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„Jósaváros lakóközösségéért”
– összefogással egymásért
TERÉZ ANYA
EGYESÜLET
Nyíregyháza,
Ungvár stny. 33.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

A Teréz Anya Egyesületről
A Teréz Anya Egyesület 2005. évben alakult.
Egyesületünk fő célja: karitatív munka végzése, beteglátogatás és betegápolás, nagycsaládosok, idősek, fogyatékkal élők, hajléktalanok támogatása. Az egyesület célja
továbbá a keresztény eszmeiség terjesztése, a keresztény hagyományok, értékek megismertetése és ápolása.

A programról röviden
A Jósavárosi lakótelepre tervezett programjaink megvalósításával hozzájárulunk a szabadidő aktív eltöltéséhez illetve
segítséget nyújtunk közösségek kialakulásához.
Létrehozunk közösen a lakótelepen élőkkel egy közösségi
teret és egy gyermekjátszóteret, illetve fokozottan figyelünk a környezettudatosságra. A program során törekszünk
a Jósavárosi lakótelep lakóközösségének munkaerő-piaci
esélyeinek növelésére tréningek illetve életvezetési, pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás segítségével.
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Lakóközösségi Információs
és Szolgáltató Iroda (LISZI)
LISZI célja
A társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a
társadalmi kohézió erősítése a Jósavárosi lakótelepen.
Céljaink között szerepel, a Nyíregyháza Jósaváros városrészben
a lakótelepen élők körében a közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi
tervezés módszerével. A lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése a közösségi
tervezés és közösségfejlesztés módszereivel.
A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt és
aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és megvalósítása. Közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő ismeretterjesztés.

LISZI szelleme,
rendeltetése
A LISZI szolgáltatási köre nem zárt, folyamatosan alkalmazkodik a kielégíthető igényekhez, figyeli, elemzi, mire lenne
szükség. Tevékenysége során mindazt végezheti, ami a lakótelepi közösség igényeit szolgálja.
A LISZI használói alakíthatják a szolgáltatások választékát
úgy is, hogy bekapcsolódhatnak azok nyújtásába. (szívességi
szolgáltatások)
A LISZI működésének fontos szerepet kell, hogy betöltsön a
helyi önkormányzattal szorosan együttműködve, a Jósaváros
lakótelepi programjainak (akcióterveknek) megvalósításában. Ennek érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy
rendszeres legyen az információáramlás, az önkormányzat, a
Teréz Anya Egyesület és a LISZI Iroda között.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

LISZI nyitva tartása
Hétfő ...................................................... szünnap
Kedd – Csütörtök ........................ 14 – 19 óráig
Szerda – Péntek ............................. 8 – 12 óráig
Szombat ........................................... 9 – 13 óráig

Szolgáltatásaink
A jósavárosi lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének
elősegítésére a következő programokat valósítjuk meg.

Heti rendszerességgel:
•
•
•
•

tánc foglalkozás
aerobic foglalkozás
labdajáték kör (kosárlabda, kézilabda, futball, tollas, röplabda)
tematikus klubok hetente 1 alkalom, 8 alkalom/téma
(baba-mama klub; családi – pénzügyi tervezés; erkölcs és hit;
civil klub; nyugdíjas klub; sakk és kártya klub nyugdíjasoknak;
PC klub fiataloknak)

Havi rendszerességgel közösségi programok:
•
•
•
•

családi napok
főzőverseny kóstolási lehetőséggel
lépcsőházak közötti sportvetélkedő ill. szellemi vetélkedő
egészségügyi szűrések előadásokkal egybekötve

• irodalom kör (felolvasás - értelmezés)
• színjátszó kör a Móricz Zsigmond Színház színészeinek vezetésével

14 alkalommal szervezünk lakossági tájékoztató
fórumot, melyen az alábbi témákkal foglalkozunk:
• Szívességi szolgáltatások fontossága – figyelemfelhívás
– tegyünk egymásért
• Környezettudatos életmód – szemléletformáló előadás
• Gyermekvállalással kapcsolatos ellátásról tájékoztató
• Nyugdíjtörvényről, ellátásról tájékoztató 2 alkalom
• Munkalehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás 4 alkalom
• Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás 2 alkalom

Havi rendszerességgel:

Egyéb szolgáltatásaink:

Kétheti rendszerességgel:

• zenekör (fiatal tehetségek bemutatkozása utána beszélgetés)
• áprilistól – szeptemberig túrák szervezése

• Álláskeresési technikák oktatása, (csoportos tréning) 3 csoport
• Munkaerő-piaci tréning, 2 csoport

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Csatlakozzon hozzánk!
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