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2005. február
Az összeállításban szereplő helyszínek és témák

Bakonyszombathely és vonzáskörzete	8. old.
helyi igényeket szolgáló szakképző egyesület térségi iskolája

Bokod és környéke		 13. old.	
térségi iskolaszövetségből kistáji kulturális szövetség

Derecske és térsége		 19. old.			
intézményi hátterű kistérségi közösségi művelődési fejlesztőmunka

Dunaszentbenedek és környéke		 23. old.
kistérségi közösségi művelődési társulás megalapozása

Egri kistérség		 29. old.
kistáji kulturális fejlesztőmunka turisztikai koordinációs központokkal

Felső-Kiskunság		 34. old.
civil közösségi házak, információs központok népszerűsítése

Kisbéri kistérség		 38. old.
hosszú távú fejlesztést megalapozó kistérségi közösségi felmérés elindítása

Komárom és térsége		 43. old.
a Csokonai Művelődési Központ kistérségi közművelődési feladatellátása

Komárom és vonzáskörzete		 49. old.
egyesületi kezdeményezés kistérségi ifjúsági centrum létrehozására

Kondoros és térsége		 59. old.
kistáji kulturális fejlesztés civil szervezőközponttal

Lenti kistérség		 65. old.
a “Muránia-régió” kulturális tevékenységének összehangolása, fejlesztése

Szigetvár és térsége		 71. old.
térségi közösségfejlesztő hálózatot kialakító kisvárosi egyesület

Túristvándi és környéke		 79. old.
a Túr-menti települések közművelődési hálózatának kiépítése

Vasvár és térsége 	 86. old.
közösségfejlesztés a Vasi Hegyháton

Bevezető magyarázat
2004 tavaszán a Magyar Művelődési Intézet nyolc regionális értekezletet szervezett a város és vidéke, a vonzásközponti székhely és térsége, a hajdani járási közművelődési feladatellátás mai állapotáról, gyakorlatilag a falusi közösségi művelődési lehetőségek helyzetéről és a fejlesztésükhöz szükséges szakmai tennivalókról. Valamennyi megbeszélést azzal zártunk, hogy kellő megfontolás, helyzet-és igényelemzés után fogalmazott helyi cselekvési terveket várunk az érzékelt hiányok megoldására. Ezekből állítottuk össze gyűjteményünket.
A vonzáskör központjából szervezett, véleményünk szerint több évtizede leépült, korábbi szóhasználattal ’járási területi-módszertani’ munka megújítása halaszthatatlan szakmai feladat. A közösségi művelődés szempontjából kiüresedett települések vagy településrészek a tudásalapú gazdaság által elérhetetlenek; önmagukra hagyva csak évtizedek múltán lesznek képesek megteremteni azt a sokszínű tevékenységlehetőséget, ami a helybéli polgárok képességfejlesztésében már ma is elemien fontos lenne. Az emberöltőnyi hiány beláthatatlan hátrányt teremt az ilyen körülmények között élőknek, és hátráltatja e perifériára szorult térségek társadalmi, gazdasági felzárkózását, a tudásalapú társadalom ottani (fél-magyarországnyi) megteremtését.
Fejlesztőprogramjaink eltérnek egymástól, ami természetes, hiszen mindegyiküket más fogalmazta a többiektől eltérő körülményei és lehetőségei között. Szándékaik azonban rokoníthatók. Hasonlítanak abban is, hogy a polgárok kulturális-művelődési öntevékenységének fejlesztésében, egyidejűleg a felkeltett aktivitás szakmai segítésében látják a megoldást. Ebbéli szándékuk kapcsolatot talál szakmánk régmúltjával éppen úgy, mint napjaink európai tendenciáival.
Fejlesztőprogram-gyűjteményünk közzététele pusztán egy állomás a közösségi művelődés kistáji fejlesztésében annál is inkább, mert projektjeink a leírt, 2004 novemberi állapotukhoz képest folyamatos változásban vannak. Némelyik már az itt leírtak szerinti megvalósítás stádiumába került, mások az éppen megérkezett támogatás kívánalma szerint némileg bővülnek, módosulnak. Kívánatos lenne, hogy mindegyikük megvalósuljon. Nem csak azért, hogy néhány tucat településen perspektívát kapjanak a fiatalok, a munkát vagy társakat keresők. Nem csak azért, hogy újabb képzési, átképzési lehetőség, új amatőr művészeti csoport, filmklub, ifjúsági egyesület, közművelődési színtér vagy bármi más szülessen a helybéliek jó érzését, komfortérzetét, egymás megismerését, együttműködési készségét megismerendő és megteremtendő; tudását és készségeit fejlesztendő. Ezek mellett az is jelentős hozadék, hogy egy év elteltével végre megtudjuk: melyik elképzelés életképes és életrevaló; melyik az, aminek megismertetését a későbbiekben szorgalmaznunk, tanulságait népszerűsítenünk kellene. S megtudhatnánk végre azt is, hogy milyen eredmények mellett milyen további megoldanivalókat teremnek, s hogy mindezek megvalósítása mennyibe kerül.
Meglévő és dicséretesen működő művelődési otthonaink mellett ugyanis észre kell vegyük a közösségi művelődés számtalan hiányát is. Meglévő intézményeink teljesítményének költsége könnyen kiszámolható. A hiányok pótlásának ára nem. Tagadhatatlan, hogy fejlesztőprogramjaink megvalósításának egyik célja éppen az, hogy országos terjesztésüket megelőzően annak költségeit megbecsülni segítsenek.
Az ugyanis nem lehet kérdés, hogy szükség van-e mindenütt a közösségi művelődés lehetőségeire. Az sem, hogy körülményeit ki segítse megteremteni. Azt viszont jogos kérdés (lehetne) a finanszírozó államtól, hogy tudja: pontosan mit fizessen, s hogy pontosan miért és mennyit kell fizetnie. Válaszokat csak úgy adhatunk, ha előtte próbát teszünk, s számolunk. Fejlesztőprogramjainkat éppen ezt elősegítendő készítettük.


Beke Pál



Írásbeli előzmények
- Beke Pál Kistérség, kistáj Szín, 2003. december (8/6) 1-6. old.
- Gergye Rezső Kistérség (kistáj, járás, város és vidéke) Szín, 2004. január (9/1) 3-4. old.
- Válasz helyett Szín, 2004. január (9/1) 4. old.
-Andrássy Mária – Mátyus Aliz A kistelepülési, kistáji közművelődési munka megújításáról Szín, 2004. március (9/2) 28-30. old.
- Kereszti Ferenc Kistérségi közművelődés a Vasi Hegyháton Szín, 2004. március (9/2) 30-33. old.
- Pósfay Péter A közösségi művelődés lehetőségének és/vagy megfelelő színvonalú működtetésének modellje Szín, 2004. március (9/2) 33-35. old
- Beke Pál Az aprófalvak, kistérségek, kistájak közösségi művelődése Szín, 2004. május (9/3) 1-5. old.
- Kereszti Ferenc Műhelybeszélgetések a kistérségi közművelődésről Szín, 2004. május (9/3) 6-24. old.
- Czink Judit A közművelődés kistérségi gyakorlata Tolna megyében Szín, 2004. május (9/3) 24-26. old.

Filmösszefoglaló
Új utak a közösségi művelődésben I.-II. 2 x 40 perces riportfilm Mezőkövesd, Szombathely-Herény, Kajdacs, Győrvár, Szombathely-Gyöngyöshermán, Börcs, Szombathely-Zanat, Oszkó, Kondoros, Komárom, Tiszacsécse, Derecske, Nyíregyháza, Kisgyőr, Noszvaj, Egerszalók, Kádárta, Nagybajcs, Vasvár, Penyige, Sióagárd, Várgesztes, Kismarja, Dunaszeg, Túristvándi, Hajdúbagos szakmai-térségi megújulást jelentő munkáiról. Készítette a Magyar Művelődési Intézet “Látószög” Stúdiója 2004-ben.

A fejlesztőprogramok megvalósítói
Dér Gusztáv (1945, Bély, Csehszlovákia) tanító, történelem szakos tanár. Pedagógusként dolgozott tanyán, kisközségben, városban, a Tatai Járási közigazgatásban, igazgatóként a baji Szent István Általános Iskolában, jelenleg a bokodi Móra Ferenc ÁMK igazgatója. Vezetői feladata mellett ellátja a Vértesi Iskolaszövetség és a Magyar Teremkerékpár Szövetség elnöki feladatait is. Pályája során új iskolát épített Bajon, szakértőként közreműködött a telki új oktatási intézmények (óvoda, iskola) megvalósításában, ÁMK-t szervezett Bokodon, megalakította a Vértesi iskolaszövetséget, bevezette a teremkerékpár sportot Magyarországon, 1998-ban Bajon Ifjúsági EB-t, 2004-ben Tatán Teremkerékpár VB-t rendezett.
Gábor Klára (1959, Oroszlány) 1983-ban a Janus Pannonius Tudományegyetemen végzett magyar-népművelés szakos tanárként. “B” kategóriás néptánc oktató. Munkahelyei: 1977-78 G. Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Veszprém; 1979-80 Csokonai Művelődési Központ, Komárom; 1980-86 Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1987 Komáromi Zeneiskola. 1991-től újra a komáromi Csokonai Művelődési Központban dolgozik, jelenleg igazgatóként. 1992-től a Komáromi Televízió szerkesztője, a Garabonciás Folklór Egyesület titkára, a Komáromi Nyilvánosság Egyesület elnöke. 2004-ben a Nemzeti Civil Alap Országos Tanácsa póttagjává választották. Kitüntetései: Kiváló Pedagógus (1983), a Népművészet Ifjú Mestere (1992).
Jantyik Zsolt (1964, Karcag) 1990-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar-népművelés szakon. 1990-1992 között a KLTE közművelődési titkára, 1992-1995 között a diósgyőri Vasas Művelődési Központ munkatársa, 1995-1998 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem klubjának vezetője, 1999-től a derecskei művelődési központ, majd ennek átalakítása után a Derecske Térségi Kht ügyvezetője. 1999-ben Debrecen város Csokonai Díját kapta kiemelkedő könnyűzenei tevékenységéért, 2002-ben az év EMERTON díjas szövegírója.
Kasnyik Magdolna (1970, Szarvas) 1999-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakán. 2000-2003 között a Debreceni Egyetem művelődési és felnőttképzési menedzserképzést végezte el, jelenleg Szegeden informatikai könyvtáros képzésre jár. 1992 óta a Kondorosi Faluszépítő Baráti Társaság elnöke, 1994-1998 között önkormányzati képviselő, 1996 óta a kondorosi Szlovák-Magyar Táj- és Alkotóház vezetője, az itt lévő közösségi színtér, illetőleg a településen lévő 26 egyéb civil szervezet tevékenységének koordinátora, 2002-től a Teleház vezetője. 2004-től a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Kollégiumának tagja.
Keresztesi József (1943, Veszprémpinkóc) 1971-ben végzett a Szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán, ahol 1982-ben történelem szakos tanári oklevelet is szerzett. Szakmai végzettségét az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1974-ben egyetemi fokozatúvá emelte. 1972-1984 között Tatán népművelési felügyelő, 1984-1990 között a Komárom Megyei Művelődési Központban, 1990-1993 között a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központban, 1993-1995 között a budapesti Közösségszolgálat Alapítvány keretében, 1996-97 között az Agrárszakoktatási Intézetnél, 1997-1999 között a Pest megyei Közművelődési és Információs Központban, majd 2002-ig az oroszlányi Polgármesteri Hivatalban dolgozott. A rendszerváltozás óta foglalkozik település- és közösségfejlesztéssel, civil szervezetek szakmai segítésével, népfőiskola menedzselésével.
Koday Józsefné (1949, Dunaszentbenedek) 1987-ben a Népművelési Intézet tanfolyamán középfokú szakképesítést, majd 1997-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán művelődésszervező, pedagógia és pszichológia szakon végzett, 1998-ban közművelődési szakember - művelődési szolgáltatásszervező képesítést szerzett. 1967-1968 között Dunaszentbenedeken népművelő, majd 10 éves műszaki ügyintézői, térképszerkesztői-rajzolói munka után 1978-tól művelődésiház-igazgató Dunaszentbenedeken, manapság faluház-vezető ugyanott. Korábban települési képviselő több cikluson keresztül, jelenleg a Dunaszentbenedek Községért Alapítvány kuratóriumának, a Magyar Teleház Szövetség Dél-alföldi Regionális Tagozata felügyelőbizottságának, a helyi önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottságának tagja.
Konczér Katalin (1960, Felsőcsatár) 1978-ban a budapesti szerb-horvát gimnáziumban érettségizett, majd 1979-ben Horvátzsidányban művelődésiház-igazgató lett. 1984-től Letenyén könyvtáros, majd népművelő a Fáklya Művelődési Házban. Munkája elismeréseként 1990-ben “Miniszteri dicséretben” részesült. 1987-89 között középfokú népművelői tanfolyamot végzett, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen művelődésszervező oklevelet szerzett 1996-ban. A 2000. évben felállított kistérségi megbízotti rendszerben Letenye statisztikai térségben másfél évig térségfejlesztő munkakört látott el. 2004-től a lenti művelődési központ igazgatója. Jó kapcsolatteremtő képessége és horvát származása iránti elkötelezettsége eredményeként az 1998. évi helyhatósági választások után a letenyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke lett. A 2002. évi választásokon újabb négy év bizalmat kapott. 2003-tól az Országos Horvát Önkormányzat alelnöke; tagja a Zala Megyei Közgyűlés EU integrációs és nemzetközi kapcsolatok bizottságának.
Lakatosné Sira Magdolna (1964, Fehérgyarmat) 1997-ben mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. 2002-ben részt vett az egri Politikai Tudományi Intézet vezetőképzőjén; 2003-ban igazgatásszervezői oklevelet szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Államigazgatási karán; 2003-ban európai pályázati szakértői képesítést kapott. Jelenleg a Sorbonne Településfejlesztési Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdasági Karának közös településfejlesztési és városgazdálkodási képzésén vesz részt. 1996 óta Túristvándi polgármestere, 1998-tól a Tiszaháti Területfejlesztési Társulás alelnöke. 2002-ben a kistérség képviselőjeként egy évig a Megyei Területfejlesztési Tanács munkájában is részt vett. A 2004-ben megalakult Felső-Tiszavidéki Területfejlesztési Kistérségi Társulásban az ellenőrzőbizottság elnökévé választották.
Lendik Erika (1980, Komárom) Művelődésszervező diplomáját 2003-ban a Berzsenyi Dániel Főiskolán szerezte, jelenleg ugyanitt olasz nyelv- és irodalom szakon tanul. 2001 nyarán több hónapon át nyári diákmunka keretében operátorok felvételiztetésében vett részt, teszteket javított a Nokia Komárom Kft számára. A 2002/03-as tanév során Szombathelyen a mozgókép- és médiakultúra szakirány elvégzése alatt rövid ideig a főiskola televíziójánál dolgozott. 2002 és 2003 nyarán az iskolai szünidőben általános iskolai tanulók tanulmányi felzárkóztatásával, illetve angol nyelvi oktatásával foglalkozott. 2004 februárjában a Komárom-Esztergom Megyei Hírlapnál működő kulturális-ifjúsági rovat vezető szerkesztője volt, és Komáromi Nyomda és Kiadó Kft-nél marketing munkatársként dolgozott. 2004. májusától az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesületnél dolgozik mint pályázatíró programkoordinátor, és a pályázati anyagok, projektek kidolgozásán, a közösségi programok szervezésén és lebonyolításán túli feladata a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetű rétegek segítése, valamint a problémás rétegekből kikerülő fiatalok életesélyeinek javítása, az ifjúság védelme és tájékoztatása.
Mészáros Zsuzsa (1961, Szőny) 1984-ben az esztergomi Tanítóképző Főiskolán tanítóként végzett, majd 1994-ben közösségfejlesztői képesítést kapott, jelenleg vállalkozás-és vidékfejlesztési ismereteket hallgat a gödöllői Szent István Egyetemen. 1989-ben Hantoson a helyi klubkönyvtárat vezette. 1994-ben közösségfejlesztő program helyi segítője Kecskéden a művelődési ház igazgatójaként. 1997-től a Közösségfejlesztők Egyesületének munkatársaként többek között részt vett a közösségimunkás-hálózat kiépítésében a Felső-Kiskunságban; 1998-ban egyesületük megalapítását kezdeményezte. 1997-1999 között Kunbábonyban őstermelőknek, családi gazdaságok tagjainak, kisgyermekes nőknek és pályakezdő fiataloknak szervezett képzéseket. Új típusú szövetkezetet készített elő 1999-2000 között Kunbábonyi Beszerzési, Értékesítési Szövetkezet néven őstermelők fűszerpaprika értékesítésére. 2000-2001 között a “Gyors Reagálás” helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések c. projektet vezetett a Felső-Kiskunságban (mindhárom szektor képviselőivel, 10 település bevonásával). 2002-ben “Közösségi vállalkozás” néven szervezett 1 éves műhelymunkát több foglalkoztatási célú non-profit szervezet részvételével. 2002-től foglalkoztatási projektet vezetett “Közösségi Információs Kávéház és Teleház Kunadacson” címmel. Jelenleg a Felső-kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületénél a Phare “Nők munkaerőpiaci re-integrációja” komplex képzési-foglalkoztatási projekt menedzsere a Közösségfejlesztők Egyesülete és Magyar Művelődési Intézet megbízásából. A Felső-kiskunsági térségi közösségfejlesztő program vezetője.
Monostori Éva (1967, Tatabánya) Vegyipari szakközépiskolában általános vegyészként végzett. 1992-ben közösségfejlesztői, 1994-ben közösségi vállalkozásokat felkészítő tréneri képességeket szerzett, majd 1998-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán művelődésszervező lett. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen a kulturális menedzseri szak közösségfejlesztési szakirányát végezte el. 1985-87 között képesítés nélküli nevelő, 1992-ig vegyész képzettségét használja, majd 1992-től a komáromi Csokonai Művelődési Központban közösségfejlesztő. 1994-től a “KÉVE” Komárom-Esztergom megyei Közösségfejlesztők Egyesülete vezetőségi tagja, 1997-től az ÉLETTÉR Közösség-és Településfejlesztő Egyesület elnöke.
Pósfay Péter (1947, Szombathely) Népművelő-könyvtáros (1969), majd magyar tanári diplomát (1976), később közösségfejlesztő oktató, kutató (2003) szakképzettséget szerzett. 24 évig különböző intézményekben és a közigazgatásban dolgozott a közművelődés területén. 1993-tól humán központú településfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozik. Emellett óraadóként közösségfejlesztést, kommunikációt tanít, illetve készségfejlesztő tréningeket vezet. Tanácsadóként elsősorban önkormányzatok és civil szervezetek munkáját segíti, valamint foglalkoztatási célú non-profit szervezetek projektjeit monitorozza. Tagja a Közösségfejlesztők Egyesületének, tanára a Civil Kollégiumnak, elnöke a Helyi Nyilvánosságért Egyesületnek és ügyvezetője az 1995-ben alapított Közösségszolgálat BT-nek, jelenlegi munkahelyének.
Pozsikné Hidvégi Éva (1978, Eger) 1999-ben végzett kertészmérnökként a KÉE Kertészeti Főiskolai Karán. Nonprofit-menedzser lett 2001-ben. 5 éve az Egri Kistérség Többcélú Társulásnál kistérségi menedzser. Feladatai: a térségi társulás pályázataival kapcsolatban a pályázati források feltárása, az előterjesztések elkészítése, a pályázatok beadásához szükséges igazolások, iratok beszerzése, a pályázatokban meghatározott cél megvalósítása és koordinálása, a beszámolók elkészítése; a térség településeinek idegenforgalmi, közművelődési munkáinak koordinálása és szervezése (kiállítások, programok szervezése, térségi marketing eszközök készítése, kistérségi rendezvénynaptár készítése).
Zentai Gábor (1976, Szigetvár) 1995-ben érettségizett, 2000-ben a Csokonai Vitéz Mihály Egyetemen gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői képesítést szerzett, 2002-től a Pécsi Tudományegyetemen művelődésszervezést és romológiát hallgat. 1999-től a dencsházai általános iskolában napközis nevelő, egyidejűleg a szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület elnökeként különféle fejlesztések kezdeményezője és részese.  


A program koordinátora
Kereszti Ferenc

A program vezetője
Beke Pál




Bakonyszombathely és vonzáskörzete
helyi igényeket szolgáló szakképző egyesület térségi iskolája

Cél
Egyesületi fenntartású középfokú szakképzési intézmény létrehozása a leendő tanulók szülei és az őket alkalmazni kívánó vállalkozók működtetésével; egyidejűleg a térség felnőttképzési bázisának kiépítésével, tulajdonképpen a francia Maison Familial Rural (a továbbiakban MFR) egyesületi alapú helyi szakképző-iskola hazai honosítása.
Célcsoport
A környező települések 14-18 év közötti fiataljai és családjaik, akik gyermeküket szeretnék a helyi igények szerinti szakképzésben részesíteni, továbbá azok az aktív felnőtt dolgozók, akik új szakmát szeretnének tanulni, valamint az őket majdan alkalmazó vállalkozók.
A megvalósítás területe
A projekt megvalósításának helyszíne Bakonyszombathely, valamint a Bakony Térségi Önkormányzatok Szövetségéhez tartozó települések: Ácsteszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely. A projekt közvetett hatása kisugárzik a környező megyék (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém) szomszédos kistérségeinek településeire, és várhatóan dél-Szlovákia magyar nyelvű népességre.

