Herman Ottó Intézet által jóváhagyott IKSZT szolgáltatási- és programterv
Jóváhagyás dátuma: 2015-12-13
Szervezet neve: Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő neve: Verbói Gábor József
MVH ügyfél regisztrációs szám: 1003576742
Pályázati azonosító szám: IKSZT/2008/1-0635
Féléves programterv időszaka: 2016-01-01 - 2016-06-30
Megvalósítás

1. alkalom

2. alkalom

3. alkalom

4. alkalom

A program
megnevezése

Programtípus

A program
tervezett
időpontja

Résztvevők
A program céljának rövid leírása és a
tervezett
célcsoport megjelölése (max. 500
létszáma
karakter)
(fő)
I. - Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2016-01-15
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2016-02-12
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2016-03-11
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2016-04-08
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
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gazdálkodói
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
6. alkalom
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2016-06-10
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
II. - Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont
működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése
1. alkalom
Farsangi Buli
Diszkó
2016-02-12
150
Főleg a fiatalok azok, akik szabadidejüket
igénytelen szórakozással töltik ezért a
program célja a 12-29 éves korosztály
kulturált szórakozási lehetőségének
megvalósítása a közösség erősítésével.
Mivel a legközelebbi, kulturált szabadidő
eltöltésére alkalmas szórakozóhely 20 kmre található a településtől az anyagi
lehetőségek miatt ez nagyon kevés fiatal
számára érhető el, így van igény a
programra. A tánc mellett meghirdetjük
egyéni és csoportos jelmezversenyt is. A
zenét a helyi fiatalok biztosítják.
Célcsoport: a településen élő 12-29 éves
korosztály
2. alkalom
Két keréken Kirándulás
2016-06-11
25
Szeretnénk felhívni a ifjúsági korosztály
kerékpáros túra
figyelmét a mozgás fontosságára,
környékünk szépségeire, felfedezni a
környék látnivalóit, elfeledett
nevezetességeit. Tervezett úti cél ez
alkalommal a Kishartyáni Kőlyukoldal,
egy földtani képződmény. A több emelet
magasságú homokkő falban a monda
szerint remeték lakóhelyéül szolgáló,
illetve a törökdúlás idején a lakosság
búvóhelyéül használt üregek találhatók. A
kirándulással célunk bővíteni ismereteiket
környezetünkről, a környékünk értékeinek
megismerése.Célcsoport a 12-29 éves
korosztály. Célcsoport: a településen élő
12-29 éves korosztály
3. alkalom
Új Év Kupa
Sportprogramok
2016-01-22
40
A program célja a közösség megerősítése,
a sport segítségével. A Szüret Kupa sikere
után a kispályás Új Év Kupát is
megvalósítjuk hiszen erre a típusú
programra is van igény a fiatalok körében.
Terveink szerint jelmez viselése teszi majd
különlegessé a programot. Célcsoport: a
településen élő 12-29 éves korosztály.
Célcsoport: a település 12-29 éves
korosztálya
4. alkalom
Sportolj velünk!
Sportprogramok
2016-05-20
40
Célunk a közösség megerősítése, a mozgás
5. alkalom

