RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL
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Kedvezményezett: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen projekt célja Zalaegerszeg
kijelölt településrészein a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességek fejlesztése, a közösségi
szerepvállalás erősödése. A projekt átfogó célja Zalaegerszeg közösségi kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztése a projekt által lehatárolt célterületeken, amely összességében több,
mint 50.000 főt érint oly módon, hogy a projektnek köszönhetően felismerjék a közösség, mint
összekovácsoló erő fontosságát, megértsék, hogy egyén szintjén a közösségi életben való részvétel a
saját élet irányítását, az önmagunkért való felelősségvállalást is jelenti.
A projektterv az alábbiak szerint felel meg a felhívás 3.4. pontjában foglalt feltételeknek:
A projekt megvalósítása során minden projektelem esetében a közösségi munkamódot alkalmazzuk. A
projektterv előkészítése rövid előzetes célcsoport-elemzésen alapult, amelyet a megalapozó
dokumentum tartalmaz. A betervezett tevékenységek, akciók, programok az első mérföldkő idején
megvalósított közösségi igényfelmérés és tervezés alapján kerültek meghatározásra. A projekt megfelel
a közösségfejlesztési folyamat léptékének is, tekintettel arra, hogy 6 célterületet érint.
Tevékenységek
1. Közösségi történeti feltárás
2. Hagyományok tára: a tevékenység célja a helyi hagyományok feltárása, felelevenítése.
3. Helyismereti kiállítás és verseny: a kiállítások célja az aktív közösségi élet létrehozása.
4. On-line rendezvénynaptár: célja a helyi események adatbázisának elkészítése a lakosság részére.
5. Közösségépítési kiadványok: a kiadványok - Büszke Zalaegerszegünk, 47. zászlóalj története,
Zalaegerszegi TE történeti kiadvány, Zalaegerszegi Képzőművészek képes albuma, Deák Antal
hagyatéka, II. vh. polgári áldozatai Zala megyében, Kárpátoktól az Alpokig - célja a helyi identitás
erősítése, a lokálpatrióta lét megteremtése.
6. Határon túli közösségtalálkozó: A projektelem célja az összetartozás érzésének erősítése, a kárpátmedencei és a zalaegerszegi fiatalok között.
7. "Bezzeg az én időmben": a projektelem célja, az idősek aktivizálása, valamint a fiatalok figyelmének
ráirányítása a múltbéli értékekre.
8. Klubélet: célja, hogy a Zalaegerszegen játszódó regény feldolgozása során a célcsoport átfogó tudást
szerezzen a város múltjáról és jelenéről.
9. Rendezvénysorozatok: a tevékenységek céljai Zalaegerszeg szerepének bemutatása történelmi
események megismerése által. A tevékenységgel cél egy történelmi és vadászati hagyományokat
aktívan örző közösség létrehozása: 1848-1849-es történelmi konferencia, II. világháború konferencia,
Trianon konferenciák; Zalaegerszeg TE konferencia, Egyházüldözötti konferenciák; Vadászati
hagyományok Zalaegerszegen.
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10. Aktív Zalaegerszeg rendezvénysorozatok: A tevékenység célja, hogy a célterületen élő lakosság –
fiatalok és idősek egyaránt – megismerkedjenek az egészséges életmód előnyeivel: mozgás,
egészséges táplálkozás, rendszeres szűrővizsgálatok.
11. Közösségi honlap kialakítása: Célja, hogy Zalaegerszeg város lakossága ismeretet, összefoglaló
képet kapjon a helyi közösségi életről.
12. Mobil alkalmazás fejlesztése: A közösségi életről való informálódás, közösséghez való tartozás
erősítése a helyi lakosok számára.
13. Egerszegről egymás közt: részvételi fórumok létrehozása.
14. Megújuló Rózsák tere, valamint megújuló Kertvárosi Közösségi Tér: közösségi aktivitást elősegítő
tevékenység.
15. Tanulmányutak: jó gyakorlatok megismerése, tapasztalatcsere a meglátogatott települések
közösségeivel.
16. Az én Zalaegerszegem rajzverseny és élményjáték: a tevékenység célja, Zalaegerszeg lakosai
véleményének művészi formában való megismerése a város fejlesztését illetően.
17. Közlekedj okosan az óvodába: a közlekedéskultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató,
ösztönző kampányok, rendezvények megvalósítása.
18. Bűnmegelőzési programok: színházi nevelési programok szervezése a bűnmegelőzés jegyében, az
áldozattá vagy elkövetővé válás előfordulásának csökkentésére.
Mindezen tevékenységek mellett információs pont kerül kialakításra.
A projekt során a projektmenedzsmenti tevékenység ellátását az Önkormányzat végzi, ehhez
kapcsolódóan a pályázatban külön költség nem merül fel. A projekt során 1 fő szakmai vezető és 2 fő
szakmai megvalósító kerül alkalmazásra.
A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség és a környezeti
fenntarthatóság biztosítására. A projekt során eleget teszünk a kötelezően megvalósítandó tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításának.
A projekt eredményeként aktív közösségi élet alakul ki.
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