BESZÁMOLÓ
EFOP- 1.5.3-16-2017-00118
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE IGAL ÉS KÖRNYÉKÉN
Programelem: A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok
elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési,
tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.
Ifjúsági nap
Ideje: 2019.07.27. 10.00-19.00
Helyszíne: Igali-Gyógyfürdő

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA:
2019.július 27-én került megrendezésre az Igali Ifjúsági Nap (X. Igali Tökfesztivál), melynek az IgaliGyógyfürdő adott otthont-így stílusosan a rendezvény mottója a következő volt: „Tök jó gyógyvíz-Tök jó
programok.”
Az érdeklődést felkeltő plakátokkal, a tombolatárgyakkal meghirdetett fesztivál vonzotta az érdeklődőket: a
helyi és környékbeli lakosokat, fiatalokat és felnőtteket korosztálytól függetlenül, hiszen vonzó, színvonalas
programot kínáltunk és valósítottunk meg az alábbiak szerint:





Tökös ételek készítése, bemutatása, kóstolása (közel 50 féle)
Ingyenes egészségügyi mérések (vércukor,- vérnyomás, életmódtanács) a Somogy Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának szervezésében
Népi vásározók - kézműves bemutatók
Színes programok és egész napos vásári forgatag a fürdő területén

Kárpáti Mária és Kincses Ágnes a „Közösség építő ereje” témában előadást tartott a rendezvényen
résztvevőknek,
A külső termál medencéknél színpadi programok várták az érdeklődőket, ahol a zenéé volt a főszerep:




15:00-kor Katz Zsófia (a Budapesti Operettszínház tagja) örökzöld slágereket
énekelt, majd
16:00-tól Pataky Attilának, a magyar rockzenésznek, az Edda
Művek énekesének hallhatták nagysikerű előadását,
17:00 - 19:00 óráig Retro Disco (Dj. Ábel) zenéjére
szórakozhatott kulturált körülmények között egy
önfeledt, vidám estén a szép számú közönség.

A rendezvényen részt vevők hideg cateringben részesültek, melyről a CTT Consulting Kft. gondoskodott
(résztvevőnként 20 dkg aprósütemény, fél liter folyadék, 10 dkg idénynek megfelelő zöldség és gyümölcs).
Összességében kiválóan sikerült a rendezvény, a programok gond nélkül lezajlottak. Az Ifjúsági Nap a
sokszínűség jegyében telt, a tájékoztató előadások mellett a változatos kavalkádban a korosztályának
megfelelően mindenki megtalálhatta a neki leginkább tetszőt.

CÉLCSOPORT: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

RÉSZTVEVŐK SZÁMA: 100 fő

Igal, 2019. július 27.

