„PÁR-BESZÉD” Partnerségben Salgótarjánnal
Projektismertető kiadvány
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével
konzorciumban sikeresen szerepelt az ÁROP-1.A.6.-2013. pályázati kiíráson. Partnerségben arra vállaltunk
kötelezettséget, hogy megerősítjük az önkormányzat és a civil szervezetek, ezen belül kiemelten a fogyatékkal élők
szervezetei közötti együttműködést. A projekt 19.920.204,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat alapvető célja, hogy a közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi hálók
kialakuljanak, illetve a meglévőek szorosabbá váljanak, valamint a közigazgatás és a civil szféra közötti
együttműködések hatékonysága fokozódjon. Cél, hogy a helyi szinten megvalósult fejlesztések makroszinten,
szélesebb körben is transzparensek legyenek, mintaként, valamint jó gyakorlatként szolgáljanak mások számára is.
A pályázat négy fejlesztési területet jelölt ki:
1. A helyi/szakterületi közigazgatási szervek, valamint a civil partnerek közötti új vagy már meglévő
együttműködések, illetve az együttműködési mechanizmusok és készségek fenntarthatóságának
biztosítása.
2. A közigazgatásban dolgozók civil szektorral való együttműködésre való felkészítettség, a
"befogadó készség" növelése.
3. A partnerkapcsolatok folyamatosságát biztosító egyeztető, konzultációs gyakorlatok, fórumok és
ezek elterjesztése.
4. A közéleti aktivitás fokozása a nyilvánosság módszereinek alkalmazásával.
A projekt keretén belül a szemléletformálás és a befogadó készség növelésének érdekében képzést szervezünk 10
fő részvételével. Célunk, hogy a fogyatékkal élőket érintő hiányosságokra és szükségletekre megfelelő hangsúlyt
fektessünk; hogy az ifjúság helyzetével kapcsolatban is feltárjuk a hiányosságokat és szükségleteket, valamint,
hogy a szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködés lehetőségeit feltárjuk, elősegítsük a civilek
érdekeinek becsatolását a normaalkotásba, és modernizáljuk az önkormányzat civil koncepcióját. Mindhárom
témakörben 3 alkalommal rendezvényt bonyolítunk le, alkalmanként 3 órában és 20 fő részvételével.
A partnerség hatékonyságának növelése érdekében legalább 10 új partnerszervezetet vonunk be az
együttműködésbe, partnerségi hálókat alakítunk ki, megfogalmazzuk közös céljainkat, valamint 30 fő önkéntes
bevonásával végezzük a tevékenységeket.
A projekt során 3 célcsoportot vonunk be a megvalósításba: a civil szervezetek, a vállalkozók és a közigazgatás
képviselőit. A projekt keretében 18 szervezet bevonásával együttműködéseket alakítunk ki. Közvetlen célcsoport a
fenti szegmensek vezetői, munkavállalói. Közvetett célcsoport pedig az általuk képviselt ügyfelek, lakosság.
Projektünk megvalósítását 12 hónapra tervezzük, mely 2014.09.30-án zárul.
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