Miskolci Társasházkezel k Közhasznú Egyesület (EFOP – 1.3.5 – 16)
Elnyert támogatás összege: 25.000.000.-Ft

A pályázat alapvet céljai:

A helyi igényekre, lehet ségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált
kisközösségek létrehozása vagy a már létez

kisközösségek kapacitásainak és

aktivitásának, szervez erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai
tárházának b vítése a társadalmi integráció és együttm ködés területein,
Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános
társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi
szint népszer sítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
A társadalmi felel sségvállalás er sítése, a generációk közötti együttm ködés és
kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás er sítése, civil társadalom
meger sítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás meger sítése

Ennek keretein belül az egyesület az alábbi programelemeket kívánja megvalósítani a projekt
36 hónapos id tartama alatt:

A

projekt

tevékenységet

bemutató

generációk

közötti

együttm ködést,

kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása. A
pályázat keretein belül összesen 3 alkalommal, alkalmanként legalább 150 f
bevonásával Családi napot kívánunk tartani. A rendezvény célja, hogy az id sebb
korosztályt közelebb hozzuk a fiatalabb korosztályhoz.
Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése,
mely többek között az alábbiakat foglalja magában:
o Szemétszedés Miskolc, Fels - Majláth lakótelepen és környékén
o Id sek, rászorulók megsegítése
o Fiatalabb diákok korrepetálása
o Ruhagy jtési akciók megszervezése, adományok eljuttatása rászorulóknak
o Élelmiszergy jtési akciók megszervezése, adományok szétosztása - leginkább
karácsony és iskolakezdés el tt,
o Id seknek számítógép használatra tanítása

o Kórházi önkéntes munka népszer sítése
o park és arborétum karbantartási napok
o Ezen felül egyesületünk fel kívánja venni a kapcsolatot a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal, akik segítségével további önkéntes feladatokat – úgymint
segítségnyújtás

hajléktalanoknak,

ételosztásban

való

aktív

részvétel,

beteglátogatás stb.
Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális
identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése. Ezen programelemünkbe
be kívánjuk vonni a helyi nemzetiségi csoportokat, úgy, mint roma csoportok,
valamint nemzetközi hetek címmel a francia, valamint a görög nemzetiségi
csoportokkal való

megismerkedést

is

támogatni kívánjuk.

Mindezen

felül

zsinagógalátogatást is szervezünk, hogy a résztvev k megismerhessék a zsidóság
történetét, így a projektbe bevont lakosság elfogadóbbá vélik más kultúrákkal,
vallással szemben.
Konferenciák

megtartása

olyan

témákban,

melyek

segítik

az

önkéntesség

népszer sítését, valamint hozzájárulnak a társadalmi szerepvállalás el segítéséhez, az
esélyegyenl ség el teremtéséhez, egymás elfogadásához.
Sportnapok, családi napok megtartása, melyek szintén hozzájárulnak a közösségek
kialakulásához, fejl déséhez.
Mozdulj Majláth! rendezvénysorozat megtartása összesen 3 alkalommal. A
rendezvény keretein belül a résztvev k a közösségi terek szépítését, karbantartását
fogják elvégezni, növényeket, cserjéket ültetnek, a közösségi téren lév
kerítések

festetés.

Ezen

felül

szemétszedési

akciókat

tervezünk

padok,
ezen

rendezvénysorozat keretein belül.

A pályázat nagyban hozzájárul majd a programba bevont lakók közösséggé válásához,
egymás elfogadásához, az esélyegyenl ség megteremtéséhez, valamint a társadalmi
szerepvállalás meger sítéséhez.

