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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Városi Kulturális Központ indulni kíván a Gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációját segítő programok elnevezésű, TÁMOP-5.2.5.B-10/2 kódjelű pályázaton, melyhez a
fenntartó támogató nyilatkozata szükséges.
A Békés Városi Kulturális Központ hagyományos közművelődési tevékenységeinek sorában
fontos szerepe van az ifjúságot érintő értékközpontú programoknak. Az intézmény az elmúlt
időszakban számos olyan ifjúsági szakmai- és szórakoztató programot szervezett, amelyek
megalapozzák a fenti projekt sikeres megvalósítását. A város fiataljai számára is fontos, hogy a
város közösségi terében olyan programok tudjanak megerősödni, amelyek nem-formális és
informális tanulási keretek között hatékonyan képesek elősegíteni a személyiség fejlődését és a
hátrányos helyzetből adódó negatív szociokulturális hatások csökkenését.
A fiatalok számára lehetőségeket kívánunk adni hátrányaik leküzdéséhez, a számukra
kockázatot jelentő devianciák csökkentéséhez, az integrációjukat szolgáló programok elérhetővé
tételéhez. Emellett gondoskodni kell arról, hogy szabadidejüket személyiségük, képességeik,
készségeik fejlesztésére fordíthassák. A családok (szülők) és szakemberek bevonása, felkészítése
fontos ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok lehetőségei az élet minél szélesebb területén
bővülhessenek.
Lehetőséget kell adni a gyerekek és fiatalok számára, hogy önkéntesként próbálhassák ki
magukat a szervezetek munkájában, ami jó alkalom a tapasztalati tanulásra, a pályaorientációra, a
szabadidő hasznos eltöltésére, a közösséggel szembeni egyéni felelősség megtapasztalására, a
társadalmi szolidaritás növelésére – különös tekintettel arra, hogy 2011. az Önkéntesség Európai
Éve lesz.
A projekt tartalma:
1. Ifjúsági információs pont és tanácsadó iroda létrehozása, amely felméri a fiatalok hátrányos
helyzetének okait és erre vonatkozóan képzési, továbbtanulási, munkaerő-piaci tájékoztató
és tanácsadó szolgáltatást nyújt.
2. Virtuális térben (digitális környezet) megvalósuló tájékoztató, tanácsadó és prevenciós célú
ifjúsági szolgáltatások fejlesztése, bevezetése és működtetése.
3. Közösségi térhez kapcsolódó ifjúságsegítő tevékenység kialakítása és fejlesztése
4. Közösségi térhez kötődő, nem-formális tanulási módszerekre épülő személyiség- és
kompetenciafejlesztő programok, ezen belül:
1. értékközpontú- és értékőrző szabadidős programok

2. kreativitást- és tehetséget fejlesztő programok
3. önkéntesség fejlesztésére irányuló programok, melyben mind a hazai, mind az Európai
Uniós EVS önkéntes programok helyet kapnak.
4. Társadalmi részvételt erősítő programok
5. M unkaerő-piaci és vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok.
5. A fenti célok megvalósítása érdekében a projektben a célcsoporttal közvetlenül foglalkozó
szakemberek, kortárs segítők képzése és felkészítése.
A pályázat beadási határideje 2010. szeptember 10. Az elbírálás várható ideje 2011. január.
A pályázat megvalósításának ideje 24 hónap. Az intézmény kb. 80 millió forintot szeretne
megpályázni. Önrész nem szükséges. A pályázat elnyerése esetén 25 % előleg hívható le és 10 %-os
felhasználás után részelszámolás nyújtható be, így likviditási problémák csak kivételes esetben
fordulhatnak elő a pályázat során.
M inden olyan program segítségünkre van, amelyik a város lakosságának helyzetén javít,
ezért kérem a T. Képviselő-testületet a pályázat támogatására az alábbi határozati javaslat
elfogadásával.
Határozati javaslat:
Békés Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Békés Városi Kulturális Központ részt
vegyen a Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok elnevezésű,
TÁMOP-5.2.5.B-10/2 kódjelű pályázaton. Vállalja, hogy amennyiben a projekt lebonyolítása
során, azzal összefüggésben, a Kulturális Központnak likviditási problémái merülnek fel, a
hiányzó összeg forrását a 2011-13. évi költségvetéseiben előlegként biztosítja. A pályázat
keretében beszerzett eszközök fenntartására, és a pályázati útmutatóban előírt tevékenységek
folytatására kötelezettséget vállal.
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