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Az ásotthalmi fiatalok lapja
Hírek az Ifjúsági Önkormányzatról
„Érdekünkben áll avagy ifjúsági érdekérvényesítés
Ásotthalmon”

Ezzel a címmel került megrendezésre
2008. március 29-30 között településünkön az a két napos ifjúsági találkozó,
amelynek fő célkitűzése a térségi és helyi ifjúsági munka hatékonyságának növelése, valamint kapcsolatrendszerének
mélyítése.
Programunkat megnyitó Fackelmann
István alpolgármester úr külön kiemelte,
hogy a helyi fiatalság ötleteinek, elképzeléseinek elősegítése, valamint önkéntes munkájának megbecsülése a Település vezetésének egyik kiemelt célkitűzése Ásotthalom jövőjének meghatározásában.
Programunkon részt vevő fiatalok a helyi ifjúsági szervezeteket (Ifjúsági Önkormányzat, Ifjúsági Egyesület, Diák
Önkormányzat, valamint a Mórahalmi
Ifjúsági Szövetség) képviselték.
A két napos tréningen meghívott vendég
előadóink a szegedi Nagyító Alapítvány
vezetői voltak. Bevallom nagyon jól
esett nekünk Ásotthalmi Fiataloknak,
mikor a trénereink bemutatkozásuk után
rögtön kiemelték, hogy a Szegedi Ifjúsági Iroda vezetője felkészítette őket,
„nagy szerencséjük van, hogy ide jöhetnek, hiszen itt Ásotthalmon a térség
egyik leghatékonyabban működő ifjúsági munkája folyik.”

Fiatalos szemléletükkel, közösségformáló, lendületes személyiségükkel rögtön
felpezsdítő, pozitív erőként hatottak a
részt vevőkre. A tréning első napja az ismerkedés, a szituációs játékokon keresztül történő közösségformálás és ötletgyűjtés jegyében telt.
A második napon viszont elkezdődött a
kemény munka, vagyis az élesben végzett projekttervezés és pályázatírás. A fiatalok rég óta dédelgetett álma most
megvalósulni látszott, aminek hatására a
fiatalok egy emberként kezdték meg a
komoly koncentrációt igénylő pályázati
munkát.
Személy szerint nagyon jó érzés volt látni, ahogyan a fiatalság magáénak érezte
a célkitűzést. Úgy gondolom trénereink
komolyan feldobták a labdát, hiszen felvázolták a részt vevők számára, hogy
amennyiben fontosnak tartják az elképzelésük megvalósítását 3 nap áll rendelkezésükre a pályázat benyújtásáig a Fiatalok Lendületben elnevezésű Európai
Uniós pályázati kiírás keretein belül. És
ha komolyan veszik a munkát, nagy esélyük van a pályázatot megírni és időben
elküldeni, valamint megnyerni is.
Megindult a versenyfutás az idővel, a
feladatok kiosztása az elképzelésünk papírra vetése érdekében. A trénereink a
munkában mindvégig a koordinátor és
segítő szerepét képviselték, folyamatosan kísérve a részt vevőket a nem köny-

Ásotthalom Község Ifjúsági Önkormányzatának képviselő-testülete
2008. április 25-én (pénteken) 18 órakor tartja soron következő ülését.
Napirend:
1. Tájékoztató az alakuló ülés óta történt fontosabb eseményekről és végzett tevékenységről.
Előadó: Kókai Ágnes Ifjúsági polgármester
2. Az év második felének programterve (szervezési feladatok aktualizálása)
Előadó: Kókai Ágnes Ifjúsági polgármester, Sáricz Ilona ifjúsági referens
3. Beszámoló az eltelt időszak költségvetési mérlegéről, bevétel kiadás alakulásáról
Előadó: Kókai Ágnes Ifjúsági polgármester
4. Aktualitások ( Kihívás Napi program előkészítő munkája, nyári ifjúsági élet,
együttműködő programok más civil szervezetekkel, Intézményekkel.)
5. Bejelentések

Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kókai Ágnes Ifjúsági polgármester

nyű munka egyes fázisain.
A szép napos vasárnap végül megérlelte
a közös munka gyümölcsét. A pályázat
némi finomítás után végül elkészült, és
benyújtásra került.
És akkor most dióhéjban az elképzelés!
Sokat nem szeretnénk elárulni erről az
ifjúsági álomról, viszont annyit igen;
amennyiben a fiatalok által benyújtott
Európai Uniós pályázati projekt támogatásban részesül, Ásotthalom lakosságát
ismét el szeretnénk kápráztatni a korosztály összefogásáról, kreativitásáról,
tehetségéről az idei falunapon.
A hét végi komoly munkában köszönettel tartozom a szervezésben és lebonyolításban nyújtott segítségéért valamennyi
részt vevőnek. Dési Sándornak a pályázat alapötletének kigondolásáért, és állandó ötletgazdagságáért. Kókai Ágnesnek, Roxin Annamáriának, Papp Renátának, Ábrahám Krisztiánnak, Rácz Norbertnak, Gajdács Beátának a pályázati
munkában való aktív részvételért. A
Diák Önkormányzat képviselőinek a fiatalos hozzáállásukért. A Nagyító Alapítványnak a pozitív megerősítésekért és
lelkesítésért.
A program fő támogatóinak:
ESZA Európai Szociális Alap, Nemzeti
Programirányító Iroda, Társadalmi Szolgáltató Kht-nak valamint Ásotthalom
Község Önkormányzatának.
Sáricz Ilona Ifjúsági referens

Ifjúsági Ház nyitva tartása

Ifjúsági rendezvények ideje alatt,
vagy kérésetekre előre egyeztetett
időpontokban!
Ifjúsági ügyekben kéréssel, észrevétellel, ötletekkel valamint a zártkörű
ifjúsági rendezvények esetében időpont egyeztetéssel Sáricz Ilona ifjúsági referenshez fordulhattok a Polgármesteri Hivatalban.

Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig
Kedden: 8-17 óráig
Pénteken: 8-12 óráig
Elérhetőség: 06-20-444-41-02
sarilon@freemail.hu

