IKSZT Szolgáltatási és Programterv
Szervezet neve:
MVH ügyfél regisztrációs szám:
Pályázati azonosító szám:
A féléves programterv időszaka:

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata
1003164543
IKSZT/2008/1-0661
2013.02.01-2013.06.30

Megvalósítás

A program megnevezése

Programtípus

Képviselő neve:
Működés megkezdése:
A program tervezett
időpontja
(év, hónap, nap)

Vernyihel Lívia
2013.01.31
Résztvevők tervezett
létszáma (fő)

A program céljának rövid leírása és a célcsoport
megjelölése (max. 500 karakter terjedelemben)

Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez
1. alkalom
2. alkalom
3. alkalom
4. alkalom
5. alkalom
6. alkalom

Falugazdász
Falugazdász
Falugazdász

fogadóóra
fogadóóra
fogadóóra

2013.02.11
2013.03.11
2013.04.08

20
10
10

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

előadás

2013.05.08

15

Falugazdász

fogadóóra

2013.06.10

10

segitség nyújtás a gazdálkodók részére
segitség nyújtás a gazdálkodók részére
segitség nyújtás a gazdálkodók részére
Aktuális pályázati lehetőségek ismertetése, pályázati
elszámolások
segitség nyújtás a gazdálkodók részére

Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomonkövetése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági
információs pult működtetése
1. alkalom
2. alkalom

Táncgála

ifjúsági fesztivál

2013.02.26

70

Iskolás korú gyermekek különböző társastáncok
bemutatása

3. alkalom
4. alkalom
5. alkalom
6. alkalom

A "bajok megelőzése"

önismereti programok

2013.03.13

20

HIV fertőzés megelőzése, terjedése, párkapcsolatok

"Mindet tudás egyeteme"
Kihívás napja
Túra útvonalak megismerése

vetélkedő program
sportprogram
kirándulás

2013.04.17
2013.05.22
2013.06.21

20
70
20

műveltségi vetélkedő
Különböző sportágak kipróbálása
kirándulás a kopaszhegyre

Közművelődési programok szervezése
1. alkalom
2. alkalom

Felnőtt jelmezbál

fesztivál

2013.03.02

100

3. alkalom

Falu nőnap 2013

színházi előadás

2013.03.09

200

4. alkalom

Római katolikus egyházi bál szervezése a
hagyományok tükrében

hagyományörző program

2013.04.20

80

5. alkalom

Ivónapi férfi-nap

hagyományörző program

2013.05.18

70

Régi felnőtt farsangi szokások felelevenitése,
fesztiváli hangulat felidézése
A nők köszöntése a nemzetközi nőnap alkalmából
szinházi előadás keretében
Egyház közösségformmáló ereje, közösségfejlesztés,
a község lakónak összefogása egy jó cél érdekébe
(jótékonyság)
A településen hagyománya van a férfiak
köszöntésének, ezt Ivó névnappal ünnepeljük
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IKSZT Szolgáltatási és Programterv
Szervezet neve:
MVH ügyfél regisztrációs szám:
Pályázati azonosító szám:
A féléves programterv időszaka:
Megvalósítás

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata
1003164543
IKSZT/2008/1-0661
2013.02.01-2013.06.30
A program megnevezése

Péter-Páli Arató Ünnep

Programtípus

hagyományörző program

Képviselő neve:
Működés megkezdése:
A program tervezett
időpontja
(év, hónap, nap)

2013.06.29-30

Vernyihel Lívia
2013.01.31
Résztvevők tervezett
létszáma (fő)

A program céljának rövid leírása és a célcsoport
megjelölése (max. 500 karakter terjedelemben)

200

Kaszáló verseny, palóc ételek készítése,
kenyérlángos sütés, hagyományőrző csoportok
fellépése. Kisérő program: sportolás, táncház,
gyermekeknek rajzverseny, környzetismereti TOTÓ