Helyzetelemzés
Bakonyszombathely 1500 lelkes település a kistérségi központ Kisbértől öt kilométerre. Az elmúlt évtizedekben számos fejlesztő kezdeményezés történt itt; az Általános Művelődési Központ megszervezése, a térségi népművészeti napok kezdeményezése, a néptánc-tábor szervezése, a Tourinform Iroda létrehozása. Nem véletlen, hogy az MFR szakképző intézmény is felkeltette érdeklődésüket. Egy franciaországi tanulmányút után döntöttek úgy, hogy Bakonyszombathelyen ezt kell megszervezni. A térség községeinek homogén jellege, a mezőgazdaság hasonló helyzete megvalósíthatóvá teszi létrehozását, amely várhatóan fékezi az elvándorlást, és hozzájárul a térség fejlesztéséhez.

A program tartalma
A program célja, hogy megteremtse az érintett vállalkozók és szülők egyesülete által szervezett helyi szakképző iskola magyarországi mintáját. A francia eredetiben a gyermekeik helybéli jövőjéért felelősséget érző szülők és a helyi vállalkozók azért hoznak létre saját maguk alapította egyesület keretében szakképző intézményt, hogy a fiatalok a helyi termelőegységeknél gyakorolva tulajdonképpen a meglévő munkahelyek munkás-utánpótlását jelentsék, avagy saját családi tulajdonú vállalkozásukat szakképzetten folytatni tudják, tehát ne menjenek el. A helyi igényekre alapozott, a helybéli szükségletek szerint szervezett képzés a szakmai oktatás új útját jelenti. Külön értéke, hogy az oktatást emberi léptékűvé teszi, és a képzési folyamat alatt családias légkört teremt.
	Első (korábbi) lépésként a bakonyszombathelyiek és a kistérség településeiről bekapcsolódó, a program iránt elkötelezettséget érző érdeklődők megalakították a “Bakony MFR Szakképző Egyesületet” 1998-ban, elnöke Borsos Mihály mezőgazdasági vállalkozó lett. A község önkormányzata kezdettől fogva aktív részese, támogatója az előkészítő folyamatnak, és egy a rendelkezésére álló üres épületet ajánlott fel az iskola céljaira.
2001-ben szakmai támogatóként bekapcsolódott a programba a Magyar Művelődési Intézet. Az egyesület és a község segítséget igényelt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól és az Oktatási Minisztériumtól az oktatási program kidolgozásához. A községi önkormányzat pályázatot nyújtott be az FVM Vidékfejlesztési célelőirányzatához, ahonnan 20 milliós támogatást nyert az épület felújítására és átalakítására. A felújítás sikeresen befejeződött 2003 végére.
Az egyesület és az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a Magyar Szakképzési Társasággal, s ennek következményeként kapcsolat alakult a Székesfehérvári Regionális Szakképzési és Munkaerő-fejlesztő és Képző Központtal, az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézetével. Az egyesület 2004. február 1-jétől lehetőséget kapott egy fő pályakezdő, francia szakos tanár alkalmazására a megyei Munkaügyi Központ kirendeltségének támogatásával.
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1. Az iskolarendszerű képzés szakirányainak meghatározása
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Egyesületi elnök (szakértő közreműködése szükséges)
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Egyesületi munkatárs és ped. vezető
6. Francia tanulmányút szervezése
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Egyesületi munkatárs
4. Tapasztalatcsere látogatás egyesületi fenntartású
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6. Tájékoztatási akció indítása a térség településein
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Egyesületi elnök, pedagógiai vezető
C. Az épület berendezés, taneszköz jegyzék szerint, a hasznosítás szervezése
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Alkalmazott módszerek
Közösségfejlesztés-közösségépítés az egyesület folyamatos működtetése érdekében. Az egyesületi élet aktivizálása és bővítése. Együttműködés kialakítása az egyesület és az önkormányzat között az intézmény működtetése érdekében. A helyi társadalom igényeinek figyelembe vétele, és a polgárok, a vállalkozók bevonása az intézmény működtetése érdekében. Partneri kapcsolat kiépítése a szülők és a pedagógusok között a fenntartás és a működtetés zavartalansága miatt.

Kimenet, elvárt eredmény
A beiskolázási keretektől függően évente 50-60 fő tanuló kapcsolódhat be az új rendszerű szakképzésbe, akik tanulmányaik befejeztével bizonyítványt kapnak, és mert a képzés a helyi igényekre figyelmes volt, többségük várhatóan munkát is talál. A képzetlen vagy átképzésüket igénylő felnőttek köréből évente 50 fő kapcsolódhat be a felnőttképzési formákba, akik ezt követően bizonyára könnyebben találnak munkát.

Közreműködő szakemberek és kompetenciák
Pintér Lajos polgármester
Népművelő, pedagógus
Kovács Tibor tanár
Civil kezdeményezések, menedzselés
Keresztesi József szakértő
Közösségfejlesztés
Gyülikné Schindler Rózsa igazgató
Szakképzés
Fehérvári Tímea tanár
Francia szakos nyelvtanár

Partnerek
Bakony MFR Szakképző Egyesület
Bakonyszombathely Önkormányzata
Bakony Térségi Önkormányzatok Szövetsége
Székesfehérvári Regionális Szakképzési és Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ
Magyar Szakképzési Társaság
FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete
Magyar Művelődési Intézet
Magyarországi Francia Intézet
Bakonyszombathely
Bakonyszombathely

Réde

Székesfehérvár
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest


Költségvetés (eFt)
Forrásigény	                    Rendelkezésre áll
Bér és járulékai                                     3.500
500
Felhalmozási kiadások                         2.000

Dologi kts.                                            2.000
200
Kommunikációs kts.                               200
100
Egyéb                                                      500
100
Összesen:                                             8.200
900
	                                      

Fenntarthatóság
Az intézmény működtetésére vonatkozóan a finanszírozási elképzelésben az alábbi források szerepelnek:
·	Normatív támogatás
Az intézmény működéséhez szükséges költségek egy részét a hallgatói normatíva, más részét a szakképzési hozzájárulás jelenti.
·	Szülők és vállalkozók támogatása
Az egyesület számít a tanulók szüleinek támogatására, valamint azon vállalkozók az anyagi segítségére, akik a hallgatók képzésében részt vesznek.
·	Pályázati források
Az egyesület munkatársai folyamatosan figyelik a kiírt pályázatokat, hogy a működéshez további finanszírozási lehetőségekhez jussanak.

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség szempontjainak
A kisbéri térség Komárom-Esztergom megye leghátrányosabb térsége. E hátrányos helyzetet csökkenti, és esélyegyenlőségük növeléséhez nagymértékben hozzájárul a terv megvalósítása, különös tekintettel a nőkre és a roma lakosságra. A hallgatók várhatóan 25-30 %-a a roma kisebbségből kerül ki, 50 %-a pedig a térség női lakosaiból.
Az élethosszig tartó tanulás szempontjából
Az egész életen át tartó tanulási kényszer mindenkire kiterjed, így ebben a vonatkozásban kulcsszerepet tölt be a tervezett intézmény létrehozása, amely a fiatalok színvonalas és újszerű képzése mellett kiterjeszti képzési hatókörét a térség felnőtt korú lakosságára is.
A környezeti fenntarthatóság szempontjából
A tervezett szakképzési intézmény fenntarthatóságának egyik alapvető eleme a szerves kapcsolódás a térség településeihez, az ott élők igényeihez mind szülői szempontjait, mind a vállalkozók szükségleteit figyelembe véve. A környezettel való szoros kapcsolat egyben a térség fejlesztésének is kulcsszereplőjévé teszi a létrehozott képzési bázist. A képzések során hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre való nevelésre.
Illeszkedés szempontjából
A szakképzési intézmény kapcsolódik az országosan problémát jelentő szakképzés szakmai megújításához, a térségben igényelt szakképzés létrehozásához, a helyi szellemi potenciál szélesítéséhez és növeléséhez, egyúttal alapjait képezi az előző pontban megfogalmazott “élethosszig tartó” tanulás tárgyi-szakmai feltételeinek. Az intézmény működése és szakmai kihatása pozitív hatással lehet a kistérség jövőjére, fejlesztési lehetőségeinek szélesítésére. 
Európai vonatkozások
A francia eredetű MFR-képzés közvetlenül kapcsolódik az egyik jeles nyugat-európai képzési modellhez, amely alkalmat és lehetőséget teremt az európai szakképzési gyakorlathoz való kapcsolódásra. Fontos tényező az MFR iskolák egész világban való elterjedése. Az MFR iskolák hálóként szövik be nemcsak Európát, hanem a többi kontinenst is. Egy magyar MFR iskola bekapcsolódása egy ilyen több országot érintő hálózatba fejlesztő hatással lehet a térségre és a megyére egyaránt.





SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
Önszerveződés fejlődése
Együttműködési szándék
Önkormányzati közreműködés a programban
Vállalkozókkal való együttműködés
Gyengeségek /belső/
Szakmai felkészültség hiánya
Szakember hiány
Lehetőségek /külső/
A szakképzés megújításának igénye
Nincs a helyi igényeknek megfelelő szakképzési forma
Veszélyek /külső /
Finanszírozás folyamatossága

A szervezet bemutatása
A Bakony MFR Szakképző Egyesület 1998-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a francia eredetű szakképzést elindítsa Bakonyszombathelyen. Ebben a törekvésében az önkormányzat is támogatta, felajánlva erre a célra egy meglévő épületet. 2001-ben az egyesület a szakmai előkészítő munka újra-indításáról döntött, ezt követte az épület felújítása érdekében elnyert sikeres pályázat, majd ennek teljesítése 2003-ban. Az építéssel párhuzamosan folytatódott a szakmai előkészítés. Így fordultak szakmai támogatásért a Magyar Művelődési Intézethez, Magyar Szakképzési Társasághoz és az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézetéhez. Az egyesület jelenlegi elnöke és a község polgármestere elkötelezett támogatója a képzési programnak. Az egyesület jelenleg (az iskolarendszerű képzés feltételeinek megteremtéséig) felnőttképzés beindítását tervezi a térség igényeinek megfelelően.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Keresztesi József
Magyary Zoltán 
Népfőiskola
2890 Tata, Egység u. 13. 
Tel.: 30/290-2062
E-mail: nepfoiskola@etata.hu







Bokod és környéke
térségi iskolaszövetségből kistáji kulturális szövetség



Cél
A kistérségi közoktatási együttműködés kapcsolatrendszerének és tapasztalatainak kiterjesztése a közösségi művelődés területeire egy kistérségi kulturális szövetség megteremtésével.
Célcsoport
Bokod és a hat környező település iskolás és ifjú korosztályú rétege, a kistérségben működő pedagógusok és a civil szervezetek tagjai. Közvetve érintett Bokod és a kistérség összes lakosa (10.523 fő), akiknek közel fele a német kisebbséghez tartozik.
A megvalósítás területe
Komárom–Esztergom megye belső peremvidéke, Oroszlány statisztikai kistérsége. A kistérség települései 6 éves közoktatási együttműködésükkel, majd a Vértesi Iskolaszövetség létrehozásával bizonyították szoros kapcsolatuk fenntarthatóságát.

Helyzetelemzés
A kistérség gyönyörű természeti adottságokkal, gazdag történelmi emlékekkel rendelkezik, melyek jobbára feltáratlanok. A települések története feldolgozatlan, a néprajzi emlékek veszendőbe mennek, bár a népi hagyományok még nyomokban megtalálhatók. Népessége öregszik. Az aktív lakosságot létbizonytalanság és identitásproblémák jellemzik. Rohamosan nő a hátrányos helyzetű családok és a csonkacsaládokban nevelkedő gyerekek száma.
A települési környezetkultúra elhanyagolt. Rendkívül kevés civil szervezet működik, támogatottságuk minimális. Az általános iskolát befejezett fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok nincsenek. Csak néhány iskolából érhető el az Internet.
A hét település közül kettőben működik felsőfokú közművelődési szakember (részfoglalkozásban) az iskolák állományában. Négy településen (megbízással) pedagógus, egy helyen középfokú végzettségű alkalmazott látja el a kulturális szervezőmunkát. Ugyanakkor két településen (Szákszenden és Várgesztesen) teljesen új közösségi-művelődési házat épített az önkormányzat az elmúlt években; két településen (Bokodon és Vértessomlón) a művelődési ház teljes felújítását végezték el, további két településen (Dadott és Kecskéden) megfelelő állagú a művelődési ház, míg egy községben (Kömlődön) az iskola ad helyet a közösségi rendezvényeknek.
A Vértesi Iskolaszövetség (VISZÖV) vezető intézményként a “Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban” projekt bázisiskolájaként a bokodi Móra Ferenc ÁMK számos pedagógiai szolgáltatást nyújt a kistérségben:
	pedagógus továbbképzéseket, bemutató tanításokat szervez,

szakmai munkaközösségeket működtet, 
a települések közötti áttanításokkal javítja az iskolák szakos ellátottságát,
kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket, valamint
nyári szaktáborokat szervez,
pedagógiai szakszolgálatot (gyógy-testnevelést) biztosít,
évkönyvet jelentet meg.





A program tartalma
Kutatás – igényfeltárás
-a természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékek, igények feltárása,
-az összegyűjtött adatok elemzése, kiértékelése,
-programterv készítése, kínálati program összeállítása.
Az iskolai képzést kiegészítő új tevékenységek indítása a kistérségben
-középiskolai előkészítés, korrepetálás, nyelvoktatás, képzőművésztábor,
-erdei iskola.
A már működő művelődő közösségek tevékenységének bővítése
-ifjúsági fúvószenekar, szövőszakkör, médiaszakkör, filmklub.
A kulturális szolgáltatások körének bővítése a kistérségben
-kistérségi mozi, könyvtári szolgáltatás, gyermekszínház,
-népfőiskola indítása, felnőttképzés, átképzés,
-népművészek, népi iparművészek, képzőművészek számára kiállítások szervezése,
-kölcsönös bemutatkozások falunapokon.
AVISZÖV szervezetfejlesztése
-alapszabály módosítás előkészítése, bírósági bejegyeztetése,
-népművelők szakmai munkaközösségének megalakítása,
-kistérségi közművelődési tanács létrehozása,
-kistérségi információs központ kialakítása.

Munka- és ütemterv GANTT diagrammal

Időtartam (nap, hét, hónap, év, stb.)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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Tevékenységek












Felelősök
Helyszín
Egyéb
1. Projektterv ismertetése különböző fórumokon
x











ÁMK igazgató- tanács ülésen, alkalmazotti értekezleten,
VISZÖV közgyűlésen, valamennyi iskolában szakmai munkaközösségek-ben
2. Kutatás-igényfeltárás
- szóba jöhető partnerek   megnyerése
x
x
x









F.: VISZÖV elnök
menedzser
- értékek, igények kérdőív összeállítása

x
x









F.: partnerek
- a felmérés lebonyolítása


x
x
x







F.: partnerek, műv. szervezők
- elemzés, értékelés



x
x







F.: partnerek
- kínálati program összeállítása





x
x
x




F.: partnerek, menedzser, VISZÖV elnök
- A megvalósítás előkészítése








x
x
x

F.: menedzser, partnerek
3. Új tevékenységek indítása
3.1. Az iskolai képzést kiegészítő tevékenységek bővítése
3.1.1. Felzárkóztató és felvételit előkészítő tanfolyamok
x
x
x









Minden iskola
Fel.: igazgatók
3.1.2. Játékos műveltségi vetélkedők


x
x








Résztv.: kistérségi tanulók
Fel: mk. vezetők
H.: Bokod, Dad
3.1.3. Nyári szaktáborok





x
x





F.: mk-vezetők
H.: Bokod
3.1.4. Kistérségi művészeti iskola








x



Résztv.: kistérségi tanulók
F.: ÁMK igazgató
H.: Bokod
3.2. Művelődő közösségek bővítése 
– szövő szakkör
x
x
x









F. művelődésszervező
 - ifjúsági fúvószenekar
x
x
x
x
x



x
x
x
x
H.: Bokod → kistérség
- médiaszakkör-filmklub
- új közösségek szervezése


x
x
x
x
x
x
x




x
x
x
xx
xx
F.: közösségfejlesztők
3.3. A kulturális szolgáltatások bővítése 
- kistérségi mozi



x


x


x


x





x


x


x


x


Bokod
-kistérségi könyvtári szolgált.








x
x
x
x
Bokod → kistérség
-gyermekszínházi előadások

x

x





x
x

Bokod-Szakszend- Dad
-felnőttképzés – átképzés


x
x









- Népfőiskola indítása
x

x

x



x

x

Bokod → kistérség
-Vándorkiállítások szervezése
/kistérségi, megyei népművészek képzőművészek munkáiból/

x



x

x

x

x

x
Kistérség települései
-kölcsönös bemutatkozások falunapokon




x
x
x
x
x



Kistérség települései
3.4. Szervezetfejlesztés
- VISZÖV alapszabály módosítás

x










F.: VISZÖV elnök
- kistérségi kulturális menedzser beállítása
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
F.: VISZÖV elnök
- népművelők szakmai munkaközösségének megalakítása
x











F.: menedzser
- kistérségi közművelődési tanács létrehozása


x









F.: menedzser
- kistérségi információs központ kialakítása








x
x
x
x
F.: VISZÖV elnök
4. Megvalósítás – új tevékenységek indítása











x
F.: menedzser, műv. szervezők
- partnerkapcsolatok ápolása
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
F.: menedzser


Alkalmazott módszerek
Előadások, egyéni és csoportinterjúk, beszélgetések, kérdőíves felmérés, statisztikai adatok elemzései, értékelés, meggyőzés, SWOT-elemzés, lobbi.

Kimenet, elvárt eredmény
A kistérségben végzett tanulók az iskolai oktatást kiegészítő tevékenységekkel és új formákkal hasonló teljesítményeket érhetnek el, mint városi kortársaik. Önbizalmuk nő, személyiségük harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb, toleránsabb; pályaválasztásuk tudatosabb, érvényesülési esélyük nagyobb lesz. Az ifjúság számára biztosított szabadidős tevékenységekkel pozitív alternatívát kínálunk az élvezeti szerekkel szemben. A felnőtt korosztályok részére kínált programok következtében növekszik identitásuk, kötődésük saját településükhöz, egyre többen veszik igénybe az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.
A települések környezetkultúrája javul, az információs társadalom lehetőségeit egyre többen veszik igénybe. Érdekeiket felismerik, és új civil közösségeket alkotva érdekérvényesítő képességük javul.

Közreműködő szakemberek			és kompetenciák
A program megvalósítását, az Iskolaszövetséget alkotó iskolák ill. ÁMK-k igazgatóival, pedagógusokkal, művelődésszervezőkkel, könyvtárosokkal tervezzük megvalósítani. Valamennyien helyi ill. kistérségi kötődésűek. 
Pedagógus, népművelő vagy könyvtáros végzettséggel, szakértelemmel rendelkeznek.


Két külső közösségfejlesztő, 1 főállású kulturális menedzser közreműködésével.


Partnerek
A Vértesi Iskolaszövetség tagjai, a kistérségben működő általános iskolák, művelődési házak, könyvtárak, a települési önkormányzatok, a kistérségben működő civil szervezetek, egyházközösségek, a Népfőiskolai Társaság.

Költségvetés (eFt)
Forrásigény				Rendelkezésre áll
Bér és járulékai /ezer Ft-ban/
- 1 fő kulturális menedzser bére
12x120=                                             1.440
- 1 fő projektvezető bére
12x60=                                                  720
- táborvezetők, szakkörvezetők bére
150 óra x 3=                                          450
- tanfolyami előadások, 
  kiállítás rendezők bére
30 alkalom x 20  =                                600
- közösségfejlesztők bére
2x5 nap x 20 =                                      200
- felmérést végzők bére
14 x 5 nap x 5 =                                     350
- elemzés, értékelés, kínálati
program összeállítása                            300
Összesen:                                            4.060
Járulékai:                                           1.177

Felhalmozási kiadások
Projektor                                                550
Mobil számítógép                                  350
Színes fénymásoló                                 320
Színes scanner                                         20
Asztalok 10 db x 15 E                           150
Székek    40 db x 6E                              240

Dologi kts.
Irodaszerek:
- fénymásolópapír                                   30
- nyomtató és fénymásoló patron          150
- dossziék, írószerek                                30
Üzemanyagköltség:
- 1000 km/hő x 12 hó                            280
Térítésmentes hozzájárulások
- Az intézmény teljes infrastruktúrájának
bérleti díja 60 E/hó                                720
- Fénymásoló és fax 20 E/hó                 240
- Számítógéppark 20 E/hó                     240
Összesen:                                           1.200
Kommunikációs kts.
Telefonvonal kiépítése                            50
Havi telefon, mobil telefon                   360
Internet                                                  180



Szükséges támogatás: 7.947 eFt


Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
Amennyiben a “szükséges támogatás” sorban szereplő összeg rendelkezésre áll, és a “saját forrásban” jelzett pénz is erre költődik, úgy a kezdő évet követően a feladat fenntartásához 2.500.000,-Ft szükséges, aminek fedezete a kistérségi normatív támogatásból (30%), pályázatból (40%), szponzori támogatásból (15%) megteremthető a saját erő (15%) mellett. Bizonyos tehát, hogy az egyszeri támogatást, mint befektetést követően a megkezdett tevékenység fenntartható.

