Szeretettel köszöntjük
a Nap Harmata Közhasznú Alapítvány
Galamboki Fészek Tanoda elnevezésű projekt
1. hírlevelének olvasójaként!

A Nap Harmata Alapítványt egy szakmai közösség hozta létre 2011-ben, akik eddig is
számos projektet valósítottak meg az alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű
fiatalok képzése, kulcsképesség fejlesztése, foglalkoztatása terén.
Az Alapítvány célja a Nyugat-dunántúli régió munkaerőpiacának fejlesztése érdekében
olyan tevékenységek folytatása, mely az álláskeresők, a munkaerőpiacon halmozottan
hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatal felnőttek, elsősorban a mezőgazdaság
területén történő munkahelyteremtését gyakorlatorientált képzését, komplex
gondozását vállalja fel, hogy a felkészítés eredményeként (re)integrálja őket a munka
világába, ezzel elősegítve társadalmi integrációjukat.
Bővebb információt rólunk, programjainkról a www.anapharmata.hu honlapunkon
olvashat!
Jelenleg a TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0011 azonosítószámú projekt keretében Tanoda
programot valósítunk meg, amelynek célja, hogy 30 általános iskolás, 5.-8.
osztályos, HH és HHH, köztük a roma gyermekek felzárkózási esélyeit növelje, az
iskolai lemorzsolódást csökkentse. A projektben tanulást támogató, az egyéni tanulási
igényekre
reagáló
tanulásszervezési
eljárások,
szabadidős
tevékenységek
alkalmazására kerül sor, amelyek hozzájárulnak a tanulók továbbtanulási útjainak
megerősítéséhez, növelik esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez,
illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.
A projekt 2013. június 1-jén kezdődött, 2015. február 1-jével zárul, helyszíne:
Galambok, Somogyi Béla utca 14.
A szakemberek júliusi felkészülésén a Galamboki Általános Iskolában kialakításra,
egyeztetésre kerültek a szakmai dokumentumok (SZMSZ, házirend, órarend, nevelésioktatási program).
A Tanoda iránt érdeklődőknek Lakossági fórumot, illetve Nyitó rendezvényt
tartottunk, ahol bemutatásra került a Tanoda épülete, a tervezett tevékenységek,
illetve a résztvevők közösen emlékfát ültettek az udvaron.
A kiválasztott 30 fő részére a tantárgyi felkészítés, felzárkóztatás heti 16 órával
folyamatosan zajlik hétfő- szerda-pénteki napokon. A keddi és csütörtöki napokon
szabadidős programok kerülnek megszervezésre, valamint Tanodán kívüli
szabadidős program keretében Nagykanizsán egy közösen kiválasztott filmet is
megnéztek a tanulók.
A Tanodai együttműködés keretében meglátogatásra került az Apáti Iskoláért
Alapítvány által működtetett „Várlak" Tanoda, illetve részt vettünk a Vidéken Élők
Esélyeiért Egyesület által működtetett Létra Tanoda (Zalabaksa) rendezvényén.
Együttműködő partnereink: Galamboki Általános Iskola, Vidéken Élők Esélyeiért
Egyesület, MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány, Zalakarosi Szociális
Alapellátó Központ.
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A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett pályaválasztási
kiállításon járt 9 fő 7-8. osztályos Tanodás tanulónk, ahol pályaorientációs és
pályaismeret bővítését szolgáló foglalkozásokon, szakmai előadásokon vettek részt.
Hírlevelünket a projekt keretében még két alkalommal olvashatja, ahol terveink szerint
beszámolunk a következő 6 hónapban megvalósított tevékenységekről, elért
eredményekről.
A hírlevél megjelenéséig is nyomon követhet minket, megtekintheti az egyes
programokról készült fényképeket a https://www.facebook.com/napharmata
oldalunkon!
Ha ismer olyan szervezetet a környezetében, aki örömmel tájékozódna az Alapítvány
életéről, a Tanoda projektben végzett tevékenységekről, kérem jelezze felénk
szervezet név, e-mail cím megjelölésével és a továbbiakban részére is eljuttatjuk a
hírlevelünket. Amennyiben viszont nem kíván a későbbiekben rólunk ily módon
információt szerezni, kérem hogy a napharmata@gmail.com e-mail címen jelezze
részünkre név, e-mail cím megjelölésével és törölni fogjuk az adatbázisunkból.
Ha véleménye, észrevétele van felénk a hírlevél
kapcsolatban, kérjük jelezze részünkre e-mailben!

tartalmával,

megjelenésével

Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelt bennünket!
A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány munkatársai
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