15

Adózással kapcsolatos információk ismertetése

6. alkalom
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
1. alkalom

Felkért könyvelő, adótanácsadó

előadás

2013.03.25

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelése,
vagy - kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen nyilvános könyvtári ellátás elérhető - olvasósarok működtetése
1. alkalom

"Mindent tudni akarok" - könyvtárhasználat

klub

2013.03.06

15

Versek, mesék felolvasása gyermekekenek,
felnőtteknek

2. alkalom

Iró-olvasó találkozó Görög Ibolyával

előadás

2013.04.12

50

Találkozás az íróval(költővel), müveinek ismertetése

Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy teleházként, vagy e-Magyarország pontként
1. alkalom
2. alkalom

Lan party a tavaszi szünetben
Ismerkedés az Exel-lel

klub
előadás

2013.03.29
2013.04.15

15
15

Tavaszi szüneti foglalkozás
Táblázatkezelés hasznossága

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése - Már működő helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára, a működésükkel kapcsolatos program megvalósítása, amely lehet előadás, képzés, tanfolyam,
tréning vagy tanácsadás
1. alkalom

Felkért jogász Dr. Magyar Attila

tanácsadás

2013.02.21

30

Civil törvény ismertetése (jogi)

Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
1. alkalom
2. alkalom
3. alkalom
4. alkalom
5. alkalom
6. alkalom
7. alkalom
8. alkalom
9. alkalom

nincs a cimbirtokosi okiratban
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IKSZT Szolgáltatási és Programterv
Szervezet neve:
MVH ügyfél regisztrációs szám:
Pályázati azonosító szám:
A féléves programterv időszaka:
Megvalósítás

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata
1003164543
IKSZT/2008/1-0661
2013.02.01-2013.06.30
A program megnevezése

Programtípus

Képviselő neve:
Működés megkezdése:
A program tervezett
időpontja
(év, hónap, nap)

Vernyihel Lívia
2013.01.31
Résztvevők tervezett
létszáma (fő)

A program céljának rövid leírása és a célcsoport
megjelölése (max. 500 karakter terjedelemben)

10. alkalom
11. alkalom
12. alkalom
A gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása
1. alkalom
2. alkalom
3. alkalom
4. alkalom
5. alkalom
6. alkalom
7. alkalom
8. alkalom
9. alkalom
10. alkalom
11. alkalom
12. alkalom

nincs a cimbirtokosi okiratban

Egészségfejlesztési programok megvalósítása
1. alkalom
2. alkalom

Tüdőröntgen
Egészséges életmód

egészségügyi szűrővizsgálat
egészségfejlesztési program

2013.02.04.-2013.02.06
2013.05.07

200
30

A TBC betegség megelőzése, felismerése
Magasvérnyomás, diabetes, elhízás megelőzése

10

Bejelentkezés az ügyfélkapura, használata,
alkalmazás lehetóségei

Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)

1. alkalom

Tájékoztató az ügyfélkapu használatáról

előadás

2013.03.06

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - munkerőpiaci információs pont kialakítása

1. alkalom
2. alkalom

Munkára jelentkezem

előadás

2013.03.11

20

Aktuális foglalkozási lehetőségek bemutatása

tájékoztató rendezvény

2013.05.08

30

önéletrajz irása, munkafelvételnél kommunikáció,
viselkedés stb.
Munkaügyi központ - téségben lévő aktuális
munkákról
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IKSZT Szolgáltatási és Programterv
Szervezet neve:
MVH ügyfél regisztrációs szám:
Pályázati azonosító szám:
A féléves programterv időszaka:
Megvalósítás

Kelt:
…………………………………………………………………….

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata
1003164543
IKSZT/2008/1-0661
2013.02.01-2013.06.30
A program megnevezése

Programtípus

Képviselő neve:
Működés megkezdése:
A program tervezett
időpontja
(év, hónap, nap)

Vernyihel Lívia
2013.01.31
Résztvevők tervezett
létszáma (fő)

A program céljának rövid leírása és a célcsoport
megjelölése (max. 500 karakter terjedelemben)

………………………………………………………..
Képviselő aláírása
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