Megfelelés
Az esélyegyenlőség szempontjából
Az iskolák szakos ellátottságának javítása az iskolai képzést kiegészítő tevékenységekkel. Növelhetők a kistelepülésen élő tanulók továbbtanulási esélyei. Új közösségek létrehozásával növelhető a nők részvételének lehetőségei a civil formációkban.
Az élethosszig tartó tanulás szempontjából
A kistérségi információs központ létrehozásával, a népfőiskola indításával, a felnőttoktatás megszervezésével hozzájárulunk az élethosszig tartó tanulás megvalósításához.
A környezeti fenntarthatóság szempontjából
Az iskolák környezettudatos nevelésével, erdei iskola indításával, a települések rendjének, tisztaságának fenntartására alakítandó civil szervezetekkel hozzájárulunk a környezetünk fejlesztéséhez.
Illeszkedés
A projekt szorosan kapcsolódik a “Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban” projekthez, mely az Iskolaszövetségek szervezetén keresztül a kistelepüléseknek helybe viszi a különböző pedagógiai szolgáltatásokat. Kapcsolódhat a többcélú kistérségi társulások megvalósulásához. Kifejezetten célozza a kistérségi stratégiai tervben megfogalmazott célokat: “a szellemi élet meghatározó civil szervezetek és helyi médiák támogatása; a szellemi élet infrastruktúrájának fejlesztése; az élő hagyományok felkutatása és élővé tétele”.
Európai vonatkozások
A Bokodi kistérség települései közül 3 német nemzetiségű község. Az együttműködés eddigi tapasztalatai bizonyítják a szoros kapcsolódást a partner települések 
(Németország) önkormányzataihoz.

SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
- Minden településen van közművelődési intézmény
- Minden településen vannak iskolázott kultúra-közvetítők.
- Minden településen van legalább egy önszerveződő közösség.
- A községi pedagógusok és iskolák között jól funkcionáló együttműködés alakult ki.


Gyengeségek /belső/
- Az intézményi belső terek, felszereltségük
 Egyik településen sem alkalmasak a kisközösségek fogadására.
- A kultúra-közvetítők nem felkészültek a közösségfejlesztésre.
- Minden kisközösség külső segítőt igényel, nem jutottak el az autonóm működés fokára.
- A művelődésszervezők, könyvtárosok között még kapcsolatfelvétel sem volt.
Lehetőségek /külső/
- Az együttműködéssel sikerül feltárni az ellátatlan területeket.
- Lesznek vállalkozó szellemű önkéntesek a feladatokra.
- Javul a települési környezet képe, tisztasága.
- Javul a lakosság és a döntéshozók kapcsolata, a lakosság életminősége.
Veszélyek /külső /
- Nem lesz elég forrás az igények kielégítésére.
- Nem lesz elég vállalkozó szellemű önkéntes.
- Szembetűnőbbek lesznek a zavaros gócok a településeken.
- Az egyes települések közötti különbségek jobban megmutatkoznak.

A szervezet bemutatása
A Bokodi Általános Iskola 1998 óta koordinálja a hat környező település kistérségi közoktatási együttműködését. 2001-ben a helyi önkormányzati intézmények integrációjával ÁMK-t hoztak létre. 2003-ban az intézmény vezetése megszervezte a Vértesi Iskolaszövetséget, melybe 11 település iskolái, óvodái léptek be. Ezzel egy időben a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet a Bokodi ÁMK-t az RKPSZ bázisiskolai feladataival bízta meg. 1999 óta a BGR (holland minőségfejlesztő belsőgondozó rendszer) referencia-iskolája. Négy éve a Nemzeti Atlétikai Program, 3 éve a Magyarországon kevésbé ismert teremkerékpár-sport gyakorló iskolája.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Dér Gusztáv
Móra Ferenc ÁMK

2855 Bokod, Fő u. 27.
Tel.: 30/334-2615
E-mail: altalanosiskola@matavnet.hu



Derecske és térsége
intézményi hátterű kistérségi közösségi művelődési fejlesztőmunka

Cél
Működő és másolható kistérségi közösségi művelődési modell felépítése és működtetése a Derecske- Létavértes kistérségben annál is inkább, mert a jelenlegi közigazgatási reformok kapcsán a kistérségi feladat-ellátási rendszerből kimaradt a közösségi művelődés feladatköre. Ez rendkívül káros. A modell készítői szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a vidék katasztrofális népességcsökkenését a kialakuló rendszer felállítói tudomásul veszik, de nem a tendencia megállítására törekszenek, csupán a tényekhez igazítják feladatellátási rendszereiket. A cél tehát a partnerség kistérségi kiépítésével a helyi közösségek megerősítése, s ezzel a helyi erők kistérségi integrációja.

Indoklás
Európa számos országa néz szembe hasonló problémákkal. Másutt azon szakmai területek szakértőit hívják a rurális térségek népességmegtartásának elősegítésére, akikkel itthon nem is számolnak. Ezek a területek a vidékfejlesztés és a közösségi művelődés. Közös szegmensük is van, az ifjúságfejlesztés. Modellünk e szakmai területek eszközrendszerének segítségével szeretne kistérségi szinten a helyi erőforrások területi koncentrációjával eredményeket elérni.

Körülmények
A fejlesztés alapfeltételei e térségben adottak. Adott egy kistérségi hatókörű kulturális szakmai háttérszervezet, egy kulturális, művelődésszervező, közösség- és vidékfejlesztő Kht., mint a folyamat generálója és integrátora szakembereivel, infrastruktúrájával. Adottak a helyi szereplők (a döntéshozók, az apparátusok, az intézmények, a civil szervezetek, a vállalkozók).

A fejlesztőmunka első lépcsője
Partnerkapcsolat kiépítésével olyan programokat indítunk, amelyek eredményeképp a helyi szereplők és közösségeik képesekké válhatnak saját elképzeléseik megfogalmazására és jövendő projektek indítására. A helyi döntéshozókat, a vállalkozókat és a civil szervezeteket integráljuk a közösségi gondolkodást szorgalmazó fórumok, tréningek, előadások, közösségi rendezvények segítségével 11 településen, és egyidejűleg konkrét mintaprojektet indítunk Mikepércsen. Itt a SAPARD program keretében megújuló közösségi ház napi programozását tervezzük meg a helyi közösség bevonásával (közösségi felmérés eredményeképp a lakosság aktivizálásával, a szerves közösségi gondolkodás újraindításával.)

Célcsoport
A Derecske- Létavértesi kistérség döntéshozói, vállalkozói, civilszervezetei; Mikepércs lakossága.

A megvalósítás területe
A Derecske- Létavértesi kistérség, Észak- Alföldi régió, Debrecentől 20 km-re a román határ mellett, valamint Mikepércs, a térség 4000 lakosú községe.

Helyzetelemzés
A kistérség településeinek döntő része az Erdőspuszták területén fekszik. A kistérség Debrecent délkeletről sugár irányban öleli körül. Mikepércs és Hosszúpályi a város szűkebb agglomerációs övezetében van. A települések átlagosan 20-25 km-es távolságra találhatóak a megyeszékhelytől. Az alapvetően agrárgazdasági térségben magas a Debrecenbe ingázók aránya, amely növekvő tendenciát mutat.
A kistérség lakónépessége 1997-ben 38.016 fő volt, az ország népességének 2,8%-a. A két centrumtelepülésen él a kistérség népességének 41,6%-a. A népesség fiatalodása azokon a településeken jellemző, ahol magas, 10% fölötti a cigány lakosság részaránya. Különösen igaz ez Hosszúpályi és Bagamér települések esetében. Egyes településeken az újszülöttek 30-60%-a roma családból származik. A munkanélküliek csaknem 80%-a a cigányság köréből kerül ki.

Munka- és ütemterv GANTT diagrammal

Tevékenységek
Időtartam 2005 évre( nap, hét, hónap, év, stb)
Felelősök
(lentebb)
Helyszín
Egyéb
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Közösségi felmérés
X
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X
X
X
X
Mikepércs
A fejlesztő munka koordinációs feladatai
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
Kistértség
Tréning (térség döntéshozók)
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Derecske 
(mikrorégió-központ)
Tréning (térségi vállalkozók)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Létavértes
(mikrorégió-központ)
Tréning (térségi civilszervezetek)
X
X
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X
X
Hosszúpályi
(mikrorégió- központ)
Előadások



X
X
X
X
X
X
X
X
X
A kistérség településein
Fórumok



X
X
X
X
X
X
X
X
X
A kistérség településein

Alkalmazott módszerek
-felhasználjuk a kistérségben elkészült szakmai analíziseket, adatbázisokat. A munkába bevont szervezeteket, intézményeket, egyéneket folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai fórumok, műhelyek segítségével;
-“projektciklus” menedzsment; a kitűzött cél eléréséhez több terület több projektje szükséges;
-közösségi felmérés.

Kimenet, elvárt eredmény
A kistérség szerves közösségi rendszere ki-és újraépül, a térség megtartóereje stabilizálódik.

Közreműködő szakemberek és kompetenciák
Sipos Ilona Eszter
Koordinátor
Pardi Sándor
Felnőttképzés
Szőllősi Lajos
Ifjúságfejlesztés, sport
Mócsánné Zsóka
Közösségfejlesztés
A közösségi művelődés kompetens szakemberei(forrás függő)
Előadások, tréningek, fórumok


Partnerek
Kék- Kálló Menti Népfőiskola
Falusi turizmus, örökségmegőrzés, felnőttképzés
Kék-Kálló Menti Közösségfejlesztő Egyesület 
Informatika
Oázis Kulturális és Szabadidős Egyesület

Ifjúságfejlesztés, mozi


Költségvetés (eFt)
Forrásigény 					Rendelkezésre áll
6 000 000 forint
600 000 forint


Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
A többcélú kistérségi társulások folyamatos támogatása esetén a térségi települések helyi valamint normatív támogatásaival, valamint a saját bevételekkel együtt a fenntarthatóság biztosítható.

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség szempontjából
Programunk fajra, nemre való tekintet nélkül “helyzetbe” hozza a kistérség közösségeit.
A környezeti fenntarthatóság szempontjából
Programunk nem számol környezetromboló projektekkel.
Illeszkedés
A rendszerünk programjai illeszkednek a megyei, regionális és országos O.P-hoz.
Európai vonatkozások
A román határ közelsége miatt a határokon átnyúló programokkal kapcsolódunk az EU szándékaihoz.

SWOT- elemzés
Erősségek (belső)
adott a szakember háttér
kistérségi hatókörű szakmai szervezet integráló jelenléte 
civil szervezetek nagy száma a kistérségben
együtműködni kész vállalkozók, néhány önkormányzat
néhány kistérségi közösségi projekt már megvalósult (pozitív minta)
Gyengeségek (belső)
forráshiány
  
Lehetőségek (külső)
a döntéshozók azonosulnak a projekt céljaival
a célcsoportokat sikeresen aktivizáljuk
a partnerek teljes körű támogatása valósul meg
érvényesül a kistérségi kölcsönös előnyök elve
a források megnyílnak
a szakmai kompetencia érvényesül, a napi politikai érdekek háttérbe szorulnak.
A kistérségi közösségi művelődési modell első lépcsője megvalósulhat.
Veszélyek (külső)
a döntéshozók nem értik meg a projekt célját
nem tudjuk megszólítani a célcsoportokat
a partnerszervezetek nem azonosulnak a projekt céljával
Létavértes “féltékeny” a derecskei eredményekre
Nem támogat egyetlen forrásgazda sem
A túlpolitizált közélet megtorpedózza a kezdeményezést



                  Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Jantyik Zsolt
Derecske Térségi Közművelődési, Könyvtár, Informatikai és Vidékfejlesztési Kht.
4130 Derecske, Köztársaság út 107. 
Tel.: 30/213-6825
E-mail: derecskekht@freemail.hu





Dunaszentbenedek és környéke
kistérségi közösségi művelődési társulás


Cél
Kistérségi társulásban, közösségfejlesztési eljárások alkalmazásával a lakosság életminőségének javítása, a közösségi művelődés segítése, fejlesztése, a civil közösségek erősítése, a hátrányos helyzet enyhítése.
Célcsoport
A térségben élő lakosság, a térségben működő civil szervezetek, önkormányzatok; a kulturális ellátásban bevonható intézmények, szervezetek, közösségi segítők. Kiemelten fontos célcsoport a térségben élő 14-22 éves korú fiatalok.
A térségben élő lakosság; a térségben működő civil szervezetek, önkormányzatok; a kulturális ellátásba bevonható intézmények, szervezetek; a kulturális életbe bevonható közösségi segítők
Kiemelten fontos célcsoport: A térségben élő 14-22 éves korú fiatalok
A megvalósítás területe
nem esik egybe a statisztikai kistérséggel, annak csak egy része; a Duna vonalán fekvő, egymással szoros kapcsolatban lévő települések érintettek: Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Foktő.

Dunaszentbenedek és térsége-Bács-Kiskun Megye, Dél-alföldi Régió; nem esik egybe a statisztikai kistérséggel, annak egy része, szelete. Egymással szoros kapcsolatban lévő szomszédos települések Közös céljuk a kulturális ellátás területén társulás létrehozása. Érintett települések: Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Ordas, Foktő
Helyzetelemzés
A térségben élő lakosság száma mintegy 7.200 fő. Az érintett települések 20 km-es körzetben helyezkednek el a Duna mentén. A programban résztvevő falvak közül egyedül Dunaszentbenedeken van működő közművelődési intézmény (faluház) szakképzett vezetővel. A többi településen is van művelődési intézmény, csak élet nincs bennük, hiszen népművelő egyik településen sincs.
A térség népessége öregedő, egyre többet dolgoznak, kevés a szabadidejük. A kistérségi koncepcióból kimaradt a közművelődés. Nincs a fiatalokra irányuló régiós szintű közösségfejlesztés, nincsenek a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló szervezett programok. Működő teleház egyedül Dunaszentbenedeken van. A községi rendezvények általában önkormányzati és iskolai szervezéssel valósulnak meg.
Minden településen születnek érdekes kezdeményezések, melyek azonban szakértő gondozás híján idővel elhalnak. A települések életében nagy értékek vannak jelen, melyeket fontos lenne a felszínre juttatni.
A falvakban egyre nő a munkanélküliség, jelentős az elvándorlás. Nő a roma népesség aránya. A kistelepüléseken élők kirekesztődnek az információs társadalomból.

A program tartalma
A program megvalósítása során kulturális kulturális műhelyt hozunk létre Dunaszentbenedek központtal, ezáltal olyan közösségi, művelődési folyamatot indítunk el, melynek alapja a közös gondolkodás, tervezés, forráskeresés, forrásteremtés. Legfontosabb teendők:
	Partnerkekeresés: a programban résztvevő településéken, a közösségi művelődés aktív szereplőinek felkutatása (intézmények, szervezetek);

kapcsolatfelvétel a helyi segítőkkel;
adatbázis létrehozása, kulturális térkép létesítése;
kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal, közvetlen döntéshozókkal, helyi vállalkozókkal, intézményekkel;
műhelymunka-helyzetfeltárás (felmérések alapján);
célok, feladatok meghatározása; tervek készítése;
találkozók, beszélgetések az intézmények vezetőivel, civil szervezetek, csoportok vezetőivel;
szerződéskötések az együttműködésről;
kapcsolatok kiépítése magasabb szinten (kistérség, megye, régió, stb.) és a megyei Közművelődési Intézettel;
pályázati lehetőségek felkutatása;
tervek elkészítése (rövid és hosszú távú);
külső- és belső források felmérése (pályázatok; önkormányzatok hozzájárulása);
önerő feltérképezése, vállalkozók bevonása.
Munka- és ütemterv GANTT diagrammal

Tevékenységek
Időtartam (nap, hét, hónap, év stb.)
Felelősök
Helyszín
Egyéb
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Partnerek keresése
X











Programokban résztvevő aktív szereplők felkutatása
Kapcsolatfelvétel
X
X










Önkormányzatokkal, közvetlen döntéshozókkal 
Műhelymunka, Alapító megbeszélés

X










Helyszín: Dunaszentbenedek
Műhelymunka
találkozások, megbeszélések
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Minden településen ismerkedés a körülményekkel
Szerződéskötések

X
X









Műhelytagjai + döntéshozók
Igényfeltárás helyi fórumokon


X
X
X







Műhely tagjai +
közösségfejlesztők
Partnerkeresés

X
X









Régiós és kistérségi döntéshozók
Adatbázis létrehozása




X







Műhelytagok + szakmai szervezetek
Kulturális térkép készítése




X







Döntéshozók
Célok, tevékenységek meghatározása; tervek készítése





X
X
X




Műhelytagok + partnerek
(döntéshozók)
Képzések szervezése (műhelymunkásoknak, civileknek, partnereknek)



X
X

X

X


X
Műhelytagok + szakértők
MMI+KÖFE
Folyamatosság biztosítása egyeztetés a partnerekkel



X
X
X
X
X
X
X
X
X
Valamennyi partnerrel folyamatos kapcsolattartás
Műhelymunka értékelése, tervezés





X


X


X
Minden partnerrel közösen
Alkalmazott módszerek
A programba bevonhatók megkeresése- személyes kapcsolatfelvétel
Műhelymunkák: felmérés, elemzés (kérdőíves módszerrel, közösségfejlesztő módszerekkel)
Adatbázis kialakítása- kulturális térkép létrehozása
Közösségi beszélgetések, találkozók
Brainstorming
SWOT analízis
Tervek elkészítése, stratégia kialakítása, célok meghatározása
Közös programok, fórumok, konferenciák, kiállítások
Tapasztalatcsere
Elvárt eredmény
Kistérségben való együttgondolkodás elindítása
Nő a helyi közösségek és civil szervezetek száma
Nő a helyi rendezvények száma
Helyi igények alapján képzések indulnak el
Nő a sikeres helyi és térségi pályázatok száma
Közösen szervezett szakmai programok valósulnak meg
Több rendezvény  Turizmus fellendülése
Adatbázis létesítése-humán erőforrások megismerése
Az intézmény szervezettsége javul, közös eszközpark létesül

Közreműködő szakemberek és kompetenciák
Koday Józsefné a program összefogója, koordinátora
Faluház vezető, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési szolgáltatásszervező, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, 25 éves szakmai gyakorlat
Sipos Gábor Közösségfejlesztés-közösségi munka, kapocs a települések között, igényfelmérés
Helybéli, friss diplomás pályakezdő- művelődésszervező, új munkatárs
Posztobányi Gábor pályázatfigyelés, adatbázis létrehozása, adatfeldolgozás, adminisztráció
Teleház vezető, informatikus, teleház vezetői gyakorlat
Minden településen egy segítő munkatárs (önkéntes vagy tiszteletdíjas)
Helyben segíti a művelődési munkát, jelen van a történéseknél. Lehetséges: pedagógus, óvónő, civil szervezet vezető



Partnerek
Települési önkormányzatok
Településeken az intézmények, óvoda és iskola képviselői
Civil szervezetek
Szponzorok, támogatók
Kistérségben dolgozó szakemberek (statisztikai)
Kistérségi Társulás(Kalocsa környéki)
Magyar Művelődési Intézet
BKKM Önkormányzat Közművelődési Tanácsadó Intézete
Dunaszentbenedeki Faluház-Teleház (a műhely befogadója)
Döntéshozók (települési, térségi, regionális bizottságok, tanácsok)
Magyar Teleház szövetség- Dél alföldi Régiója
Nemzetközi Kapcsolatok-Erdély Marosmagyaró
Munkaügyi Központ-Kalocsa
Képző Intézetek- (megyei, országos)

Költségvetés (eFt)
Forrásigény:			                             Rendelkezésre áll
Bér és járulékai, jelenlegi dolgozóknak+ 1 új közösségfejlesztő részére       
4. 806 Ft
Jelenlegi dolgozók bére:720 Ft
Felhalmozási kiadások (hordozható számítógép+programok)
500 Ft
Jelenlegi géppark: 5 db számítógépes eszköz, Irodatechnika: telefon, fax, színes nyomtató, fénymásoló 
Dologi költségek: útiköltség-térítés
375 Ft
Meglévő épület, bútorzat, rezsi költségek
Kommunikációs költségek
350 Ft
Internet kapcsolat(ADSL), telefon, fax
Egyéb: közös rendezvények, képzések költségei, stb.
590 Ft

Összesen:
6.621 eFt
Összesen: kb 2-2.500 eFt

Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
Igényelt támogatás: 6.621.000 Ft. Az első évben jelentős az egyszeri kiadások összege, a következő években megszerezhetőek a költségek. Előteremtése feltétlenül külső forrásból szükséges, ezek lehetnek: önkormányzatok hozzájárulásai; központi normatívák; pályázatok (országos, regionális, megyei és kistérségi, EU-s); szponzorok,, vállalkozók támogatása; saját bevételek; fontos hogy önfenntartóvá váljon a műhely.


