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 Együttműködés az aktív társadalomért

A projektben a kulturális terület három országos módszertani szakmai központja összehangoltan 
dolgozik a nyitott, aktív, együttműködő társadalomért. A Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítási számú projekt a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár 
konzorciumi együttműködésében valósul meg.

Ez az első alkalom, hogy a múzeumok, közművelődési intézmények és könyvtárak szakmai 
központjai közösen vesznek részt egy, a társadalmi szerepvállalás erősítését szolgáló programban. 
A partnerségben arra törekednek, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel növeljék a társadalmi 
aktivitást, a közösségi szerepvállalást, és hozzájáruljanak az esélyegyenlőség erősítéséhez.

A projekt átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer egyedi eszközeivel segítse a települések 
önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítését, amelyek lehetővé 
teszik, hogy minél több aktív, a helyi társadalmat megmozgató közösség jöjjön létre.

A lokális társadalmi aktivitás növekedése, a közösségek szerepvállalása elősegítheti, hogy 
csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők száma, növekedjen a nemzeti, 
közösségi és egyéni felelősségvállalás, és erősödjön a társadalmi összetartozás érzése. Ez javíthatja 
a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetét, és erősítheti a fiatalok társadalmi 
integrációját, valamint az időskorúak széleskörű társadalmi részvételét. 

A konzorciumi tagok folyamatos szakmai-módszertani támogatást biztosítanak a társadalmi 
kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához, így a bevont szervezetek 
képessé válnak új kompetenciák elsajátítására, a helyi kulturális közösség aktivizálására, önkéntes 
hálózat kialakítására.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból hárommilliárd forinttal támogatott kiemelt 
projekt 2016. szeptember 16-án indult és 2019. szeptember 15-ig tart.

A 36 hónap időtartamú projekt első éve befejeződött, melyet megelőzően hosszú ideig tartott 
a közös munka tervezése. Ezalatt példásan összehangolódtak a három szakterület vezető 
intézményei, azaz megtanultuk, hogyan tudunk a lehető leghatékonyabban együtt dolgozni. 

A kiadvány célja, hogy bemutassa a projekt résztvevőit, sokrétű feladatait, beszámoljon az eddig 
elért eredményekről, és a folyamatban lévő tevékenységeinkről.

 Kapcsolat a Terület- és Településfejlesztési
 Operatív Programmal (TOP)

A projekt szervesen kapcsolódik A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-
16 elnevezésű felhívásokhoz.

A TOP-pályázatok célja a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- 
és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségfejlesztő folyamatok finanszírozása. Ehhez 
a Cselekvő közösségek projekt a közösségfejlesztési programok módszertanát adja, és 
mentorhálózatot biztosít.
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A projekt a TOP-felhívások kedvezményezettjeit többek között kiadványokkal, képzésekkel és 
kommunikációs felületekkel is támogatja.

A két program együttesen, egymástól elválaszthatatlanul garantálja a végső cél sikeres elérését. 
Olyan kedvező változásokat indít el hazánkban, amelyek elősegítik egy valóban nyitott, aktív, 
együttműködő társadalom megvalósulását.

2017 nyarán két ízben rendeztünk szakmai műhelynapot, amelyek alkalmával bemutattuk 
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16 és a Cselekvő Közösségek 
– aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 konstrukciókat, és az azokhoz 
kapcsolódó lehetőségeket. A műhelynap célja a közösségfejlesztési folyamatok és a kulturális 
önkéntes programok által érintett települések képviselőtestületeinek és hivatali munkatársainak 
érzékenyítése volt. Összesen 17 megyéből érkeztek résztvevők a programra.

 Kik vagyunk?

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) alapfeladata a népi építészet, lakáskultúra és életmód 
kutatása a magyar nyelvterületen, illetve ezen tárgyi és szellemi emlékek gyűjtése és közzététele 
széleskörű hozzáférés biztosításával. Az 1967-ben alapított, idén 50 éves múzeum kiállításaival, 
kiadványaival, ismeretátadási és szabadidős programjaival, a mindennapi életben is hasznosítható 
gyakorlati tudás közvetítésével segíti a népi hagyományok megismerését.

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatósága. 
Alapvetően a muzeális és oktatási intézmények kapcsolatainak fejlesztésével, a pedagógusok 
és a múzeumi szakemberek továbbképzésével foglalkozik, célcsoportjait az országos múzeumi 
koordinátori hálózat bevonásával éri el. A muzeális intézmények, mint a legsokoldalúbb iskolán 
kívüli oktatási helyszínek népszerűsítése céljából újszerű múzeumpedagógiai programok 
fejlesztését szorgalmazza, és működteti ezek Múzeumi à la carte nevű országos adatbázisát.

5

A Skanzen 2017-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját • Fotó: SZNM



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Az NMI Művelődési Intézet a területi és 
országos közművelődési szakmai szolgáltatások 
biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására 
jött létre. 2017. január elsejétől a szellemi 
jogelőd Nemzeti Művelődési Intézet feladatait 
új szervezeti keretek között látja el a lakiteleki 
Népfőiskola Alapítvány által alapított nonprofit, 
közhasznú szervezet.

