Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület

Egyesületünket 2000-ben jegyeztettük be a Megyei Bíróságon közhasznú szervezetként.
Egyesületünk, a működésének mindennapjait meghatározó makro és mikro környezeti
kihívásokra próbál meg válaszolni mind a tevékenység tervezésekor, mind a megvalósításkor.
A környezet reális igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével, olyan felnőttképzéseket
folytatunk, melyek általános képzés kereteiben alapképzést, képesség és készségfejlesztést
valósítanak meg. Az oktatás, a felnőttképzés azon területeit, fehér foltjait célozzuk meg,
melyeket a közoktatás jellegéből, működési mechanizmusából adódóan, míg az iskola
rendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés pedig profit orientáltsága révén nem tud ellátni,
felvállalni. A hagyományos képzési módszereken túl alkalmazzuk a felnőttképzés nonformális módszereit is. Minden képzésünknél törekszünk az interaktív módok alkalmazására.
Az 2003. év őszén folytattuk le az intézményi akkreditációt, lajstromszámunk: AL-0693.
Legfontosabb programjaink bírósági bejegyzésünk óta:
-

-

-

2001/2002-ben 330 órás roma felzárkóztató Phare program keretében 44 fő
alapképzését végeztük el.
2002-ben Ifjúsági animátor képzést szerveztünk 25 fő részére.
2002 óta Álláskereső Klubbot tartunk évenként több kurzuson. Az azóta szervezett 8
háromhetes csoportos foglalkozásba több mint 100 munkanélkülit vontunk be.
A HEFOP-3.5.4-P.-2004-06-0015/2.0 számú támogatási projekt keretében a
közművelődési intézmények szerepét erősítettük a felnőttképzés rendszerében. A
program részeként tanárok, trénerek módszertani képzését, majd ezt követően 7
kulcskompetencia területen 120 órás referencia képzési programokat végeztük el. A
program zárására megtörtént a módszertani és a referencia képzések program
akkreditációja is. Nyilvántartási számuk: PA-1195 és PA-1196.
Az E/015, HU-13 EQUAL projekt Fejlesztési Partnerség tagjaként a kidolgoztuk a
kompetencia alapú képzés tananyagát, felkészítettük a trénereket, tanárokat,
felügyeltük a Második Esély Iskola modulok módszertanát. Munkatársaink 26
csoportban végezték az álláskeresési technikák, valamint 10 csoportban MEI modulok
oktatását.
2005 óta minden évben a NCA támogatásával a magyar-román határon átnyúló
programjainkban civil szervezetek menedzsmentjének a humánerőforrás fejlesztését
végeztük.
2005 óta tagjai vagyunk az Észak-alföldi Felnőttképzési Bázisközpontnak. A
konzorciumnak szervezetünk az egyetlen olyan tagja, mely nem megyeszékhelyen
működik.
2008. szeptember 1-én kezdtük el a TÁMOM-1.4.1-07/1-2008-0105 regisztrációs
számú projektünket, melynek keretében kistérségi szinten 25 fő kompetencia alapú és
szakmai képzését vállaltuk fel. A projektet 17 hónapos időtartamúra terveztük. A
képzést 6 hónapos védett foglalkoztatás követi. A foglalkoztatás sikeres

megvalósításához a térség 8 településével, illetve gazdasági szereplőjével kötöttünk
együttműködési szándéknyilatkozatot.
Fejlesztési terveinket két fő irányban határoztuk meg.
A képzési programjaink és a szükséges humánerőforrás folyamatos fejlesztése.
Általánosságban a népesség bármely rétegének a kulcskompetencia képességének fejlesztése,
az Európai Bizottság 2003-ban elfogadott irányelvei alapján. Másrészt speciális felnőttképzési
programok megvalósítása igény szerint, a kistérséghez tartozó 29 település bármelyikén,
melyek a kistérség ökonómiai, közgazdasági szempontjait meghatározó tényezőkre épülnek.
Másik a tárgyi feltételek javítása egy felnőttképzési központ létrehozásával. A komplex
intézmény elsősorban a bihari térség és a magyarok lakta Partium bentlakásos képző
központja lesz. Évente a képzési programok időtartamától függően 130 – 250 fő bevonását
tervezzük.
Terveinket elsősorban pályázati forrásokból, másodsorban támogatásokból és a képzések
résztvevőinek térítési díjából finanszírozzuk.
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