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Tisztelt Osztályvezető Úr!
Tatabánya város szívében álló Közművelődés Háza alapításának évétől, 1985-től rendkívül
fontos szerepet töltött be Tatabánya és környéke kulturális életében. A megyeszékhely
jellegzetes, sok élménynek otthont adó épülete 2010-ben zárta be kapuit.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Tatabánya – a Vértes Agorája” című,
TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004 azonosítószámú projekttel sikerrel járt az „AGORA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázaton 2009-ben.
A Vértes Agorája 2013. április első hetében nyitja meg kapuit, hogy a város civil szervezetei,
önszerveződő csoportjai, kisközösségei, ifjúsági klubok birtokba vehessék.
A Városi Diák-és Ifjúsági Önkormányzat 1999. június 14-e óta működik a városban, melynek
célja Tatabányán létrehozni a gyermek-, ifjúsági és diákközéletben részt vevők és érintettek
közötti kapcsolati hálót, amely alapjául szolgál a Tatabányán élő és tanuló diákok, gyermekek
és fiatalok érdekeinek érvényesítését segítő közéleti, szakmai és képviseleti munka kiterjedt,
hatékony és professzionális ellátásának. Az idei évben önkormányzatunk 500. 000 Ft-tal
támogatja a VDÖK munkáját.
2010. májusában - 2 éves szünet után – újraszerveződött, személyi és szervezeti szinten is
megújult a Tatabányai Kábítószer Egyeztető Fórum. Éves működéséhez, illetve minden
évben kiírásra kerülő országos KEF pályázat önerejéhez 500. 000 Ft támogatást biztosítunk.
Önkormányzatunk továbbra is támogatni, megerősíteni, kiszélesíteni kívánja a fiatalok és a
helyi döntéshozók közötti ifjúsági párbeszédrendszerek megvalósítását, ezért pályázati
felhívást tett közzé ifjúsági klubok működtetésére 2013. január 1. és 2015. december 31.
közötti időszakra. A fenti pályázati forrás támogatására rendelkezésére álló keretösszeg: 5.
000. 000 Ft/év (2013-2015. között 15 millió Ft.) Szeretnénk a fiatalokkal együtt dolgozva,

személyes és szociális nevelésükön keresztül új tudáshoz és információhoz segíteni őket,
valamint feltárni számukra a környezetükben fellelhető új lehetőségeket.
Önkormányzatunk célkitűzése továbbá a Vértes Agórája beindulása után az ifjúsági
koncepció megalkotása, együttműködve a fiatalokkal, illetve valamennyi civil szervezettel.
Mellékelten csatoljuk a Vértes Agorája, valamint a további civil szervezetek által tervezett
ifjúságszakmai rendezvényeket, programokat, konferenciákat tartalmazó eseménynaptárt,
továbbá tisztelettel kérjük Önöket, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város által tervezett ifjúsági
koncepciónkhoz iránymutatást, szakmai segítséget szíveskedjenek biztosítani.
Segítő közreműködésüket előre is tisztelettel köszönöm.
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