Beszámoló
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Bársony és "Handicap" Alapítvány
Az

alapítvány

által

megpályázott

VP6-19.2.1.-82-8.1.5-17

kódszámú

„Tematikus

rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása” című LEADER helyi felhívás, amely
támogatásra került és ennek keretében megvalósításra került egy tematikus rendezvény.
A projekt keretein belül rendezvényszervezés valósult meg a Bársony és "Handicap"
Alapítvány részére. A projekt megvalósítási helyszíne: 7932 Mozsgó, külterület 0140. Az
esemény 2020. 08. 17-én került megtartásra.
Az alapítvány céljai között szerepel a hátrányos helyzetű gyerekek lovagoltatása, akik
eddig anyagi helyzetük miatt nem vagy nagyon keveset lovagolhattak, illetve az
egészséges és fogyatékkal élő emberek integrációs foglalkoztatása. Mivel a falvak
lakossága mindig hátrányban van a városok lakóival szemben, ezért az alapítvány kíván
eljutni a környező falvakba és ott lovagoltatást szervezni. A lovaglás nem csak fizikailag
hat jótékonyan az emberre, hanem befolyásolja gondolkodásunkat, érzelmeinket. Hiszen
olyan különleges sportról van szó, melyet ember és állat csak tökéletes összhangban képes
folytatni. A programok fő célja a lakosság közösségét formáló tevékenységek létrehozása,
környezetvédelem fontossága, tudatossá tétele. Sport tevékenységekre való felhívás,
közös sportolás, szociális készség, társas kapcsolatok fejlesztése. Mindenki számára
elérhetővé tettük a rendezvényt, hiszen a látogatása díjtalan volt. A megvalósult
rendezvény tematikus tartalommal, innovatív sajátosságokkal megtöltve hozzájárult a
térségi öntudat kialakításának eszközével a térségi együttműködések kialakulásához. A
kritikus helyzetű csoportok periférikus helyzetének feloldásához a fiatalok elvándorlásának
megállításán, a falvak elnéptelenedésének visszafordításán keresztül. Összekovácsolta a
családokat a közösen eltöltött nap során. Mindegyik korosztály egyaránt jól érezte magát
az eseményen, mivel mindenki talált magának megfelelő elfoglaltságot. A program 1
rendezvénynappal valósult meg. A rendezvény megvalósítása során bemutatkozási
lehetőséget kapott 1 LEADER térségi helyi élelmiszer termelő vagy kézműves ingyenesen.
A projekt tartalmazott környezet megóvásával kapcsolatos vállalási elemet. Ez a
rendezvényen lezárásaként szemétgyűjtéssel valósult meg, mely kutyasétáltatással került
egybekötésre. A program legalább 5 érzékeny célcsoport és korcsoport bevonásával
valósult meg. Ők a következők: nők, idős és fiatal korosztály, romák, hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A projekt készültségi foka 100 %. A projekt
hiánytalanul megvalósításra került.