A program megfelelése
Esélyegyenlőség
Fontos része a programnak. A műhely munkájában résztvevő települések hátrányos helyzetűek, kulturálisan ellátatlanok. Fontos az igények feltámasztása, a szükségletek feltárása. Célunk az esélyegyenlőtlenségek felszámolása a nők, a munkanélküliek, a sérültek, a kisebbségi csoportok esetében.


Élethosszig tartó tanulás
 A kulturális ellátás szervezése folyamatos képzést, tanulást eredményez. Egyrészt tanulnak a program vezetői (műhely tagjai, laikus segítők); másrészt folyamatos képzést biztosítunk a különféle társadalmi csoportok részére, (munkanélküliek, nők, fiatalok, nyugdíjasok).
Környezeti fenntarthatóság
 A kistérségben való gondolkodás, a gazdasági és társadalmi környezet mellett az embert körülvevő természeti környezetet is nagyon fontosnak tartja. A programban résztvevő falvak festői környezetben helyezkednek el a Duna mentén. A helyi erőforrások jelentős részét a jó környezeti adottságok jelentik (szép táj, mezőgazdaság, kertészet, állattartás). Fontos ezek megtartása, tudatos megóvása, alakítása, szépítése. A környezeti kultúra fontos része, eleme.
Illeszkedés
A program találkozik a kistérségi és régiós elképzelésekkel, kapcsolódik a kalocsai kistérség vállalkozás- és vidékfejlesztési koncepciójához, a vidékfejlesztési informatikai és kommunikációs szolgáltatásokhoz (pl. teleház, e-Magyarország Pont), a kistérségi vidékfejlesztési és turizmus programjaikhoz, a dél-alföldi régió közművelődési és teleházas programjaihoz (képzések, tanácsadások, programokon való részvétel).
Európai vonatkozások
Fontos a meglevő külföldi kapcsolat (Erdély, Marosmagyaró; Jugoszlávia-Óbecse) ápolása, közös forráskeresés; Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai (HEFOP, ROP, AVOP elérése); a teleházban információ elérése, agrárinformáció, vidékfejlesztés. Térségi tudat erősítése, EU-s információk elérése.
SWOT-elemzés
Erősségek (belső)
Előnyt jelent számunkra hogy elkezdtünk kistérségben gondolkodni, s ezért tenni is akarunk a program által. A célok elérésében segítségünkre van, hogy egy jól működő, több lábon álló intézmény lesz a program gazdája. 
Versenytársainknál azáltal vagyunk jobbak, hogy széles rétegekhez juttatunk információkat és programokat.
Gyengeségek (belső)
A célok elérésében gátolhat a tapasztalat hiánya. (még járatlan az út)
Versenytársainknál azért lehetünk gyengébbek, mert nem tudunk a kis részletekre ügyelni.
Hátrányt jelent a több helyszín, tér, többféle érdek.
Hibaforrás lehet a megfelelő szellemi potenciál hiánya a helyszíneken
Lehetőségek (külső)
Információk áramlása felgyorsul
Segítőkészség, egymás elfogadása pozitív irányba fejlődik. Új ötletekkel gazdagodunk (együtt gondolkodás) Elfogadjuk egymást partnerként és erősítjük pozícióinkat.(érdekérvényesítés) A településeken élők életminősége, kulturális ellátottsága javul.
Veszélyek (külső)
Meg nem értés, értetlenség, nem hisznek a program sikerében.
Helyi érdekek csorbulnak.
A megkezdett program- megfelelő támogatás hiányában- (anyagi, szellemi), komoly visszalépést jelenthet a környező kistelepülések kapcsolatában.

A szervezet bemutatása
A dunaszentbenedeki faluház közösségi házként tevékenykedik. Többféle feladatot lát el, tevékenysége szerteágazó. Itt került elhelyezésre a faluban működő minden közösség, csoport, klub, szakkör, tanfolyam, valamint a civil szervezetek. Az itt élő minden korcsoportnak igyekszik közösségi programokat és színteret biztosítani. Ugyanakkor iskolai és sport célokra is használjuk az épületet. A ház ad otthont minden községi, közösségi rendezvénynek, számos megyei és kistérségi rendezvénynek. Rendszeresek a kiállítások. Cukrászda is működik a házban. Nagy gondot fordítunk a hagyományőrzésre. Működik hagyományőrző asszonykórus és néptánccsoport (3 tagozattal) művészeti alapiskolaként.
Testvértelepülésünk az erdélyi Marosmagyaró (kulturális kapcsolat-néptáncosok szereplése). Kapcsolataik szerteágazóak. Törekszünk a jó barátságra, együttműködésre.
A faluház földszintjén működik a községi könyvtár. A könyvtárban került elhelyezésre a nyugdíjas klub. A ház emeleti részében teleházat rendeztünk be. Színvonalas számítástechnikai és informatikai eszközökkel áll a látogatók rendelkezésére. Több tanfolyamot indítottunk: számítógép kezelői, angol nyelvtanfolyam, munkanélküliek átképzése (közmunkaprogram). Helyi Újságot is megjelentetünk Benedeki Hírmondó címmel. Helyet adtunk a falugazdásznak - agrárinformációs pont lettünk. Nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre. Legfőbb feladatunknak tartjuk az ifjúság művelődését, szórakozását. (bábszakkör, tiniklub, játszóház, asztalitenisz) Gondot fordítunk az egészségnevelésre. Biztosítjuk a kötetlen társas élet nyújtotta lehetőségeket, zenehallgatás, tv-nézés, videózás, újságolvasás. Hatodik alkalommal rendezzük meg a falunapokat községünkben.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Koday Józsefné
Faluház 
6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u.
Tel.: 78/416-129; 78/516-030
E-mail: telekunyhobenedek@emitelnet.hu




Egri kistérség
kistáji fejlesztőmunka turisztikai koordinációs központokkal

Cél
A mikrotérség adottságainak összegzésével, kulturális és természeti értékeket bemutató térségi programcsomagok készítésével növelni szeretnénk a települések turisztikai vonzerejét, a lakosságának megtartását, igényeik helyben történő kiszolgálását.
Célcsoport
A kistérség lakói és a térségbe érkező turisták, vendégek.
A megvalósítás területe
Az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 19 tagtelepülése: Eger város és közvetlen szomszédságában lévő Andornaktálya, Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szarvaskő és Szomolya települések.

Helyzetelemzés
Az Eger Körzete Kistérségi Társulást alkotó 19 települési önkormányzat megyehatáron átnyúlva szerveződött önálló, saját perspektívát teremtő kistérséggé. A települések kiváló adottságú környezete elsődlegesen a turizmusnak kedvez. A természeti környezet az alapja az évszázados szőlő-és bortermelésnek. A kistérség összes települése része az egri és a bükkaljai történelmi borvidéknek.
A kistérség turisztikai adottságai kiemelkedően jók. Koncentráltan vannak jelen a természeti-táji és a történelmi-építészeti értékek, a turisztikai kínálat minden jelentősebb részterülete. A turisztikai információs rendszerek fejlesztése nélkül az adottságok azonban csak az esetlegesség szintjén maradnának, ami a hasznosítás hatékonyságát erősen rontaná. A kistérség az észak-magyarországi régió vendégforgalmából 1/3 arányban részesedik, köszönhetően egyrészt az adottságoknak, másrészt az erre épülő, az ezt hasznosító kínálat mennyiségi és minőségi fejlődésének.
Helyi kezdeményezést követően már elindítottuk a kistérségi marketing-programot, amelynek célja a turizmusélénkítés és az egységes kistérségi arculat kialakítása mellett az, hogy erősödjön a térségben az identitástudat. A célok megvalósulásához több kistérségi marketing-kiadvány készült el magyar, német és angol nyelven. E mellett fontosnak tartjuk az Interneten való megjelenést is, mely a  www.eger.hu/kisterseg  címen megtekinthető.
Kiemelt feladatként jelentkezik, és az idegenforgalomhoz szorosan kapcsolódik a társult önkormányzatok területén a közművelődési feladatok megoldása, a helyi kulturális programok szervezése, a hagyományőrző csoportok életben tartása. Erre a feladatra ez idáig nem tudtunk forrásokat összpontosítani.

A program tartalma
Az egri kistérség 2 mikrotérségében a helyi humán- és természeti erőforrásokra épülve olyan fejlesztést tervezünk, amely a mikrotérség kulturális és idegenforgalmi szükségletét egyaránt felöleli. A tervezett koordinációs irodák a mikrotérségek azon adottságainak fejlesztését végeznék, amelyek jelenleg kihasználatlanok vagy alacsony színvonalon hasznosulnak. A leendő irodák közül a keleti (Noszvaj központtal) főleg a gasztronómia, a kulturális hagyományok, a természetvédelem, a Nemzeti Park, az erdők, a lovas- és kerékpárútvonalak köré szervezhető programok szervezését, míg a nyugati (Egerszalók központtal) a kulturális programok szervezése mellett a gyógy- és termálvizek illetve az egészségturizmus fejlesztését végezné. A helyi hagyományokra, kulturális értékekre épülő idegenforgalmat felhasználva célunk és szándékunk a térségi bevételek növekedése, a térségben élők munkalehetőségének fejlesztése, és ezzel életminőségük javítása, népességük megtartása.

Munka-és ütemterv GANTT diagrammal
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Felmérni a kistérségben található hagyományápoló tevékenységet folytató szervezeteket, személyeket
x











Kistérségi iroda, önkormányzatok
Térségi adatbázis kialakítása
x
x










Kistérségi iroda
Partnertalálkozók, egyeztetések szervezése

x
x









Koordinációs menedzserek
Műhelymunkák szervezése



x
x
x
x
x
x
x
x
x
Koordinációs menedzserek
Turisztikai programcsomagok kidolgozása



x
x
x
x
x
x
x
x
x
Koordinációs menedzserek
Kistérségi rendezvények szervezése, lebonyolítása



x
x
x
x
x
x
x
x
x
Koordinációs menedzserek

Alkalmazott módszerek
-Felmérni a kistérségben található hagyományápoló tevékenységet folytató szervezeteket, embereket és amennyiben lehetséges, bevonni őket a kistérségi közösségi életbe;
-“műhely”-munkák szervezése konkrét projektek megvalósítására, tapasztalatok átadására, jövőbeni tervek megfogalmazására;
-a térség turisztikai menedzserivel, népművelőivel, kultúrházvezetőkkel, programszervezőkkel való kapcsolattartás, együttdolgozás;
-jó együttműködés kialakítása a Megyei Művelődési Központtal és más, a kultúra és a turizmus területén érintett szervezettel;
-komplex ajánlatok készítése a települések attrakcióinak összhangjára épülve, amelyek figyelembe veszik a helyi, kistérségi fejlesztés környezeti, társadalmi, kulturális és gazdasági szempontjait;
-helyi források megerősítése és helyi közösségek mozgósítása, partner kapcsolatok kiépítése önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek között;
-rendezvények, kiállítások szervezése a kistérség természeti és humánerőforrásaira építve;
-közös marketing kialakítása;
-információgyűjtés, adatbázis készítés;
-kistérségi közösségi hálózat kialakítása;
-képzések, tanfolyamok szervezése, pl: minőségi vendégfogadás területén, új munkahelyek létrehozásában való segítségnyújtás.

Kimenet, elvárt eredmény
A megvalósítástól elvárt eredmények: aktívabb közösségi élet, a helyi programok színvonala és száma gazdagszik. A térség marketingje javul. A szabadidő helyi “hasznos” eltöltési lehetősége bővül. A térség vendégfogadó képessége fejlődik. Az üres épületek kihasználtsága javul. Új partnerkapcsolatok alakulnak. A térség versenyképessége növekszik. A térség vonzereje, ismertsége tovább növekszik. A turisztikai kínálat további mennyiségi és minőségi fejlődése. Az ár- és adóbevételek növekedése. Művelődési intézmények fejlődése, szolgáltatásaik bővülése, színvonalának emelése.
Monitoring elemek: a vendégek számának és vendégéjszakák növekedésének mérése. Foglalkoztatottság növekedésének regisztrálása. Ár- és adóbevételek növekedésének mértéke. Kistérségi szinten szervezett programok száma.


Közreműködő szakemberek és kompetenciák
Kari József
Heves Megyei Művelődési Központ Igazgatója
Kistérségi közművelődési feladatok összehangolása a megyei tervekkel, feladatokkal. Szakmai segítségnyújtás.
Hidvéginé Molnár Judit
Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Igazgatója
Kistérségi idegenforgalmi programok egyeztetése a régiós elképzelésekkel.

Partnerek
Heves Megyei Falusi Turizmus Szövetség.
Helyi idegenforgalmi és hagyományőrző egyesületek.
Művelődési Ház vezetők, népművelők.
A térség önkormányzatai.
Tourinform Irodák (Eger, Mezőkövesd)
Önkormányzatok turisztikai menedzserei, közművelődési szakemberei



Költségvetés (eFt)
Forrásigény:				Rendelkezésre áll
Bér és járulékai
7 850

Felhalmozási kiadások
-

Dologi kts.
3 000

Kommunikációs kts.
-

Egyéb
2 000


Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
A program tovább-finanszírozását az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás végzi. A koordinációs menedzserek a társulás alkalmazottai lesznek. A szükséges forrásokat a fejlesztéssel érintett önkormányzatok biztosítják a társulás rendelkezésére lakosságarányosan.

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség szempontjából
A program eredménye (az aktívabb közösségi élet, a helyi kötődés javulása, a térség vonzerejének növekedése, a foglalkoztatottak számának növekedése) a térség összes lakója számára pozitív hatással lesz hátrányos megkülönböztetés nélkül. A szervezett rendezvényekben való részvétel mindenki számára nyitott. Az erősebb helyi kötődés és a foglalkoztatás növelése kedvező hatással lehet a helyi kisebbségekkel való együttélés javítására.
Az élethosszig tartó tanulás szempontjából
A koordinációs központok létrehozásának egyik célja a közösségek szervezőkésségének fejlesztése oktatással, képzéssel, hogy könnyebben boldoguljanak a társadalmi és gazdasági problémákkal.
A környezeti fenntarthatóság szempontjából:
A program végrehajtása nem jár semmilyen környezetkárosító hatással. A szervezendő programok keretében (pl. a térségi virágosítási versenyben) a települések arculata vonzóbbá válik a turizmus szempontjából, és ösztönzik a települések önkormányzatait és lakóit környezetük tisztán tartására, szebbé tételére.
Illeszkedés
A pályázat kapcsolódik az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Társulás Területfejlesztési Operatív Programjának 1.2.Turizmusfejlesztési program 1.2.6.Minőségi turisztikai termékek, továbbá a 1.2.11.Turisztikai információs rendszer fejlesztése, valamint a 1.2.5. Kastély, vár, tájház, emlékház, falumúzeum fejlesztés alprogramjaihoz. Illeszkedik a program az Eger Körzete Kistérségi Társulás Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja 2. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése című prioritásához, ezen belül a 2.2. A turizmus fogadó képességének minőségi kínálatának növelése c. alprogramhoz, valamint 3. Térség specifikus humán erőforrás fejlesztése, hagyományok ápolása c. prioritás 3.4. Falvak felújítása, vidéki hagyományok, tárgyi értékek ápolása c. alprogramhoz.
A tervezett fejlesztés több kistérségi projekthez is kapcsolódik
Eddig elkészült 3, a térséget bemutató marketing kiadvány, melyek a kistérség településeiről, természeti kincseiről, a térség nyújtotta kulturális, szórakozási, üdülési lehetőségekről tartalmaznak információkat. A kistérség települései közös honlappal vannak jelen az Interneten, mely megtekinthető a www.eger.hu/kisterseg címen. Jelenleg készülnek a turisztikai eligazító táblák, melyeken az adott település és a kistérség térképe lesz feltüntetve. Ezeket a települések központjában helyezzük el. A kistérség települései évek óta együtt, közös arculattal jelennek meg az Utazás Kiállításon.
Európai vonatkozások
Az európai integrációs folyamatokkal, a helyi erőforrásokra épülő regionális politikai modell térhódításával párhuzamosan felértékelődik a területi szintek szerepe. Az EU alapegysége a kistérség, és a területfejlesztési célokhoz a települések önállóan nem kapnak támogatást, így csak a települések összefogásával lehet komolyabb célokat elérni.

SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
Turizmushoz az adottságok kiválóak. Jelentősek a történelmi, a természeti (természetvédelmi területek), a kulturális (egyedi, gazdag hagyományok) és az építészeti (műemlékek, történelmi emlékhelyek) vonzástényezők.
Színvonalas kulturális rendezvények.
A térségben több helyen található gyógyvíz, termálfürdő (Eger, Egerszalók, Bogács).
A kistérség teljes területe történelmi borvidék (egri és bükkaljai), ahol a szőlőtermesztésnek és a borászatnak kialakult hagyományai vannak.
Jó színvonalú falusi vendéglátás (kemencében sütés, népi hagyományos ételek pl: tökös-mákos rétes, diós-mákos “ködmönujj”, novaji kalács…), bor-, és gasztronómiai hagyományok.
Férőhelyek kielégítő száma.
Magas vadállomány.
A térségben nincs jelentős környezetszennyezés.
Az országhatár közelsége kereskedelmi és idegenforgalmi fejlesztést ösztönözhet.
Gyengeségek /belső/
Egyes műemlékek állapota leromlott, épületek funkció nélküliek.
Közösségi művelődés hiánya.
Rendezvényeknél koordinálatlanság tapasztalható, azonos típusú programok ütköznek.
Nyelvismeret hiánya.
Vendéglátás. szakképzetlenség, éttermekben szegényes kínálat, gyakori sablon menü.
Elavult kempingek.
A kistérség lakosságszáma csökkent, nőtt a roma lakosság aránya.
A talajok átlag aranykorona értéke: 14,9 aranykorona, közepes érték.
Lehetőségek /külső/
Vonzerőkre, gyógyforrásokra, hegyvidéki jellegre, műemlékekre, történelmi emlékhelyekre épülő turisztikai termékek fejlesztése.
Kulturális értékek megismertetése, termékké fejlesztése.
	A kulturális rendezvényszervezés és marketing területen szakmai koordinációs együttműködés erősítése.
	Rendezvény-és programszervező tevékenység, hagyományápoló rendezvények ösztönzése. Garantált programok fejlesztése.
Műemlék épületek felújítása.
	A borturizmus lehetőségeinek kihasználása.
A falusi turizmus, gyógy-turizmus bővítése.
	Falusi vendéglátók koordinációja.
Turisztikai, kulturális koncepciók, hasznosítási tervek készítése.
Tájmegőrző beruházások.
Gyakorlatorientált szakképzések.
	Vendéglátó egységek, üzletek idegenforgalmi szezonban történő nyitva tartásának meghosszabbítása.
	Az épített infrastruktúra, a közlekedés a hírközlés hátrányainak intenzív ledolgozása az ország fejlettebb régióival szemben.
Roma felzárkóztató programok indítása.
Veszélyek /külső /
Műemlékek állapota leromlik, kihasználatlanság.
Rendezvények ütköznek, a vendégek más-más helyre mennek, a programok sikerét veszélyezteti.
A térség látogatottsága csökken.
	Az építendő főutak csak bizonyos távolságban érintik a térséget.
Az etnikum aránya növekszik.
Az ország nyugati régióihoz képest kevés külföldi tőke áramlik be, a térség lemaradhat a versenyben.

A szervezet bemutatása
Az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás feltárja a térség társadalmi-gazdasági helyzetét, a folyamatos fejlődést biztosító potenciális erőforrásokat. Fejlesztési programokat, megvalósíthatósági tanulmányokat készít, célprogramokat dolgoz ki. Infrastrukturális beruházásokat valósít meg; közreműködik a munkahelyteremtő és gazdaságfejlesztő beruházások előkészítésében és megvalósításában. Képviseli a térség települési önkormányzatainak érdekeit. A társulásnak 5 dolgozója van: irodavezető, gazdasági vezető, térség-menedzser, területfejlesztési ügyintéző, informatikus. Szeretnénk bővíteni az iroda létszámát egy kulturális-művelődési koordinátorral, aki a két térség-menedzser munkáját segítené, valamint a térségi szintű feladatokat is ellátna.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Hidvégi Éva
Eger Körzete Kistérségi Társulás
3300 Eger, Dobó tér 8.
Tel.: 36/518-330, F:36/518-331
E-mail: ekt@agria.hu

	





Felső-Kiskunság
civil közösségi házak, információs központok népszerűsítése

Cél
A térségben lévő két civil közösségi ház és információs központ előtörténetének, működésének, eredményeinek széleskörű megismertetésével a térségben e működési forma népszerűsítése és elterjesztése.
Célcsoport
- olyan települések civil szervezeteinek aktivistái, ahol nincs közösségi színtér és erre vonatkozó kezdeményezésük van
- ugyanezen településekről önkormányzati képviselők, közösségi intézményekben dolgozók (a célok kialakítása és későbbi támogatása
érdekében)
- helyi vállalkozók (későbbi támogatók) a célok közös kialakítása és elfogadottsága érdekében
- a helyi nyilvánosság formálói (formális és informális) .
A megvalósítás területe
Észak-alföldi régió, Bács-Kiskun megye, Felső-Kiskunság.