A Művelődési Intézet tizenkilenc megyei irodával 
megerősített országos szakmai hálózatán keresztül 
a hazai, valamint a határainkon túli magyarlakta 
területekre is kiterjedő fejlesztőmunkát folytat. 
Tevékenysége minden építőelemét eszközként 
használja a társadalmi, gazdasági problémákból 
fakadó kulturális hiányok enyhítésére, az atomizálódott közösségek újjáélesztése, megerősítése 
érdekében. A szervezet nagy hangsúlyt fektet a kutatásokra, képzésekre, tudásmegosztó 
alkalmakra és módszertani fejlesztésekre, valamint a szakmai utánpótlás erősítésére. 

Országos Széchényi Könyvtár

A 215 éve alapított Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség 
hagyományos és modern könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. 12 
millió dokumentumot tartalmazó gyűjteményét – a kultúra magyar és magyar vonatkozású 
írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit – többszintű 
hozzáférés biztosításával, nívós szakmai apparátussal, országos rendszerek kiépítésével bocsátja 
rendelkezésre. A nemzeti könyvtár a forrásértékű alapkutatások és az ezekre épülő tudományos 
igényű értékelő munkák egyik gyűjtőpontja, a magyar vonatkozású humántudományi kutatások 
kiinduló forrásgyűjteménye. Munkáját hét igazgatóságba szervezve végzi, amelyek egyikeként 
működik a Könyvtári Intézet, szakmaelméleti központként folyamatos és megújuló módszertani 
támogatást nyújtva a könyvtári rendszer számára.
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Fontos, hogy a közösségek képesek
legyenek felismerni saját értékeiket

• Fotó: NMI Művelődési Intézet



 Módszertani fejlesztések

A projekt keretében megvalósuló kutatásokkal és módszertani fejlesztésekkel hazai és 
nemzetközi szinten erősödik a közösségfejlesztés és az andragógia tudománya, gyarapodik a 
tudásgazdaság, magasabb szellemi értékek jönnek létre. Hiánypótló, a szakmai munkában és 
továbbképzésben, egyetemi oktatásban szükséges és hasznosuló fejlesztéseket hozunk létre. 

A közösségi kezdeményezéseket eredményező közösségfejlesztő folyamatok és kulturális 
önkéntes folyamatok megalapozása érdekében, a meglévő nemzetközi és hazai gyakorlatok 
adaptálható módszertanná formálása céljából hat nagy tématerületen végzünk kutatást, gyűjtést, 
módszertani fejlesztést, amelynek eredményeit több csatornán keresztül adjuk közre, lehetővé 
téve a tudományos publikációk nyitott hozzáférését.

Módszertani útmutatók

Kulturális közösségfejlesztő modelleket dolgoztunk ki és fejlesztünk tovább az alábbi témákban:

• közösségfejlesztési folyamatok tervezése és megvalósítása, ehhez kapcsolódó fogalomtár,
• a közösségfejlesztői folyamatok eredményességének mérése, értékelése,
• kulturális intézményi önkéntesség, 
• a mélyszegénység közösség általi enyhítése, romák bevonása,
• kulturális intézmények működésének társadalmiasítása, illetve 
• a mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer kialakítása.

A módszertani anyagok fejlesztése, útmutatóvá formálásuk folyamata 2016 őszén, a projekt 
indulásakor megkezdődött, hiszen a fogalmak tisztázása és a munka során kiérlelődő szakmai elvek 
a további projekttevékenységek bázisát képezik. E módszertanok magas szintű kidolgozása széles 
szakmai alapokon nyugvó összefogással valósult meg: egyetemi oktatók, az érintett szakterületek 
nagy tapasztalattal rendelkező szakértői, valamint a szakmai szervezetek képviselői vettek, vesznek 
részt a munkában. (Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum; Bródy 
Sándor Könyvtár; CKHME; Dány Polgármesteri Hivatal; Debreceni Egyetem; Dialóg Egyesület; Duna 
Múzeum; Egri Megyei Könyvtár; Eötvös Lóránd Tudományegyetem; EMMI; Jászberényi Főiskola; 
KKOSZ TEMI; KLIK Fejlesztési és Projekt Igazgatóság; Közösségfejlesztők Egyesülete; Magyar 
Nemzeti Múzeum; Magyar Népművelők Egyesülete; Megyei Könyvtár Pécs; MFGI; MKE; Móra 
Ferenc Múzeum; NMI Művelődési Intézet; Nyíregyházi Egyetem; Nyugat-magyarországi Egyetem; 
OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Országos Széchényi Könyvtár; Önkéntes Központ 
Alapítvány; Pásztói Múzeum; Péteri Polgármesteri Hivatal; Petőfi Irodalmi Múzeum; Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum; Polip Ifjúsági Egyesület; Pécsi Tudományegyetem; Pulszky Társaság; 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Szépművészeti Múzeum; Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület; 
Szófia Egyetem; Tájházszövetség; Vehiculum-Ház és Besenyszögért Alapítvány.) Az egyes témák, 
folyamatok, tevékenységek módszertanának kidolgozása mellett nagy hangsúlyt kapott a 
modellekhez kapcsolódó múzeumi, könyvtári, közművelődési intézmények jó gyakorlatainak 
összegyűjtése és bemutatása is.

A módszertani fejlesztés keretében szakmai műhelyeket működtetünk, lehetőséget biztosítva a 
fejlesztők számára találkozásra, eszmecserére. 2016 decemberében ilyen szakmai műhelynapon vitattuk 
meg az elkészült munkákat, illetve world café módszer keretei között egészítettük ki az anyagokat. 
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2017 márciusában sor került a továbbfejlesztett modellek szakmai közönség bevonásával történő 
prezentációjára. A korreferátumok megtartására a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, 
a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, az Eszterházy Károly Egyetem, a Könyvtáros Tanárok 
Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a Magyar Irodalmi Emlékházak, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Népművelők Egyesülete, a Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület, a Tájházszövetség, a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete képviselőit kértük fel. 
Ezzel megkezdődött a projekteredmények szakmai közönség számára történő disszeminációja, az 
eredmények bemutatása is. A korreferátumokban jelzett észrevételeket, javaslatokat beépítettük 
az útmutatókba. 

