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Kisújszállás:
itt mindenkire szerep vár!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Támogatott: Kisújszállás Város Önkormányzata

Információk a pályázat 20    -ben  induló programjairól10Információk a pályázat 20    -ben  induló programjairól10
Kisújszállás Város Önkormányzata a

c. pályázati program keretében 98 490 337 Ft
támogatásban részesült.

A program célja
hogy a gyermekek, fiatalok és a hátrányos helyzetű célcsoportok
számára új tanulási formákat, közösségi élményeket
biztosítsunk szakkörök, nyári táborok, tréningek, tanfolyamok,
kulturális-szabadidős rendezvények formájában. A pályázati
program lebonyolításában főszerep jut a Művelődési és Ifjúsági
Központnak, de a megvalósítása az önkormányzat, a
közművelődési szakemberek, a pedagógusok és a civil
közösségek szoros együttműködésének lesz az eredménye.

Köszönjük, hogy a pedagógusok, szülők, gyerekek partnerek
voltak a pályázathoz kapcsolódó igényfelmérés elkészítésében.
Az igényfelmérés eredménye azt bizonyítja, hogy a pályázatban
vállalt 39 tevékenység elnyerte a megkérdezettek tetszését, a
2009. őszén meghirdetett foglalkozások nagy sikert arattak az
érdeklődők körében. Beindult a színjátszó szakkör, a

TÁMOP3.2.3-08/2 "Építő
közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át
tartó tanulásért

„Kisújszállás – itt mindenkire szerep vár”

zeneterápiás foglalkozás sorozat, a játék és fejlesztés program,
az álláskeresők számára hirdetett tréning. Emlékezetes
pillanatokat szerzett a KAPCSOLDAprogramsorozat. Lezajlott
a nyolcadik osztályosoknak hirdetett pályaválasztási tréning
első állomása is.
Az tapasztaljuk, hogy a fenti foglalkozások segítséget nyújtanak
a résztvevők számára, elérik a kitűzött célt, vagyis új
környezetben, újfajta tudásanyaggal szolgálhatunk, ill.
hozzájárulhatunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A pályázat eredményeként már ebben az évben jelentősen
bővült a fejlesztő- és technikai eszköz állomány, amely a
pályázat további tevékenységeinek megvalósítását szolgálja.
Többek között beszerzésre került 12 db számítógép, videó-
kamera, fejlesztő játékok, digitális fényképezőgép, a képzé-
sekhez szükséges fejlesztő szoftverek, oktatócsomagok stb.

Bízunk a sikeres folytatásban, és a 2010-es évben induló
tevékenységekről szeretnénk tájékoztatni Önöket ebben a
kiadványunkban.

2009. január 29. - A pályázat első ötletbörzéje 2009. szeptember 22.  Projektindító rendezvény
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2010. januárjában induló programok

Számítógépes tanfolyamok

Televíziós képzés

Bevezetés az internetes újságírás rejtelmeibe

Önismereti szakkör

(digitális kompetenciák fejlesztése)

10 db 20 órás
számítógépes képzés

elsősorban a
hátrányos helyzetű célcsoportoknak

szövegszerkesztés, Internet használat, e-
mail, e-szolgáltatások, net alapú tanulás, ügyfélkapu
használata stb.

(bevezetés a kisközösségi televíziózás rejtelmeibe)

elsősorban hátrányos
helyzetű célcsoportoknak

2010. január 15-ig.

2010. január-2011. március közötti időszakban
beindítására lesz lehetőségünk. A

tanfolyamokon való részvétel díjtalan, és
kínálunk lehetőséget

arra, hogy elsajátítsák a számítógép kezelés, ill. az Internet
használat alapismereteit.
A foglalkozások heti rendszerességgel zajlanak a művelődési
házban.
Aképzés témakörei:

Jelentkezési határidő: 2010. január 15. Művelődési ház
Jelentkezés alsó korhatára: 10 év

A televíziós műsorkészítés részleteinek megismertetése,
gyakorlati feladatok végzése, szerkesztői, operatőri, vágó
munka megismertetése.
A képzést 14-25 év közötti korosztálynak ajánljuk, 7 fő
jelentkezését tudjuk fogadni 2010. január 15-ig a művelődési
házban.
Óraszám: 40 óra
Részvétel díjtalan.

Az internetes újságírás részleteinek megismertetése, önálló
webfelület létrehozása a képzés végén.
A képzést 14-25 év közötti korosztálynak ajánljuk, 10 fő
jelentkezését tudjuk fogadni 2010. január 15-ig a művelődési
házban.
Óraszám: 40 óra
Részvétel díjtalan.

