Bárányfelhő Egyesület – Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások
A Bárányfelhő Egyesület a VP6-19.2.1.-23-1-17 kódszámú, Dél-Nyírség, Erdőspuszták
Leader Egyesület - Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások című felhívásra,
1915524827 iratazonosítószámon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősített.
A Bárányfelhő Egyesület az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a
hazai központi költségvetési előirányzatból 14 545 242 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült, melyből eszközbeszerzést valósított meg az Egyesület székhelyén Mikepércsen.
A fejlesztés eredményeként az egyesület alaptevékenységével összhangban a közösségi tér
létrehozása érdekében a következő eszközök beszerzése valósult meg:
− 3 db TP-LINK router
− 3 db MS XBOX x 1 TB
− 3 db Acer P530 projektor
− 4 db Samsung Smart LED TV
− 3 db DELL NB VOSTRO notebook
− 1 db Apple Ipad
− 3 db Xiaomi MI 10T Pro mobiltelefon
Az eszközökön túl a feladatellátás segítése érdekében beszerzésre került 1 db Ford Transit
Custom Bus M1 9 személyes kisbusz.

Mivel a településen kevés a szabadidős szolgáltatás, sport foglalkozás és kulturális program,
így a projekt célja az újszerű szolgáltatások bevezetése és programok szervezése a fiatal és a
középkorú korosztály részére. A helyi lakossággal történő igényfelmérés alapján hiányzik egy
olyan közösségi tér a településről, ahol a fiatalok szabadidejüket eltölthetik. Ahol az
igényeiknek megfelelő szabad internetes wifi elérhetőség biztosított, tv-vel, xbox-szal, tv
készülékkel. A projekt további célja egy szállító jármű beszerzése volt, amely a fiatalok,
idősek, hátrányos helyzetű személyek szállítását teszi lehetővé. Ezzel el tudnak jutni olyan
szolgáltatásokhoz, amelyekhez egyébként nem jutnának el.

A projekt eredményeképpen erősödik a közösségi szerepvállalás a civilszervezet
közösségépítő tevékenységei hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez.
A projekt fontos hasznosulása a helyi közösségek megtartó erejének és önszerveződésének
elősegítése. A projekt eredményeként kis közösségek alakulnak, akik segítik egymást,
közösségi programok szervezésében aktívan részt vesznek. Bízunk benne, hogy a koronavírus
járvány lecsengését követően ezen tevékenységekre lehetőség nyílik.
A közösségi rendezvények segítik a településen élők együttélésének összehangolását,
életminőségük javulását. Ez lehetővé teszi a helyi közösségek, illetve az aktív részvételen
alapuló közösségi munka megerősödését.

