„ÖBÖL PROGRAM” avagy fiatalok kompetenciafejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében
Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
A projekt megvalósításának ideje:
2013. 01. 01 – 2014. 12. 31.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A támogató szervezet neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 20.514.544 Ft (100%).

A PROJEKT LEÍRÁSA:
A Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő pályázatot nyújtott be 3 kreatív ipari területhez
kapcsolódó kompetenciafejlesztő program megvalósítására 2012. március 9-én, amelynek
eredményeként 20.514.544 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” 3. ütem – A)
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését
elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című, TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú
pályázatán.
A támogatási szerződés 2012. november 9-én lépett hatályba.
Balatonfűzfő lakosainak erőteljesebben kell megküzdenie az életminőséget jelentő szakmai, illetve
felsőfokú végzettség megszerzéséért, mivel a településeken található szolgáltatások, képzési
lehetőségek csekélyek. Emellett a gazdasági fejlődés ütemének alakulása, valamint a gazdaság
munkaerő-igényének változása következtében az utóbbi években a korábbiaknál jelentősebb
szerepet kapott a munkavállalók tudástőkéje, illetve a munkavállalók alkalmazkodóképessége a
változó kompetencia-elvárásokhoz.
Ezt az igényt szolgálva a projekt fő célja a helyi és kistérségi lakosság nem formális és informális
módon történő kompetenciafejlesztése 3 kreatív ipari területen: a fotográfia, az előadóművészet és az elektronikus sajtó által.
A projekt célcsoportjai: általános és középiskolai tanulók
Foglalkozás-sorozataink:
1.

Fotográfia

A fotografálás feltalálása óta nem tudunk és nem is akarunk fényképek nélkül létezni. A fényképek
őrzik meg emlékeinket, határozzák meg egyéni és kollektív tudatunkat, identitásunkat. Tudást,
információkat és érzelmeket közvetítenek. Elsődleges célunk a résztvevő diákok egyéni
látásmódjának kialakítása, látókörének szélesítése.
Másodlagos célunk segíteni azon hallgatókat, akik ezt a tevékenységet hivatásuknak szeretnék
választani. Ahhoz, hogy a résztvevők egy versenyképes tudás birtokosaivá válhassanak, ismerniük
és birtokolniuk kell a fotografálás technikáját, technológiai újdonságait. Megfelelő fotográfiai
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szakismerettel többféle területen is el lehet helyezkedni, mint például: fotográfusi munkakörökben
alkalmazott fotográfusként, fotográfus tervezőként, fotóillusztrátorként; a fotográfia és a vizuális
média különböző szakterületein fotóriporterként, sajtófotósként, stb.
2.

Előadó-művészet

Az előadó-művészet kreatív területen a célunk, hogy a fiatalok olyan képességekkel
gazdagodjanak, melyek segítik őket az életben való helytállásban. A verbális és nonverbális
kifejezési eszközök, a szép magyar beszéd, a helyes hangsúlyozás elsajátítása; a megfelelő
kommunikáció, beszéd, a tárgyalókészség; a határozott fellépés és megnyilvánulás gyakorlása
fontos szempontok nemcsak a felvételinél, hanem később, a munka világában való
elhelyezkedésben, előrelépésben is.
3.

Elektronikus sajtó

A nyomtatott sajtó ma is fontos szerepet játszik a tájékoztatásban. Azonban egyre meghatározóbb
az elektronikus sajtó, mely átveszi a vezető szerepet e területen. Az internetes napilapok és
folyóiratok mellett a kereskedelmi rádiózás és televíziózás szintén tág teret nyit a fiatal generáció
számára. A pályázat tárgyát jelentő képzéseink révén a résztvevők megismerkednek az
elektronikus sajtó válfajaival, televíziós alapismeretekkel, a műsorvezetői, riporteri és szerkesztői
munka ismérveivel, stb.
A projekt fenntartási időszakának 5 évében az általunk választott kreatív ipari területekből (a
fotográfia, az előadó-művészet és az elektronikus sajtó területen) szeretnénk évente egy
foglalkozás-sorozatot lebonyolítani.
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Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-88-451-056
+36-20-924-3038
muvkpfuzfo@invitel.hu, konyvtar.fuzfo@upcmail.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu, www.balatonfuzfo.hu,

http://www.esza.hu

http://www.nfu.hu
http://ujszechenyiterv.gov.hu
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