1. Közösségfejlesztés módszertani útmutató

Az útmutató a közösségfejlesztés hiánypótló módszertani kiadványa. A kiadvány témái között 
szerepel: a közösségfejlesztés folyamata, közösségi felmérés, helyzetfeltárás és tervezés, 
közösségi cselekvési terv, közösségi akciók, kulturális programok, a kulturális intézmények 
bevonása, partneri együttműködések és a közösségi eredmények bemutatása.

Két alapelv különösen hangsúlyos szerepet kapott: a közösség és a részvétel eszméi. A közösség 
építése több fázison keresztül valósul meg, a részvétel alapja pedig az aktivitás, amelynek több 
szintje is van.

Az útmutató A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 felhívások 
mellékleteként a nyertes települések, a helyi közösségek, intézmények, szervezetek számára nyújt 
módszertani-szakmai támogatást a pályázat tervezésének és megvalósításának időszakában.
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A kötet végén található Fogalomtár a közösségfejlesztés folyamatának, lépéseinek korrekt 
értelmezéséhez szükséges definíciókat tartalmazza.

2. Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató

A kötet célja, hogy a Cselekvő közösségek projekt és a TOP-5.3.1-16, valamint a TOP-6.9.2-15 
felhívások támogatásával megvalósuló közösségfejlesztési folyamatok hatásának, eredményeinek 
mérése, értékelése során segítse a településeken dolgozó közösségfejlesztőket és az őket támogató 
mentorokat. Az útmutató ismerteti az adott településen, településrészen, mikrotérségben 
végbemenő közösségfejlesztési folyamatban, illetve az intézmények működésében bekövetkezett 
változások követésére alkalmas módszereket, lépéseket.

Túlmutatva a számszerűsíthetően bemutatható eredményeken, feltárja azokat a hatásokat 
is, amelyek a beavatkozásnak köszönhetően mennek végbe a közösségekben, az egyes 
emberek életében és az intézményekben. A változások követése mellett lehetőséget ad mind 
a közösségfejlesztő szakemberek, mind a helyi közösségek számára a folyamat rendszeres 
elemzésére és értékelésére, az elakadási pontok azonosítására.
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3. Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése módszertani útmutató

A közösségi részvételre alapozott működés korunk kulturális intézményei előtt álló nagy lehetőség. 
Alapértelmezésként társadalmiasítottnak tekinthető egy kulturális intézmény, amennyiben 
„aktivitásainak meghatározásában, megvalósításában és értékelésében a település, településrész 
lakosai tevékenyen részt vesznek, és ezek beépítésre kerülnek az intézmény belső működését 
meghatározó dokumentumokba”. A kötet tovább differenciálja ezt a definíciót, miközben 
áttekinti, mely lépések vezethetnek el a társadalmiasított működési módhoz. Napi gyakorlatban 
alkalmazható eszközöket, módszereket ajánl, röviden ismertetve több, már megvalósult jó példát, 
illetve az intézmények tapasztalatai alapján feltárja a jellegzetes nehézségeket, akadályokat is. 

A módszertani útmutató arra is keresi a választ, hogy a kulturális intézmények társadalmiasított 
működési módjának megvalósításához miként járulhatnak hozzá az intézmények dolgozói, miként 
kapcsolódhatnak be a polgárok, és hol vannak e működési mód objektív határai.

4. Esélyegyenlőségi módszertani útmutató

Hogyan érvényesítsük az esélyegyenlőség szempontjait a kulturális intézmények működtetésében? 
Az útmutató rávilágít, hogy közös célunk kell legyen, hogy a kulturális értékteremtésben mindenki 
lehetőséget kapjon a részvételre. Rámutat arra, biztosak lehetünk abban is, hogy mindenkiben van 
olyan érték, tudás, tehetség, amely közérdeklődésre tarthat számot, és érdemes azt a szélesebb 
közösséggel is megismertetni.

Az útmutató támpontokat, ötleteket ad arra, hogyan indítsunk el olyan folyamatokat, 
programokat, amelyekben a résztvevők biztonságban érzik magukat, és meg merik mutatni valódi 
énjüket. Milyen helyzeteket, lehetőségeket kell teremtenünk arra, hogy bátran használhassák 
tudásukat, fantáziájukat, kézügyességüket vagy szervezési képességüket, hogy meglássuk valódi 
tehetségüket? Az ilyen programok a közösség önismeretét és kohézióját erősítik azáltal, hogy 
oldják – szűkebb vagy tágabb – települési környezetünk sztereotípiáit és előítéleteit.
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5. Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez

A módszertani tanulmány azzal a szándékkal készült, hogy bármely kulturális intézmény, legyen szó 
kisebb vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ találjon benne az önkéntességgel, az 
önkéntesek foglalkoztatásával, és az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsolatos gyakorlati 
kérdéseire. A kulturális intézményekben végzett önkéntesség sok kérdést felvet, ugyanakkor 
lehetőségeket nyit meg, hiszen egyre inkább felértékelődik a tudás, és az erőforrások újfajta 
menedzselésének ismerete.