Helyzetelemzés
A Felső-Kiskunság központjában, Kunszentmiklóson ÁMK működik, a helyi közösségek közösségi színtérként nem használják. A művelődési otthoni részegységnek jelenleg nincs szakmai vezetője. A térség települései közül Tasson nincs művelődési ház, mert eladták épületét, ám egy használaton kívüli moziépület még van, ami az önkormányzat tulajdonát képezi. A Tassi Kulturális Egyesület egy esztendeje működik, néhány nagyrendezvényt szervez. Két középfokú közművelődési szakember tagja az egyesületnek. Kunadacson a felújított művelődési házat a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete közművelődési feladatátvállalásban működtette két évig. Az Egyesületnek egy felsőfokú végzettségű kulturális menedzser tagja van. Kunpeszéren az Együtt Kunpeszérért Egyesület egy évig működtette a művelődési házat teleház funkcióval is, részbeni közművelődési feladatátvállalással. Nincs szakmai végzettségű emberük. Szabadszálláson az önkormányzat intézményeként működik eredményesen a Művelődési Ház. Szalkszentmártonban korábban önálló művelődési ház volt, most ÁMK-ként működik, van népművelőjük. Dunavecsén az önkormányzat működteti az intézményt, szakmai végzettségű igazgatóval. Dunaegyházán van épület, de nem funkcionál. Apostagon is van művelődési ház, a könyvtáros vezeti. Újsolton nincs se intézmény, se közösségi tér. Kunbábonyban (a Kunszentmiklóshoz tartozó tanyabokorban) szintén nincs közösségi színtér. A településrészen a Közösen Bábonyért Egyesület működik 2004-től közösségi programokat szervezve.

Az elmúlt években szervezett fejlesztő kísérletek
2000-ben Tasson az önkormányzat közművelődési rendeletét készítették elő a helyiek bevonásával közösségi munkások. A rendelet a mai napig nem került elfogadásra. A mozi épületének közösségi térként és teleházként történő üzemeltetésére pályázat készült, amely elnyerte ugyan a támogatást, de az önkormányzat visszalépett a szerződéstől.
2002-ben Kunadacson valósult meg a Tassra tervezett program. A korábban vállalkozó által discoként üzemelt épületet lelakták, majd az önkormányzat felújította és 2002-ben a Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületét bízta meg közművelődési feladatátvállalás keretében az üzemeltetéssel. Első évben 1.080.000 Ft támogatást és a rezsi 50%-át biztosította, bérleti díjat nem kért. Az Egyesület egy foglalkoztatási program keretében tudta elkezdeni a működést és a funkciók kialakítását (10.800.000 Ft-os külső támogatás kaptak, amely 9 fő foglalkoztatását tette lehetővé, valamint eszközbeszerzésre kerülhetett sor) Az önkormányzat második évben 1.300.000 Ft támogatást, és egy közhasznú foglalkoztatottat biztosít, bérleti díjat nem kér, a rezsit 100%-ban az egyesület fedezte. (külső támogatás ebben az esztendőben nem volt, a ház saját bevételéből egy főt alkalmazott az egyesület). A megvalósított funkciók: közösségi színtér biztosítása a helyi kezdeményezésekhez, saját kulturális-közösségi programok, teleház funkció, kávéház, papírbolt, helyi újság, falugazdász és agrárkamarai tanácsadó irodája, projektiroda, szociális szolgáltatások.
2003-ban Kunpeszéren kezdődött hasonló program. Az önkormányzat 300.000 Ft-tal és a bérleti díj elengedésével támogatta a helyi egyesületet. A rezsit az egyesület biztosította, valamint 300.000 Ft készpénzt tett a programba. Külső támogatásuk szintén foglalkoztatási pályázatból eredt. 4+1 főt foglalkoztatott az Egyesület, a támogatás 6.000.000 Ft volt.
Kunszentmiklóson a Szülők Egyesülete teleház eszköz-pályázatot nyert. A helyet az önkormányzat biztosította, egy év alatt többször módosuló helyszínnel. Az ígért közösségi épületet nem tudta rendelkezésre bocsátani. A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete egy másik forrásból nyert a közösségi tér felújítására támogatást. A Szülők Egyesülete a kunadacsihoz hasonló funkciókra keresett támogatót, de szándékuk nem sikerült.

A program tartalma
Projektbemutató és elemző szemináriumok a célcsoport részvételével (Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós); kiadvány megjelentetése a tapasztalatokról. Honlap készítése. Kapcsolatépítés. Tanulmányutak az ország más területén működő hasonló közösségi házakhoz. Az új kezdeményezések segítése: közösségfejlesztő, szervezetfejlesztő munka. Képzések a kezdeményezők számára, ahol a már működtetők is részt vesznek az elképzelések kidolgozásában, a működtetésre való közös felkészülésben. A működtetés segítése.

Munka- és ütemterv GANTT diagrammal
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Kunadacs, Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
Kunpeszér: Együtt Kunpeszérért Egyesület
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A működés elkezdésének segítése
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Alkalmazott módszerek
Személyes kapcsolatépítés. Szemináriumok szervezése. A nyilvánosság színtereinek kihasználása. Közösségfejlesztő módszerek. Képzések.



Kimenet, elvárt eredmény
Hányan vesznek részt a szemináriumokon, tanulmányutakon, képzéseken? - mind a 8 kistérségi település képviseletében részt vesznek a mindhárom szektor képviselői.
Hány új kezdeményezés születik meg? - a projektidőszak alatt legalább 1 civil közösségi ház, információs központ-kezdeményezés elindul.
Hányan keresik fel a honlapot, az egyesületek munkatársait, hányan jeleznek vissza a szemináriumok, tanulmányutak után? - megnő az érdeklődés a közösségi működtetésű civil házak iránt.

Közreműködő szakemberek				és kompetenciák
Mészáros Zsuzsanna

Közösségfejlesztő, a közösségi ház modell elindítója a Felső-Kiskunságban.
Káloziné Csősz Erzsébet

Az Együtt Kunpeszérért Egyesület elnöke, a közösségi ház projekt vezetője.


Partnerek
Kunadacs Község Önkormányzata



Költségvetés (eFt)
Forrásigény				Rendelkezésre áll
Bér és járulékai                                   1.500
Nem


Dologi kts.                                           1.000
Részben: 10%
Kommunikációs kts.                              300
Részben: 10%
Egyéb                                                     200
Részben: 10%



Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
A projektszervezés irodai/ adminisztratív oldalát és költségeinek egy részét a szervezetek saját erőből (árbevételeikből) tudják fedezni.

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség szempontjából
A programelemeket széles körben nyilvánosságra hozzuk.
Az élethosszig tartó tanulás szempontjából
A szemináriumok, a tanulmányutak és a képzések ezt szolgálják.
A környezeti fenntarthatóság szempontjából
Nem kapcsolódik közvetlenül ehhez a projekt, de a közösségi házak működtetése során fontos szempontként érvényesül.
Az illeszkedés szempontjából
Térségi fejlesztési terv: humán erőforrások fejlesztése. ROP
Az Európai vonatkozások szempontjából
Civil feladatátvállalás.

SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
- már működő projektek (civil közösségi házak)

Gyengeségek /belső/
-kevés általánosítható tapasztalat
-kevés elkötelezett szakember
Lehetőségek /külső/
-a térség önkormányzataival és a civil szervezeteivel kialakított jó munkakapcsolatok.

Veszélyek /külső /
- a kezdeményezések nem tudnak életre kelni külső forrás hiányában

A szervezet bemutatása
A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete 1999-ben alakult. A térségre kiterjedő közösségi munkás hálózat hozott létre, mentor szolgálatot tart fenn. Kundacson közművelődési feladatot vállalt 2003-tól. Komplex képzési és foglalkoztatási programokat bonyolított Kundacson 9 fővel, másik négy településen összesen 10 fővel. Szociális szolgáltatásokat látott el; idősek házi gondozását, családi napközit működtetett. “Puszta Rádió” néven közösségi rádiót szervezett. Programot készített a térség civil szervezeteinek összefogására. Közösségfejlesztést végzett a térség településein, képzéseket szervezett.


Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Mészáros Zsuzsa
Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. 
Fax/tel: 76/363-179; 30/ 996-6351
E-mail: mezsu@freemail.hu










Kisbér térsége
hosszú távú fejlesztést megalapozó kistérségi közösségi felmérés elindítása

Cél
Az Etén létrehozandó, a kistérségi közművelődési feladatok ellátó “Élettér-ház” tevékenységének megalapozása, és a helyi viszonyokba való beágyazottsága érdekében közösségi felmérés lebonyolítása.
Helyszín
Kisbér és kistérsége 17 bakonyaljai kistelepülést foglal magába. A kistérség központja  
5.900 fős, a legnagyobb lélekszámú a térségben. A 17 településből 6 lakossága 1300-1500 fő, 7 településen élnek 500 és 900 fő között, a maradék 3 község 400 fő alatti lélekszámú.
Helyzetkép
A megváltozott munkaképességűek aránya 11,8 %, a tartós munkanélküliek aránya 9,6%. Elhelyezkedési esélyeik minimálisak. Többségük egészségügyi problémákkal küzd. Legnagyobb arányban általános iskolai végzettséggel, vagy szakmunkásképzőben szerzett elavult szakmával rendelkeznek. Hátrányos helyzetüket egészségi és mentális problémák növelik. A pályakezdő munkanélküliek legnagyobb arányát azok alkotják, akiknek nincs piacképes szakma a kezükben.
A kistérségben nincs olyan intézmény, amely alkalmas volna arra, hogy a fiatalok, illetve az idősebbek fizikai vagy pszichológiai környezetének fejlesztésére és speciális foglalkozásokkal munkaerő-piaci helyzetük javítására megfelelő teret biztosítson. Magas a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező fiatalok száma. Így gyakran olyan antiszociális mintákat tapasztalhatnak, amelyek elültethetik a káros szenvedélyek, a társadalom által deviánsnak minősített viselkedések csíráit.
A megye közép- és felsőfokú oktatási intézményeiben a 2002/03-as tanévben 4.353 fiatal végzett. Többségük még családalapítás előtt áll, tehát fontos, hogy leendő gyermekeik milyen életviteli mintát kapnak tőlük.
A térségben nincs elegendő munkahely. Jellemző a fiatalság elvándorlása, a kistelepülések elszegényedése. A megyébe betelepült multik csak egy tudásszint felett alkalmaznak valakit, és ha meg is felelnek, még akkor is nehéz megszokni az életviteltől eltérő munkaidőt, megkívánt kézügyességet és figyelmet, a nagy koncentrációt igénylő mechanikus munkát.
A térségben nem működik civil kerekasztal. A közösségi szerveződések nem ismerik egymást; elenyésző a közös munka, az összehangolt tevékenység. Az önkormányzatoknál nincs civil referens. Kevés szervezet jelentkezett be a területfejlesztési tanácsba. Beszélgetéseink arra engednek következtetni, hogy a helyiek közül többen vannak hasonló véleményűek és rokon érdeklődési körűek, mégsem találják meg egymást, nem alakulnak ki a közös érdekeken, érdeklődésen alapuló csoportok, klubok, egyesületek.

A hosszú távú feladat
Az érzékelt problémákra Ete községben az önkormányzat és a kistérségi társulás támogatásával tervezünk komplex programot; a felépítésre váró ÉLETTÉR Házzal kívánunk a kistérség lakóinak és közösségeinek életteret nyújtani. Az épület alkalmas lesz teleház, közösségi tér (előadó termek, könyvtár, szabadidős termek, gyermekmegőrző) funkciókra, és a falusi turizmus (szobák) szolgálatára is.





A tervezett konkrét munka
Ezt az új teret csak akkor leszünk képesek hosszú távon működtetni, ha azt a közösség magáénak tudja és használja. Ehhez azonban szükségünk van a térség civil szervezeteinek, illetve közösségeinek felkutatására, igényeik felmérésére és a kistérségi közösségi tudat kialakítására. Ennek programterve a következő:
A 17 település civil szervezeteinek és közösségeinek feltérképezése. Alapul szolgál a megyei civil szervezetek listája, bár ez aktualizálásra vár. Sajnos nem tudjuk, melyik szervezet működik, s melyik nem. Cél: a kistérségi civil lista elkészítése.
Fel kell tudnunk térképezni a térségben benyújtott és nyertes pályázatok résztvevőit, ezzel a partnerségi kapcsolatokra is következtetni tudunk. Cél: a kistérségi partnerség feltérképezése.
Megszerzett ismereteinket követően bevonjuk a közös gondolkodásba, a közös stratégia kialakításába, a civil érdekképviselet létrehozásába
	a településeken korábban közösségfejlesztést végzett szakembereket, csoportokat,

a térségi menedzsereket,
a kistérségi társulás tagjait, elnökét,
a polgármestereket.
Cél: közös stratégia kialakításának, civil érdekképviselet létrehozásának előkészítése.
Műhelymunka, műhelybeszélgetés a 17 település civil aktivistáival, véleményformáló embereivel. A műhelybeszélgetéseket 4 helyszínre terveztük, területileg és funkcionálisan együttműködő, ill. összetartozó településbokrokban. Itt megbeszéljük, hogy korábban milyen együttműködések jöttek létre, milyen eredmények születtek, milyen pozitív és negatív érzéseik vannak a közös tevékenységben. Cél: a pozitív reakciókat erősíteni, azokra építeni, a negatív reakciókat enyhíteni, csökkenteni. Fontos feladatunk, hogy településenként minél jobban feltárjuk a már működő és a még lappangó közösségeket, s ezek aktivitására, együttműködésére építsünk. Feladat: a települések résztvevői tárják fel lakóhelyükön a működő és a lappangó közösségeket, mutassák be azok tevékenységét és hatását.
Képzéseket terveztünk a helyi közösségfejlesztőknek. Meg kell ismerniük a közösségfejlesztés és a településfejlesztés alapelveit, a közösségi munka hatékonyságát és hosszú távú közösségi munka hatásait, felelősségét. A képzéseket a kunbábonyi Civil Kollégiumba terveztük, melynek szellemisége és felszereltsége is megfelelő. Az első képzés feladata az együttműködés problémáinak felkutatása, azok orvoslása. “Házi feladatként” információt kell gyűjteni arról, milyen megoldási javaslatok vannak a saját településen kialakult közösségi konfliktusok kezelésére. A 
3 szektor partnerségi feltérképezése. Kikre, milyen módon számíthat a közösségfejlesztő saját településén, és annak határain túl. Feladatuk, hogy a 3 szektor szereplőit is bevonják a programba és a műhelymunkákba. Cél: a partnerség feltérképezése és a 3 szektor szereplőinek bevonása a programba.
A második képzés témája a kistérségi tudat kifejlesztése, a 17 település közös terveinek és programjainak kialakítása. Cél: a közös stratégia kialakítása, a civil érdekképviselet létrehozása.
A program során két szakképzett közösségfejlesztő munkáját vesszük igénybe, akik az irányvonalat és a programtervet készítik, a települések munkájába befolynak és a helyi közösségfejlesztőket irányítják, koordinálják. A képzőkkel megtervezik a képzések menetét, azokon részt vesznek. Két trénert is terveztünk a két képzés idejére. 30 emberrel 3 napon keresztül aktívan és hatékonyan dolgozni minimum 2 tréner tud. Terveztük jogi tanácsadást, ami szükséges az egész folyamat során. (Új egyesületek létesülhetnek, illetve a civil kerekasztal is szervezeti formába tömörülhet. A felmerülő jogi kérdések és bizonytalanságok érdekében szükséges a közösségi beszélgetéseken megjelenő szakember.)

A program lehetséges következményei
Egymás szempontjainak jobb megismerése. Információs, kapcsolati háló bővül. Olyan kistérségi hálózat létrejötte, ami alapja lehet a további térségi közösségi feltérképezésnek, (közösségfejlesztési folyamat 17 településen). Feltárul annak a lehetősége, hogy a civilek milyen feladatokat tudnak felvállalni. Kistérségi civil közösségi ház létrejötte (ÉLETTÉR Ház); Kistérségi területfejlesztési tanács bővülése; civil referensi hálózat létrejötte valóban gyakorlott és hozzáértő szakemberekből.

A PROGRAM RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE

A projekthez közvetlenül kapcsolódó elkülönített kiadások
ÖNERŐ, 
MÁS FORRÁS
KÉRT TÁMOGATÁS
ÖSSZESEN
(Bruttó összeg)
A) Személyi juttatások összesen (A1+A2)
-
1.389.000-
1.389.000-
A1 Megbízási díj 
(4 közösségfejlesztő: 50.000 Ft X 5 hó X 4 fő)



1.000.000,-


1.000.000,-
A2 Megbízási díjat terhelő járulékok

389.000,-
389.000,-
A3 Bér 



A4 Bért terhelő járulékok



B) Dologi kiadások (B1+B2+B3+B4)

80.000,-
80.000,-
B1 Készlet beszerzés (anyag és kis értékű (50e Ft alatti) tárgyi eszköz)

80.000,-
80.000,-
	Tételesen

papír, irodaszer, nyomdafesték═35.000 Ft
oktatótábla vásárlása═ 45.000 Ft



80.000,-


80.000,-
B2 Kommunikációs szolgáltatások (projekthez kapcsolódó telefon, fax, Internet)
-
-
-
B3 Szolgáltatási kiadások

910.000,-

1.947.300,-

2.857.300,-
bérleti díjak (helyiség, eszköz stb.)
17x3x10.000 Ft terembérlet a közösségi beszélgetésekkor═510.000 Ft
iroda és eszközhasználat 25.000 Ftx5═125.000 Ft





510.000,-





125.000,-





635.000,-
- szállítás (taxi, fuvarozás stb.)


-
	egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás stb.)

Fénymásolás: 17x100 oldalx15 Ft═25.500 Ft
Posta: 17x5 levél x 80 Ft═ 6.800 Ft




32.300,-



32.300,-
	étkezési költségek

képzés helyi fejlesztőknek:
 6 napx 30 főx 5.000 Ft═900.000 Ft



900.000,-


900.000,-
	szállásköltség

képzés helyi fejlesztőknek:
szállás: 4 éjx 30 főx 3.500 Ft═420.000 Ft

420.000,-
420.000,-
	utazási költségek

szervezés: 2000 kmx25 Ft═50.000 Ft
képzés helyi fejlesztőknek:
Képzésre: 2x 6 autóx400 kmx 25 Ft═120.000 Ft





170.000,-




170.000,-
	marketingköltség (reklám, PR, stb)

PR anyag készítése, megjelentetése



20.000,-


20.000,-
	média és nyomdaköltség

Összegző anyag készítése és kiadása 3000 példányban ═ 280.000 Ft



280.000,-


280.000,-
	egyéb, éspedig...

szervezés, önkéntes munka, 

400.000,-


400.000,-
B4 Egyéb dologi kiadások

910.000,-
910.000,-
honorárium, tiszteletdíj (számlás kifizetés)
Közösségfejlesztői munkadíj:2x 5x50.000 Ft═500.000 Ft




500.000,-



500.000,-
	oktatás, tanácsadás

Jogi tanácsadás: 50.000 Ft
Oktatás: 2x3 nap x60.000 Ft═360.000 Ft



410.000,-


410.000,-
- reprezentációs költség



- egyéb, éspedig...



KIADÁSOK ÖSSZESEN (=A+B):
910.000,
4.326.300,-
5.236.300,-

A feladat megvalósításának önrésze és kiadásai
Szervezési feladatok, önkéntes munka 400.000 Ft értékben. 17 település személyes beszélgetései, civil szervezeteinek feltárása, a 17 településen 3 alkalommal tartandó műhelymunkák szervezése, 4 csoportos “bokortalálkozó” (a funkcionálisan összetartozó települések) megszervezése, a két képzés megszervezése, összegző tanulmány készítése, dokumentálás, jegyzőkönyvvezetés, kapcsolattartás.
A szervezési munkákhoz szervesen kapcsolódó költségek: irodahasználat, fénymásolatok készítése, postaköltség, mely 5 hónapos időszakra 67.300 Ft, melyet támogatásban kértünk.
Szervezési munkánkhoz szükséges útiköltséget tervezzük, hiszen a megye kisfalvas településeit nehézkes megközelíteni. A több alkalommal felkeresett 17 település munkáihoz, a műhelymunkákhoz, a közösségi beszélgetésekhez terveztünk 5 hónapos időtartamra 2000 km-t, melynek összege 50.000 Ft.
Szakmai szervezői, közösségfejlesztői munkára két képesített, gyakorlott közösségfejlesztőt terveztünk. Szükség van a folyamat mederben tartásához legalább két szakemberre, hiszen 17 településről van szó. A közösségfejlesztők feladata az egész program mederben tartása, a helyi közösségi munkások irányítása, helyi fejlesztői munkák segítése, közösségi kezdeményezések, partnerségek segítése. Összköltsége a program ideje alatt: 500.000 Ft
A betervezett jogi tanácsadás szükséges az egész folyamat során. Munkadíja 
5 hónapra 50.000 Ft.
Költségvetésünkbe csak a szükségszerűen felmerülő költségeket terveztük be. A teremdíjakat beszámítottuk, de minden településen van olyan közösségi hely (műv. ház, iskola, óvoda, könyvtár), ahol térítésmentesen tudunk részt venni a helyi önkormányzatok támogatásával, melynek önrésze 510.000 Ft.
PR cikk megjelentetésére számoltunk 20.000 Ft-ot, és az összegző tanulmány kiadására 280.000 Ft nyomdaköltséget. Ebben a tanulmányban bemutatkozik a kistérségi kerekasztal, stratégiai tervvel és kapcsolati rendszerrel. A tanulmány bemutatja a lezajlott munkát, jövőtervet és elérhetőségeket, kapcsolódási lehetőségeket ismertet.

