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Tájékoztató  
 

Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. február 12-én tartandó ülésére 

 
A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról,  

különös tekintettel a község ifjúságának a helyzetére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az IKSZT Címbirtokosi Okirat illetve a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM 
rendelete együttesen határozzák meg azokat az ifjúsági feladatokat, szolgáltatásokat, 
amelyeket el kell látni az intézményben.  
 
Kötelező feladataink között szerepelt, hogy havonta minimum egy alkalommal a 12-29 éves 
korosztály számára szabadidős programokat szervezzünk. A rendeletben meghatározott 
programok közül szerveztünk sportprogramokat (ping-pong, csocsó, kosárlabda, szalag 
torna), kézműves foglalkozásokat és vetélkedőket. Figyelmet fordítottunk arra, hogy az 
iskolai szünetekben tartalmas és hasznos programokat kínáljunk. Ezeken az alkalmakon igen 
változó létszámmal vettek részt a gyermekek. Hetente egy alkalommal  az „iskolai 
felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankört” 
szerveztünk, amelynek célja az volt, hogy fejlessze a beszélt és írott idegen nyelv 
használatát. 
 
Az IKSZT pályázat benyújtásakor a Harmónia SZKKE vállalta, hogy együttműködő 
partnerként részt vesz az ifjúsági szakmai programok megvalósításában az intézmény 
felújítást követően.  Az elmúlt években folyamatosan kialakult egy partneri kapcsolat, amely 
a gyermekeket és fiatalokat érintő programok közös megvalósítására épült. Ennek 
megfelelően 2014-ben is a gyermekeket és fiatalokat érintő programokat általában közös 
feladatként valósítottuk meg.        
 
 
A Harmónia SZKKE 2014-ban megvalósított projektjei: 
 

- 2014. május 2-án első alkalommal szerveztünk „Labda napot” a Szent István Király 
úton. Ez volt az első ilyen jellegű szabadtéri rendezvényünk, amely közös 
programként valósult meg. Ezen az alkalmon az intézmény eszközeit használva 
(szabadtéri mobil kosárlabda palánk, csocsó, ping-pong) különböző ügyességi és sport 
játékokat próbálhattak ki a résztvevők.   

- 2014. május 24-én a Nyárköszöntő gyermeknapon színházi előadás, kézműves 
foglalkozás, légvár, íjászat, cserkészjátékok, arcfestés, jurtaépítés, fűzfasíp készítés 
várta a gyermekeket. 

- 2014. június 30-ig  két EVS önkéntes segítette a gyermek és ifjúsági szabadidős 
programok szervezését. (vetélkedők, tankör, szalagtorna, kézműves foglalkozások) 
Márta és Rafaela az itt töltött egy év alatt megtalálta a helyét a településen, mindketten 
nagyon sokat változtak és fejlődtek. (magyar és angol nyelvtudás, kommunikációs és 
együttműködési készség, empátia) Sok barátot szereztek, gyermekek, fiatalok és 
idősebbek körében is. Tapasztalataink szerint ezek  a kapcsolatok a projekt végén sem 
fejeződnek be, így hozzájárulhatnak a helyi fiatalok személyes fejlődéséhez is. 
(nyelvtanulás, készség és kompetencia fejlődés) 
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  Egyéb, a fiatalokat érintő foglalkozások, szolgáltatások a Közösségi Házban:  

- számítógépes szolgáltatások, internet használat: rendszeresen veszik igénybe a 
fiatalok.  

- szombati napokon a cserkészgyermekek számára volt foglalkozás a Faluházban.  
Nyáron 2 alkalommal sátoroztak a cserkészek a Faluházban, a foglalkozásokon 
ismerkedtek a település természeti értékeivel és hagyományaival. 

 
 
Ebben az évben több fiatal kereste meg az intézményt azzal a kéréssel, hogy az 
érettségihez szükséges kötelező 50 órás közösségi szolgálatot itt szeretné teljesíteni.  Az 
önkormányzattal egyeztetve (melyik iskolának van szerződése) igyekeztünk ebben 
segíteni. Összesen 22 fiatal 323 órát töltött a Közösségi Házban hasznos tevékenységgel. 
(könyvtári tevékenységek: könyvek szoros raktári rendbe sorolása, selejtezési lista 
készítése, programok megvalósítása: vetélkedő szervezése, zsűrizés, kézműves és 
sportfoglalkozások megvalósítása, idősek segítés- „Nagyi Net”, könyvtári tábor). Ez a  
tevékenység jó alkalmat teremthet arra: 
-  hogy a fiatalokat bevonjuk a saját korosztályukat érintő programok szervezésbe,  
-  együttműködjenek más korosztályokkal is (gyermekekkel és idősekkel egyaránt) 
-  ismét elinduljanak a beszélgetések, kapcsolatok helyben is.  
- kis közösségek alakuljanak ki (amelyek akkor is értékesek, ha alkalmiak) 
-  tapasztalatokat gyűjtsenek a munka világáról. 
 
 
Szajol, 2015. január 19. 
 
 

Czékmási Csilla 
ig.   

 