Az önkéntesek intézményeken belüli szerepvállalása nagyon sokrétű lehet. Azáltal, hogy a 
mindennapi működéshez emberi erőforrással járulnak hozzá, mind a programok számát, mind a 
szolgáltatások színvonalát növelhetik, de fontos szerepük lehet a szervezet fenntarthatóságának 
erősítésében, vagy akár a működés stabilizálásában is. 

6. A projekt kulturális közösségfejlesztési mentorhálózatának minőségirányítási rendszerterve

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt rendszerterve körvonalazza 
a projekt keretében kialakított mentorhálózat, illetve mentorok feladatait. Tartalmazza a hálózat 
működésének biztosítékait, amelyek elősegítik, hogy az ország több száz pontján dolgozó mentor 
munkatársaink azonos elvek mentén, azonos szakmai értékeket képviselve, és azonos szakmai 
színvonalon láthassák el munkájukat. Az útmutató belső szakmai anyag.

Cselekvő Közösségek Wiki

A módszertanok folyamatos frissítésére a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, 
visszacsatolások alapján a projekt keretében kialakított, 2017. szeptember közepétől működő wiki 
alapú rendszer is lehetőséget biztosít.
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Tananyagfejlesztés
Az elkészült módszertani útmutatók alapján állítottuk össze 
a közösségfejlesztő tematikájú képzéseinket. A Felkészülés a 
kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra című 120 órás 
képzéshez az alábbi tananyagfejlesztések valósultak meg:

1. Cselekvő közösségek – a projekt alapismeretei
(Dr. Arapovics Mária, Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna, 
Beke Márton, Fehér Miklós)

2. A mentorok személyes (önismereti és kommunikációs)
kompetenciái (Nyáriné dr. Mihály Andrea)

3. Andragógiai módszerek, mentori szakmai kompetenciák
 3.1. Mentori szakmai kompetenciák (Sélley Andrea)
 3.2. Nemformális és informális tanulás a kulturális 
 intézményekben – Andragógiai módszerek
 (Dr. Arapovics Mária)

4. A közösségi kapcsolati munka alapjai,
 közösségfejlesztés (Kovács Edit)

5. A kulturális közösségfejlesztés módszerei
(Molnár Aranka)

6. Közművelődés, a közösségi művelődés alapjai
(Brüll Edit)

7. Múzeumi alapok (Káldy Mária)

8. Könyvtári alapok (Illés Julianna)

9. Az intézmények társadalmiasítása, esélyegyenlőségi 
modellek
 9.1 Társadalmiasított intézményi modell
 (Dr. Brachinger Tamás)
 9.2 Intézményi önkéntesség módszertana
 (Dr. Arapovics Mária)
 9.3 Esélyegyenlőségi modell
 (Csongor Anna)

10. A kulturális partnerség, a turizmus és rendezvényszer-
vezés alapjai
 10.1 Kulturális partnerség, turizmus
 (Ditzendy Károly Arisztid)
 10.2 Rendezvényszervezés (Kajári Gabriella)

11. Digitális kompetenciák fejlesztése
 11.1. Fotózás, közösségi média, facebook,
 okostelefon-használat (Nagy Magdolna)
 11.2. Számítástechnikai és mobileszközök használata
 a gyakorlatban (Nagy Magdolna)
 11.3. Dokumentálás, nyilvántartás, beszámolókészítés
 (Nagy Magdolna)

A 120 órás mentorképzés mellett 60 kontakt és 60 e-lear-
ninges órát magában foglaló képzést is fejlesztettünk „Fel-
készülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra 
(Blended)” címmel.



 Kulturális közösségfejlesztő képzések

A projekt keretében képzési lehetőségeket biztosítunk a kulturális szakemberek, az 
önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői részére is. Célunk, hogy a fejlesztések minden 
érintett résztvevője képessé váljon a közösségfejlesztési folyamatok támogatására. 

Mentorképzéssel kezdődött a felkészítő munka 2017 
februárjában. A kulturális közösségfejlesztő mentorok a 
projekt kulcsszereplői. A mentor a kapocs a közösségek, 
az intézmények és a települések között.

18 megyéből 61 mentor vett részt a négyhetes, 120 
órás, „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori 
feladatokra” című képzésen Esztergomban. A képzés 
elismert szakemberek bevonásával, 13 tananyagfejlesztő, 
11 lektor és 28 oktató szakértelmével valósult meg.

A közösségfejlesztés kiemelkedő oktatói innovatív 
elképzeléseikkel, jó gyakorlataikkal, megvalósítható 
és adaptálható tanácsaikkal tették élményszerűvé az elméleti oktatást. A tanfolyam résztvevői 
elsajátították az andragógia és a kulturális közösségfejlesztés alapmódszereit. Megismerték 
a közművelődés, a múzeumi és a könyvtári terület sajátosságait, valamint fejlesztették 
kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat is. 

A mentorok gyakorlati közösségfejlesztő oktatásban is részesültek. Javaslatokat fogalmaztak meg olyan 
intézménytípusok társadalmiasítására, amelyek képesek alkalmazkodni a megváltozott igényekhez.

A mentor kollégák felkészültek a közösségfejlesztési folyamatok generálására, a kulturális 
intézmények közösségi részvételen alapuló működtetésének segítésére, a kulturális önkéntességi 
tevékenység és a kulturális partnerségeket célzó fejlesztéseik elindítására, támogatására. A sikeres 
záróvizsgát követően ünnepélyes keretek között vehették át tanúsítványukat 2017. április 4-én.

