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„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek egy kis ügyességgel 
lépcsőt építhetünk.”

Széchenyi István



A projektről:

Az Emberi Erőforrás Operatív Program

1. prioritásán belül a 1.3. intézkedésének témája a társadalmi együttélés 
erősítése. 

Az intézkedés fő célja 

• az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés 
erősítése, 

• a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, fiatal 
felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése, 

• a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése. 

• az idősek széleskörű társadalmi részvételének támogatása.



A projektről:

• Projektgazda (konzorciumvezető):

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)

• Konzorciumi tagok:

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI Nkft)

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)

• Projekt költségvetés:

EFOP 1. prioritás kiemelt projekt támogatása (100%): bruttó 3 milliárd Ft

• Projektütemezés:

A projekt kezdete: 2016. szeptember 16. 

A projekt vége: 2019. szeptember 15.

Fenntartási időszak: 2022. szeptember 15. 



A projekt céljai:

• A társadalmi aktivitás növelése és a helyi közösségek megerősítése

• A közösségi szerepvállalás erősítése

• Közösségfejlesztési folyamatok elindítása, megvalósítása, fenntartása

• Kulturális intézmények szakmai-módszertani támogatása, felkészítése működésük 
társadalmiasítására

• Országos megyei mentorhálózat kiépítése és működtetése

• A települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, 

az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése

• Települési önkormányzatok képviselőinek, kulturális szakemberek felkészítése

• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyertes településeinek,

közösségeinek mentorálása, szakmai-módszertani támogatása



CSK és TOP pályázatok kapcsolata

• EFOP 1.3.1. Cselekvő közösségek módszertani fejlesztés (EMMI)

• TOP 5.3.1.  (kb. 13 Md) és 

• TOP 6.9.2. (kb. 6,8 Md)

„A helyi identitás és kohézió erősítése” – közösségfejlesztő folyamatok 
forrása (NGM)



Mit ad a projekt a településeknek? Közösségeknek? Kulturális szakembereknek?

Szakmai-módszertani segítség közösségfejlesztéshez, 

közösségi működéshez

Szakmai-módszertani útmutatók, kiadványok,

kutatások

CSK-wiki

Országos mentorhálózat

Képzések, 
Tanulmányutak,
mintaprojektek

Kommunikációs-információs
csatornák, gamification

rendezvények



www.cselekvokozossegek.hu



Mentorhálózat

• 3-5 fő megyénként, 18 megyei mentoriroda (keddi fogadónap)

• http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozat/mentorirodak/

• Somogy megye: 

Marcali Múzeum

8700 Marcali, Múzeum köz 2.

http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozat/mentorirodak/


Mentorhálózat

• 3-5 fő megyénként, 18 megyei 
mentoriroda (keddi fogadónap)

• http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozat
/mentorirodak/

• Somogy

 A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) pályázaton nyertes 
települések, szervezetek, önkormányzatok, 
kulturális intézmények szakmai-módszertani 
támogatása

 Közösségfejlesztési folyamatok elősegítése

 A megvalósult jó gyakorlatok, a projekt 
keretében kidolgozott módszertani 
fejlesztések megosztása, népszerűsítése

http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozat/mentorirodak/


A projekt tevékenységei

Szakmai-módszertani fejlesztés, módszertani segédletek kidolgozása

 Kutatás, módszertani útmutatók, fogalomtár-, wiki alapú tudástár megalkotása cskwiki.hu

 Módszertani segédletek 6 tématerületen (elérhető: http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/) 

1. Közösségfejlesztési, -tervezési módszertanok, gyakorlatok 

2. Közösségfejlesztés mérési-értékelési modell - közösségfejlesztési 
folyamatok eredménye és hatékonysága bemutatására

3. Az intézményi önkéntességi módszertani modell és gyakorlatok  

4. A társadalmiasított intézményi működés módszertana

5. Az intézményi esélyegyenlőségi gyakorlatok egységes módszertana

6. Mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer 

http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/


Közösségfejlesztő módszertani útmutató – TOP módszertan

• Közösségfejlesztés módszertani útmutató 
• Segédlet költségvetéshez 
• Fogalomtár