A szakkörön közös munkával segítjük a reális énkép
felismerését. Arra törekszünk, hogy a pozitív személyiség-
vonásokat, készségeket és képességeket erősítsük a szakkörön
résztvevőkben.
A szakkört 14-50 éves korosztálynak, és

ajánljuk, 12 fő jelentkezését tudjuk
fogadni
Óraszám: 20 óra
Részvétel díjtalan.

2010. februárjában induló program

Ifjúságvédelmi szakmai program

Életvezetési tanácsadás
hátrányos helyzetű családoknak

Életvezetési program – FAMTA

Pályaválasztási tréning

A program célja megismertetni a fiatalokat a média emberekre
gyakorolt hatásairól, beszélgetések a televízió, és az internet
valóságtartalmáról.
Aprogramsorozatot a 12-18 éves korosztálynak ajánljuk
Részvétel díjtalan.

A tréningre szombat délutánonként kerül sor az év folyamán 5
alkalommal,
Egy alkalommal 12 fő részvételét várjuk

január 28. művelődési ház
Részvétel díjtalan.

Egy család életvitelének, családi költségvetésének megter-
vezése egy erre a célra készített szoftver segítségével. A
jelentkezők megtanulhatják az adózás részleteit, a program
segítségével tudatosabbam tervezhetik jövőjüket.
A tréningekre 2010. február, április hónapokban kerül sor,
összesen 32 fő jelentkezését tudjuk fogadni, és elsősorban
hátrányos helyzetű célcsoportokat várunk.

január 29.
A tréninget a 15-45 éves korosztálynak javasoljuk, elsősorban a
hátrányos helyzetű célcsoportokat megszólítva.
Részvétel díjtalan.

Az iskolaválasztás előkészítése. A választható iskolatípusok, és
az abból való továbblépési lehetőségek ismerete. Önismeret
fejlesztése, kreatív képességek fejlesztése, kommunikációs
kultúra fejlesztése, a mindennapi élet normáinak elsajátítása.
Atréningre 2010. február, március hónapokban kerül sor.
A tréninget a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek és
szüleiknek ajánljuk.

január 28. művelődési ház
Részvétel díjtalan

Háztartási, higiéniai tudnivalók, étkezési-ételkészítési
tanácsadás közös főzéssel, konyhakerti praktikák,
gyermeknevelési tanácsok, kézműves sarok stb.

elsősorban hátrányos helyzetű célcsoportoknak

Jelentkezési határidő:

Jelentkezési határidő:

Jelentkezési határidő:

Kapcsolda Nap - 2009. november 25. Kapcsolda Nap - 2009. november 25.
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2010. további tevékenységei

Könnyűzenei szakmai találkozó
2010. március 19-20.

Játék és fejlesztés

Kémia a hétköznapokban szakkör

Nyelvtanfolyamok

Vízivilág

Alkotás öröme, kreatív tábor

Életmód tábor óvodások részére

Koncertek, hangszerkiállítás, közönségtalálkozó neves
magyar könnyűzenészekkel, hogyan menedzseljük

zenekarunkat, a szövegírás és zeneszerzés rejtelmei,
találkozási lehetőség lemezkiadó cégekkel, koncertfotó

kiállítás, koncertfilmek vetítése, a videóklip készítés
technikája , a kapcsolattartás lehetséges formái a

rajongókkal , érdekvédelem, jogi tanácsadás, stylist
tanácsadás, zenei értékesítés,

a PANKKK rendszer bemutatása stb.

Különböző speciális fejlesztőeszközök használatát bemutató
foglalkozások szülőknek, gyerekeknek havi egy alkalommal.
A pontos időpontokról érdeklődjenek a művelődési házban.

Hétköznapokban hasznosítható,
és figyelemfelkeltő kísérletek

Angol, német 60 órás  képzések

úszástechnikák
megismerése, mozgáskoordináció fejlesztése a helyi

strandfürdőben

Kézműves tábor a hagyományos alapanyagok
felhasználásával

Az egészséges életvitel, életmód megalapozása
a természet és a környezetvédelem elméletének és

gyakorlatának megismerésével.