A programmal megvalósult a mentorok első csoportjának felkészítése, amelynek eredményeként 
kiépülhetett az országos mentorhálózat.

Képzések a szélesebb kulturális szakmai kör számára
„A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” című, a kulturális szakemberek számára tervezett 60 órás 
továbbképzés célja, hogy a résztvevőket támogassa a kulturális partnerséget, a közösségfejlesztést és 
a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálásában, a társadalmiasított intézményi 
modellek és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában. A képzések 2017-ben indulnak, három év alatt 
összességében 420 fő részvételével.

„Közösségfejlesztő, településfejlesztő és kulturális intézmények társadalmiasítása” című képzésünk 
keretében a közigazgatási szakembereket ismertetjük meg a közösségfejlesztés alapértékeivel és 
módszereivel. Bemutatunk jó gyakorlatokat a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok 
közösségi részvételen alapuló működtetésére, társadalmiasítására, partneri kapcsolatainak bővítésére. 
A projekt időtartama alatt összesen 320 fő részvételével valósítjuk meg a képzéseket.
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A mentorok gyakorlati
oktatásban is részesültek 
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 Országos mentorhálózat

A kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat a projekt alappillére. Mentoraink az ország 18 
megyéjében tevékenykednek. Elősegítik a lakosság és a kulturális intézmények hatékonyabb 
együttműködését, valamint szakmai segítséget nyújtanak a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program által megvalósuló közösségfejlesztő folyamatok elindításában és 
véghezvitelében.

A mentorhálózat 18 megyei irodában kezdte meg munkáját 2017 tavaszán. Az irodáknak sok 
esetben kulturális intézmény ad otthont, mint például a Keszthelyen működő Balatoni Múzeum, a 
Debreceni Művelődési Központ vagy éppen a pécsi Tudásközpont, közismert nevén a Kaptár.
Mentoraink a kulturális élet különböző területeiről érkeztek – könyvtárosok, népművelők, múzeumi 
szakemberek –, reprezentálva a három kulturális terület együttműködésének jelentőségét. 
Képzésükben elismert közösségfejlesztő szakemberek vettek részt, munkájukat a havonta 
megrendezett együttműködést erősítő alkalmak keretében, ugyancsak tapasztalt szakemberek 
támogatják.

A mentorhálózat azzal a céllal jött létre, hogy átfogó módon, a helyi igényeket ismerve, és 
azokat figyelembe véve, a lakossággal szoros együttműködésben indítson el vagy támogasson 
közösségfejlesztő folyamatokat, segítse a társadalomban rejlő, közös kulturális értékek mentén 
kibontakozó együttműködéseket. Ennek megfelelően tevékenységi köre is igen sokrétű.

A mentorok felmérik a lakosság igényeit, és értékelik a már rendelkezésre álló kulturális 
intézményrendszer adta lehetőségeket. Részt vesznek a projekt keretében megvalósuló kulturális 
intézményrendszer-felmérésben, a lakossági kezdeményezésekből kiinduló közösségi folyamatok 
támogatásában is részt vállalnak, elősegítik azokat a folyamatokat, amelyek során a könyvtárak, 
múzeumok, közművelődési intézmények a lakosság bevonásával valóban mindannyiunk számára 
izgalmas, érdekes és nyitott terekké válhatnak.

A projekt elindulását követő első közösségteremtő sikerünk a 2017 tavaszán megvalósult 
Közösségek Hete rendezvénysorozat. Az eredményben a mentorhálózat munkatársainak is nagy 
szerepe volt. 

A mentorok szoros együttműködésre törekednek a konzorcium hálózataival, így az NMI Művelődési 
Intézet megyei irodáival, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központjának keretében működő múzeumi koordinátori hálózattal, a Szellemi Kulturális Örökség 
referenseivel, valamint a települési könyvtári hálózattal is.

A Cselekvő közösségek projekt céljai között szerepel a mentorhálózat bővítése, amelyre várhatóan 
2017 folyamán kerül sor. 
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Érzékenyítő gerillakampány előzte meg a Közösségek Hetét • Fotó: NMI Művelődési Intézet



 Közösségek Hete rendezvénysorozat
 – Ünnepeld a közösséged!

Csaknem kilencszáz programot kínált az első alkalommal 
2017. május 8–14. között megvalósult Közösségek Hete 
programsorozat országszerte. A hagyományteremtő közösségi 
hét olyan rendezvényeknek adott teret, amelyek kifejezik a 
közösségi összetartozást és a közösségben rejlő értékeket, 
valamint ráirányítják a figyelmet a helyi kezdeményezésekre. 

A Közösségek Hete központi gondolata a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés, 
az aktív szerepvállalás, a nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése. Az egyhetes 
rendezvénysorozatot minden év májusában megszervezzük.

Kik és milyen programokkal csatlakoztak?

A projekt konzorciumának tagjai saját partneri köreiket, a múzeumi, könyvtári, közművelődési 
szervezeteket, kulturális civil szervezeteket, közösségeket keresték meg azzal, hogy jelentkezzenek 
a Közösségek Hete rendezvénysorozatra. A megszólított intézmények eljuttatták felhívásunkat a 
hozzájuk kötődő, a településükön működő egyéb közösségekhez, civil szervezetekhez is.

Intézmény, civil szervezet és közösség egyaránt csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Szakmai 
és közönségprogramjaikkal felhívták a figyelmet az intézményekben és azokon kívül működő 
közösségek tevékenységeire, helyi társadalomformáló erejükre.

