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Együtt a ruzsai közösség fejlődéséért 

 

A kedvezményezett neve: Az Intelligens Faluért Egyesület 

Konzorciumi partner: Urunk Színeváltozása Plébánia 

A szerződött támogatás összege: 49 982 919 Ft 

(Az Intelligens Faluért Egyesület 39 300 563 Ft, Urunk Színeváltozása Plébánia 10 682 356 

Ft) 

A támogatás mértéke: 100%. 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01. 

A projekt megvalósításának tervezett vége: 2019.12.01. 

A projekt tartalmának bemutatása:  

Az Intelligens Faluért Egyesület 1999-ben alakult meg. Az egyesület a településen a 

megalakulása óta folyamatosan támogatja a fiatalokat, és külön figyelmet fordít a hátrányos 

helyzetűekre. Egyesületünk folyamatosan dolgozik azért, hogy semmilyen 

megkülönböztetésben ne részesüljenek a hátrányos helyzetű és kisebbséghez tartozó lakók. 

Kiemelt cél ezen társadalmi csoportok integrációjának elősegítése, a szociális tér csökkentése. 

A helyi és környékbeli fiataloknak szabadidős rendezvényeket szervezünk, ahova bevonjuk a 

családtagjaikat is. Olyan projektet állítottunk össze, amely kielégítő megoldásként szolgál a 

fentebb említett igényekre. Ennek megfelelően projektünk során különböző rendezvények és 

képzések, tréningek valósulnak meg, a képzések, tréningek kapcsán a résztvevőknek elméleti 

tudásanyag elsajátítására nyílik lehetősége, melyet a megrendezésre kerülő rendezvények 

során a gyakorlatba átültetve alkalmazhatnak majd. Fontos, hogy biztosítsuk az elmélet és 

gyakorlat egymásra épülését, egymást erősítő hatását, hiszen csak ebben az esetben érhetünk 

el valóban produktív eredményeket. A képzések, tréningek célja a társadalmi érzékenyítés 

mellett a célcsoport önszerveződő- és önérdek érvényesítő képességének előmozdítása, ennek 

érdekében megvalósul konfliktuskezelési képzés, kommunikációs tréning, asszertív 

kommunikáció tréning, személyiségfejlesztő képzés, közösségfejlesztő képzés, valamint 

érzékenyítő képzés. A rendezvények kapcsán Családi nap, Egyházi Zenei programok, 

különböző tanácsadások, hátránykompenzáló programok valósulnak meg, illetve tanácsadás 

közösségek formális szervezeti létrehozásának elősegítése céljából, a programok részletesen a 

szakmai tervben kerülnek kifejtésre. Továbbá a projekt keretében kialakításra kerül egy 

közösségi tér, valamint szolgáltatásfejlesztés megvalósítását is célul tűztük ki, hogy a jövőben 

olyan tevékenységeket is biztosítani tudjuk a szervezetünk által elérhető, illetve 

tevékenységeinkbe bevonható személyek számára, amelyekre igény jelentkezett. Annak 

érdekében, hogy valóban produktív eredményeket érhessünk el, szükség van rá, hogy a 

társadalom egészét elérjük tevékenységünkkel, a többségi társadalom esetében 

szemléletformálást kívánunk elérni érzékenyítés céljából amiatt, hogy a meglévő előítéleteket 

csökkentsük, a könnyebb társadalmi integrációt elősegítsük, javítsuk a társadalmi együttélést. 

A projekttől minimálisan elvárt eredmény a projekt eredményeinek széles körben való 

terjesztése, a célcsoport tagjai esetében a tényleges, értékelhető jellemformálás. 


