A Fiatalok részvételének biztosítása, a Fiatalok Bordányért
Programcsomag (FBP)
A Kulturális és Szabadidős Egyesület, mint ifjúsági célú szervezet a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzattal együttműködve dolgozta ki a Fiatalok Bordányért Programcsomagot oly módon,
hogy helyi fiatalok, önkéntes segítők és fiatalokkal foglalkozó szakemberek öt munkacsoportban
dolgoztak több hétvégén keresztül. A helyzetelemzések, SWOT analízisek és az ötletbörzék
eredményeinek feldolgozását követően részletes cselekvési tervek kerültek kidolgozásra. A
cselekvési tervek összegyúrásából születtek meg a konkrét programok.
A bordányNET program célja a település informatikai fejlesztése. Ezen belül elsősorban a
következő feladatokat szeretnénk megoldani: információs honlapok (bordanynet.hu, telecity.hu)
működtetése; helyi internetezési szokások feltérképezése; az elektronikus levelezés, ügyintézés
népszerűsítése; az iskolai informatikai rendszer fejlesztésének támogatása; új internetes szerver
vásárlása és fenntartása; informatikai fejlesztések ösztönzése.
Az EGÉRHÁZ program célja az ifjúság helyzetbe hozása és helyben tartása. Itt a következő
feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági elképzelésekhez; a Bordányi
Ifjúsági Információs Pont működtetése és
továbbfejlesztése; igényfelmérés, adatbázisok
létrehozása;
képzések,
képességfejlesztő
tréningek,
tapasztalatcserék
szervezése;
állásközvetítés,
munkatapasztalat
szerző
programok szervezése; nyári- és idénymunkák
megszervezése közvetítése; közösségi tér
biztosítása; a fiatalok életviteléhez kapcsolódó
szolgáltatások biztosítása; információkhoz való
hozzáférés biztosítása, tanácsadás; fiatal
vállalkozók segítése; rendezvényszervezés;
nyelvtanulás elősegítése; külföldi csereprogramok szervezése; kistérségi teleház-hálózat
kiépítésének és működtetésének koordinálása; a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor és a Gyermekés Ifjúsági Nap ez évi megrendezése; programgeneráló folyamatok elindítása, alkotó-csoportok,
közösségek létrehozása; könyváruház üzemeltetése.
Az életTÉR program az egészséges, sportos életmód megteremtésével, a környezetvédelemmel
foglalkozik. Ennek keretében számos kiemelt cél került megfogalmazásra, így többek között a Fémés papírhulladék gyűjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi sport- és szabadidős
tevékenységek létrejöttének és működésének támogatása; szemétszüretek szervezése, ezek
segítségével a község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók megszervezése;
egyéb felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen.
A hangerő program fő célja a helyi demokrácia, a kisközösségek, a civil szektor erősítése. Főbb
elemei: diákönkormányzat létrehozásának támogatása; a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat működtetése; a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata
Koordinációs Központjának működtetése; a helyi ifjúsági média megerősítése; közösségfejlesztés;
a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati választások előkészítése és lebonyolítása; demokratikusan
működő civil szervezetek segítése, támogatása; európai közösségi minták megismertetése.
A reCULTURa programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tűzték ki maguk elé. Ez
évi terveik között szerepel a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör működésének támogatása; alkalmi és
állandó kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra Napja szervezése és lebonyolítása; egy Bordányi
Amatőr Színjátszó Találkozó szervezése és lebonyolítása; a Bordányi Esték rendezvénysorozat
szervezése és lebonyolítása; valamint helyi kulturális kezdeményezések felkarolása, támogatása.