A Közösségek Hetére 545 regisztráció érkezett. Ezekből 320 intézmény (kulturális, közművelődési, 
könyvtári, egyházi stb.), 162 bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány, közalapítvány), és 63 
közösség (hagyományőrző, amatőrművészeti stb.), valamint egyéb szerveződések.

A Közösségek Hete rendezvénysorozat kínálatában számos előadás, ismeretterjesztő program, 
szakkör, klub, baráti kör találkozója, valamint családi rendezvény szerepelt. Sok kézműves 
foglalkozás, sportprogram, múzeumlátogatás, zenés, táncos rendezvény, vetélkedő és 
gasztronómiai program is várta az érdeklődőket.

Csaknem 1400 eseményidőpont

Egy regisztráló több eseménnyel is jelentkezhetett a Közösségek Hetére, és ugyanazt a programot 
a rendezvény hetének bármely napján megismételhette. A regisztrálók 877 programmal 
csatlakoztak, és összesen 1382 időpontban várták a látogatókat.

A felhívásra 321 település közösségei jelentkeztek, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Pest, Csongrád és Bács-Kiskun megyéből érkezett a legtöbb regisztráció. A települések tekintetében 
Miskolc, Budapest és Szekszárd készült a legtöbb programmal a rendezvénysorozatra.

Az érdeklődők a www.kozossegekhete.hu honlapon, és egy mobil applikáció segítségével is 
böngészhettek a Közösségek Hete programjai között. A közösségi média használói a www.facebook.
com/kozossegekhete oldalon is tájékozódhattak a rendezvényről. A központi és a megyei Cselekvő 
közösségek Facebook oldalakon több mint 600 poszt született a programok kapcsán. Országszerte 
összesen majd kétórányi televíziós riportműsor, és több mint háromórányi rádiós anyag adott hírt 
a Közösségek Hetéről. Az online felületeken és a nyomtatott sajtóban több száz cikk jelent meg a 
rendezvénysorozatról. A médiamegjelenések jó részét a helyi médiumokban történő szereplés tette ki.
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Közösségépítő folyamatok indultak el

A Közösségek Hetének ötlete nagyon jó fogadtatásra lelt mind a programszervezők, mind pedig a 
látogatók körében. Valóban közösségépítő folyamatok indultak el: nagyon sok olyan programról 
kaptunk hírt, ahol az azonos érdeklődési körű, egymás számára addig ismeretlen emberek 
találkoztak, és megbeszélték, hogy rendszeres összejöveteleket tartanak a közös téma kapcsán.

Számos településen összefogtak a szervezetek, intézmények, közösségek, és együtt találták 
ki, szervezték meg programjaikat, hogy a hét minden napjára jusson egy-egy Közösségek Hete 
rendezvény. Helyi alkotó körök, művészeti csoportok a közösen alkotás öröméért hívtak életre 
találkozókat.

Több településen a múltat felelevenítő kiállítást állított össze a lakosság, és volt elszármazottak 
találkozója is. Generációkat összekötő eseményekre is sor került: például az idősebbek közös rétes- 
vagy csigatészta készítésre invitálták a fiatalabbakat. Ötletes flashmobok születtek, amelyek során 
a különböző közösségek egymással karöltve hoztak létre rövid előadást.

Számos programszervező jelezte, hogy a jövő évi programtervben már eleve szerepelteti a májusi 
Közösségek Hetét. Fentiek alapján összességében úgy gondoljuk, hogy sikerült egy komoly 
embertömeget megmozgató, közösségi folyamatokat elindító rendezvénysorozatot életre hívni.

Közösségfejlesztő szeretet üzenetek
A Közösségek Hete kommunikációjának támogatására Szeretet üzenetek munkacímen játékosított 
gerillamarketing kampányt indítottunk el. A marketinghadjárat online közösségi oldalakon, közterületeken 
és közösségi terekben folyt.

A kampány során hét üzenetben foglaltuk össze azokat a pozitív megerősítéseket, amelyeket a közösséghez 
tartozás nyújtani képes az egyén számára: Nem vagy egyedül! Hiányzol, ha nem vagy itt! Valakik várnak! 
Fontos vagy! Értékes vagy! Lehetsz önmagad! / Légy önmagad! Hozzánk tartozol!

A kampányban önkéntesen közreműködők az üzeneteket különböző kreatív módokon jelenítették meg, 
majd ezt megörökítve az üzenetet feltöltötték az online közösségi oldalra hashtagekkel (címkékkel) 
ellátva. A hetedik üzenet leplezte le a kötődést a Közösségek Hetéhez.

A kampány tízezer fő feletti közvetlen elérést regisztrált. Erősítette a megvalósítók közösségfejlesztő 
munkáját, közösséggel való kommunikációját. 
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 Folyamatban lévő tevékenységeink

Mintaprojektek a közösségek szolgálatában

A mintaprojektek példát mutatnak a kulturális intézmények együttműködésére és 
közösségfejlesztő hatására. Segítenek megtalálni azokat a települési, térségi együttműködési 
formákat, amelyek modellként szolgálhatnak egyéb települések, térségek számára. 
A közösségek a jó gyakorlatokat megismerve fejleszthetik tevékenységüket. 