(2010. első fele)

(2010. áprilistól)

(2010. áprilistól)

(2010. májustól)

(2010. június)

(2010. június)

Mozgásfejlesztés a vízben – a helyes

Színjátszó tábor és diákszínjátszó találkozó

Kiscsoportos prevenciós foglalkozások

Konfliktuskezelő tréning

ÖKO-tábor

Szociális kompetenciák fejlesztése
kamaszkorban

Tábor családon kívül nevelkedő
gyerekek részére

Elfelejtett kismesterségek szakkör

EGY-MÁS-ÉRT tábor óvodásoknak

Diákvállalkozók tábora

(2010. június)

(2010. június)

(2010. június)

(2010. július )

(2010. július )

(2010. július)

(2010. júliustól)

(2010. július)

(2010. augusztus)

Finommotorika és részképesség fejlesztés,
játék és mozgásfejlesztés,

beszéd és kommunikáció fejlesztés

Szituációs gyakorlatok, hatékony viselkedési formák
megtanulása

Téma a  környezettudatos magatartás,
a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés

fontossága

Társas kapcsolatok a serdülő korban, kommunikáció,
konfliktuskezelés

Mottó: A roma kultúra a gyökerektől napjainkig

A szőnyegszövés, kosárfonás, fazekasság alapjait
sajátíthatják el a résztvevők.

Üzletvezetés kialakítása, vállalkozás létrehozása,
üzletviteli szabályok megismerése, diákvállalkozások

bemutatkozása.

Zeneterápiás foglalkozás Játék és fejlesztés - program
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2010-ben a felsorolt programokról folyamatosan tájékoz-
tatjuk az érdeklődőket.
Mint ahogy olvashatják, vannak olyan tevékenységeink,
melyeket kifejezetten hátrányos helyzetű célcsoportoknak
ajánlunk, de természetesen valamennyi ajánlott programra
szívesen vesszük bárki jelentkezését.

kik számítanak hátrányos
helyzetűnek:

Tisztelt Érdeklődők!

A teljesség kedvéért a továbbiakban arról tájékoztatjuk Önöket,
hogy a pályázatunk szempontjából

alapfokú oktatásból lemorzsolódottak ( kevesebb mint nyolc
általánost elvégzettek )
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők
érettségizett, szakképesítéssel nem rendelkezők
regisztrált álláskeresők
Munkaképes korú, vagyis 15 és 64 év közötti személyek,
akik legalább 12 hónapja nem foglalkoztatottak, és nem is
regisztrált munkanélküliek
GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők, vagy GYED-ről,
GYET-ről, GYES-ről a munka világába (legfeljebb hat
hónapja) visszatérők
Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek
Pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be
nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett
alkalmazásban)
Tartósan álláskeresők (megszakítás nélkül legalább 12
hónapja munkanélküli személy
Egyszülős családban élők, három vagy többgyermekes
családban élők, intézményekben élők (pl. gyermekvédelmi
intézmény, szociális bentlakás)
romák

Kérjük használják ki a pályázat nyújtotta lehetőségeket. Olyan
tevékenységekre hívjuk Önöket, amelyek lelkiismeretes, jól
felkészült szakemberek irányításával zajlanak.
A pályázati program bőséges lehetőséget kínál arra is, hogy a
gyerekek, fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodó problémákra
közösen találjunk megoldást. Segíteni szeretnénk azoknak a
nehézsorsú embertársainknak, akik nem látják a kiutat
problémáik megoldására. Talán a közösségben eltöltött idő, a
megszerzett ismeretek, a közös beszélgetések új utakat
nyithatnak a nehéz helyzetben lévőknek.

A további részletekről érdeklődjön személyesen a művelődési
házban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2010-ben is.

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

Projektmenedzsment

Természetismereti és madárgyűrűző tábor

Hagyományőrző roma tábor

Mesterségek utcája

Alternatívák az agresszió kezelésére

Ne válj áldozattá!

Ligeti sportfesztivál, sportszakmai találkozó

Bevezetés a kisközösségi rádiózás rejtelmeibe

Színház és valóság

Életpálya-építési kompetenciák fejlesztése

(2010. augusztus)

(2010. augusztus)

(2010. szeptember)

(2010. szeptember)

(2010. szeptember)

(2010. szeptember)

(2010. október)

(2010. október)

(2010. októbertől)

Nomád tábor, a Nagykunság jellegzetes madár- és
állatvilágának megismerése.

A városunkban élő roma kisebbségnek szervezett nyári tábor

Meghívott kézműves mesterek bemutatkozása

Gyakorlatok a konfliktusok erőszakmentes megoldására.

Kriminál pszichológusok által vezetett tréning, fő téma az
áldozattá válás elkerülése, a kortárs csoportok negatív hatása

elleni megoldások

Térségi tömegsport találkozó, egészségmegőrző
foglalkozások, sportolási lehetőségek, sportbemutatók.

A rádiós műsorkészítés részleteinek megismertetése, interjú
készítés, adásszerkesztés

Színházi előadások kamaszoknak- téma az életkori sajátos-
ságokból adódó problémák kezelése, az előadásokon látottak

feldolgozása

Középiskolás korosztálynak szóló tréningsorozat

Színjátszó szakkör Igényfelmérő kérdőívek kitöltése


