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. Helyzetelemzés 1.1. helyzetfelmérés
Kulturális Intézményünk, Művelődési Ház és Községi Könyvtár (Integrált Közösségi Tér), Rákócziújfalu.
A kulturális intézményünk küldetése, szolgáltatásaink és tevékenység rendszerünk révén a különböző
társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok integrációja megvalósításának való hatékony
részvétel. Hitvallásunk a nevelési-oktatási intézmények tanulói számára nem formális és informális,
tanórán kívüli tanulási alkalmakat biztosítása.
Kulturális intézményünk a fenntartható fejlődés elérése érdekében végezz fiatalok iskolán kívüli tevékenységének ösztönzését (ifjúsági csoportok létrehozása és működtetése, táborok és szabadidős
tevékenységek szervezése, közösségi terek biztosítása).
Kulturális intézményünk által megvalósítandó, jelen projekt keretében tervezett tevékenységek: formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk
kialakításában: felszínre hozható a gyermekekben rejlő kreativitást, növelhető önbizalmuk,
kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük, aktivitásuk és
erősíthető motiváltságukat. A projekt keretében elérni kívánt részcélok:
a már eddig meglévő, a nevelési-oktatási és a kulturális intézményünk, közötti partnerség
(együttműködés) tovább erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, a
köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és
készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.
1.2. Partnerek bemutatása
Tervezett együttműködések, bevonni kívánt partnerek:
1.

Rákócziújfalu Mesevár Óvoda

2.

Rákócziújfalui Hermann Ottó Általános Iskola

3.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4.

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

5.

Szolnoki Városi Kollégium

6.

Szolnoki Műszaki Szakképzési centrum Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája

1.3. Célcsoportelemzés
A program által megszólítani kívánt célcsoport:
1.3.1. Elsődleges célcsoport
A célzott településeken élő óvodás és iskoláskorú gyerekek-diákok, családjuk, ismeretségi körük:
-

az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek: Rákócziújfalu Mesevár Óvoda

-

köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők:

Rákócziújfalui Hermann Ottó Általános Iskola
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Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola
Szolnoki Városi Kollégium
Szolnoki Műszaki Szakképzési centrum Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája
Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alul teljesítők.

1.3.2. Másodlagos célcsoport
A másodlagos célcsoport a gyerekekkel nevelésében gondozásában résztvevők.
•

partner intézmények pedagógusai

•

a szakmai programok lebonyolításában közreműködő civil szervezetek

•

bevont tanulók szülei

•

település lakossága

1.3.3. A célcsoport elérése
A szakmai programot olyan pedagógusok bevonásával készítettük el, akik már hosszú évek óta az intézmények alkalmazásában állnak. A projekt kialakításába, tervezésébe a célcsoport tagjai is
bevonásra kerültek az intézményi visszajelzései alapján.
A projekt a közvetlen célcsoportot a partner intézmények és a velük közvetlen kapcsolatban levő
civilszülői szervezeteken keresztül szólítja meg.
A helyi társadalom és partnerek támogató hozzáállásának érdekében projektgazdának egyik fontos
feladata, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és
a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból
valósult meg a projekt. További fontos, hogy olyan új tanulási formákat és rendszereket ismertessen
meg a célcsoportokkal, amelyek elősegítik a tanulók egyéni sikerességét
1.4. Projekt tapasztalat
Szakmai tapasztalataink:
Kulturális Intézményünk rendszeres szervez közösségi programokat.
A közösségi tér helyett ad óvodai és iskolai, tanórán kívüli fejlesztő tevékenységeknek, kulturális és
egyéb programoknak.
Támogatásunkkal valósult meg több hagyományőrző családi nap, amely során a helyi termelők és
kézművesek mutatkoztak be és adták át tudásukat a fiataloknak. Kulturális esteket tartunk, felkarolva
a helyi fiatal tehetségeit, bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra. A partnerségi kapcsolatnak
köszönhetően részt veszünk környezetszépítő akciókban.
A projekt menedzser és pénzügyi vezető rendelkezik uniós projekt tapasztalattal:
•

Dr. Papp Antalné pénzügyi asszisztensként dolgozott TAMOP 3.2.3/A-l 1/1 -2012 projektben
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2. Célrendszer

2.1.

a tervezett fejlesztés céljai

Kulturális Intézményünk, - Művelődési Ház és Községi Könyvtár (Integrált Közösségi Tér),
Rákócziújfalu - és bevonni kívánt partnereink - nevelési-oktatási intézmények - közötti partnerség
(együttműködés) erősítése.
A tervezett fejlesztés célja, kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálatokon, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása, formális és informális tanulási alkalmakkal. A tervezett
fejlesztés kiemelt célja a gyermekekben rejlő kreativitás, önbizalom, kapcsolatteremtő, önkifejező,
problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség, aktivitás és motiváltság erősítése.

