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A projekt összefoglalása
Nyim a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik. A település
hátrányos helyzetű családjaira a társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs
hiányosságok jellemzőek, többségük alacsony vagy elavult iskolai végzettséggel
rendelkezik, közöttük magas a munkanélküliség, rossz az egészségi állapotuk. Az
inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai
végzettségűek és a romák.
A munkaerő-piacra jutásuk fő akadályai az alacsony iskolázottság, a tartós
munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák. A családokban általános az
életvezetési, egészségügyi, higiénés, táplálkozási ismeretek hiányossága és jellemző
a káros szenvedélyek elterjedtsége. A családok 50%-át az iskolázatlanság, a
szakképzettség teljes hiánya jellemzi. A településen jellemző probléma a fiatalkorú
várandóság, a tinédzser terhesség jelensége. Hiányzik a tudatos családtervezés, a
felvilágosítás. A település másik nagy problémája az elöregedés, elnéptelenedés,
iskolázatlanság, szakképzettség teljes hiánya. A tudásalapú társadalom és
munkaerőpiac elvárásainak adekvát kulcskompetenciák terén (informatikai, idegen
nyelvi, vállalkozói kompetenciák) jelentős hiányokkal küzdenek. A célcsoport 20%-a
nem használ számítógépet és internetet, a 20 évesnél idősebbek 40%-a digitálisan
írástudatlan. A hátrányos helyzet a településen folyamatosan újratermelődik a
generációváltáskor.

A projekt célcsoportját a településen élők, különösen a köznevelésben részt nem
vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek alkotják. Kevés a
közösségfejlesztésre irányuló program. A tanulási aktivitás nagyon alacsony mértékű
valamennyi korosztálynál. A tartós munkanélküliek munkaerő-piacra való
visszavezetését a társadalmi érvényesüléshez szükséges kompetenciáik
fejlesztésével segíteni, támogatni szükséges.
A projekt célja
Az
iskolarendszeren
kívüli,
öntevékeny,
képző-önképző
tanfolyamok,
klubfoglalkozások, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási
lehetőségek megteremtése, a közösségek és a társadalmi együttélés erősítése.
Tervezett tevékenységek
1. Társas- és számítógépes játékok szülőknek. Cél: matematikai kompetencia
fejlesztése, értelmi képességének fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas
eltöltése, a társas élet erősítése, problémamegoldás.
2. Kert és lakáskultúra. Cél: természettudományos és technikai kompetencia
fejlesztése, esztétikai kifejezőképesség.
3. Színjátszó kör és alkalmi kórus. Cél: nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége
iránt. Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
4. Mindennapi kommunikáció. Cél: anyanyelvi kompetencia fejlesztése.
5. Légy jól! - létvédelmi tábor. Cél: a testi- lelki egészség, a jó közérzet
személyiségstabilizáló működésének elősegítése, előnyös személyes motívumok
fejlesztése, a hátrányos motívumok kifejlődésének megelőzése, visszaszorítása,
személyes kompetencia fejlesztése, egészséges életmód.
6. Az elektronikus kommunikáció. Cél: alkalmazható gyakorlati tudás átadása.
7. Mindennapi ügyintézés. Cél: állampolgári kompetenciák fejlesztése.
8. A számítógép világa. Cél: e-learning lehetőségeinek megismerése - alapismeretek
bővítése, digitális kompetencia fejlesztése.
9. Komplex szociális kompetenciafejlesztés. Cél: személyközi, interkulturális és
szociális kompetenciák.

Programunkban kiemelt szerepet kap az egyén tanulási kompetenciájának
fejlesztése, mert ezek a kompetenciák képezik az egész életen át tartó tanulás során
mindenféle tanulás alapját és az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó
tanulás folyamatában formálódik.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének záró időpontja: 2020.02.29.

