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Sarkad Város Önkormányzata 99.994.372 Ft támogatásban részesült „A helyi identitás és
kohézió erősítése” című kiíráson a Széchenyi 2020 keretében, melynek mentén az
önkormányzatnak lehetősége adódik arra, hogy elősegítse városunkban a helyi társadalmi
kohézió erősítéséhez szükséges közösségi programok megvalósítását, a közbiztonság
javítását, a bűnmegelőzést, a közlekedés biztonságát célzó szemléletformálást.

A megnyert támogatásból az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra:
-

-

-

közösségi interjúk készítésére, közösségi beszélgetésekre, közösségi felmérésre (kérdőívek)
kerül sor a helyzetfeltárás érdekében
cselekvési terv és rendezvénynaptár készül
áttekintésre, szükség szerint megújításra kerülnek a település stratégiai programjai (helyi
esélyegyenlőségi program, közművelődési rendelet, stb.)
együttműködési megállapodások megkötésére kerül sor a Rendőrkapitánysággal, a Sarkadi
Általános Iskolával, az Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégiummal, a Gyulai
Szakképzési Centrum Ady Endre-Bay Zoltán Szakképző Iskolájával, A Családbarát
Egyesülettel, a Roma és a Román Nemzetiségi Önkormányzattal
közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítására kerül
sor az együttműködő partnerekkel (pl. Újszülöttek napja, Sarkad Napja, Szüreti felvonulás,
Elszármazottak találkozója, helyismereti kiállítások, stb.), feltárásra kerülnek a helyi
hagyományok (jeles napok, ünnepi rítusok, gasztronómia, stb.)
feltárásra kerülnek a helyi értékek („Röpülj páva kör”, népismereti tábor, „Városkönyv”,
generációk közötti tudásátadás, néptánc kör, stb.)
jó gyakorlatok megismerése, tapasztalatcsere céljából belföldi, illetve külföldi tanulmányútra
kerül sor
a bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását segítő programok valósulnak meg
(műhelyfoglalkozások, a bűnmegelőzés támogatása élménypedagógiai módszerekkel,
önvédelmi foglalkozások, kerékpártúrák szervezése a kulturált kerékpározás kialakítása, a
közlekedési szabályok megismertetése és népszerűsítése érdekében.
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A közösségi és kerekasztal beszélgetések, a megtartott rendezvények tapasztalatait
felhasználva folyamatosan aktualizálásra kerül a „Rendezvénynaptár” annak érdekében, hogy
olyan programok kerüljenek megszervezésre, melyek iránt a Sarkadon lévő két célterületen
élők részéről igény merül fel.
A projekthez kapcsolódóan a „Galériában” találhatók életképek a megvalósított programokról.
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