősorban hátrányos
helyzetű célcsoportoknak ajánljuk.

Már most adják le jelentkezésüket a későbbiekben induló tanfolyamainkra.

Ősztől külön gyermekeknek szóló tanfolyamokat is indítunk!

A tanfolyamok célja: az alapvető kommunikációs készség kialakítása, a
nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése, az Internet-alapú nyelvtanulás bemutatása.
A 60 órás képzések 10 fős csoportokban zajlanak, és

Az elkövetkező egy évben 120 fő ingyenes nyelvi képzését
tudjuk biztosítani
Az oktatást vezetik:

német nyelv Pádár Veronika
angol nyelv DuliAnnamária és Örmény Katalin

Atanfolyamon a részvétel díjtalan. Foglalkozások heti két alkalommal.

-
-

NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
nyelvi képzések

60 órás német és angol tanfolyamok, gyakorló foglalkozások

3-5. osztályosok
6-8. osztályosok
középiskolások

akik szeretnek nyelvet tanulni, és minél hamarabb egy magasabb szintre
szeretnének jutni
akiknek gondjaik vannak az iskolában a nyelvtanulással
akik a már tanult nyelv mellé szeretnék elsajátítani egy másik nyelv alapjait
akik a nyelvi kommunikációra helyezik a hangsúlyt

Aképzés várhatóan két hétig tart, napi 5-6 órában. Egyszeri étkezést ingyenesen biztosítunk.
Atáborokra várhatóan a nyári szünetben június és augusztus hónapokban kerül sor a művelődési házban.
RÉSZVÉTEL DÍJTALAN.

Korcsoportok:

Kiknek szól, ez a kötetlen nyári tudásbővítési lehetőség:

Jelentkezési határidő: 2010. május 28.

-

-
-
-

INGYENES NYELVI TÁBOROK GYEREKEKNEK

PROGRAMOK:

Janó Lajos
szakmai vezető

Szénási László
projektmenedzser
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Időpont: 2010. június 28-július 2. Művelődési ház
Tréningvezető: Herbák Péter pszichológus

Jelentkezési határidő: 2010. április 30.

Szituációs gyakorlatok. A gyakorlatok segítséget nyújthatnaka
konfliktusok erőszakmentes megoldására egyre inkább veszélyeztetett
világunkban.
A tréningen való részvétel díjtalan, a résztvevőknek étkezést biztosítunk.
Jelentkezés a művelődési házban és a tréningvezetőnél.
Csoportok jelentkezését is szívesen fogadjuk.

Időpont: 2010. augusztus
Korosztály: 14-18 év
Főbb tematikai elemek, a szabadidős programok,
kirándulások mellett:

Kiknek ajánljuk:
baráti társaságoknak, akiknek kell egy hét együttlét

Jelentkezési határidő: 2010. május 28. Művelődési ház

-
-
-
-

-
-
-

üzletvezetés kialakítása
vállalkozás létrehozása, tevékenységük kialakítása
üzletviteli szabályok megismerése
a vállalkozások során használatos fogalmak elsajátítása

azoknak a fiataloknak, akiknek a szülei családi vállalkozást működtetnek
azoknak a fiataloknak, akik tanulmányaikat gazdasági szakirányban kezdik meg 2010. szeptemberétől
minden fiatalnak, aki a jövőjét vállalkozás működtetésével képzeli el

A részvétel díjtalan, a tábor résztvevőinek teljes körű ellátást biztosítunk.

-

Időpont: 2010. június 28-július 2.
A csoportos foglalkozásokat Zsoldos Erzsébet, Süveges Andrea, Szombat Zsoltné fejlesztő pedagógusok vezetik.
FOGLALKOZÁS TÍPUSOK:

Jelentkezési határidő: 2010. május 28.

finommotorika, és részképesség
fejlesztés, játék és mozgásfejlesztés, beszéd- és kommunikáció fejlesztés
Jelentkezés a művelődési házban ill. a fejlesztő pedagógusoknál.
Részvétel díjtalan.

Kiscsoportos prevenciós foglalkozások 5-9 éves gyerekeknek

Konfliktuskezelő tréning 10-16 éves korosztály számára

Diákvállalkozók tábora

JÁTÉK ÉS FEJLESZTÉS
őIngyenes fejleszt   foglalkozások 2-10 ÉVES GYEREKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK
Foglalkozásvezet  k: Járfás Józsefné és Vargáné Kerti Anikó fejleszt  pedagógusokő ő

A foglalkozásokon a Városi Fejleszt  eszköz-kölcsönz   eszközein kívül szeretnénk olyan
praktikus, egyszer  en kivitelezhet   ötleteket bemutatni, melyekkel a megismert tevékenységeket
otthon is egyszer  en és játékosan végezheti a család.

ő ő
ű ő

ű

A foglalkozásokon közel érték   fejleszt  -eszközpark (szabadtéri játékok is)
mely eszközök ingyenesen ki is kölcsönözhet  ek

lesznek.

1 000 000 Ft ű ő
áll  a kisgyermekek és szüleik rendelkezésére, ő

Következő foglalkozás: 2010. május 13.  csütörtök 16.30 óra


