SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR FEJLESZTÉSE SIÓAGÁRDON
EFOP-4.1.7-16-2017-00037 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT
A Sióagárdi Művelődési Ház „A közösségi művelődési intézmény tanulást
segítő infrastrukturális fejlesztése Sióagárdon” tárgyú felhívásra sikeres
pályázatot nyújtott be, ennek megvalósítása volt az „Új közösségi tér
fejlesztése Sióagárdon” című EFOP-4.1.7-16-2017-00037 azonosító számú
projekt, amely a Sióagárdi Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztését
segítette elő.
A projekt által a sióagárdi művelődési házban egy olyan közösségi tér felújítása,
kialakítása valósult meg, amely korszerű, a szakmai elvárásoknak megfelelő
infrastruktúrával biztosítja minden generáció számára az egész életen át tartó
tanuláshoz való hozzáférést.
A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt költségvetése 20 millió
forint.
A projekt céljának eleget téve, a közösségi művelődési intézmény keretén belül
az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést,
oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztésére került sor. A
projekt által megvalósított fejlesztések célja, hogy a közösségi és oktatóterek,
olyan területet jelentsenek a művelődési házban, ahol az emberek azért gyűlnek
össze, hogy létrehozzanak, alkossanak valamit, ahol megosztják ötleteiket,
tudásukat, eszközeiket, s gyakran együtt dolgoznak. Ez a tér a közösségi tanulás,
az együttműködés, az együttgondolkodás, az alkotás helye legyen.
A terem felújítását követően a már működő csoportok számára egy inspirálóbb,
több lehetőséget nyújtó tér került átadásra, valamint ezáltal újabb csoportok,
programok, képzések kapnak a művelődési házban otthont. A program célcsoportja Sióagárdon a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és az
egész életen át tartó tanulásban részt vevők.
A művelődési ház közösségi tere kialakítása során megújult a terem elektromos
hálózata és korszerű, energiatakarékos világítást kapott a tér. A tér burkolata is
megújult, laminált parketta került lerakásra. A térben a falburkolat festése, a
beltéri ajtók mázolása is megtörtént. A nagyterem és a kisterem közé tolóajtó
került, így biztosítva több rendezvény, program megtartását. A programok, rendezvények megvalósításához a kisszínpad is felújításra került. Emellett krómvázas szék, házimozi erősítő, 5.1. hangfal szett, projektor, színpadi világítás is
beszerzésre kerültek.
Az elképzelés hosszú távú hasznossága elősegíti a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának
támogatása és a kulturális intézmény sokoldalú szolgáltatásainak bővítését.
Segíti a szegénységben élők helyzetének javulását, illetve a problémával küzdők
integrációját és a beilleszkedésüket a társadalomba.
A fenntartási időszakban a megújult teret gazdag szakmai tartalommal kívánjuk
megtölteni, ezzel is minél több látogatót bevonzva a művelődési házba.
A projekt megvalósítási időszaka 2018.03.01.- 2019.08.31.