A képzésekről részletesen
Két képzést terveztünk, melyek szervesen épülnek egymásra. Az első képzésen csak a helyi közösségi munkások vesznek részt, a másodikon már bevonódnak a másik két szektor képviselői is. Az elsőn cél a közösségi tudat, a közösségfejlesztés módszereinek elsajátítása, míg a másikban a partnerségi viszonyra és a közösségi-kistérségi gondolkodásra orientálás a cél.
Képzőink Varga Matild és Pósfay Péter. Munkabérük naponta 30.000 Ft/fő, mely összességében a 6 munkanapra számítva 360.000 Ft.
A képzés helyszínének kiválasztásakor célunk volt, hogy a képzés szellemiségéhez megfelelő helyszínt biztosítsunk. Tapasztalatból tudjuk, hogy a képzések akkor sikeresek, ha lakóhelyünktől messzebb szervezzük. Ekkor nem tudnak hazamenni a részt vevők, nincs zavaró körülmény, az egymásra figyelést és jobb megismerést segítik elő az esti kötetlen beszélgetések is. Ezért van szükségünk az étkezési, a szállási és az utazási költségek kalkulálására. A tervezett siker további feltétele, ha a résztvevők számára a képzéseket térítés-mentesre kalkuláljuk. A képzések költsége: 1.440.000 Ft, mely tartalmazza az étkezést, a szállást és az utazást. A képzésen szükségünk van egy oktatótáblára, mely még nem áll egyesületünk rendelkezésére. Ennek megvásárlását is beterveztük 45.000 Ft értékben


Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége

Monostori Éva
ÉLETTÉR Közösség-és Településfejlesztő Egyesület

2900 Komárom, Újszállás-puszta 11.
Tel.: 20/468-1798
E-mail: emonostori@freemail.hu









Komárom és térsége
a Csokonai Művelődési Központ kistérségi közművelődési feladatellátása

Cél
A közművelődési feladatellátás megújítása és a helyi közművelődés fejlesztése a közös kistérségi célok figyelembe vételével, a kulturális élet szereplőinek együttműködésével. Egymással partneri viszonyt kialakítva növelni a településeken élők életminőségét.
Célcsoport
A kistérségben élő lakosok, különös tekintettel a fiatalokra és a hátrányos helyzetűekre.
A megvalósítás területe
Komárom kistérsége: Ács, Almásfüzitő, Bábolna, Bana, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd települések.

Helyzetelemzés
Kistérségünket kilenc település alkotja. Valamennyiben található közösségi tér. A közművelődésre vonatkozó kistérségi megállapodás nincs. Banán jelenleg nincs vezetője a művelődési otthonnak; Mocsán a könyvtáros egy helyi civil szervezettel együttműködve látja el a feladatokat, Csémen megbízási díjas óvónő biztosítja a nyitvatartást. Kisigmándon a könyvtár bezárt, a könyveket a Polgármesteri Hivatalban őrzik. Az épületet főleg az ifjúsági klub használja. Komáromban nincs “igazi” művelődési ház, a közművelődési feladatokat ellátó intézményeket más célt szolgáló épületekből alakították át. Ácson és Nagyigmándon felújított, Bábolnán jó állapotban lévő, a feladatellátásra megfelelő épület áll rendelkezésre főállású közművelődési szakember irányításával. Intézményünk a települések közül jó munkakapcsolatban áll Áccsal, Almásfüzitővel és Nagyigmánddal. E kapcsolat az eszközök egymás közötti kölcsönzésében, rendezvényeink időpontjának alkalmankénti egyeztetésében, egymás művészeti csoportjainak meghívásában merül ki. 2004-ben kötöttünk velük együttműködési megállapodást “Kistérségi szomszédolás” címmel, amelynek lényege a települések amatőr művészeti életének, helytörténetének megismerése a három településen zajló rendezvények során. Ugyancsak 2004-ben próbáltuk a kistérség civil szervezeteinek összehozását (nem csak kulturális szervezeteket!) egy megbeszélésre, de mindössze tizenkét szervezet vett részt a találkozón, a bejegyzett 163-ból.

Program, tartalom
A Csokonai Művelődési Központ mint kistérségi közművelődési feladatellátást felvállaló intézmény az alábbi cselekvési tervet kívánja megvalósítani:
Partnerkeresés I.: kapcsolatfelvétel a kistérség “közművelődési tereinek” vezetőivel;
Partnerkeresés II.: tájékozódás a település aktív szereplőiről (egyesületek, intézmények, cégek, magánemberek);
Partnerkeresés III.: a közvetlen döntéshozók bevonása. Kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal, meghívásuk a kistérségi közművelődési műhelybe. Az első műhely összehívása az addig meglelt partnerek részvételével; feladata a statisztikai adatok gyűjtése, a települések közművelődési helyzetének kölcsönös megismerése, az igények feltárását segítő közreműködők keresése.
Partnerkeresés IV.: Magasabb szintű döntéshozók bevonása. Kapcsolatfelvétel a Regionális Fejlesztési Tanáccsal, az országos és regionális szinten közművelődési feladatokkal megbízott szervezettel, illetve a kistérség Fejlesztési Tanácsával.
Adatelemzés: statisztikai adatok és a települési beszámolók elemzése.
Igény és helyi forrás feltárás a településeken közösségfejlesztők bevonásával.
Az elemzések és igényfeltárás eredményének ismertetése a műhely kibővült tagságával, célok és tevékenységek meghatározása segítségükkel.
A kistérség hosszú- és rövidtávú terveinek megfogalmazása a kistérségi és regionális célokkal összehangoltan.
A külső forrásigény meghatározása normatíva, pályázatok, önkormányzatok vagy más, a kistérségi közművelődési szolgáltatásokat igénybe vevők hozzájárulásának, a feladatot felvállaló intézmény önerejének vizsgálata.
A műhelytalálkozók gyakorisága a fenntarthatóság érdekében.
Szerződéskötések a megfogalmazottak megvalósítására az önkormányzatok és a kistérségi közművelődési feladatellátó intézmény között.

A kialakuló kistérségi központ feladatai
A kistérségi feladatokat ellátó kistérségi központ feladatai a térség településeivel egyenrangú félként, kölcsönös előnyök alapján az alábbiak lehetnének:
-pályázatfigyelés és kidolgozás helyi és kistérségi szinten;
-közösségfejlesztés, igényfelmérés;
-közös kistérségi rendezvények;
-időpont és programkoordináció;
-képzés-szervezés (szakmai és közművelődési egyaránt);
-szakmai segítség a szakember nélküli településeken;
-partnerség kialakítása a kulturális célú intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal;
-kistérségi kulturális turizmus fejlesztése;
-kistérségi és helyi pályázatok civil kontrolljának koordinálása;
-eszközbeszerzési pályázatok összehangolása a kistérségen belül;
-eszközcsere és -kölcsönzési lehetőségek.


Munka- és ütemterv GANTT diagrammal
Tevékenységek
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Közművelődési intézményben dolgozó szakemberek
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Civilek, kult. vállalkozók is.
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Önkormányzatok
	Első műhely
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Az eddigi partnerek képviselői
	Partnerkeresés IV.
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Régiós és kistérségi döntéshozók
	Helyzetelemzés
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A műhely ebben szerepet vállaló tagjai
	Igény és helyi forrás feltárás
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Közösségfejlesztők
	Célok és tevékenységek meghatározása
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A IV. partnerkereső után kibővült műhely
	Hosszú- és rövidtávú tervek megfogalmazása
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A IV. partnerkereső után kibővült műhely
	Külső forrás feltárás
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A IV. partnerkereső után kibővült műhely
	Folyamatosság bizt.
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A IV. partnerkereső után kibővült műhely
	Szerződéskötések









x
x
Önkormányzatok

Alkalmazott módszerek
partnerkeresés személyes kapcsolatfelvétellel;
műhelymunka ötletrohammal és SWOT analízissel;
problémák, hiányok felmérése közösségfejlesztő módszerekkel;
probléma-hierarchia, ok- okozat, eszköz -cél meghatározás (műhelymunka).

Kimenet, mérhető eredmény
-több sikeres helyi pályázat;
-helyi közösségek száma nő;
-régebbi közösségek felélednek;
-korszerű, helyi igényekre épülő képzések indulnak be;
-közös rendezvények száma nő;
-közös célok szerinti sikeres kistérségi pályázatok;
-idegenforgalmi vonzerő és a látogatottság növekedése;
-közös eszközpark;
-közös adatbázis humán erőforrásainkról;
-több helyi rendezvény.

Közreműködő szakemberek
Megvalósítók helyben
Név
Feladat
Beosztás
Gábor Klára
Összefogás koordinálás
Népművelő, az intézmény igazgatója
Monostori Éva
Közösségfejlesztés, igényfelmérés
Közösségfejlesztő, az intézmény 
ig. helyettese
Szili Nóra
Adatfeldolgozás
Közművelődés szervező, az. int dolgozója
A feladatra egy új munkatárs
Kistérségi feladatok felelőse
Közművelődés szervező, az int. dolgozója

Külső segítők
A programban vázolt tervezett partnerek mellett, a közösségfejlesztéshez szakemberek bevonása szükséges. 

Partnerek
A kistérség településeinek önkormányzatai, közművelődési intézményei. Ahol nincs intézmény, ott az iskola képviselője. Kulturális célú civil szervezetek, kulturális vállalkozások, szponzorok, kistérségi, megyei régiós szinten dolgozó szakemberek, illetve a közkultúra egyéb szereplői. A múzeumok és könyvtárak szakembereinek bevonására is szükség van.

Költségvetés (eFt)
Költségnem
Forrásigény
Rendelkezésre áll
Bér 200 e x 12/(egy új, gyakorlattal rendelkező dolgozóra)
Jelenlegi dolgozók arányos bére,
becsült adat: 12 x 3 x 30 e 
2 400

1 080
A munkában résztvevő jelenlegi dolgozók bére
1 080
és járulékai (38 % )76 e x 12
912
 
Felhalmozási kiadások/számítógép, nyomtató , programok/
350
A jelenlegi gépparkkal is megoldható de akkor már túl sokan osztoznánk a gépeken
Dologi ktsg / nyomda, 
Utazás  kb. 500 km x 20 Ft
100
10

Kommunikációs ktsg. 
(posta 12 x 2000 Ft
 telefon, 12 x 6000
Internet kapcsolat 12 x 13 000)

24
72
156



A jelenlegi Internet kapcsolattal is megoldható, de jó lenne még egy ADSL kapcsolat Internettel

Közösségfejlesztő csoport munkája
9 település x 200 000 Ft
1 800

Tartalék a dokumentáláshoz szükséges eszközökre, rezsire, egyéb kiadásokra (a fenti nem bérjellegű költségek 5%-a )
126

Összesen:
7 030
1 080
Becsült teljes költség az önrész levonása után:        5 950 e Ft
(Az eszközbeszerzés és Internet kapcsolat nélküli minimális költség:               5 444 e Ft)

Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
7 030 e    100 %
5 950 e       84 %
A lehetséges forrásokból 84 %-ot kellene finanszírozni.
Lehetséges forrástípusok megnevezése : 

	Bizonyos feltételeknek való megfelelés esetén állami fejkvóta (mint lehetséges új forrás)

Helyi önkormányzatok rendszeresen vagy alkalomszerűen (pénz, földterület, ingatlan)
Helyi kulturális szereplők hozzájárulása (civilek, egyéb nem közművelődési intézmények, kulturális vállalkozók)
Kistérségi Fejlesztési Tanács pályázatai
Kistérségi társulás, melynek célja a közkultúra fejlesztése
Amíg ez nincs, addig a feladatellátásra kötött szerződés a településekkel
Regionális pályázatok
(Regionális Fejlesztési Tanács, Mobilitás, NCA, NKA )
	Országos pályázatok

(NKA, NCA, Mobilitás stb.)
	Eu-s pályázatok (Minden pályázatra figyelve, hogyan lehet elbújtatni benne; HEFOP 4.2, ROP, Leader +,Phare Access, AVOP, GVOP)

Munkaügyi központ (munkabér támogatás)
Saját bevételek (pl.: adatfelvitelért)
Önkéntes munka
Turizmus forrásai (kulturális turizmus, gasztronómia)
Elszármazottak, a településhez kötődők adományai, kapcsolataik kihasználása
Helyi vállalkozók, szponzorok
A lakosság, a célcsoport felajánlásai











Programunk második szintjében
Terveztük a civilekkel való kapcsolatfelvételt, amelyben fontos szerepe van a nők, a sérültek, a kisebbségek, a környezetvédők, az idősebb korosztály szervezeteivel való kapcsolatfelvételnek. A rövid- közép- és a hosszú távú terv kidolgozásakor az igények figyelembevételére feltétlenül szükség van. Rajtuk keresztül és azokkal szervezetekkel és intézményekkel, amelyeknek célcsoportját alkotják, minél több (bármely szempontból hátrányos helyzetű) embert el szeretnénk érni. Várhatóan a környezetkultúrával kapcsolatosan is merülnek fel igények a meglévő értékek védelme, a környezet igényes alakítására figyelemmel.
Illeszkedés
Célunk, hogy találkozzanak a helyi igények a kistérségi és régiós elképzelésekkel, ezért tervezzük a döntéshozók bevonását ezekről a szintekről is. Ezzel célunk, hogy ők is közvetlen ismereteket kapjanak a településekről, illetve, hogy a településeken dolgozók is megismerjék a tágabb összefüggéseket, terveket, lehetőségeket.
Európai vonatkozások
Kistérségünk határmenti helyzete az európai szintű pályázati lehetőségekbe való bekapcsolódást, a Nemzetközi Visegrádi Alap határon átívelő kapcsolatokat támogató pályázatain való részvételt természetessé teszi. További lehetőségek vannak a települések testvérvárosi, és a megye testvérmegyei kapcsolatainak felhasználására a testvér-kapcsolatok ápolására kiírt pályázatok keretein belül. A kistérség fiataljainak külföldi tanulmányútjait, külföldi önkéntes munkáját az Ifjúság 2000- 2006 program teszi lehetővé. Az életfogytig tartó tanuláshoz forrást adnak a felnőttképzés európai dimenziójának kialakítását célzó pályázatok, például a Grundtvig programok.


SWOT helyzetelemzés, szükségletfelmérés
-	Erősségek /belső/
·	Az intézmény meglévő infrastruktúrája
·	Szakember átcsoportosíthatósága a feladatellátásra
·	Az idősebb kollégák tapasztalatai, a fiatalok friss ötletei, lendülete
·	Pályázatíró, forrásteremtő készség
-	Gyengeségek /belső/
·	A kollégák meghasonlottsága a civilség és/vagy intézményiség között.
·	Az intézmény épületei nem igazán felelnek meg a korszerű feladatellátás feltételeinek
·	Az intézmény épületeinek funkcióinak széttagoltsága, mely nehezíti a kommunikációt

-	Lehetőségek /külső/
·	Élő partnerkapcsolatok jöhetnek létre
·	Nőhetnek az elérhető források
·	Kialakulhat a kistérségi identitás
·	Nő a közművelődési tevékenység ismertsége, elismertsége

-	Veszélyek /külső /
·	A települések önkormányzatai nem ismerik fel közös érdekeiket, és nem támogatják a kistérségi feladatellátás megújulását
·	Forráshiány



A szervezet bemutatása
Komáromban a közművelődési feladatokat intézményünk látja el. A Csokonai Művelődési Központ működteti a vasutas klubból kialakított központi épületét, benne a közel harminc éve működő Komáromi Kisgalériával; az egykori pártházat mint Közösségi Házat, az eredetileg (74 évvel ezelőtt) mozinak épült Jókai Filmszínházat, és a volt úttörő, ma Fenyves Tábort. A 20 ezres város két városrészében, Szőnyben és Koppánymonostoron is működik művelődési otthon a rendszerváltás után alakult civil szervezetek működtetésével. 1991-ben még ezek az épületetek is az intézményhálózat részét képezték. Közművelődési tevékenységünk egyre inkább az egyéni kezdeményezésekre épít, az erős civil szféra kialakulását segíti. Ez a hozzánk kapcsolódó, vagy kezdeményezésünkre létrejött civil szervezetek szép számából is látszik. Közülük több a gyermek és ifjúsági korosztály számára nyújt új művelődési lehetőségeket. Műsoros estjeink, komoly és könnyűzenei koncertjeink, ismeretterjesztő előadásaink és egyéb rendezvényeink közül a legtöbb valamely közművelődési közösséggel, vagy más városi intézménnyel együttműködve valósult meg. Nagyrendezvényeink: Téltemető (karnevál és szórakoztató rendezvények farsang farkán), Liget Fesztivál (kirakodóvásár és amatőr művészeti bemutatók áprilisban), “Híres Komárom…” (történelmi színjáték szeptemberben helyi lakosok és civil szervezetek, valamint Észak-Komárom intézményeinek együttműködésében) András-napi vigasságok (folklór-hétvége a téli ünnepkör kezdetén).


Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Gábor Klára 
Csokonai Művelődési Központ

2900 Komárom, Csillag ltp. 18/11.
Tel.: 20/962-7629
E-mail: csmk@vnet.hu



Komárom és vonzáskörzete
egyesületi kezdeményezés kistérségi ifjúsági centrum létrehozására

Cél
Kistérségi Ifjúsági Centrum létrehozása, kistérségi ifjúsági újság elindítása az ifjúsági korosztály aktív közreműködésével és segítségével.
A tervezett Ifjúsági Centrum által betöltendő funkciók
·	közösségi színtér,
·	a fiatalok igényeire alapozó kulturális központ,
·	információs központ,
·	tanácsadó központ,
·	segítő központ,
·	képző- és oktatási központ,
·	a nemzetközi kapcsolatok ápolásának tere.
Célcsoport
A 16-24 éves helyi és környékbeli fiatalok, állami gondozás alól kikerülő pályakezdők.

A kezdeményezés indoklása
Az ifjúság jelentős részére kedvezőtlen magánéleti és szociális háttérrel rendelkezik. Pszichológiai sérülések következtében illúziótlanul, pesszimistán, kiábrándultan, határozott jövőkép és perspektívák nélkül él, csak formális integrálódásra képes. A generáció tagjai gyakran elidegenednek az intézményektől, csökkentve azok hatékonyságát. Az intézményekben visszafojtott energiáik magánéletükben kapnak teret. Ezért különösen fontos, hogy olyan közösségi teret biztosítsunk, ahol szabadidejüket hasznosan és szívesen töltik el, lehetőségük nyílik a szórakozás mellett tréningekre, pszichológiai tanácsadás igénybevételére (a problémamegoldó stratégiákra, a segítő magatartásra, az önismeretre és a személyiségfejlesztés elsajátítására koncentráltan). A pályakezdő fiataloknak információkat biztosítanánk az álláskeresési technikák, az álláslehetőségek, a munkajog területén.
Az Élettér Egyesület ifjúsági koordinátorai által vezetett kulturális és információs központ egyben az Ifjúság 2000-2006 programhoz kapcsolódva lehetőséget biztosít a nemzetközi projektben való részvételre, más EU-s országokkal való kapcsolatok ápolására, nemzetközi szemináriumokon és csereprogramokon való részvétel megszervezésére, az önkéntes szolgálat gyakorlati megvalósítására. Az Internet-kávéház mindenki számára nyilvános használatot biztosít.

Megvalósítási terület
Komárom város, de a létrehozandó intézmény Ács, Bábolna, Nagyigmánd, Almásfüzitő, Bana, Tárkány, Kisigmánd, Csém, és a szlovákiai észak-Komárom fiataljait egyidejűleg érinti.

Helyzetelemzés
Komárom a kistérségek életében a középfokú oktatás területén központi szerepet tölt be. A távolabbról érkező kollégisták szabadidejük nagy részét a városban töltik, a bejárós diákok reggelente ide érkeznek, és innen indulnak haza. Jelenleg a városban nem működik olyan intézmény, amely alkalmas volna arra, hogy ezeknek a fiataloknak a busz-, vagy vonatindulásig közösségi teret biztosítson az igényeknek megfelelő tartalmas időtöltésre. Ezért közösségi térként számukra leginkább az utca és a helyi vendéglátóipari egységek (kocsmák, presszók, játéktermek) szolgálnak. Itt olyan szocializációs mintákat tapasztalhatnak, amelyek torz irányba terelik sorsukat, és elültetik a későbbi káros szenvedélyek, a társadalom által deviánsnak minősített viselkedések csíráit. A problémát súlyosbító tényező, hogy a korosztály számára a kortársi befolyás erősebb a szülőinél, és hajlamosak a világ elleni lázadásra, így a deviáns viselkedésminták elsajátításának esélye nagyobb, mint idősebb társaik esetében. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a szórakozásnak ez a fajtája utalhat:
-	a személyes és szociális identitás zavaraira,
-	a problémakikerülési stratégiákra, valamit
-	a probléma-megoldási stratégiákra egyaránt.
A célcsoport egy speciális rétegét képezik az állami gondozásból kikerülő fiatalok. A korábbi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet a ’80-as éves közepéig egy városi “centrummal” működött. Ma a térségben összesen 9 családi házban azok méretétől függően házanként 12-20 gyermek lel otthonra. Amennyiben már nem tanulók, és/vagy betöltötték 18. életévüket és tovább nem folytatnak tanulmányokat, arra kényszerülnek, hogy saját lábukon álljanak meg. Biztos állást kell találniuk, és megbízható, jó munkaerőnek kell bizonyulniuk.
A pályakezdő munkanélküliek legnagyobb arányát az általános iskolai és szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők alkotják, köztük gyakran az említett speciális célcsoport, akiknek nincs piacképes szakma a kezében, ez pedig rendszerint az élet minden területére rányomja bélyegét (szociális szféra, anyagi háttér, önbizalomhiány, munkamotiváció hiánya stb.). A tervezett Ifjúsági Centrumban 
-pszichológiai és jogi tanácsadással, valamint tréningekkel segítenénk a halmozottan hátrányos pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrációját;
-a kávéház nyilvános Internet-hozzáférést biztosítana, amely magas színvonalú szolgáltatásaival bővíthetné a városban kiépíthető hasonló intézmények rendszerét, különös figyelmet fordítva a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre;
-az Ifjúsági Centrum által a régióban lakó fiatalok közvetlenül részt vehetnek a nemzetközi ifjúsági életben.

