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Javaslat alapítványi támogatásokra
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Monitoring Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!
1.
A Lelki Egészségünkért – Szekszárd Alapítványt a Tolna Megyei Balassa
János Kórház Pszichiátriai Osztálya és annak dolgozói hozták létre és működtetik.
Az alapítvány célja elősegíteni a lelki betegségek korai felismerését és kezelését.
Ennek érdekében tudományos rendezvényeket, konferenciákat szerveznek,
rendeznek, illetve támogatják az azokon való részvételt, a szakterületen dogozók
továbbképzését, ill. képzését. További céljuk a technikai színvonal fejlesztése,
javítása, a legújabb terápiás módszerek és eszközök elterjesztése.
Az alapítvány elnyerte idén a XV. jubileumi Országos Pszichiátriai Szakdolgozói
Konferencia rendezési jogát, melyet nagy megtiszteltetésnek tekintenek. A
háromnapos rendezvényre július 3-5. között kerül sor Szekszárdon és közel 200
résztvevő számára szeretnének színvonalas programot szervezni.
A kongresszus fő üzenete és célja új utakat keresni, tapasztalatokat és gondolatokat
cserélni a szakma jövőjéről. A szakdolgozók bemutatják gyakorlati munkájukat,
kutatási eredményeiket. Az új eljárások és tapasztalatok megismerésével a
szakmaiság színvonala gazdagodhat és elmélyülhet.
A Konferencia témái a következők:
 Hely ahol élünk - hely ahogyan élünk
 A szkizofrénia és komorbiditás
 Szkizofrénia és/vagy szerhasználat
 /ellátási szintek, nappali szanatóriumi ellátás, gondozás /
 Rehabilitáció szintjei egyéb mentális zavarokban
 Rehabilitáció és a munkába való integrálás
 Rehabilitációs lehetőségek a szociális szférában
 Egyház és a rehabilitáció
Az alapítvány által felvázolt program jelentőségére való tekintettel 100.000,- Ft
támogatás odaítélését javasolom.
2.
A Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány a zeneiskola által
működtetett négy alapítvány egyike, részint az együttes munkájának segítésére,
részint megfelelő önállóságuk biztosítására jött létre. Az iskola szűkös anyagi
helyzete épp csak működésüket teszi lehetővé, szerepeltetésüket, utaztatásukat és
programok szervezését nem tudja biztosítani. Az együttesnek önállóan kell
megteremtenie ehhez a szükséges pénzeszközöket.
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A szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar 1993- ban alakult egy testvérvárosi kapcsolat
kialakításának apropóján. A létszámot tekintve kamara csoportként indult, jelenleg
húsz főből áll a tagság.
Több európai városban is vendégszerepeltek fennállásuk óta (Linz, Meppel Hollandia), állandó kapcsolatunk van a Bietigheim-Bissingeni zeneiskolával.
Egy ízben arany minősítést is kaptak. Kaposváron, az országos zenekari verseny
válogatóján 2008-ban első ízben szerepeltek sikerrel. Repertoárjuk széleskörű,
játszanak reneszánsz, barokk, klasszikus és kortárs műveket.
Legutóbbi nagyszabású programjaik a következők voltak:
 Országos Gitárzenekari Találkozó, Debrecen
 karácsonyi hangversenyek Tolna megye több településén
 zenei táborok
 20 éves Jubileumi Rendezvény 2013-ban
A zenéhez tehetséges gyermekek támogatására rendezik idén a VI. Regionális
Gitárversenyt, melyre Somogy, Tolna és Baranya megyék kiváló gitáros növendékei
jönnek el, közel ötvenen. A rendezvény lebonyolítása mintegy félmillió forintba kerül,
200 000 Ft áll eddig rendelkezésükre. A rendezvény lebonyolításához kérik a Tolna
Megyei Önkormányzat támogatását.
Az alapítvány által felvázolt program jelentőségére való tekintettel 80.000,- Ft
támogatás odaítélését javasolom.
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100 ezer Ft összegű támogatásban
részesíti a Lelki Egészségünkért –
Szekszárd Alapítványt.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
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