Pályázati felhívás
A Népfőiskola Alapítvány és Lakitelek Önkormányzata közösen
pályázatot hirdet 16-25 év közötti, lakiteleki születésű vagy
Lakiteleken élő fiatalok részére az alábbi témában:

Lakitelek – Tőserdő 2030
avagy a jövőt veletek tervezzük

A pályázat témája Lakitelek és Tőserdő jövője, ahogyan ti látjátok, azaz, ahogyan ti szeretnétek látni. Számítunk rátok,
kíváncsiak vagyunk, őszintén érdekel a véleményetek. Milyen legyen a település 10 év múlva, amely szerethető, vonzó
számotokra és a közösségnek, amely lehetőségeket biztosít nektek, ahol szívesen élnétek?
A pályázat két részből áll:
1. Egy minimum 15, maximum 20 oldalas esszé jellegű leírás, amely tartalmazza a település jövőbeni (10 év
múlva) lehetőségeit, arculatát. A pályázat választható tartalmi elemeit pontokban soroltuk fel, amelyek a
következők:
a. közösség, kultúra, hagyomány,
b. környezeti tudatosság, természetvédelem, fenntartható fejlődés,
c. gazdaság, idegenforgalom, szolgáltatói szemlélet,
d. technikai-elektronikai újdonságok, amelyek az életünk részei,
e. sport és egészség.
A felsoroltak közül egy, maximum két pont választható. Fontos, hogy pontos és részletes leírást adjatok 11 ötletről, elképzelésről: hogyan képzelitek el, miért lesz az fontos 10 év múlva? A leírás tartalmazza azt is:
„akkor élnék itt szívesen, ha…”, melyben bemutathatjátok, mitől is lesz vonzó számotokra Lakitelek.
Munkátok kiterjedhet az egész községre, de akár egy-egy részére is (pl. egy épületre, amely régi vagy új).
A lényeg, legyen megalapozott és kidolgozott a munka. Örömmel vesszük, ha elképzeléseitek leírása előtt
végeztek kutatómunkát a korosztályotokban. Ez lehet csoportos vagy egyéni interjú, esetleg kérdőív.
Kérjük, ezek tapasztalatait is írjátok le a pályázati anyagban.
2. Az előző pontban leírtak vizuális, kreatív megjelenítése, mely lehet:
a. film,
b. terepasztalon elkészített makett,
c. épület terv, tervrajz,
d. megrajzolt vagy festett kép,
e. folyamatábra… stb.
Tudjuk, ha többen, együtt gondolkodtok, ha közösen álmodtok, olyan elképzelések is megszülethetnek, amelyre
egyedül nem lennétek képesek. Éppen ezért lehet pályázni egyénileg és csapatoknak egyaránt.

Mi jár a pályamunkákért, a kreativitásotokért cserébe?
A Népfőiskola Alapítvány a legjobb egyéni és csapatmunkákat tárgy- és könyvjutalomban részesíti, összesen 500.000
Ft értékben. És ez még nem minden! Azt tervezzük, a legjobb ötleteket megvalósítjuk Lakitelek és a Tőserdő fejlesztése
során. A munkátok legnagyobb tétje tehát nem más, mint az elképzeléseitek valóra válása!

A pályamunkák leadási határideje: 2020. szeptember 15.
A benyújtott pályázatok közül a legötletesebbek alkotóit egy személyes találkozásra is meghívjuk, ahol szóban is
bemutathatják munkájukat.
A pályázat eredményhirdetése: 2020. november 16.
A pályázati munkák formai követelményei: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköztávolság,
2,5-ös margók, sorkizárt.
A pályázat leadása történhet e-mailben vagy postai úton:
e-mail: lakitelek2030@lakitelek.hu
levelezési cím: Önkormányzat – Alpolgármester, 6065 Lakitelek, Széchenyi Krt. 48.

További információ: Fehér István, Lakitelek alpolgármesterétől kérhető a +36 20 556 4259-es telefonszámon.

