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Sajtóközlemény
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község
lakossága számára
EFOP-3.7.3-16-2017-00077
2018. február 1-jével indul az az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt, amelyet a Lak Községi
Önkormányzat nyert el. A fejlesztés keretében számos tanulást preferáló program kerül lebonyolításra 2 éven
keresztül, bruttó 59.990.842 Ft európai uniós, nem visszatérítendő támogatás segítségével.
A projekt célkitűzése, hogy a helyi intézményekkel együttműködve a településen élő hátrányos helyzetű romák, nők és
fiatalkorúak számára az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatásokat, tanulási tartalmakat alakítson ki és
megteremtse az ezekhez szükséges feltételeket. A program célja továbbá olyan változatos tematikával rendelkező új
típusú tanulásmódszertant hozzon létre, amely elősegíti a kompetenciafejlesztést, növeli a fejlődés, művelődés iránti
fogékonyságot és innovatív szemléletmódhoz vezet.
További cél a meglévő szolgáltatások javítása, köztük a kulturális intézmények tevékenységeinek vizsgálata és
fejlesztése, ill. a hatékony tanulást segítő módszerek oktatása, többek között digitalizált kulturális tartalmak
felhasználási módjainak továbbadása. A projekt nagyban hozzájárulhat a formális oktatásba való visszatéréshez vagy
belépéshez, és a funkcionális analfabetizmus csökkentéséhez, továbbá a kulturális bázis alapjain álló készségek
hasznosításához a munkaerőpiacra és a közéletbe való visszatérés érdekében. Kiemelt cél továbbá az állampolgári
ismeretek elsajátítása és a nyelvi kompetencia fejlesztése is.
A projektben megvalósuló programok elősegítik a célcsoport tanulmányi eredményeinek és szociális készségének
javulását, felkeltik a kulturális értékek iránti érdeklődést, fejlesztik a kreativitást, önkifejezést és problémamegoldó
készséget, továbbá erősítik a közösségépítést és az egymás kölcsönös fejlődését inspiráló kohéziót. Mindez
hozzájárulhat a célcsoport hátránykompenzációjához, a deprivációval küzdő, szociálisan elmaradott életkörülmények
között felnövő fiatalok, nők és kisebbségi létben élő cigányság támogatásához, és a szociokulturális különbségek
enyhítéséhez.
A lakosság elvárásaihoz illeszkedő tervezett tevékenységek (havi/heti szakkörök, foglalkozások, táborok) a projektben
együttműködő szervezetek, valamint a célcsoport igényfelmérése alapján lettek kialakítva, hogy beilleszthetők legyenek
a helyi nevelési-oktatási intézmények és a kulturális alapellátás profiljába. Mindez fokozott együttműködést tesz
lehetővé a szóban forgó alapítványok és egyesületek között, valamint célirányosan bővíti és rendszeresíti a szervezetek
által nyújtott szolgáltatásokat, azaz a kulturális nevelési-oktatási programkínálatot. A projekt új, változatos és
színvonalas tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé és biztosítja az ehhez szükséges humán szakmai és
infrastrukturális feltételeket.
Egyes tevékenységek alkalmával lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű családok szinte minden tagjának elérésére.
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