TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE
A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL
Kedvezményezett: Miskolci Egyházmegye
Projekt címe: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz.
Hisz nélkülem semmit sem tehettek." (János 15,5) Emberközpontú lelkipásztorkodás a Miskolci
Egyházmegyében
Támogatás összege: 25,00 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.04.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00462
PROJEKT BEMUTATÁSA
Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek
létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a
meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A megvalósításra kerülő pályázati konstrukció elsősorban a
fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül
szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes
alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi
kiegyenlítődést.
A hamarosan induló pályázat közvetlen célcsoportja 14-35 éves fiatalok és 60 év felettiek, Közvetett
célcsoportja a Miskolci Egyházmegye területén élő görögkatolikus, katolikus családok, papcsaládok
ministránsok, aktív és nyugállományú atyák, intézményeink dolgozói tanulói dolgozói. Egyházmegyénk
Észak-kelet Magyarország területén fekszik, sajnos ezen a vidéken elég nagy a munkanélküliség és
bizonyos helyeken a szegénység. Ezért úgy gondoljuk, hogy a családjaink legfontosabb feladata a
reménység, a jövőbe vetett hit továbbadása kell hogy legyen. Fontosnak tartjuk, hogy erősítsük ezeket a
családokat, hiszen Ők képviselik görögkatolikus egyházunk jövőjét is. Ennek érdekében a következő
programokat valósítjuk meg:
1. célcsoport toborzást, bevonást
2. önképzést
3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt
támogató események szervezése, lebonyolítása;
4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezését, közvetítését;
5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás
Jelen projektünkkel hozzájárulunk:
• a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
• az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
• a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
• a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával,
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