A program tartalma
Internetes Kávéház létrehozására:
Megfelelő ingatlan vásárlása és átépítése
Eszközbeszerzés, berendezési tárgyak biztosítása
Szakemberek alkalmazása
Működtetés
Ifjúsági Centrummá-alakításra
Kortárssegítők keresése és kiválasztása 
A tervekben szereplő Kistérségi Ifjúsági Centrum létrehozására első lépésként fel kell térképeznünk azokat a fiatalokat, akik a munkafolyamat során segítőink lesznek. Olyan fiatalokat keresünk, akik az adott közösségben valamilyen szempontból irányító szerepet vállalnak, hallgatnak rájuk, mintaként követik őket. Ezeket a fiatalokat nem a “problémamentes” kategóriából kell kiválasztanunk, hiszen a “jó” gyerekekkel aligha lehet elérni az “elveszetteket”. Kortárssegítőink is hasonló problémákkal küszködnek, mint társaik:
-	utcán, vagy a kocsmákban, játéktermekben “lógnak”
-	haragszanak az egész világra,
-	nincsen jövőperspektívájuk,
-	lázadnak,
-	klikkesednek, nehezen viselik másként gondolkozó társaikat,
-	konfliktusforrások szereplői,
-	családban és iskolában is problémásak, teli vannak kudarc-élményekkel,
Tréning szervezése a kortárssegítők számára, aminek célja:
-a kortárssegítők felkészítése a gyakorlati teendőkre;
-a közösségi munka megtanulása;
-konfliktuskezelés;
-a problémás társakkal való kapcsolatfelvétel kapcsolattartás, segítés.
Kistérségi Ifjúsági Centrum létrehozása. Működési területei:
-	a fiatalok segítenek a létrehozásában, és ők a működtetők,
-	képességeikre, képességeikre alapozva fejlesztik azt,
-	lehetőséget nyújt a fiataloknak a színvonalas szórakozásra: (társalgási klubok, fórumok, “traccspartik”, számítógépes játékok, Internet, filmvetítés, filmklub, zene, koncertek, újságok, folyóiratok, kiállítások, szervezett kirándulások),
-	lehetőséget nyújt a tanulásra (felzárkóztató és egyéb szakképzések szervezése),
-	információk szerezhetők a munkaerő-piaci lehetőségekről és a munkajogi kérdésekről,
-	foglalkoztatás elősegítése halmozottan hátrányos fiatalok esetében tapasztalatszerzési támogatás keretében,
-	lehetőséget biztosít a problémás fiatalok mentális egészségének előmozdítására és megőrzésére.

Munka- és ütemterv GANT diagrammal
Időtartam (nap, hét, hónap, év stb…)
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Tevékenységek












Felelősök helyszín 
egyéb
1.Szükségletfelmérés és igényfeltárás, marketing
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Koordináló szerv:
Élettér Egyesület
1.1. Az érintett célcsoport felkeresése, és felmérése, az Internetes kávéház és az Ifjúsági Centrum közös projectjének marketingje
x











Eszköz: kérdőívek, megfigyelések; helyi média igénybevétele (Hírlapok, televízió, rádió, Internet)
Koordináló szervezet: 
Élettér Egyesület
Partnerek: helyi középiskolák és egyéb oktatási intézmények, Selye János Egyetemi Központ;
helyi szociális intézmények (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat);
kulturális intézmények
(Csokonai Művelődési Központ);
kutatóközpontok
Közreműködők: közösségfejlesztők, szociális munkások

1.2. Statisztikai adatok beszerzése, és elemzése
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Koordináló szervezet: 
Élettér Egyesület
Partnerek: 
Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ és annak Humán Csoportja;
KSH;
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.3. Ingatlannal kapcsolatos tevékenységek, vagy terembérlet biztosítása
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Felelőse: Élettér Egyesület


2. A kortárssegítők kiválasztása
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Felelőse: Programkoordi-
nátor- Élettér Egyesület
2.1. Találkozók szervezése a potenciális kortárssegítőkkel
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Partnerek: a helyi szociális és kulturális szervezetek
3. A kortárssegítők gyakorlati felkészítése
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Felelős koordináló szerv:  Élettér Egyesület
3.1. Tréningek szervezése, és lebonyolítása bentlakásos tábor formájában


x
x
x







Eszköz:
bentlakásos tábor
Együttműködők: civil szervezetek;
szociális szervezetek; 
kulturális szervezetek

3.2. Találkozók, tapasztalatcserék, szupervíziók
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x
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x

Partnerek: a helyi szociális és kulturális szervezetek
4. Kistérségi Ifjúsági Centrum, és Internetkávézó üzemeltetése


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Felelős koordináló szerv: 
 Élettér Egyesület
4.1.. A Kistérségi Ifjúsági Centrum kapcsolatfelvétele szakemberekkel

x
x
x








(pszichológus, jogász, potenciális munkaadók)
4.2.Közösségi tér funkció betöltése, (Filmklub) programok, kirándulások szervezése, szórakoztatás; (könnyűzenei koncertek…) az Ifjúsági Centrum megismertetése, és megszerettetése a célcsoporttal; az
 Ifjúság 2000-2006 program megindítása


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Közreműködök:
Élettér Egyesület, és egyéb civil szervezetek;
Közösségfejlesztők; programszervezők
4.3.Kulturális programok szervezése (kiállítások, szakkörök, szakmai fórumok)
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x
Partnerek: kulturális intézmények
4.4. Pszichológiai, mentálhigiénés tréningek és közösségfejlesztő játékok; szükség esetén pszichológiai tanácsadás


x
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x
x
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x
Partnerszerveze-
tek: a helyi szociális intézmények
(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg…) Közreműködők:
pszichológus, szociális munkások
4.5. Felzárkóztató, és egyéb szakmai képzések szervezése
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x
Partnerszervezetek: a helyi oktatási intézmények; kulturális intézmények
4.6. Munkajogi tanácsadás, és információszolgáltatás; halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára munkába segítés *


x
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x
Partnerszervezetek: Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Komáromi Kirendeltsége;
Együttműködők: jogász;
Élettér Egyesület;
Potenciális munkaadó vállalkozói szféra 

Alkalmazott módszerek
·	Kérdőíves felmérések,
·	Kommunikációs kapcsolatteremtési eszközök,
·	Megjelenés az iskolák faliújságán, az iskolai újságokban, a megyei lapokban, az Interneten, a helyi rádiókban,
·	A kortárssegítők kiválasztásához: pszichológiai tesztek, beszélgetések,
·	A kortárssegítők képzéséhez: speciális tréningek bentlakásos tábor formájában,
·	A célcsoport elérésében: a kortárssegítők személyes és egyéb úton történő kapcsolatfelvétele, kommunikációja, szupervíziók,
·	Az Ifjúsági Centrum létrehozásához: építészeti felújítási munkálatok, esetleg új épület kialakítása,
·	Az Ifjúsági Centrum működtetéséhez: a szükséges személyzet biztosítása: projektmenedzser és programkoordinátor; ifjúsági koordinátor. Közreműködők: közösségfejlesztők, szociális munkások, pszichológus, jogász, kortárssegítők, építészek, könyvelő.
●	Az Internetkávézó személyzetének biztosítása: informatikus-programozó, rendszergazda; állandó kiszolgáló személyzet: pultos, ruhatáros, takarítószemélyzet 
A Centrum működésében alkalmazott módszerek:
Szabadidőszervezés; klubok, szakkörök, program- és rendezvényszervezés, képzések, tréningek, pszichológiai és jogi tanácsadás, tapasztalatszerzési támogatással munkába segítés, nemzetközi ifjúsági programok szervezése.

Kimenet, elvárt eredmény
-	újfajta közösségi tér létesül a kistérségi fiatalok számára,
-	javul a fiatalok egymáshoz való viszonya,
-	kulturálódás,
-	gyarapodnak más csoportokról szerzett ismereteik,
-	nő a fiatalok toleranciája,
-	megismernek, és elismernek más kultúrákat, nő a közös kultúra sokszínűségének megbecsülése,
-	csökkenek az etnikai feszültségek,
-	csökken a fiatalok pesszimista világlátása, perspektívanélkülisége,
-	nőnek a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedési esélyei,
-	általános intelligencia növelése,
-	ismeretszerzés.

Közreműködő szakemberek				és kompetenciák
A helyi civil szervezetek
Szervezés; Tréning levezetése; kapcsolatok felvétele az együttműködőkkel

Kutatóközpontok
Statisztikai adatokkal eredmények kimutatása

Önkormányzatok
Információszolgáltatás, kapcsolatépítés, szakember-továbbítás

Kulturális intézmények
Képzések és különböző kulturális programok lebonyolítása, szükség esetén helyszín biztosítása, marketing

Szakmai szervezetek
Szakmai tapasztalatcsere, információ szolgáltatás, pályázati lehetőségek

Oktatási intézmények
Képzések felvállalása, marketing

Szociális segítők
Szociális munka biztosítása

Partnerek
Komárom Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
Csokonai Művelődési Központ
Komárom Város Önkormányzata
Kistérségi általános és középiskolák
Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Komáromi Kirendeltsége
Potenciális munkáltatók: helyi vállalkozó szféra
Komáromi kistérség önkormányzatai
Komáromi kistérség intézményei
Szponzorok, helyi, kistérségi vállalkozók
Helyi médiák

Költségvetés, forrásigény
Költség megnevezése
Mértékegység
Igénybe vett egység
Egységár
Összköltség
Személyi jellegű kiadások




Projectmenedzser
Ft/hó /fő
1 fő / 12 hónap
163 650
1. 963 800
Programkoordinátor
Ft/hó /fő
1 fő / 12 hónap
163 650
1. 963 800
Ifjúsági koordinátor
Ft/hó /fő
1 fő / 12 hónap
163 650
1. 963 800
Közösségfejlesztők
Ft/hó /fő
2 fő / 12 hónap
20 000
480 000
Szociális munkások
Ft/hó /fő
2 fő / 12 hónap
20 000
480 000
Pszichológus
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
20 000
240 000
Jogász
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
20 000
240 000
Kortárssegítő tiszteletdíja
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
77 400
928 800
Építész
Ft/ hó/fő
1 fő / 3 hónap


Könyvelő
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
20 000
240 000
Informatikus, programozó, rendszergazda
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
100 000
1. 200 000
Pultos
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
53 000
636 000
Ruhatáros
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
15 000
180 000
Takarító
Ft/ hó/fő
1 fő / 12 hónap
53 000
636 000
Eszközbeszerzés




Berendezési tárgyak (asztalok, székek, szekrények…)
db




X?


Számítógép + szoftver + nyomtató
db
12
200 000
2. 400 000
Elekronikai és szórakoztató berendezések (pl. TV; hűtő…)
db


3. 000 000
Cd-k, videokazetták, DVD-k, könyvek
db


500 000
Adminisztráció

12 hónap

2. 000 000
 Ingatlan biztosítása



20. 000 000
Működési költségek
Ft/hó
12 hónap
100 000
1. 200 000
Programköltség
(kirándulások, kiállítások…)
Ft/hó
12 hónap
200 000
2. 400 000
Marketing- és reklámtevékenység
Ft/hó
12 hónap
50 000
600 000




43.252 200 + X

Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
●	Bevételt nyújtó többletszolgáltatások: 
-	tagdíj (pl. Filmklub)
-	nyomtatás
-	fénymásolás
-	Internet-hozzáférés 
●	A Kistérségi Ifjúsági Centrum területén működtethető büfé 
●	A Kistérségi Ifjúsági Centrum területén működtethető újságos 
●	A Kistérségi Ifjúsági Centrum területén működtethető CD és DVD kölcsönző
●	Alkalmi terem-bérbeadás
●	Könnyűzenei koncertbelépők, karaoké show
●	Kiállítási belépők
●	Ruhatár
●	Italautomata
●	Zenegép
●	Versenynevezési díjak 
●	A programokon való részvételi díjak
●	Darts, csocsó, billiárdasztal-bérlet
Az ezekből a szolgáltatásokból szármató bevétel és további pályázati források biztosítják a fenntarthatóságot.

A program megfelelése
Esélyegyenlőség szempontjából
A mai értelemben használt esélyegyenlőség elsősorban a nők egyenjogúságára értendő. A Kistérségi Ifjúsági Centrum által szervezett képzések támogatják az így értelmezett esélyegyenlőséget; a hátrányos helyzetű fiatal lányok számára is igyekszik segítséget nyújtani a munkaerő-piaci részvételben, és a jogi tanácsadásban.
Élethosszig tartó tanulás
A Kistérségi Ifjúsági Centrum a szakképzések megszervezésénél szem előtt tartja a korszerű tudást, az elavult vagy nem keresett szakmák esetén a piacképes szakmára való átképzéseket.
Környezeti fenntarthatóság szempontjábó
Az Ifjúsági Centrum egész szellemiségében a környezet szeretetére és oltalmára nevel.
Illeszkedés szempontjából
A Centrum a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok munkamotivációjának kialakításával, és munkába segítésével összhangban van az EU szellemiségével, az OFA, az EQUEL, AVOP. GVOP, a HEFOP, stb foglalkoztatást elősegítő, munkaerő-piaci helyzet javítására irányuló összes célkitűzéseivel, és konkrét programjaival.
Európai vonatkozások
 Európai Uniós célok, amelyekben a Kistérségi Ifjúsági Centrumunk szerepet vállalhat:
-élet- és munkakörülmények javítása,
-az alkohol-, drog- és egyéb gyógyszerfüggőségek kialakulásának megelőzése felvilágosítás, oktatás során és mentálhigiénés foglalkozásokkal,
-a már kialakult fiatalkori dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, és egyéb káros szenvedélyek kezelése,
-a deviánsnak minősített viselkedés kialakulásának megelőzése,
-a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok munkahelyi beilleszkedésének elősegítése, munkakörülményeinek javítása,
-nagyfokú tolerancia, és segítő attitűd kialakítása mások iránt,
-más népcsoportok, etnikumok, és más népek kultúrájának megismertetése, és elismerése (lehetőség van külföldi hasonló jelleggel működő partnerszervezetekkel való kapcsolatfelvételre is),
-az esélyegyenlőség szellemi alapjainak lerakása,
-a Life Long Learning fontosságának elismerése, és elismertetése,
-a család szerepkörének felértékelődése.





SWOT – elemzés
Erősségek (belső)
·	Öt főállású pályakezdő fiatallal rendelkezünk, akiknek életkora megegyezik a célcsoportéval, és ez megkönnyíti a célcsoport megközelítését, a kortárssegítők kiválasztását
·	A pályakezdő fiatalok munkába segítésében már van bevált gyakorlatunk (2 fő állami gyermekgondozásból kikerült fiatal, akik Komárom kertvárosi részének környezetápolásában, és környezetfejlesztésében dolgoztak)
·	A kulturális programok szervezésében és a közösségfejlesztésben már vannak tapasztalataink, gyakorlatunk, amire építhetünk
·	Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a partnerszervezetek területén
·	A induláshoz szükséges tárgyi kommunkációs eszközökkel (telefon, fax, fénymásoló, Internet) már rendelkezünk
Gyengeségek (belső)
·	Kevés a saját anyagi forrás
·	Nincs hosszabb idejű tapasztalatunk a mentálhigiénés és a szociális munkában
·	Jelenleg nem rendelkezünk a programnak megfelelő ingatlannal
.
Lehetőségek (külső)
·	Partnerkapcsolatainkat kedvezően befolyásolják a korábbi együttműködések során szerzett tapasztalatok
·	Elősegíthetjük megvalósulás esetén a felnövekvő generáció egy újfajta, már nem pesszimista és perspektívanélküli, hanem céltudatos beállítódását
·	 Számottevően javul a fiatalok egymás iránti toleranciája, egymáshoz való viszonya
·	Javulnak a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményei
·	A résztvevő szervezetek, valamint a regionális együttműködések területén érintett magánszemélyek és intézmények felismerik és hasznosítják a programból fakadó előnyöket, és kölcsönösen tapasztalatokat szereznek
·	A megszerzett ismeretek alapul szolgálhatnak újabb kezdeményezéseknek
·	Az adott területen működő intézmények belföldi. És külföldi hálózata épülhet ki
·	Hátrányos helyzetű fiatalok számára külföldi csereprogramokban való részvétel lehetőségének biztosítása
·	Nemzetközi tapasztalatcserék
Veszélyek (külső)
·	A kezdeti lelkesedés és koordináció megszakadása az együttműködők részéről
·	A kortárssegítők felkészültségének nem megfelelő szintje
·	A társadalmi befogadást segítő szervezetek intézmények szerepvállalásának a hiánya
·	A közösségi tér kialakításához szükséges anyagi támogatás elmaradása
·	Az érdeklődés felkeltésének nehézségei

A szervezet bemutatása
Az 1997 óta működő Élettér Közösség és Településfejlesztő Egyesület az alábbi tevékenységekben vállal szerepet a kistérségben:
·	közösség és településfejlesztés,
	szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természet és állatvédelem,
környezetvédelem,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások.
Az elmúlt 5 év projectjei címszavakban:
	rehabilitációs foglalkoztató létrehozása Ács községben,

megváltozott munkaképességű emberek munkába helyezésének elősegítése,
állami gondozásból kimaradt fiatalok foglalkoztatása településfejlesztési programban,
településfejlesztő-és környezetvédelmi program,
hosszabb ideje elhelyezkedési problémákkal küzdő pályakezdő fiatalok foglalkoztatása,
különböző kulturális rendezvények.



Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Lendik Erika
Élettér Egyesület
2900 Komárom, Jókai tér 12.
Tel.: 20/939-8060
E-mail: lendike@yahoo.it






Kondoros és térsége
kistáji kulturális fejlesztés civil szervezőközponttal


Cél
Az egy évtizede működő kondorosi egyesület tapasztalatára és szervezőerejére támaszkodva környékbeli (kistáji) kulturális hálózat kiépítése a fellelhető intézmények és a megszervezett civilek részvételével; kistérségi összefogás kialakítása, a kistérségi menedzserek kulturális területre való bevonása.
Célcsoportok
A térség önkormányzatai, civil szervezetei, közművelődéssel foglalkozó szakemberei, a kultúrára érzékeny vállalkozók; a kistérségi kulturális fejlesztésébe bevonható emberek; a kistájon élő, elsősorban 16-22 éves korú fiatalok.
A megvalósítás területe
Szarvasi kistérség: Csabacsűd, Kardos, Örménykút, Kondoros,
Békési kistérség: Hunya, Kamut,
Békéscsabai kistérség: Kétsoprony települések.

Helyzetelemzés
-érintett lakosok száma 18.926 fő,
-az érintett települések 12 km2-es körzetben helyezkednek el, Kondoros központtal,
-a térség népességének elöregedése növekszik,
-nő a háztartások szétesése, emelkedik a gyermekét egyedül nevelő szülők száma,
-a családok életritmusa felgyorsult,
-a társadalmi minták és értékek átrendeződtek,
-a kistérségi koncepcióból általában kimarad a közművelődés,
-a civilek többsége gyenge és alulfinanszírozott,
-régiós szintű, fiatalokra irányuló közösségfejlesztés nincs,
-az általános iskolából kikerülő fiatalok nagy részének egyetlen hétvégi szórakozási lehetősége a vendéglátó-egységek biztosította szolgáltatások,
-rendszeres (heti, havi) gyakorisággal megrendezendő, szabadidő hasznos eltöltésére irányuló szervezett program térségi szinten 1986 óta nincs; helybéli is csak az egyházak, ill. néhány civil szervezet szintjén van jelen,
-szórványosan ifjúsági szubkultúrák jelennek meg,
-a kistelepülésen élők kirekesztődnek az információs társadalomból megfelelő technikai háttér hiányában,
-az érintett településekből kettőn van felsőfokú közművelődési szakember, egy településen középfokú közművelődési szakember, három településen pedagógus látja el a szervezési munkákat, egy településen óvónő végzi a kulturális tevékenységet,
-hét településen az önkormányzat civil támogatást is biztosít kulturális téren,
-általában a közművelődési rendezvények civil támogatással valósulnak meg.