Segítség a gazdáknak

Fogadóóra

2016-05-13

3
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5. alkalom

Zöld Nap

Vetélkedő program

2016-03-25

40

6. alkalom

Poverpol nap

Kézműves foglalkozás

2016-04-02

15

1. alkalom

Mozi hétfő

2. alkalom

Mesék utján - Idősek
mesemondó napja

III. - Közművelődési programok szervezése
Filmvetítés
2016-06-06
20

Hagyományőrző
program

2016-04-18

60

népszerűsítése. Elsősorban kispályás foci
szerepel terveink között, erre van igény a
fiatalok körében. Célcsoport: a településen
élő 12-29 éves korosztály, célunk a
településen élő csoportok egymáshoz való
viszonyának javítása. Célcsoport: a
Célcsoport: a településen élő 12-29 éves
korosztály
Szeretnénk folytatni a
környezetvédelemmel kapcsolatos
programok szervezését. témakörében, ezek
egyike a Föld Napja alkalmából
megvalósítandó "Zöld Nap" vetélkedő is.
Célunk a környezettudatosság erősítése,
olyan program megvalósításával ami segíti
a fiatalokat saját településük, környezetük
megóvásában, előzetes környezetvédelmi
akciókra (pl. elemgyűjtés, kupakgyűjtés)
alapozott kérdéseken keresztül adhatnak
számot ismereteikről a részvevők.
Célcsoport: a településen élő 12-16 éves
korosztály. Célcsoport: a településen élő
fiatalok
Ez alkalommal a paverpol technikával
foglalkozunk, készítünk szebbnél szebb
tárgyakat. Nagyon népszerűek ezek a
foglalkozások, mert aránylag hamar, az
egyéni fantázia és ügyesség függvényében,
készülnek el a szebbnél szebb tárgyak.
Ennek az anyagnak a segítségével szinte
minden, már kidobásra ítélt anyag
újrahasznosítható, tetszetős dísztárgyakat
készíthetünk belőle. A foglalkozás
kreativitás fejlesztésén túl hozzájárul a
környezettudatos szemlélet alakításához
is.A kreativitás, és a kézügyesség
fejlesztése mellett jó alkalom a foglalkozás
az ifjúsági közösség erősítésére is.
Célcsoport: a település fiataljai Célcsoport:
a településen élő 12-29 éves korosztály
Ezzel a programmal az idősebb korosztály
célozzuk meg. A Gyógyító hagyomány Füvesasszonyok, kenőemberek c. film
vetítésére invitáljuk a természetes
gyógymódok iránt érdeklődő érdeklődőket
hiszen a film középpontjában sok
évszázados népi tapasztalatok állnak. A
filmvetítés után pedig természetgyógyász
segítségével beszéljük át a látottakat.
Célunk az ismeretátadás,
szemléletformálás. Célcsoport: a
településen élők
2012-ben hagyományteremtő szándékkal
hirdettük meg a nyugdíjas klubtagoknak a
felnőttek mesemondó versenyét. A
verseny olyan népszerű lett, hogy már
megyei szintre nőtte ki magát, és 2016-ban
már ötödik alkalommal kerül
megrendezésre. A rendezvényre eljönnek a
megye több településéről a meséket
szerető idősek és mutatják be kedvenc
meséiket a jelenlévő érdeklődők örömére.
Célunk bemutatkozási lehetőség
biztosítása az idősek számára,
településünk pozitív hírének erősítése.
Célcsoport: a települési és megyei
nyugdíjasklubok tagjai, a település lakói.
Célcsoport: a település és a megyei idősei
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3. alkalom

