
A projekt bemutatása: 

A projektet megvalósító intézmény, a Bácsalmási Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény, amely helyi önkormányzati költségvetési szerv és Bácsalmás illetve a 

bácsalmási járás közösségi és kulturális életének szervező központja. A közművelődési és non-formális 

oktatás terén széles körű kínálatot nyújt a térség nemzetiségi sokszínűségét, a határon túli 

együttműködést és a testvérvárosi kapcsolatokat is felölelve. Az intézmény célja, hogy a közösségi 

értékek gyűjtőhelyeként, kulturális kezdeményezések befogadásának és gondozásának helyszíneként 

és szakmai műhelyeként meghatározó szerepet töltsön be a járás kulturális ás közművelődési életében. 

A 2014 tavaszán felújított Bácsalmási Kulturális Központ épülete színházi előadásokkal, koncertekkel, 

rendszeres mozi műsorral, folyamatosan megújuló kiállításokkal várja a város és a környező 

települések lakosait. A létesítmény helyet ad a civil szervezetek, egyesületek programjaihoz, 

konferenciákhoz, lakossági fórumokhoz, lehetőséget biztosít a helyi általános iskola és gimnázium 

számára rendezvényeikhez. A térségben egyedülálló módon zene-, tánc- és képzőművészeti 

kihelyezett tagozatokat működtet a bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, 

valamint a Danubia AMI-vel való együttműködésben. Az iskolarendszerű képzéseken túl zene-, 

mozgáskultúra-, sakk-, természetismereti-, képzőművészeti szakkörök működnek.A szükségletek 

alapján a pályázati felhívás célkitűzéseihez illeszkedve Bácsalmás és a bácsalmási járás számos 

nevelési-oktatási intézményében tanuló diákok illetve óvodásgyermekek alapkészségének és 

kompetenciáinak fejlesztése,ismeret és tudásanyagának gyarapítása nemtől, hátrányos helyzettől, 

vallási hovatartozástól függetlenül a projekt megvalósító kulturális intézmény által biztosított tanórán 

kívüli nem formális és informális foglalkozások révén. Konkrét célként fogalmazható meg, hogy a 

projekt szakmai tevékenységeinek megvalósítása révén erősödjön a partnerség, kialakuljon és 

tartósodjon az eredményes köznevelésre irányuló hosszú távú együttműködés a projektbe bevont 

együttműködő nevelési-oktatási intézmények és a projektet megvalósító Bácsalmási Vörösmarty 

Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény között, a köznevelésben résztvevő tanulók és az 

óvodai nevelésben résztvevő gyermekek személyisége fejlődjön, innovatív gondolkodásmódjuk 

kialakuljon, kapcsolatteremtő probléma és konfliktuskezelő képességük javuljon, motiváltságuk 

erősödjön,csökkenjenek a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok, a projektet 

megvalósító kulturális intézmény által nyújtott köznevelési kínálat bővüljön a nevelési-oktatási 

intézmények igényei szerint, alapellátása fejlődjön hozzájárul a térség oktatási intézményeiben tanuló 

diákok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkenéséhez. A projekt célcsoportját négy korosztály 

alkotja: nagycsoportos óvodások, alsó tagozatos és felső tagozatos diákok, gimnazisták. Az 

együttműködő nevelési- és oktatási intézmények teljes illetve 90 %-os tanulói létszámmal terveznek 

részt venni a projektben. A program megvalósítás során az egyes projektelemek mindenki számára – 

így különösen a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére – 

nyitottak, vagyis a programban biztosított az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés. Bácsalmás Város 

Önkormányzata a település és a térség kulturális életének fejlesztése érdekében 4 különböző témában 

valósít meg havi szakkört, 2 különböző témában biztosít az érdeklődők számára heti szakkört, a 

foglalkozássorozat illetve a felzárkóztató kiscsoport témakörben több korosztálynak biztosít 1-1 

területen programot,kétféle versenyt szervez és valósít meg,3 féle vetélkedőt szervez és valósít meg,1 

klubfoglalkozást biztosít a gimnazisták számára,4 különféle területen rendez interaktív témanapokat,2 

témakörben szervez művészeti csoport foglalkozásokat, ugyancsak 2 témakörben szervez kulturális 

órákat,és 1 témakörben szervez és valósít meg tábort. A projekt megvalósításának időtartama 24 

hónap: 2017. július 1-jétől 2019. június 30-áig tart. A projekt szakmai vezetője a Bácsalmási Vörösmarty 

Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója. A 29 tevékenység vezetését, 

megvalósítását 22 szakember végzi, közülük 7 fő a Pályázó alkalmazottja, 7 fő a bácsalmási oktatási 

intézmények pedagógusai, 8 fő pedig külső szakértő. Az alkalmazottakat illetve a pedagógusokat az 



Önkormányzat meglévő munkaszerződésük mellett konkrét feladat elvégzésére irányuló, megbízási 

díjukat óradíjban meghatározó megbízási szerződés alapján végzik. Valamennyi program 

megvalósításba bevonandó munkavállaló és pedagógus vállalta a projekt megvalósításban való 

részvételt, szakmai tudásukkal segítették a komplex szakmai program megtervezését, összeállítását. A 

külső szakértők projektben történő foglalkoztatása szakmai vállalkozók bevonásával történik. Ezen 

felül a témanapokon további az adott témában jártas külső szakértők tartanak előadásokat, 

foglalkozásokat. 

 


