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Központban az élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán”
EFOP-3.7.3-16-2017-00159
Intézményünk eredményesen pályázott „A kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi
szerepvállalásának erősítésének megvalósítására” – EFOP-3.7.3-16 felhívásra, melynek
eredményeként
projektünk
megvalósításával
hozzájárulunk
szolgáltatásainkkal
és
tevékenységeinkkel az egész életen át tartó tanulás céljának eléréséhez. A célkitűzéseink és
programjaink összhangban vannak az „Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiájával”. A keretstratégiában szereplő célok közül, a térség hátrányos helyzetéből
adódóan kiemelt fontossággal bír: a „szegregált élethelyzetek felszámolása a generációkon át
mélyülő foglalkoztatási, megélhetési, iskolázottsági, közösségi, szociokulturális és diszkriminációs
természetű hátrányok felszámolása, integrált: az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok,
civil és egyházi szervezetek aktív részvételével megvalósuló segítő, támogató és képességfejlesztő
szolgáltatások nyújtása révén”. Továbbá „a munkaalapú társadalom és a teljes foglalkoztatottság
elérése érdekében a foglalkoztatás bővítéséhez és a munkavállalók alkalmazkodóképességének és
versenyképességének javításához szükséges a valós reálgazdaság igényeinek és a növekedési
potenciállal rendelkező ágazatok képesítési szükségleteinek megfelelő és ahhoz rugalmasan
igazodó, versenyképes tudást biztosító képzési és egész életen át tartó tanulási rendszer
megteremtése”.
A pályázat keretében megvalósult programok célcsoportja Kiskunmajsa felnőtt lakossága, különös figyelmet
fordítva a köznevelésben részt nem vevő, vagy onnan kimaradt 16 évesnél idősebb fiatalokra,
munkanélküliekre, valamint a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűekre és a gyes-en, gyed-en
lévő nőkre. További kiemelt célcsoportot alkotnak a fogyatékkal élők, elsősorban a kiskunmajsai Fogyatékkal
élők Nappali Szociális Intézményének (FONI) gondozottjai, akik a pályázat keretében speciális,
néphagyományokra és kulturális értékekre épülő fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.
A projekt megvalósítási időszakában – 2018. június 1 – 2020. október 29. (a járvány okozta kötelező zárás
miatt) – összesen tizennyolc féle programot valósítottunk meg: 6 heti szakkör, 8 havi szakkör, 1
műhelyfoglalkozás, 1 klubfoglalkozás, 1 ismeretterjesztő előadássorozat és 1 foglalkozássorozat keretében.
A résztvevők száma 398 fő volt összesen, a foglalkozásokon 435 fő vett részt, a különbség abból adódik,
hogy voltak, akik több csoportba is jártak. A projekt megvalósítására elnyert támogatás 71 003 692,- Ft.
A projekt rövid távú célja, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, vagy iskolai kudarcokat elszenvedett, emiatt
számos társadalmi és gazdasági hátránnyal küzdő felnőttek számára tartalmas időtöltést, közösséget;
egyéni sajátosságaikat figyelembe vevő foglalkozásokat biztosítson, csökkentve ezzel szociokulturális
hátrányaikat, ill. olyan kompetenciaterületeket fejlesszen, amelyek javítják munkaerő-piaci esélyeiket.
A pályázat egyik fontos eredménye, hogy a fejlesztés eredményeképpen felkészült munkatársakkal és
korszerű IKT infrastruktúrával rendelkező, komplex kompetenciafejlesztő központ jött létre, amely hosszú
távon elősegíti a település gazdaságának élénkítését, megtartó-erejének növekedését, valamint igény
esetén segítséget nyújtson a járásba tartozó községek kulturális intézményeknek, szervezeteknek.
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