• http://cselekvokozossegek.hu/wp-
content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf

http://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf


Közösségfejlesztő módszertani útmutató keretei

I. Definíció

II. A tevékenység célja

III. Kulcsfogalmak

IV. Feltételrendszer (személyi, tárgyi, anyagi)

V. Tartalmi összetevők (szakirodalmi forrás alapján – ha szükséges)

VI. Alkalmazott eszközök és módszerek

VII. Eredmények, várható kimenet

VIII. Szakirodalom, honlaplink (max. 3 db)



Közösségfejlesztő módszertani útmutató tartalma

Módszertani bevezető (közösség és részvétel alapelve)

1. Helyzetelemzés: közösségi interjú, közösségi beszélgetés, közösségi felmérés, helyi 
cselekvési terv

2. A projekt által érintett település, településrész, térség közösségi tevékenységének történeti 
feltárása

3. Akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
3.1. Közösségi tevékenységek (helyi hagyományok feltárása; 

közösségi eredmények bemutatása; közösségek szomszédolása; 

közösségi kiállítás



Közösségfejlesztő módszertani útmutató keretei

3.2. Programok, folyamatok 

A helyi erőforrások feltárása; tankatalógus; helyi értékfeltárás-értékőrzés. 

A helyi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a kulturális intézmények 
bevonásával : falukönyv, kalendárium; helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása; helyi 
szellemi kulturális örökség feltárása; tanulókörök

3.3. A helyi nyilvánosság fórumai

3.4. Részvételi fórumok 

4. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés)

5. Információs pont

6. Intézményi, ágazati együttműködések kialakítása, fejlesztése (alapelvek)

Melléklet (költségvetés szempontjai)

Fogalomtár



A projekt további tevékenységei

Képzések szervezése kulturális közösségfejlesztő mentorok, kulturális szakemberek, önkormányzatok 
munkatársai, köztisztviselői számára (ingyenes!)

 60 órás Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata továbbképzés kulturális szakembereknek (febr. 12. Skanzen!)

 6 órás (kredites) képzés önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára (tavasszal)

Kutatások pl.

Kulturális intézmények közösségi tevékenységének reprezentatív felmérése, 

TOP-os településeken közösségi aktivitás mérése, hatásvizsgálatok

kulturális intézmények társadalmiasítása, delfi jövő és trendkutatás, egyéb

Konferenciák, szakmai műhelyek, tanulmányutak szervezése



A projekt további tevékenységei

Képzések szervezése kulturális közösségfejlesztő mentorok, kulturális szakemberek, önkormányzatok 
munkatársai, köztisztviselői számára (ingyenes!)

 60 órás Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata továbbképzés kulturális szakembereknek (febr. 12. Skanzen!)

 6 órás (kredites) képzés önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára (tavasszal)

Kutatások pl.

Kulturális intézmények közösségi tevékenységének reprezentatív felmérése, 

TOP-os településeken közösségi aktivitás mérése, hatásvizsgálatok

kulturális intézmények társadalmiasítása, delfi jövő és trendkutatás, egyéb

Konferenciák, szakmai műhelyek, tanulmányutak szervezése



Mintaprojektek

17 megye, 25 projekt
Hazai és nemzetközi közösségfejlesztési, illetve intézményi önkéntességi jó 

gyakorlatok, módszertanok gyakorlati modellezése mindhárom intézménytípus 
együttműködésében megvalósítva

Somogy megye: Tabi Városi Könyvtár partnerségi projekt



Közösségek Hete 

• Hagyományteremtő, országos rendezvény

• Első alkalommal 2017. május 8-14.

• Továbbiakban 2018- május 7-13.



Közösségek Hete számokban 

INTÉZMÉNY

59%

CIVIL SZERVEZET

30%

KÖZÖSSÉG

11%

545 regisztráció – 877 program – 1382 programidőpont



Somogy megye

• Kaposvár: 
Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum – „Próbáljuk ki a csipkeverést!”, 
„Együtt tenni jobb”, Korona Nyugdíjas Egyesület énekkara bemutatk, régészeti előadás, 
stb.
Együd Árpád Kulturális Központ szakmai nap

• Kaposszentjakabi Művelődési Ház: Szervác, Pongráv, Bonifác, mind a 
fagyosszentök, hogy a szőlő el ne fagyjon füstöllek kendtök”

• Toponári Művelődési Ház: Deseda-menti kistérségi nyugdíjasklub
• Szennai Művelődési Ház: népdaléneklés és népzenei verseny
• Segesd: „Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk”
• Töröcskei Közösség Háza – szövő szakkör programja
• Kadarkút – Együtt lenni jobb



Közösségek Hete – képekben



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Arapovics Mária 
szakmai vezető
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
arapovics.maria@sznm.hu


