
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 | 07 | 01 

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

HIT GYÜLEKEZETE 

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT AJKAI TANKERÜLETE 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

„EGYÜTT - EGYMÁSÉRT!” KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A VÁROSI KÖZÉPISKOLÁKBAN 

TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 

 

Ajka város Önkormányzata a HIT Gyülekezetével és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai 

Tankerületével együttműködésben a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 azonosító számú, a „Közoktatási 

intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő 

támogató formák bevezetése)” című pályázati konstrukció keretében elindítja az „Együtt - 

egymásért!” című projekt megvalósítását. A projekt 13.883.500,-Ft összegű támogatást nyert el. 

 

A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzen be a szűkebb és 

tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületéhez tartozó Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 30 tanulója, valamint a HIT Gyülekezet által fenntartott Ajkai Szakképző Iskola és 

Kollégium Bánki Donát Intézményegységének 60 tanulója vehet részt a programban. A tanulók a szükséges 

50 óra közösségi szolgálatot egy év alatt, szervezett keretek között végezhetik el három tevékenységi 

körben. 

A szociális tevékenységek keretében a diákok idős embereknek segítenek a szociális intézményekben. Az 

oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek keretében a tanulók alsóbb évfolyamokon korrepetálási 

feladatokat fognak végezni, emellett a közgyűjteményben kisegítő feladatokat is ellátnak és idősek számra 

oktatást biztosítanak. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenységeken 

vesznek részt. Végül a környezetvédelmi tevékenységeken belül parkok és közösségi terek rendezését és 

tisztítását fogják ellátni. Ugyancsak ebben a tevékenységi körben nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális 

és egyházi intézmények környezetének rendezését, fa és növényültetést, valamint avar összegyűjtését 

vállalták az iskolák és a közösségi munkát végző diákok. 

Ezáltal a projektben résztvevő fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. 

Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan 

kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), 

amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. 

A projekt megvalósítását segíti a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, a Nagy László 

Városi Könyvtár és Szabadidő Központ és a Városi Intézmények Működtető Szervezete. 

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 