4. alkalom

5. alkalom

6. alkalom

1. alkalom

Hagyományok
nyomában gyertyamártás

Ismeretterjesztő
előadás

2016-02-05

20

Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony
ünnepéhez közel a gyertyamártás
mesterségével ismerkedhetnek meg ez
alkalommal az érdeklődők. Az emberiség
már több mint két ezer éve használja a
gyertyákat, évszázadokon át
elengedhetetlen háztartási kelléknek
számított. A szegényebb emberek állati
eredetű hulladékból készült
faggyúgyertyákat használtak. A program
célja az ismeret átadás, a gyertyakészítés
történetével és alapanyagaival
ismerkednek meg majd gyertyát
mártogathatnak maguknak az érdeklődők,
elkészítik saját gyertyájukat. Célcsoport: a
település lakói
A Palóc varázslat Ismeretterjesztő
2016-03-19
40
Ez alkalommal az Ipolytarnóci
nógrádi természeti
előadás
őskövületekhez - az Ősvilági vagy Palóc
csodák
Pompeji - látogatunk el és
megismerkedünk a régmúlt emlékeit őrző,
világhírű természetvédelmi területtel, egy
vulkánkitörés során betemetett miocén
kori lelőhellyel. Megismerkedhetünk a
bükkábrányi ősfenyőkkel, a Tuzson
Lombkorona sétánnyal, a Miocén erdővel
és a tanösvényekkel is. A 4D moziban
animációs filmen elevenedik fel a tovatűnt
világ. Hazafelé a nógrádszakáli Párispatak szurdokvölgyét nézzük meg mely
egyedülálló geológiai formációknak ad
otthont és sokan Palóc Grand Canyonként
emlegetik. A kirándulás során
megismerkedhetünk környékünk jelentős
geológiai és földtani emlékeivel ami
hozzájárul ismereteink bővítéséhez, tágabb
lakókörnyezetünk megismeréséhez. A
programcélcsoportja a település lakossága.
Célcsoport: a település lakói
A Magyar Kultúra napja Művészeti programok
2016-01-22
60
A magyar kultúra napjához kapcsolódó
programunk alkalmat ad arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
hagyományainknak, gyökereinknek,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző szellemi értékeinket. Ebből az
alkalomból rendezzük meg művészeti
programunkat ahol zenei és irodalmi
alkotásokkal lépnek fel a település
óvodásai, az általános iskola tanulói, a
művészeti iskola növendékei valamint a
népdalkör tagjai is. Célcsoport: a település
lakossága
A zene a miénk!
Művészeti programok
2016-05-27
70
Ez alkalommal lehetőséget biztosítunk
arra, hogy a zene szakkör résztvevői
bemutatkozzanak. 2009 óta működik
zeneszakkör, kisebb nagyobb
megszakítással 8-10 fő részvételével.
Mindig szívesen vesznek részt egy közös
zenélésen. Rendszeres résztvevői az
IKSZT-s rendezvényeinknek is. A
programmal több célunk valósul meg:
közösségépítés a közös tevékenységgel, a
zene megszerettetése, valamint
bemutatkozási lehetőség a gyerekek
számára. Célcsoport: a település lakói
IV. - Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
Segítség a
Fogadóóra
2016-05-10
7
A fogadóóra során segítséget kapnak az
vállalkozóknak
érdeklődők az önkormányzat
ügyintézőjétől a helyi iparűzési adó
megfizetésével kapcsolatos kérdéseikben,
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nyomtatványok helyes kitöltésében, illetve
a pályázati lehetőségekről is. Célcsoport: a
település egyéni vállalkozói, vállalkozásai.
Célcsoport: a település vállalkozói
V. - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) bekezdésében
meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelése, vagy - kizárólag abban az esetben, ha a
településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen nyilvános könyvtári ellátás elérhető - olvasósarok működtetése;
1. alkalom
Könyves csütörtök
Olvasókultúra
2016-01-28
20
Könyves csütörtök célja, a könyvtári
fejlesztő program
eligazodás segítése, kedv csinálás az
olvasáshoz.Ez alkalommal a farsanghoz
kapcsolódó mesékkel ismerkedünk meg. A
foglalkozás játékos vetélkedővel zárul
amellyel a résztvevők ellenőrizhetik az
elsajátított ismereteiket és farsangi álarcot
is készíthetnek az érdeklődők. Célcsoport:
a településen élők
2. alkalom
Könyves csütörtök
Olvasókultúra
2016-05-12
20
Könyves csütörtök célja, a könyvtári
fejlesztő program
eligazodás segítése, kedv csinálás az
olvasáshoz. Az alapozó könyvtárismeret
megszerzése után megismertetni a
könyvtár és az igénybevehető információs
szolgáltatások használatát,pl: hogyan lehet
más könyvtárak internetes katalógusában
keresni, igénybe venni könyvtárközi
kölcsönzéseket. A foglalkozások játékos
vetélkedővel zárulnak amellyel a
résztvevők ellenőrizhetik az elsajátított
ismereteiket. Célcsoport: a település lakói
VI. - Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy
teleházként, vagy e-Magyarország pontként.
1. alkalom
NetElek
Klub
2016-01-28
6
Az internetes helységünket nagyon sok
általános iskolás gyermek látogatja. A
klubfoglalkozások során szeretnénk
segítséget nyújtani nekik a biztonságos
internetezéshez és olyan hasznos oldalakra
felhívni figyelmüket ami a tanulást,
szórakozást segíti. A programot az IKSZT
eTanácsadója vezeti. Célcsoport: a
településen élő 6-14 éves korosztály.
Célcsoport: a településen élő iskolások
2. alkalom
NetElek
Klub
2016-05-12
6
Az internetes helységünket nagyon sok
általános iskolás gyermek látogatja. A
klubfoglalkozások során szeretnénk
segítséget nyújtani nekik a biztonságos
internetezéshez és olyan hasznos oldalakra
felhívni figyelmüket ami a tanulást,
szórakozást segíti. A programot az IKSZT
eTanácsadója vezeti. Célcsoport: a
településen élő 6-14 éves korosztály.
Célcsoport: a településen élő iskolások
VII. - Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
1. alkalom
Segítség a civileknek
Tanácsadás
2016-02-01
3
Két civilszervezet rendszeresen igénybe
veszi nonprofit menedzser végzettségű
munkatársunk segítségét. Gyakran kérnek
tanácsot aktualitástól függő témákban. Ez
alkalommal a közművelődési statisztika
benyújtásra kötelezett civilszervezeteknek,
illetve a kötelező alapszabály módosítással
kapcsolatban nyújtunk segítséget.
Célcsoport a településen működő
civilszervezetek. Célcsoport: a település
civil szervezeteinek képviselői
XI. - Egészségfejlesztési programok megvalósítása
1. alkalom
Télen is egészségesen
Egészségfejlesztési
2016-01-28
30
A program célja az egészséges táplálkozás,
program
a helyes étkezési kultúra népszerűsítése.
Hogyan vészeljük át a téli időszakot,
hogyan erősíthetjük immunrendszerünket
olcsó házi praktikák segítségével, és
hogyan kerüljük el majd a tavaszi
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2. alkalom

