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Gyomaendrőd Város Önkormányzata az EFOP-3.7.3-16-2017-000207 „Élethosszig tartó
tanulás támogatása Gyomaendrődön” című pályázat keretében 100%-os támogatási
intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés eredményeképpen Gyomaendrőd Város 3 közművelődési intézményében
valósultak meg az élethosszig tartó tanulást támogató foglalkozások.
A projekt célja az volt, hogy a kulturális intézményekben az egész életen át tartó tanulást
biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak valósuljanak meg, új típusú
tanulási formák kerüljenek kialakításra sokszínű tematikájú programmal, illetve sor kerüljön a
meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésére. Cél volt az érintett kulturális intézményekben az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése. A projekt elsődleges
célcsoportja a lakosság volt, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére.
A főpályázó, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a projekt megvalósulásának
helyszínéül szolgáló közművelődési intézmények (Határ Győző Városi Könyvtár, Kállai
Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal Népház) fenntartója összefogta, koordinálta a
megvalósítást – biztosítva a foglalkozások szinergiáját.
A projekt keretében az alábbi foglalkozások valósultak meg:
A Szent Antal Népházban:








Mezőgazdasági alapismeretek, háztartástan – tanfolyam
Hasznos tippek a háztartásban – tanfolyam
Barátság klubfoglalkozás
Sakk szakkör – heti szakkör
Szent László esték – ismeretterjesztő előadássorozat
Gyomaendrődi Nyári Egyetem – szabadegyetem
Gyomaendrődi Holló László Kompetenciafejlesztő Alkotótábor

A Határ Győző Városi Könyvtárban:






„Tartom a lépést” – tanfolyam
„Ciróka maróka” – havi szakkör
„Így főzünk mi” – havi szakkör
„Digitális vagyok” – havi szakkör
„Állj ki bátran!” – havi szakkör

A Kállai Ferenc Kulturális Központ keretében:






„Családi étrend – a konyha titkai” – tanfolyam
Hímző-Foltvarró Klubfoglalkozás
Egészséges életmód – családi életre nevelés – havi szakkör
Nótafa – Népdalkedvelők – havi szakkör
Kertünk titkai – ismeretterjesztő előadássorozat

A projekt összköltségvetése: 40.000.000,- Ft.
A projekt megvalósítás helyszíne:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.
5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
A projekt befejezésének dátuma: 2019.04.08.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg.

