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Fő céljaink: 

• A magyar emberek nemzeti és 
helyi identitásának erősítése. 

• A magyar emberek 
önbecsülésének, értékrendjének 
megerősítése, érvényesülésük 
elősegítése. 

• A magyar nemzet értékeinek és 
erőforrásainak közösségben 
történő hasznosulása. 

• Tudatos érték és közösség alapú 
társadalom és gazdaságfejlesztés.

NMI MŰVELŐDÉSI INTÉZET

Küldetésünk: Hozzájárulunk a magyar nemzet 

életminőségének javulásához Kárpát-medencében.



AZ NMI MŰVELŐDÉSI INTÉZET SZEREPE A 

CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK PROJEKTBEN

• Közösségi művelődési szakmafejlesztési 

tevékenység koordinációja

• A társadalmiasítás és a közösségi tervezés 

gyakorlatának elterjesztése

• TOP forrásaiból megvalósuló – helyi, térségi 

közösségfejlesztési folyamatok szakmai 

támogatása

• Országos mentorhálózat: 

közösségfejlesztési célú tanácsadás 

(mentorok mentora), szupervíziós tanácsadás, 

módszertani útmutatók, szakmai műhelyek, 

képzések, a játékosítás elvére építő 

nonformális képzési programok, belföldi 

tanulmányutak, jó gyakorlatok gyűjtése és 

népszerűsítése

• Közösségek Hete 



A projekt folyamán 7 kutatási feladat valósul meg a Művelődési 

intézet koordinációjában

- Kulturális intézmények reprezentatív felmérése 1200 intézmény 

bevonásával

- A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoportos 

hatásmérés – hatásvizsgálat 1.200 kulturális intézmény bevonásával

- Hangadói kvalitatív kutatás 3x 2.100 interjú

- Lakossági kvantitatív kutatás 2 x 15.000 fő bevonásával

- Kulturális intézmények társadalmiasítása kontrollcsoportos 

hatásmérés – hatásvizsgálat min. 108 (54+54) kulturális intézmény 

bevonásával

- Mentorhálózat működésének monitoringja (2 alkalommal)

- Delfi jövő- és trendkutatás nemzetközi szakmai felmérés 

Várható eredmény: aktuális, megbízható, és érvényes adatsorok a 

kulturális intézményrendszer társadalmi hasznosságáról, a helyi 

társadalomba való beágyazottságáról, az intézmények és a civil 

közösségek együttműködésének mértékéről

KUTATÁSI FELADATOK



• Észak- és Dél alföldi régiók 
mentorhálózatának koordinációja

• Szakmai műhelymunkák-
módszertani napok szervezése

• Telefonos és e-mailes 
kapcsolattartás, megyei 
csoportok látogatása

• Megyei és regionális 
mentorcsoportok 
együttműködésének segítése

• A közösségfejlesztési célú 
szakmai tanácsadás 
koordinációja

• Szupervíziós csoportok 
koordinációja

A MENTOROK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 



BELFÖLDI TANULMÁNYUTAK

• 18 megye

• 18 szakmai konferencia

• Több, mint 180 jó gyakorlat bemutatása

• Minimum 360 település 720 résztvevő

Az első háromnapos tanulmányút 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

valósul meg 

2018. június 19-21. között. 

Települési jógyakorlatok: 

Szolnok, Kisújszállás, Martfű, 

Tiszatenyő, Nagykörű, Jászapáti és 

térsége, Besenyszög, Szászberek, 

Karcag és térsége.



• Belső közösségi tanulási és motivációs rendszer 

• Releváns tartalmakat közvetít a társadalom felé 

• Erősíti a motivációt és közösségi kompetenciákat fejleszt

• Segít kialakítani és működtetni egy olyan, dinamikus és fenntartható 
környezetet, amely pozitív élményeken keresztül ismerteti meg egy adott 
közösség tagjaival a közösség fejlesztéséhez kapcsolódó lehetőségeket. 

ONLINE GAMIFICATION



Tartalom:

- A projekt félidejéhez 

kapcsolódó értékelő projekt 

és szakmai beszámolók

- Jó gyakorlatok:

- Közösségekben

- Múzeumban

- könyvtárban

- Közösségek Hete 2018-ban

SZÍN KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS MAGAZIN 

A folyóirat Cselekvő közösségek második különszáma 

2018. június végén jelenik meg 



KÖSZÖNÖM  A FIGYELMET!

Kárpáti Árpád

NMI Művelődési Intézet

titkarsag@nminkft.hu


