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Projekt tartalmának bemutatása 

 

Mezőkövesdi Tankerületi Központ (mint a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója) konzorciumvezetőként pályázatot nyert az EFOP-1.3.9-16 

„Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” konstrukcióra, melyben 3 civil szervezet a 

konzorciumi partnere: Wass Albert Nemzeti Kör Kulturális, Hagyományőrző Egyesület, Hejőmenti 

Hagyományőrző Alapítvány és a "A 670 éves Sajószöged Községért" Alapítvány. 

A projekt időtartama: 2017.09.01-2021.06.30. 

Jelen pályázat célcsoportja a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves 

gyermekek, családtagjaik, rokonságuk, a projektben érintett településen élők. 

A fejlesztés célja a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének 

és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével: Javuljon az iskolák, az ifjúsági 

civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé 

történő nyitási képességük. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz 

kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és 

választéka. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi 

aktivitása. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma. A létrejövő ifjúsági tevékenységek 

által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége. 

A fejlesztés során az alábbi programok megvalósítását tervezzük: Művészeti ágakhoz köthető 

foglalkozások megtartása, csoportok működtetése - Sporttevékenységek - Hagyományőrző 

tevékenységek - Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös 

előkészítése - Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára 

relevánsak lehetnek - Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és 

megvalósítása - Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető 

tevékenységek előkészítése és megvalósítása. 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

Társfinanszírozásával, Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül valósul meg. 

 


