Összefoglaló a Nézsai Tanoda programok támogatása (A felhívás
kódszáma: EFOP-3.3.1-15) pályázat előkészítéséről.

A „Várunk Alapítvány” Kuratóriumának döntése alapján elkezdtük a Tanoda
támogatások pályázat előkészítését melynek keretében először az illetékességi
területen működő és kiválasztott iskola igazgatójával vettük fel a kapcsolatot a
pályázat megvalósíthatóságának szakmai és humánerőforrás igényeinek
egyeztetéséről.
A terület és az iskola kiválasztását nagyban befolyásolta, hogy a TÁMOP
3.3.17. Iskola a természetben projekt keretében már sikeresen együttműködtünk
az iskola igazgatójával Zentai Ferenc és munkatársaival, valamint az a tény,
hogy már rendelkeztünk a térségről ismeretekkel. A személyes egyeztetések
során közösen kialakítottuk a megvalósítok körét és egyeztettük a szerepet
vállalókkal a feladatokat. Megállapodtunk, hogy a szakmai vezetői feladatokat
Szádoczkiné Miklián Mária ellátni a projekt során, mert Ő rendelkezik azokkal a
végzettségekkel a területen, aki az elvárásoknak szakmailag meg tud felelni. A
TÁMOP 3.3.17 projekt során tapasztalt körülmények, lehetőségek alkalmassá
teszi a települést esetlegesen nagyobb szabadtéri rendezvények megvalósítását
is.
A Nézsa polgármestere Styevó Gábor úr örömmel vette, hogy a térségbe a
lehetséges nyerés esetén újabb uniós támogatási forrás érkezhet és természetesen
támogatta a pályázati elképzelést, különös tekintettel arra, hogy a megvalósító
pályázó a tanodák üzemeltetésében már jelentős tapasztalattal rendelkezik.
Kiemelte” A gyerekek a mezőgazdaságban projekt” keretében, mint helyszíni
megvalósítok már több program lebonyolításában közreműködtek és bízik benne
a sikeres pályázat segíteni fog a többszörösen hátrányos helyzetű városi roma
lakosság felzárkóztatásában. Javasolta, hogy kezdjünk megbeszéléseket, arról,
hogy milyen módon tudnánk támogatni a településvezetését az uniós megyei és
civil szervezetek érintő pályázati forrásoknak a térségbe való hozatalában.
Az egyeztetések során támogatásáról biztosított bennünket a JásznagykunSzolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is Kökény Zsolt elnök
úr támogatása mellett kiemelte, hogy szívesen ad segítséget minden a térségben
a roma társadalom felzárkózását segítő programhoz. A tárgyalások során azzal a

kéréssel fordult hozzánk, hogy segítsük szakmai tapasztalatainkkal a megyei
roma önkormányzat munkáját. Ezzel kapcsolatban javasolt a személyes
kapcsolat felvételt a gyakorlati megvalósítás érdekében.
Megbeszélést folytattunk a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar dékánjával Dr. Varró Bernadett asszonnyal és helyettesével
Dr. Molnár Mariettával, akik kifejtették szívügyüknek tekintik az ilyen és
hasonló pályázatok megvalósulását. és szívesen segítik szakmai hátterükkel és
szükség szerint önkéntes munkában hallgatok biztosításával.
A projekt megvalósítására során számíthatunk az előző uniós támogatási
periódusban Salgótarjánban megvalósított projektünkben résztvevő Uzho Jiló,
roma egyesület, valamint a Kőszikla Közhasznú Egyesület támogató
nyilatkozatára is.
A projekthez támogató nyilatkozatot kaptunk a Tankerület Igazgatójától
Nagyné Barna Orsolyától is.
A projekt előkészítése az egyezetések és megbeszélések során sok pozitív
tapasztalatot és elkötetezett támogatót és együttműködőt találtunk, akik közül
sokan szakértőként is segíthetik későbbi munkánkat.
Az együttműködési megállapodások és a projekt előkészítése során 5alkalommal
került sorkülönböző egyeztetésekre a térségben.