2.2.

Célok illeszkedése

A projektben megvalósítani kívánt tevékenységeket, bevonni kívánt partnereinkkel közösen terveztük
meg, így azok pedagógiai céljai illeszkednek a helyi köznevelési igényekhez és a célcsoport
igényeihez. A célcsoport számára egy olyan komplex tevékenységet tervezünk, formális és informális
tanulási alkalmakkal, melynek során lehetőségük nyílik többek közt:
•

ismeret és tudásgyarapításra

•

kreativitás fejlesztésére

•

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére

•

önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség fejlesztésére

Előre meghatározott tematikára épülő, több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle
megközelítésben bemutató, különböző korú célcsoportok bevonására és közösségük aktivizálására
alkalmas programot megvalósítása a célunk.
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3. Tevékenységek bemutatása 3.1. Részletes tevékenységterv
Sorcím kék

resztvevok
alkalmak szam
szam

Rákócziújfalui Hermann Ottó Általános Iskola

64fő

265 lkalom

Alkotótábor

40fő

2 alkalom

Barátunk Robbit a lego csoda robot

6 fő

15 alkalom

Csámborgó nép- és moderntánc foglalkozás

12 ő

48 alkalom

Darts matek

6 fő

48 alkalom

Digit kép kör

6 fő

48 alkalom

Pókháló

6 fő

48 alkalom

Zene bona

6 fő

56 alkalom

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

138 fó'

227 lkalom

Barátunk Robbit a lego csoda robot

6 fő

15 alkalom

Homokanimációs foglalkozás

10fő

48 alkalom

Kárpát-medence szívében - néptánctábor

30 ő

1 alkalom

KULTÚRA

20 ő

12 alkalom

Örökségünk a néptánc

8 fő

36 alkalom

Számítástechnikai ismeretek a gyakorlatban

12fő

56 alkalom

Színjátszó szakkör

12fő

56 alkalom

Szövegértési és könyvtárhasználati vetélkedő

40fő

3 alkalom

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

18fó

30 alkalom

„Hej, igazítsad jól a lábod

12 ő

15 alkalom

Barátunk Robbit a lego csoda robot

6 fő

15 alkalom

Szolnoki Városi Kollégium

18fő

71 alkalom

Barátunk Robbit a lego csoda robot

6 fő

15 alkalom

Színjátszó szakkör

12fő

56 alkalom

Szolnoki Műszaki Szakképzési centrum Pálfy-Vízügyi
Szakközépiskolája

30fő

127 lkalom

Barátunk Robbit a lego csoda robot

6 fő

15 alkalom
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Számítástechnikai ismeretek a gyakorlatban

12 ő

56 alkalom

Színjátszó szakkör

12fő

56 alkalom

Rákócziújfalu Mesevár Óvoda

18 ő

88 alkalom

Aprólábak néptánccsoport

6 fő

25 alkalom

Bogárkák kalandozása

6 fő

15 alkalom

Mesevilág

6 fő

48 alkalom

Tevékenységek megvalósításának erőforrásai
Tárgyi feltételek: Szervezetünk rendelkezik közösségi térrel és irodatechnikai eszközökkel a
programok megvalósításhoz
Humán erőforrás:
Projekt menedzsment: A projektben 1 fő projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmazunk. A
projektmenedzser látja el a szakami vezetői tevekénységeket is. Az alkalmazásra kerülő szakember
rendelkezik mind pályázati projekt lebonyolítási tapasztalatokkal, valamint rendelkezik a pályázati
kiírásban előírt szakmai képesítésekkel is.
Szakmai közreműködők: Többségében a partner intézmények tanárai, továbbá a helyi közművelődés
területén dolgozó, alkotó civil szervezetek, illetve magán személyek.:
A projekt pénzügyi terve:
A projekt tervezése során alapos tevékenység és önköltség elemzést végeztünk. A beszerzések során
figyelembe vettük a jelenlegi piaci árakat és ez alapján készítettük a részletes bontásban a projekt
pénzügyi tervét, mely az alábbi elemekből áll:
1.

Szakmai költségterv: 1. sz. melléklet

2.

Összesített költségterv: 2. sz. melléklet:

3.

Eszköz terv: 3. sz. melléklet

Projekt hatása:
A projekt megvalósítása hozzájárul a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az
óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és
tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a
köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és
programkínálatának fejlesztéséhez.
A projekt fenntarthatóság:
A kulturális intézményünk, a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig vállalja, hogy évente
legalább - együttműködő intézményenként - egy, az együttműködési megállapodásban szereplő, a
projektben kifejlesztett foglalkozást fentartja.
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