CLLD Közösségek Randevúk
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01012
Megítélt támogatás: 2 500 000 Ft
Általános célunk: Közösségi és kulturális innovatív programok, együttműködések megvalósítása, a társadalmi kohézió és
a népességmegtartó képesség erősítése, a leszakadó csoportok támogatása.
Konkrét célok:
Szomszédvári randevú:
Fejlesszük a Bonyhádon az azonos körzetekben élő családok kapcsolatrendszerét, közösségeiket, összetartását,
együttműködési készségét!
-

Biztosítsunk szebb, élhetőbb, komfortosabb lakókörnyezetet a lakók számára!

-

Támogassuk a közösség fejlődését a családok közötti kommunikációt!

A lakók és a városvezetés közötti kommunikációt támogassuk, tegyük lehetővé a kötetlen keretek közötti
közvetlen beszélgetések lehetőségét!
-

Más városrészek számára követendő példát adjunk az önkéntesség és a közösségépítés területén.

A megújuló Perczel Mór Pihenőparkot környező házak látványa javuljon, hogy a megvalósuló programokra
érkezők elégedettebbé váljanak!
A program keretében 2 alkalommal tartunk Szomszédvári Randevút.
1. A Fáy András lakótelepen a 2019. 8-9-10 lakóházak által határolt park helyszínnel, ahol a lakók közreműködésével 3
padot és 3 köztéri hulladéktároló helyezünk el, illetve a vírushelyzet miatt elmaradt közös főzés és programok költségén
kreatív ugrópályát alakítunk ki.
A program 2020. október 3-án valósult meg.
2. Szomszédvári randevút a Gyár utcai tömbök lakóval 2021. tavaszára, nyarára tervezzük, amikor azt a vírushelyzet
lehetővé teszi.
A programban eredetileg tervezett Tavasz ébredése című ifjúsági színdarab bemutatása fiatalokkal a járványhelyzet
okán nem jöhet létre. Így a programot a helyzethez alkalmazkodva módosítottuk.
3 helyszínen, a Fáy András lakótelepen, a Perczel kertben és a Perczel Mór Szabadidőparkban osztunk ingyenesen a
lakosságnak 2 rétegű, betétezhető arcvédő maszkokat. A maszkok alapanyagát a lakosság ajánlotta fel, illetve önkéntesek
segítenek a szabásban, varrásban és kiosztásban is. Minden helyszínen legalább 100 - 100 db kerül kiosztásra.2020.
decemberében a Fáy lakótelepen már 100 db-ot önkénteseink kiosztottak, illetve 2021. januárjában 50 db-ot a Perczel
kertben adtak ki.
2021. január 1-jétől indult a projekt keretében a Bonyhádoló Facebook oldal, amelyen minden nap legalább 1
alkalommal teszünk közzé Bonyháddal, a lakossággal kapcsolatos írásokat, képeket, cikkeket politikamentesen, pozitív.
értékőrző szándékkal.
Már az első héten több százan csatlakoztak az oldalhoz.
Itt is meghirdetjük programjainkat, rejtvényeket, visszaemlékezéseket, felhívásokat teszünk közzé illetve a
maszkosztás helyeit, időpontját is.

