
14. oldal Kisbíró 2009. szeptember 5.

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár
TÁMOP-3 .2 .3 /08/2 -2009 -0034

Mint ahogyan azt a Kisbíró előző számában már egy
rövid tudósításban olvashatták: Kisújszállás Város
Önkormányzata a TÁMOP 3.2.3-08/2 "Építő közösségek"
- közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért c. pályázati program keretében 98 490 337 Ft
támogatásban részesült.

A „Kisújszállás – itt mindenkire szerep vár”

elnevezésű, 2011. június 30-ig tartó önkormányzati projekt
célja, hogy a gyermekek, fiatalok és a hátrányos helyzetű
célcsoportok (kb. 2700 fő) számára iskolarendszeren kívüli
új tanulási formákat, fejlesztéseket, közösségi élményeket
biztosítsunk. A projekt tevékenységein keresztül olyan
kompetenciák, készségek kialakítása a célunk, amellyel az
abban résztvevők alkalmassá válhatnak az önálló
életvezetésre, a munkaerőpiacon való hatékony
megjelenésre, jobb pozíció kialakítására, valamint a
településünk társadalmi életében való szerepvállalásra.
Bízunk abban, hogy ezzel elősegítjük azt is, hogy
növekedjék Kisújszállás megtartó ereje – hiszen évek,
évtizedek óta nagy probléma a fiatalok „elvándorlása”
városunkból.

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. 

Mi is fog megvalósulni 

az elkövetkező közel két évben?

A pályázat menedzsmentje, valamint a szakmai
megvalósítók 39 tevékenységet kínálnak az
érdeklődőknek. 

Most még csak felsorolásszerűen a tevékenységek:
diákvállalkozók tábora, ÖKO-tábor, madárgyűrűző tábor,
kreatív tábor, színjátszó tábor és színjátszó találkozó, roma
hagyományőrző tábor, tábor családon kívül nevelkedő
gyermekek számára, Egy-más-ért tábor óvodásoknak,
életmódtábor óvodásoknak, mesterségek utcája fesztivál,
nyelvtanfolyamok, számítógépes tanfolyamok, bevezetés a
kisközösségi rádiózás, televíziózás, internetes és
hagyományos újságírás rejtelmeibe, szakmai találkozó
könnyűzenekaroknak, elfelejtett kismesterségek szakkör,
Kapcsolda program, színházi előadások gyerekeknek,
középiskolásoknak, ifjúságvédelmi programok,
pályaválasztási tréningek, életvezetési tanácsadás,
zeneterápiás foglalkozások, fejlesztő foglalkozások,
sportszakmai találkozó és fesztivál, stb. 

Az elnyert összeg biztosítja azt, hogy a különböző
programelemeken díjtalanul vehetnek részt az érdeklődők. 

Kiknek szól a 23 hónapos  program?

Természetesen minden érdeklődőnek, de elsősorban a
pályázati feltételek között szereplő célcsoportoknak,
gyerekeknek, fiataloknak. Lesznek ugyanakkor olyan
tevékenységek, amelyeket elsősorban azoknak kínálunk,
akik életkörülményeikből adódóan hátrányos helyzetűnek
számítanak: pl. egyszülős családban élők, három- vagy
többgyermekes családban élők, intézményekben élők,
tartósan álláskeresők, pályakezdő munkanélküliek,
GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők, vagy GYED-
ről, GYET-ről, GYES-ről a munka világába visszatérők,
regisztrált álláskeresők, alacsony végzettségűek, képesítés
nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem
rendelkezők), romák.

A tevékenységek megvalósításán túl a pályázati
forrásból a különböző fejlesztő tevékenységek
lebonyolításához szükséges eszközpark beszerzésére is
lehetőség nyílik - közel 10 millió Ft értékben.

A pályázat előnye még, hogy nem igényel
önkormányzati saját forrást - előleget is igényelhetünk (a
pályázati összeg 35 %-át), de az elszámolási rendszerből
adódóan lesznek olyan időszakok, amikor az
önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítani a
tevékenységek zavartalan megvalósítását. Ez az
önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét figyelembe véve
igazán elismerésre méltó vállalás.

Kiktől kaphatnak bővebb felvilágosítást?

Szénási László projektmenedzser
Janó Lajos szakmai vezető
Szűcsné Nagy Zita projektasszisztens
Szepesiné Monoki Katalin pénzügyi munkatárs
Monoki Annamária szakmai munkatárs
Az említett tevékenységeket a fenti

projektmenedzsmenten túl lelkes és jól felkészült helyi
pedagógusok, civil közösségek valósítják meg. A jövőben
egy-egy induló program kapcsán mutatjuk be majd a
pályázatban résztvevőket.

Tisztelt Olvasók!

A Kisbíró hasábjain  folyamatosan szeretnénk
tájékoztatni Önöket a pályázati programról, bízva abban,
hogy elismerik és aktív közreműködésükkel segítik
törekvéseinket. Az elkövetkező 23 hónap egy közös nagy
vállalás lehet a képzésekre, rendezvényekre, táborokra
jelentkezőkkel és a lebonyolítókkal. Reméljük, hogy sokan
fogjuk úgy érezni: lehet szerepünk Kisújszálláson, ha
kihasználjuk a kínált lehetőségeket.

Szénási László projektmenedzser
Janó Lajos szakmai vezető