1. alkalom

1. alkalom

2. alkalom
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fáradságot. Célcsoport: a
településlakossága. Célcsoport: a település
lakossága
Mézes nap
Egészségfejlesztési
2016-05-16
40
Az egészséges táplálkozás fontosságával
program
és a mézfogyasztás jótékony hatásaival
ismerkedhetnek meg a programon
résztvevők, hiszen a méz igazi kincsestár,
különleges tápanyagokat tartalmaz,
rengeteg dolgot orvosol, és még a
szépségápolásban is hasznát vehetjük.
Megtudhatjuk hogyan és mit gyógyítsunk
mézzel, kiknek nem ajánlott a
mézfogyasztása, illetve mely mézet
ehetnek pl. a cukorbetegek. A program
során a Palóctáj Méhész- és
Környezetvédő Egyesület tagja lesznek
segítségükre hogy megismerjük a mézben
rejlő ásványi anyagokat, vitaminokat, hogy
egészségesebbek legyünk egész évben.
Reméljük, hogy a tavaszi időjárás
kedvezően alakul és lehetőségünk lesz a
program során az akácméz pergetését is
kipróbálni. Célcsoport: a település
lakossága Célcsoport: a település lakói
XIV. - Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)
Ügyfélkapu - az ajtó
Elektronikus
2016-01-25
6
Tapasztalatunk szerint még mindig
ami mindig nyitva
közigazgatási végpont
kevesen rendelkeznek ügyfélkapu
szolgáltatás
regisztrációval, pedig egyre több területen
nélkülözhetetlen már az elektronikus
szolgáltatás. Célunk megismertetni az
érdeklődőket az ügyfélkapu nyújtotta
lehetőségekkel, pl. adóbevallás,
okmányirodai időpont foglalás, ügyintézés
otthonról, pályázatok benyújtása,
ingatlankereső, stb. Célcsoport: a település
lakossága.
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Álláskeresők segítése
Tájékoztató
2016-02-29
15
Ez alkalommal is segítséget nyújtunk
rendezvény
munkahelyet keresőknek az önéletrajz,
motivációs levél írásban. Segítséget
nyújtunk az internetes álláskereséshez is,
pl: milyen honlapokat érdemes
felkeresniük,hogyan tudnak eligazodni az
álláskereső oldalakon. Részt vesz a
programon az önkormányzat ügyintézője
is, aki az aktuális képzési lehetőségekről
ad tájékoztatást az
érdeklődőknek.Célcsoport: a településen
élő álláskeresők. Célcsoport: a településen
élő álláskeresők
Álláskeresők segítése
Tájékoztató
2016-05-09
15
Célunk megismertetni a munkahelyet
rendezvény
keresőkkel hogyan hogyan kell
önéletrajzot, motivációs levelet írni.
Segítséget kapnak az internetes
álláskereséshez is, pl: milyen honlapokat
érdemes felkeresni álláskereséssel
kapcsolatban,hogyan tudnak eligazodni az
álláskereső oldalakon. Célcsoport: a
településen élő álláskeresők. Célcsoport: a
településen élő álláskeresők