Muzeális intézmények, közösségi művelődési intézmények, szervezetek, továbbá könyvtárak 
jelentkezését várjuk mintaprojektek megvalósítására. Fontos, hogy a mintaprojektek más 
közösségek számára átvehető közösségfejlesztési jó gyakorlatokat mutassanak be, és eredményeik 
más intézmények számára is hasznosíthatók legyenek. Fókuszáljanak a helyi értékekre, erősítsék 
a lokális identitástudatot és társadalmi részvételt, a helyi gazdaságfejlesztést elősegítő 
közösségfejlesztési modelleket.

A cél az, hogy az intézmények olyan mintaprojekteket valósítsanak meg, amelyek a Cselekvő 
közösségek projekt kutatásainak témáihoz kapcsolódnak. Támogatják a projekt szakmai-
módszertani fejlesztéseit az önkéntesség, az esélyegyenlőség és az intézmények társadalmiasítása 
témájában. A mintaprojektek a közösségfejlesztés módszereit alkalmazva biztosítanak 
esélyteremtő programokat, erősítik a generációk közti párbeszédet, törekednek arra, hogy 
újszerű ötletekkel, a kreatív iparágak bekapcsolásával vonják be a helyi közösségeket a kulturális 
intézmények életébe.

A mintaprojektek tervezésekor, a tevékenységek kialakításakor a Cselekvő közösségek projekt 
szakmai útmutatói nyújtanak módszertani segítséget. A mintaprojektgazdák számára helyszíni 
mentorálást, tanácsadást biztosítunk a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat tagjainak 
segítségével. A mentorok támogatják a közösségfejlesztési folyamatot, nyomon követik, 
szakmailag-módszertanilag támogatják a mintaprojektek tervezését.

Pest megye és a főváros kivételével az ország összes településéről várjuk a jelentkezéseket. 
Megyénként minimum egy mintaprojekt költségtérítésére nyílik lehetőség a Cselekvő közösségek 
– aktív közösségi szerepvállalás projekt keretén belül. A mintaprojektek megvalósításának 
időtartama: 2017. október 1. – 2018. október 1.

A Cselekvő közösségek projekt kutatási feladatai

A Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt célkitűzései között 
meghatározó feladatként jelentkeznek a monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek, 
melyek az alábbi témák szerint valósulnak meg:

 1. Kulturális közösségfejlesztés intézményi hatásmérése: célja a projekt, valamint a Terület- 
  és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) kedvezményezettjei által megvalósuló 
  közösségfejlesztési folyamatok hatásának mérése. 2017 nyarán 1227 intézményben 
  vizsgáltuk a kulturális intézményrendszer állapotát, majd 18 hónap elteltével felmérjük a 
  közösségfejlesztési folyamat hatásait. Az elemzés az egyes intézmények társadalomban 
  betöltött szerepére, társadalomra gyakorolt hatására, társadalmi hasznosságára fókuszál. 
 2. Kulturális közösségfejlesztés települési hatásmérése: célja a TOP támogatott 
  közösségfejlesztési projektekben érintett települések fejlesztési eredményeinek mérése
  és bemutatása. Kulturális állapotfelmérést végzünk, majd a közösségi fejlesztések 
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  közepén és végén mérjük fel a változásokat. A statisztikai adatok elemzésén túl a helyi 
  véleményformálók és a lakosság megkérdezésére is sor kerül.

 3. Kulturális intézmények társadalmiasításának hatásmérése: célja a jelenlegi kiemelt 
  projektben a társadalmiasítási folyamatba bevont kulturális intézmények (min. 54 
  intézmény) hatásmérése: hogyan jellemezhetők a folyamat előtt és után, mik a főbb 
  változások. A kutatási eredmények értelmezését a folyamatban részt nem vevő 
  intézmények (min. 54 intézmény), mint kontrollcsoport bevonásával segítjük.

 4. Delfi jövő- és trendkutatás: a kutatás több módszerrel (statisztikai tendenciák 
  felvázolásával, döntéshozói és szakértői felméréssel, jövőkutatási eredmények 
  adaptálásával) vizsgálja a kulturális közösségfejlesztés, a közművelődés, a múzeum- és a 
  könyvtárügy jövőbeli várható trendjeit. Szakmai monitoring tevékenység: a TOP 
  5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 projektek keretében zajló közösségfejlesztési folyamatok 
  kulturális közösségfejlesztő mentorainak munkáját, a szakmai munka előrehaladását, 
  és az esetleges elakadásokat mérő tevékenység. A monitoring tevékenység célja 
  a mentorok munkájának folyamatos támogatása, a kulturális közösségfejlesztő folyamat 
  működésének segítése.

Élmény – tudás – képesség – cselekvés: játékosított közösségfejlesztés

Kiemelt jelentőségű feladatként gamification – más néven játékosítás – alapú közösségi 
tanulási és motivációs rendszer létrehozását vállalta a projekt. A program a digitális tartalmak 
mellett óriás társasjátékot is nyújt a közösségeknek.
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A gamification által egy közösségfejlesztési folyamatokat támogató élményalapú tanulási 
módszer, és annak eszközrendszere jelenik meg markánsan a projektben. A törekvés jegyében 
folyamatban van az online illetve mobil alkalmazásként elérhető játékosított – gamifikált – 
programok fejlesztése. 

