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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére 

 

Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület ”A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok 

támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

AZ Origo-Plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület” pályázatot kíván benyújtani  „A halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú 

programok támogatása” TÁMOP-33.39.A-12/1 számú pályázatra, melyhez kéri a települési Önkormányzat 

támogatását. 

 

A pályázat célja: Az iskolarendszerű oktatás a különböző hátrányokkal és tanulási problémákkal küzdők 

számára nem kínál megfelelő lehetőségeket, mely gyakran lemorzsolódásukhoz vezet. Megszerzett 

képzettség hiányában munkaerő-piaci esélyeik csökkennek. Jelen konstrukció célja ezen jelenség 

megelőzése, így a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek felzárkózási 

esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése.  

Ennek érdekében a konstrukció a tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló 

tanulásszervezési eljárások alkalmazását, valamint az alternatív, nem formális, informális tanulási 

formák, megoldások elterjesztését és azok formális oktatáshoz kapcsolását segíti elő, amelyek korábban 

nem, vagy csak elszórtan voltak jelen. Ezen tanulási formák hozzájárulnak a halmozottan hátrányos 

helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növelik esélyeiket a versenyképes 

szakképesítés megszerzéséhez és felsőoktatási intézménybe való bekerüléshez, illetve a munkaerő-piaci 

és társadalmi beilleszkedéshez.  

Jelen konstrukció keretében a tanodai programok fejlesztése, bővítése és megvalósítása 

támogatható. A tanodai környezet által biztosított nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkör, 

valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és 

a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. A tanodák a 

résztvevő tanulók személyes helyzetére szabott nevelést, személyiségük fejlesztését biztosítják, ahol 

lehetőség van a képességeik és érdeklődésük alapján szervezett tehetségkibontakoztatásra. Az iskolai 

lemorzsolódás mérséklésében fontos szerepet játszó tanoda hálózat közoktatási intézményrendszerrel való 

együttműködése, kapcsolatai megerősítése elengedhetetlen. 

A kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék be az 

általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, 

hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.  
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Ehhez kapcsolódóan részcélok: 

- a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik, készségeik fejlődjenek, 

- növekedjen a programba résztvevő érettségit szerző végzős (8. évfolyam) tanulók, 

valamint a minőségi szakképzésben továbbtanulók száma. 
 

A támogatott pályázatok várható száma a Közép-Magyarországi régióban 105-120 db. 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 

30.000.000 Ft lehet.. 

 

A pályázatok benyújtása 2012. október 08-tól 2012. november 30-ig lehetséges. 

 

A beérkezett kérelem és a szándéknyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület ”A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok 

támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület 

”A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – 

Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételét 

elviekben támogatja 

 

 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület 

 

Abony, 2012. november 29.  

 

 

               Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

   polgármester 

 


