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2013. február 14-én tartandó ülésére

A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról,
különös tekintettel a község ifjúságának a helyzetére

Tisztelt Képviselő-testület!
Mindazok a nehézségek, kihívások, amelyek az előző években is jelen voltak az ifjúsági
munka területén még inkább felerősödtek. A fiatalok elérése, és az érdeklődésük folyamatos
felkeltése nagyon nehéz feladat. Az általános iskolát végzett fiatalok többnyire Szolnokon és
Törökszentmiklóson tanulnak tovább, ahol új közösségek alakulnak ki. Ezért a településhez
való kötődésük még inkább gyengül.
2011. évi statisztikai adat a lakosság összetételéről:
Korcsoport
0-3 éves
4-6 éves
7-14 éves
15-25 éves
26-65 éves
66- 100 éves

Férfi
69
60
183
287
1164
237
2000

Nő
52
41
153
246
1080
384
1956

Összesen
121
101
336
533
2244
621
3956

2012-ben több program volt a fiatalok számára mint korábban, azonban a rendszeres
foglalkozásokon kevésbé vettek részt. Jellemző továbbra is, hogy egy-egy rendezvényre
mozgósíthatóak, akár szervezőként, segítőként, azonban nem vállalják, hogy folyamatosan
vegyenek részt az SZFK életében. Az intézmény felújítása miatt az általános iskolában
tartottuk a foglalkozásokat januártól májusig, majd a nyári szünetet követően ismét a
könyvtárban vártuk a fiatalokat (ismeretterjesztő előadások, reformkonyha, közösségi
játékok…)
Az intézmény és a Harmónia SZKKE között kialakult együttműködés ebben az évben is
folytatódott:
A Harmónia SZKKE 2012. 03.01-10.31 között valósította meg az „Önkéntesekkel a szajoli
fiatalokért” című pályázati projektjét. A pályázatban két fiatal önkéntes vett részt, akik
Erdélyből érkeztek. A projekt célja volt:
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- Szajolt , illetve a környező településeket bemutatni – fotók segítségével
- felhívni a figyelmet az önkéntesség fontosságára és tudatosítani a benne rejlő
értékeket
- bemutatni a programban résztvevők személyes, szociális és szakmai fejlődésének
lehetőségeit
- bevonni a fiatalokat a folyamatokba
- a 2011 október 1-jén kezdődőt „Fiatalok a fiatalokért” pályázati programot folytatni.
Az önkéntesek feladata volt, hogy a projekt során kulturális és szabadidős programokat
szervezzenek melyek célcsoportja a gyermekek és fiatalok voltak. A 8 hónap alatt
megvalósított programok: Ifjúsági nap – július 14-én, Filmmaraton – augusztus 17-én, I.
Szajol Tour- kerékpáros túra szeptember 15-én, Fotókiállítás októberben. A projekt során
sok jó ötlet megvalósult, és a helyi fiatalok is bekapcsolódtak egy-egy program
szervezésébe. Előfordultak nehézségek és konfliktusok, amelyek elsősorban abból adódtak
hogy az önkéntesek nehezen találták meg az összhangot másokkal.
2012. novemberében érkeztek meg az új önkéntesek Németországból. A két fiatal lány
feladata hasonlóan az előző két projekthez szabadidős- elsősorban sport és szabadtéri
programok szervezése fiataloknak. E mellett nagyon fontos cél, hogy az idegen nyelv
tanulására a gyakorlatban is legyen lehetősége az itt élő fiataloknak. Ebben az évben merült
fel először a komoly lehetőség arra, hogy a szajoli fiatalok is részt vegyenek az Európai
Önkéntes Szolgálatban. Spanyol és németországi szervezetekhez küldtünk önéletrajzokat,
motivációs leveleket.
Ifjúsági csereprogramban vett részt egy fiatal Romániában, decemberben. A projekt témája
fiatalság, három ország Portugália, Románia és Magyarország részvételével. Az ifjúsági
cserék az Európai Önkéntes Szolgálathoz hasonlóan lehetővé teszik a különböző országból
származó fiatalok csoportjai számára, hogy találkozzanak egymással és ismerkedjenek
egymás kultúrájával.
A Fiatalok Lendületben Programnak több kategóriája is van, a már említett Európai Önkéntes
Szolgálat és Ifjúsági cserén kívül. Pályázatot adtunk be az ifjúsági kezdeményezés
kategóriában is. A benyújtott 3 db pályázatunk közül azonban egyik sem nyert. (mindhárom
témája szabadidős programok szervezése volt fiatalok és gyermekek számára.)
Ezen kívül ki pályázatot írt ki a Nemzeti Családügyi és Szociális Intézet, azonban a beadott
két pályázat közül egyik sem nyert. (témái szintén szabadidős, közösségfejlesztő programok
voltak)
Az önkormányzat az ifjúság szabadidős és kulturális tevékenységét több csatornán keresztül
támogatja évek óta. Ennek egyik eredménye, hogy 2012-ben az önkormányzat a Szolnok
Megyei Önkormányzat Ifjúságbarát önkormányzat díját vehette át. A díjjal járó összegből
(100.000.- Ft) hangosító berendezést vásároltunk.
Szajol, 2013. február 7.
Czékmási Csilla
intézmény vezető

