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Szigetvári Dolgozók Horgász Egyesülete
Az általam megpályázott VP6-19.2.1.-82-8.1.7-17 kódszámú felhívás „Generációkon
átívelő kezdeményezések támogatása” című LEADER helyi felhívás, amely támogatásra
került és ennek keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök, melyek nagyban segítik
az egyesület tevékenységének további fejlesztését, sokszínűsítését.
A projekt keretén belül eszközbeszerzés valósult meg a Szigetvári Dolgozók Horgász
Egyesülete részére. A megvalósítási helyszíne a projektnek: 7981 Tótszentgyörgy, 06/1
helyrajzi szám.
A pályázat keretein belül beszerzésre kerülő eszközök révén az egyesület által szervezett
rendezvényekhez

szükséges

legfontosabb

eszközök

biztosítottá

váltak,

ezáltal

rendszeresen fogunk rendezvényeket tartani a közösségi élet aktivitása, a közösségi
kohézió erősítése céljából. A rendezvények célja erősíteni a közösségi kohéziót az
egyesület tagjai és családtagjaik között, a település és térség lakosai között, a generációk
közötti kapcsolatot és tudás átadást, az együttműködést. A fejlesztés célja továbbá a
település természeti értékeinek bemutatása, ezáltal a lokális identitás erősítése, valamint
a horgászat, mint rekreációs szabadidős tevékenység népszerűsítése. A projekt keretein
belül eszközbeszerzés történt, ezen belül beszerzésre kerültek a következők: 1 db laptop,
1 db nyomtató, 1 db fényképezőgép, 1 db rendezvény sátor, 8 db sörpad garnitúra, ezeken
az eszközökön felül projektmenedzsment és tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységek
valósultak meg. Az informatikai eszközök továbbá nagyban segítik az egyesületnek az
adminisztratív munkák megkönnyítését, elvégzését. Ennek köszönhetően a szükséges
dokumentumokat saját magunk el tudjuk készíteni és ki tudjuk nyomtatni, nem szükséges
nyomda felkeresése az említett dokumentumok kinyomtatása miatt. A fényképezőgép
segítségével megörökíthetők olyan a pillanatok, amelyek akár a gyermekek vagy felnőttek
számára kedves emlék maradhat. A fejlesztés munkahely megőrzésével nem járt. A
fejlesztés legalább 3 korosztály bevonásával valósult meg. Ezek a következők voltak: X
generáció (1960-1979 között születettek), Y generáció (1980-1994 között születettek),
valamint Z generáció (1995-2010 között születettek). Ezáltal több bevonásra került
korosztályra hatással lévő fejlesztésnek minősül a projekt, mivel több generációt sikeresen
bevontunk a projektbe. A projekt tartalmaz környezet megóvásával kapcsolatos vállalási
elemeket, ezek abban valósultak meg, hogy az egyesület előnyben részesíti az elektronikus
ügyintézést, valamint az újrahasznosított papír esetenkénti használatát, továbbá az
egyesület által szervezett versenyeket követően hulladékgyűjtés lefolytatása a verseny
résztvevőivel közösen történt meg. A projekt készültségi foka 100 %. A projekt
hiánytalanul megvalósításra került.
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