A leendő, közösségfejlesztésre érzékenyítő, és az arról való tudást átadó programban illetve 
alkalmazásban a felhasználók játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg az értékközpontú, 
élményalapú közösségépítő lehetőségeket. Ezek az interaktív tevékenységek arra hivatottak 
rávilágítani, milyen változatos módjai vannak a közösségért való, illetve a közösségi cselekvésnek. 
A gamifikált programok célja egy olyan belső közösségi tanulási és motivációs rendszer 
létrehozása, mely releváns közösségi és kulturális tartalmakat közvetít a társadalom felé. Elősegíti 
az egyének társadalmi bevonódását, erősíti a motivációt és fejleszti az állampolgári és a kulturális 
kompetenciákat, miközben segít kialakítani és működtetni egy dinamikus és fenntartható 
környezetet, amely pozitív élményeken keresztül ismerteti meg egy adott közösség tagjaival a 
közösségfejlesztéséhez kapcsolódó lehetőségeket. Hozzásegíti az egyént a kreatív és innovatív 
közösségi kultúra elsajátításához, valamint az inspiráló lakókörnyezet kialakításához. 

Az online platformra épülő digitális tartalmak mellett a játékosítás részeként rendezvényeken 
igénybe vehető, a közösségi cselekvésre érzékenyítő interaktív óriás társasjátékok is készülnek a 
projekt keretén belül. 

 Szakmai folyóiratok különszámai

A projekteredmények sokrétű disszeminációjának biztosítására a konzorciumi partnerek 
szakmai folyóiratainak több különszámát jelentetjük meg a három év során. A kiadványokban 
jó gyakorlatokról szóló tanulmányok is megjelennek. Az első szakmai eredményeket bemutató 
lapszámot 2017 áprilisában adtuk ki. A kiadványok elektronikus változatát feltöltjük a www.
cselekvokozossegek.hu honlapra.

Múzeumi Iránytű

A Múzeumi Iránytű sorozat a múzeumi terület módszertani szakmai kiadványa. A Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ gondozásában jelenik meg mintegy 
200 oldalon. A sorozat tanulmányokat tartalmaz a múzeumi fejlesztések, a múzeumi menedzsment, 
a múzeumpedagógia, az iskolabarát múzeum témaköreiben, de bemutat kutatási eredményeket, 
mintaprojekteket, esettanulmányokat is, valamint konferenciák válogatott anyaga is megtalálható 
az oldalakon.

A sorozat 2009-ben indult el, és a „Múzeumok Mindenkinek Program” – TÁMOP-3.2.8/B. kiemelt 
projekt legfontosabb kutatási módszertani eredményeit adta közre.* 

A Cselekvő közösségek projekt keretein belül összesen hat alkalommal tervezzük a Múzeumi 
Iránytű megjelentetését. A múzeumi-módszertani sorozat legújabb, 13. kötetének címe: Múzeumi 
közösségek – közösségi múzeumok. A kiadványban olyan jó gyakorlatok összefoglalása olvasható, 
amelyek példát mutatnak a kulturális intézmények társadalmi szerepvállalására, és adaptálható 
módszereket nyújtanak a települési közösségfejlesztés számára. 
* A kötetek elektronikus változata a  www.mokk.skanzen.hu weboldalon letölthető a Tudástárból.
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Szín Közösségi Művelődés 

A Szín Közösségi Művelődés című szakmai folyóiratot több mint két évtizede a Nemzeti Művelődési 
Intézet jogelőd intézménye alapította a közművelődés egyedülálló szakmai periodikájaként. 
Az immár 22. évfolyamát kezdő folyóirat kiadását az NMI Művelődési Intézet a közművelődési 
feladatellátás, valamint a szakmai módszertani tevékenység folyamatossága biztosításának 
érdekében vállalta fel 2017-től.

A Szín Közösségi Művelődés vezérelvei az értékek mentén szerveződő közösségek népszerűsítése, 
az értékközpontú társadalom- és gazdaságfejlesztés, valamint az innovatív szakmai szemlélet 
érvényesítése. A folyóirat hiteles képet kíván adni a közösségi művelődés előremutató 
folyamatairól, különös tekintettel a vidék Magyarországára.

Az évente hat lapszámban megjelenő periodika a projekt időtartama alatt három alkalommal 
jelentkezik Cselekvő közösségek témaszámmal. Az első ilyen tematikus lapszám – mely a közösségi 
alapú működtetésben rejlő lehetőségekre és a helyi közösségfejlesztő folyamatok társadalom- 
és gazdaságerősítő vonzataira kívánja irányítani a figyelmet – 2017 nyarán jelent meg 1200 
példányban, országos terjesztéssel. 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – 3K

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című, havonta megjelenő folyóirat – népszerű nevén 3K – a nagy múltú 
„Könyvtáros” (1959–1992) című folyóirat utóda. A magyar könyvtárosok egyik alapvető szaklapja közepes 
terjedelmű tanulmányokat, cikkeket, beszámolókat, recenziókat közöl.

Az aktualitásokra gyorsan reagálva 
bemutatja a hazai és nemzetközi új-
donságokat, jó kezdeményezéseket, 
gyakorlatokat, szereplőket. Elemző 
szempontú, a mai könyvtári trendeket 
és problémákat tárgyaló lap szakmai 
közérdeklődésre számot tartó írások-
kal, amelyben a történetiség mellett 
a legfrissebb jelenségek olvashatóak. 

Az áprilisi különszámban összegyűj-
tött írásokat úgy válogattuk, hogy a 
projekt ismertetése, és a 2016 szep-
temberi indulás óta elért eredmények, 
az esettanulmányok, külföldi és hazai 
jó gyakorlatok bemutatása által közösségvezérelt, átgondolt változásra ösztönözzük az intézmé-
nyeket, és aktív, cselekvő hozzáállásra, részvételre az olvasókat. 
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A projektmunkatársak flashmobot készítettek
a közösségfejlesztés jegyében 
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