A program tartalma
Szociológiai felmérés
-településenként a közösségi művelődésbe bevonható erőforrások feltérképezése,
-adatbázis kialakítása.
Közművelődési szakemberek képzése
-a szakemberek megfelelő készségre tegyenek szert, és legyenek jártasak az aktuális közművelődési feladatokban, ismereteiket
-tapasztalatcserékkel mélyítjük el.
Számítógépes hálózatok, szolgáltatások kiépítése
-a szabadidő hasznos eltöltésére,
-ifjúsági adatbázis létrehozására,
-klubfoglalkozás, oktatóprogramok írása.
Kézműves foglalkozások kialakítása
-kézműves műhelyek,
-műhelymunkák.
Nagycsoportos foglalkozások
-közösségfejlesztés,
-ifjúság szempontjából a szegregáció elkerülése.
Klubfoglalkozások
-csoportépítő kisközösségi foglalkozások,
-beszélgető körök, kiselőadások,
-csoportkontroll.
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Alkalmazott módszerek
Szociológiai felmérés
Kérdőíves módszerrel a települések lakosait szondázva házról-házra járva helyi erőforrások felkutatása, a programba bevonható leendő szakemberek keresése.
Kistérségi kulturális adatbázis kiépítése
A felmérés elemzése után kistérségi kulturális adatbázis készítése, településenként kulturális erőforrás térkép kialakítása.
Kistérségi kulturális koncepció kidolgozása
Településenként kiemelve a potenciális partnereket, magánszemélyeket rövid-, közép- és hosszú távú kistérségi kulturális stratégia kidolgozása. A stratégiára alapozva településenként intézkedési terv és cselekvési program kidolgozása közép- és hosszútávon.
Közösségfejlesztés-képzés
A kulturális szakemberek információval történő ellátása; közművelődési szakemberek képzése (vezetéselmélet, szervezetalapítás, pályázatíró tréningek, érdekérvényesítés, csoportpszichológia, közösségfejlesztés, csapatépítés, jogi ismeretek).
Személyes tapasztalat és élményszerzés
A projekt ideje alatt szorgalmazzuk a személyes tapasztalatokat, a közösségi élet, az egymáshoz való viszonyulás, a közösségben szerzett élmények, a pozitív értékek előtérbe kerülését.
Klubfoglalkozások
Minden pénteken este 17-22 óráig kínálunk tartalmas, kulturált szórakozási lehetőséget a térségi fiatalok számára a fent megjelölt módszerek alkalmazásával oly módon, hogy minden hétvégén más településen rendezzük meg a kistérségi klubfoglalkozásokat. Célunk olyan, a térségi fiatalokra építő közösségek szerveződésének a segítése, amely közösségek a későbbiekben megfelelően megerősödve önszerveződésükkel, kreativitásukkal, közösségi gondolkodásukkal a saját közösségi igényük és szükségleteik megfogalmazásával, céljaik megvalósításával megfelelő humán erőforrása, fejlesztője lehet településüknek. A helyi fiatalok részére a hétvégi szabadidős programok megválasztásához változatos; a kreativitást, a közösségé-formálást elősegítő programlehetőségeket teremtünk képesség-és készségfejlesztő, ismeretszerző, az egészséges életmódra nevelő, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezésével. A közösségi élményhez jutás lehetőségének megteremtése identitástudat-erősítéssel, a tolerancia kialakításával, az empatikus készségek erősítésével. A társadalomi beilleszkedés elősegítése, a korosztályt érintő kérdések felvetése és megbeszélése. Helyes önismeret, önértékelés és önbizalom kialakítása-elmélyítése közösségi élményeken keresztül.

Kimenet, elvárt eredmény
-kistérségi kulturális adatbázis kiépülése,
-kistérségi kulturális humán erőforrástérkép,
-kistérségi kulturális koncepció vázának felállítása,
-a kistérségi kulturális politikába a humán erőforrás aktív részvétele,
-Kondoros központtal a kistérségi kulturális politika generálása,
-a mintaprojekt publikálása.


Közreműködő szakemberek és kompetenciák
Kasnyik Magdolna

Művelődésszervező – média főiskola felsőfokú végzettség; művelődésszervező – andragógia egyetemi felsőfokú végzettség; 12 éves közösségfejlesztő tapasztalat. Egyesületi elnök, önkormányzati képviselő. 10 éves vállalkozói tapasztalat. GYISM pályázati szakértő.
NCA DAK tag. Békés megyei közösségfejlesztés, szociológiai felmérés.
Kiszely Mónika

Civil menedzser. Népijáték és kismesterségek oktatója, felsőfokú végzettség. 12 éve aktív részvétel a helyi közösségfejlesztésben. Rendszeres játszóházi foglakozások vezetése. Ifjúsági korosztály számára programok szervezése.

Partnerek
Pocsajiné Fábián Magdolna 

Hunya, Kétsoprony,… 

	Békés Megyei Közösségfejlesztők Egyesületének titkára, szociológus.

potenciális települések önkormányzatai, hivatalai, közművelődéssel foglalkozó szakemberei, civil szervezetei, szerveződései


Költségvetés-
Forrásigény			Rendelkezésre áll (eFt)
Bér és járulékai                                   6.588
-
Felhalmozási kiadások                        1.370
-
Dologi kts.                                          1.643
                                                           1.860
Kommunikációs kts.                              720

Egyéb



Megvalósíthatóság a finanszírozás oldaláról
100 %-os támogatás szükséges a megvalósításhoz, összesen 10.321.600.- Ft

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség területén
Minden civil szervezet, önkormányzat, iskola, óvoda és közösségi szerveződés érintett a programban. Kiemelt figyelemmel leszünk a nők munkaerő-piaci részvételének fokozására és a fogyatékkal élők életszínvonalának jobbítására.
Az élethosszig tartó tanulás esetében
Bármely korosztály bevonható a programba. Modulszerű képzéseket tervezünk. Programunk része annak feltárása, hogy az érintett településeken munka nélküliek számára milyen képzések, átképzések szükségesek. Számítógépes tanfolyamokat, a településeken élők mindennapi munkájához szükséges rövid képzéseket tervezünk, szükség szerint.
A környezeti fenntarthatóság területén
A térségi közösségfejlesztési munka javítja az emberek környezettudatát, a kiépíteni tervezett adatbázis, a kidolgozandó térségi koncepció garantálja a környezeti állapot fenntarthatóságát.
Illeszkedés
Kondoros földrajzi helyzetéből adódóan az érintett települések vonzáskörzetében helyezkednek el, hasonló adottságokkal:
	közösségi művelődés teljesen, illetve részben megszűnt,

civil szervezetek, aktivisták vállalnak fel közösségfejlesztő feladatot,
szakmai összefogás, koordinálás nincs a kistérségben,
mindenütt kulturális szükségleteket kell generálni.
Európai vonatkozások
A kistérségi együttgondolkodás európai mintát követ. Az EU-s információk éppen általunk érhetők el; teleház, e-Magyarország Pont. Célunk, hogy képesek legyünk megfelelni a csatlakozás okozta kihívásoknak. A térségi tudatot éppen azért kell erősíteni, mert csak ez pályázóképes az EU lehetőségeinél.

SWOT – elemzés
Erősségek /belső/

	meglévő képzett és tapasztalt munkaerőforrás

meglévő intézmény, melyre épülhet a project
eszközkészlet
kapcsolatrendszer
kompromisszum készség

Gyengeségek /belső/
gyors és hatékony megoldásra törekvés
jelenleg csekély a személyi feltételünk ahhoz, hogy megfelelő intenzitással tudjuk a feladatot ellátni; nincs anyagi fedezetünk további munkatárs alkalmazására
Lehetőségek /külső/

	humán erőforrások (önkéntesek) aktív részvétele

önkormányzatok felismerik a szükségletét a programnak
kapcsolatrendszerek
mintaproject – átvétel – finanszírozás más területeken is az országban.

Veszélyek /külső /
nincs finanszírozás
“idegennek” tekintik a projectet (konkurrenciának)


A szervezet bemutatása
A Kondorosi Faluszépítő Baráti Társaság 1992-ben szerveződött és 1995-ben egyesületi formát öltött. Olyan magánszemélyek alapították, akik Kondoros kulturális életének fejlesztését, a település életének előmozdítását tűzték ki célul. A tagság 47 fős, akik a településhez vagy a környékhez kötődő emberek. Az egyesület folyamatosan szervezi a művelődési életet, és rendszeres programokat tart saját tulajdonú tájházában.
Az elmúlt két-három évben tevékenységi köre kibővült; a nagyrendezvények mellett a település civil életének átfogó segítését, koordinálását is fölvállaltuk. Az egyesület (tevékenységének kiszélesítésével) hat év óta működteti saját szlovák-magyar Tájházát. Itt a kiállítás mellett másik három helyiségben kapott helyet az egyesület informatikai szolgáltató tevékenysége valamint irodája. A házat rendszeresen látogatják a diákok is. Délutánonként 40-50 gyerek fordul meg, akik társasjátékoznak, az udvaron röplabdáznak, tollasoznak, kosaraznak, illetve számítógépeznek. A fiatalkorúak számára rendszeres hétvégi-esti programokat szervezünk. 2001-ben elkezdődött a helyi hagyományokra épülő nyári táborok szervezése a gyermek és ifjúsági korosztály részére. A tájházban tartott fazekas és fafaragó táborban döntően hátrányos helyzetű gyermekek vettek részt.
Ekkor kezdődött el a település kulturális feltérképezése is. Ennek első fázisaként ez évben a község déli részén minden háztartásra kiterjedő szociológiai jellegű felmérést történt a művelődési, szórakozási igényekről és a helyi kulturális erőforrásokról. Ez nemcsak tudományos kutatás volt, hanem ezen az úton is a továbblépéshez szükséges ismeretek megszerzése, valamint a humán erőforrások keresése volt a cél.
1992 óta évenként községi, ill. regionális szintű nagyrendezvények szervezését vállalta fel az egyesület. Az elmúlt évben két nagyobb egyedi és hagyományőrző rendezvényt honosítottak meg. Augusztus 20-a előtt a Betyár napokat, amely keretében kiállítások, minden korosztálynak szóló programok mellett dél-alföldi regionális lovasversenyt is szerveződött (összesen ötezer vendég részvételével). A szeptember végi Kukorica Napok a nagy számú kiállító és a kulturális programok mellett mezőgazdasági szakmai szimpóziummal, gépbemutatóval, a régióban tevékenykedő mezőgazdasági vállalatok bemutatkozó sátraival is kibővült.
Az egyesület kezdeményezésére jött létre három oldal - a civilek, a vállalkozók és az önkormányzat - részvételével az a "Jövőműhely", amely a település fejlesztését szolgálja. A havonta tartott megbeszéléseken sikerült kialakítani a rövid, közép és hosszú távú koncepció főbb vonalait, és megállapodtak olyan konkrét témakörök elősegítésében, mint a mezőgazdaság, az idegenforgalom. A települési környezet fejlesztésében már a játszóterek, utcabútorok kialakításáig jutottak, és pályázati pénzzel megvalósult a tórekonstrukció. Az egyesület környezeti ügyekben már korábban is rendszeresen tevékenykedett: faültetés, szemétszedési nap, temető rendbe hozása, a temető mögötti tó kitakarítása, fajátszótér létesítése, parkosítás stb. - ezekhez az önkormányzat rendszeresen ad gépeket, segítséget.
A tájház a közösségi élet tere, a helyi civil élet központja. A településen működő több mint harminc civil szervezet számára is helyet biztosít (közülük 21 bejegyzett jogi személy). A tájházban tartják fórumaikat, rendszeres és alkalomhoz kötődő rendezvényeiket, összejöveteleiket. Az is előfordult, hogy helyi egyesület itt alakult meg. Havonta rendszeresen szerveznek Civil napokat, amelyeket alkalmanként szervezett civil találkozók egészítenek ki. Ezek lehetőséget teremtenek az együttgondolkodásra: a helyi egyesületek közötti tapasztalatcserére, a közös munkára, valamint lobbizásra (pl. az önkormányzatnál). Ez is hozzájárul Kondoroson a sokrétű civil élet kifejlődéséhez.
Egyesület kiterjedt, számítógépen alapuló segítő-szolgáltató tevékenységet is végez. A Teleház aktív működése, 2 év óta nőtt azoknak a száma (önkormányzat, civilek, magánszemélyek) akik a szolgáltatásokat nemcsak községünkből, hanem a környező kistelepülésekből, a kistérségi régióból is igénybe veszik. Így szorosabb kapcsolat jött létre a környező települések egyes szervezeteivel is. Erre alapozva készítettük el kistérségi középtávú stratégiánkat.



Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Kasnyik Magdolna
Kondorosi Faluszépítő Társaság
5553 Kondoros, Ady Endre utca 12.
Tel.: 20/ 464-1236
Fax: 06/66 388-160
E-mail: kondorositelehaz@freemail.hu


Lenti kistérség
a “Muránia-régió” kulturális tevékenységének összehangolása, fejlesztése

Cél
-Humán és gazdasági erőforrások feltérképezése a településeken;
-kulturális szakemberek aktivizálása a kölcsönös érdekek mentén;
-közös kulturális programok bonyolítása különféle művészeti ágakban;
-határon átnyúló kulturális kapcsolatok támogatása;
-kistérségi kulturális hálózat kiépítése, adatbázis megjelentetése,
-kulturális koordinatív szervezet megteremtése.
Célcsoport
Lenti 55 településből álló statisztikai térségének az adott település életét átlátó polgárai; a térség művelődési intézményeinek, kulturális egyesületeinek, amatőr művészeti és hagyományőrző csoportjainak vezetői. Tágabb értelemben a célcsoporthoz tartoznak a települések polgármesterei, valamint a határon átnyúló kapcsolatokból következő szereplők. Ide érthetjük a települések lakosságát, akik a megvalósuló kulturális rendezvényekből részesülnek.
A megvalósítás területe
Teljes konszenzusban létrejött az új településtársulás a statisztikai kistérség valamennyi településével Lenti Kistérség Többcélú Társulása néven Lenti, Baglad, Barlahida, Belsősárd, Bödeháza, Csertalakos, Csesztreg, Csömödér, Dobri, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gosztola, Gutorfölde, Hernyék, Iklódbördőce, Kálócfa, Kányavár, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kerkateskánd, Kissziget, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lovászi, Magyarföld, Márokföld, Mikekarácsonyfa, Nemesnép, Nova, Ortaháza, Páka, Pórszombat, Pördefölde, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Szécsisziget, Szentgyörgyvölgy, Szentpéterfölde, Szijártóháza, Szilvágy, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Zalabaksa, Zalaszombatfa, Zebecke települések részvételével. Részei a társulásnak Lenti város településrészei: Lentiszombathely, Lentimumor, Lentikápolna, Bárszentmihályfa, Máhomfa is. Fejlesztési szándékunkhoz kapcsolódnak Bad Radkersburg (Ausztria), Lendva (Szlovénia), Muraszerdahely (Horvátország) települések térségei is, akikkel Lenti város együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a “Muránia-régió” megalapítására.

Helyzetelemzés és feladatmeghatározás
A Zala megyei 8.900 lakosú Lenti a trianoni béke óta járási székhely; előtte a település és vidéke az alsólendvai járáshoz tartozott. 1979-től város, a magyar-szlovén határtól 6 km, osztrák határtól (Szlovénián át) kb. 40 km, Horvátországtól 14 km távolságban.
A település a statisztikai térség központja. 50 falu, sok törpe- és aprófalu tartozik hozzá. A statisztikai térség lakóinak száma 32.000 fő. Lentiben találhatók a körzet térségi szerepkört betöltő közigazgatás szervezetei, az okmányiroda, a középfokú oktatási intézményei (gimnázium, szakközépiskola), a kistérségi hatáskörű gazdasági szervezetek (kamara, vállalkozásfejlesztési alapítvány). A térségből naponta 2.000-2.400 ember jár be dolgozni (fűrészüzemek, varrodák, szolgáltatók). 1978-ban nyílt meg a Termálfürdő, amely mára a Nyugat-Dunántúl egyik turisztikai központja, évi több százezer látogatóval. A vendégek fele német és holland nyelvterületről érkezik. Lenti város szoros kapcsolatban áll a szlovéniai Lendvával (10 km) és vonzáskörzetével, ahol a szlovéniai magyar szórvány 90%-a él. Lentiben még mindig meghatározó jellegű a szlovén bevásárló-turizmus.
Az 1976-ban átadott művelődési központ a város és a kistérség kulturális-művelődési életének szervezőközpontja. Sokáig a Magyar Honvédséggel közös fenntartású intézményként működött, ma már a város üzemelteti, integrációban a könyvtárral. A házban kapnak helyet Lenti amatőr művészeti csoportjai (a Zoltán Erika Tánciskola 4 csoportja, az Ír Sztepp Tánccsoport, a Szütyőke Gyermek Néptánccsoport, a Kiskerka Néptánccsoport, a Nagykerka Néptánccsoport, az Öregkerka Néptánccsoport, a Citerazenekar) és egyesületei. A városban működő 26 egyesület ernyőszervezetként megalakította a Lenti Civil Érdekegyeztető Tanácsot; ezt szeretnénk a statisztikai térségben is létrehozni, amihez elengedhetetlen egy adatbázis létrehozása.
A felsorolt 55 településből 30 tartozik a könyvtár ellátó rendszeréhez, ami jó alapot jelent a közművelődési együttműködéshez. A könyvtár Internet-hálózattal, 9 számítógéppel áll az olvasók rendelkezésére. Rendelkezik azzal a kapcsolatrendszerrel, amitől munkája magas színvonalon elvégezhető. Igény szerint segíti a lendvai könyvtár munkáját, és valamennyi helyi oktatási intézménnyel kapcsolatot tart. A számítógépes hálózati kapcsolattal igénybe vehetők az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai.
Az intézmény rendelkezik mobil szabadtéri színpaddal, mobil hang-és fénytechnikával, a működtetést biztosító szakemberrel. Népművelőként 3, könyvtárosként 6 szakalkalmazottal dolgozik.

A program tartalma
Feltételezzük, hogy minden település rendelkezik magára vonatkoztatott helyzetelemzéssel, a kitörési pontok, a fejlesztési prioritások meghatározásával - mennyiben nem, azok elkészítését kezdeményezni kívánjuk. Állandó partnereink a közművelődésben szerepet vállaló polgárok, amatőr művészeti csoportok, egyéni alkotók, civil szervezetek. A feltárás és a kapcsolatépítés első fázisában elengedhetetlen a települések első számú embereinek részvétele, hisz a szükséges információkat tőlük tudjuk begyűjteni. Lehetőleg minden településről (Lenti településrészeitől is) kérünk delegáltat a térség kulturális irányításának leendő “testületébe”.
Az információk begyűjtésére, feldolgozására, a kapott adatok egyeztetésére, továbbiak begyűjtésére mélyinterjúk formájában minimum 3 hónapra szükség lesz. Az adatok nemcsak a kulturális szektor humán és gazdasági erőforrásaira terjednek ki, hanem az adott település jeles napjainak feltérképezésére (évfordulók, falunapok, búcsúk stb.) is, valamint arra, hogy rendelkeznek-e külföldi kapcsolattal, különös tekintettel a “Muránia-régió” nyelvterületeire. A feldolgozott adatbázis birtokában szeretnénk azt megjelentetni elsősorban egy önálló kistérségi honlapon, valamint nyomtatott formában egyaránt. A nyomdai termék csak informatív adatokat tartalmazna, a web-oldalt pedig naponta lehet frissíteni. Mindkettőt idegen nyelveken (szlovén, német, horvát) is megjelentetjük, hogy külföldi partnereink alkalmazni tudják.
A projekt megvalósulásának első évében meg kell alakítani a civil szervezetek bevonásával a kistérségi civil ernyőszervezetet a közös érdekek megjelenítésére, lehetőleg minél több szervezet bevonásával. Ugyanígy meg kell határozni néhány jelentős programot, ami összefogásban valósulna meg, szolgálva a térségi kohéziót. Szükségesnek látjuk, hogy a települések delegáltjai legalább évente egyszer ülésezzenek. A találkozókon meg kell határozni az éves programtervet, a helyi nagyrendezvényeket a jelentős eseményekhez kötődően. Fel kell állítani a fontossági sorrendeket, hisz a programokat illetően átfedésekkel számolni kell. Meg kell jelölni, melyek azok az események, amely feltétlenül a városi művelődési központ jelenlétét teszik szükségessé.
Még a kezdés évében fel kell állítani a térséget működtető központi apparátust. Fél állásban a lenti Városi Központ és Könyvtár igazgatója, főállásban a koordinatív, szervező és adminisztrációs tevékenységgel megbízott népművelő kolléga csak térségi feladatokat látna el. Az optimális működéshez meg kell találni a finanszírozási megoldásokat; a felállítandó személyzet bérköltségét, a delegáltak tiszteletdíját, a 30-40 km-es körzetből történő bejárás-eljárás költségeit, a “tájoló” csoportok szállítási költségeit, az eszközök (szabadtéri színpad, technika) helyszínre szállításának költségvonzatát és a működtetés rezsiköltségét.
A kulturális tevékenység mindig valamilyen fejlesztést szolgáló tevékenység, akár a benne aktívan résztvevő személyek személyiségére ható pozitív változásokra, akár települési-társadalmi szintre vetítjük azt ki. Hatással van a gazdaságfejlesztésére, és a turizmusra különösen. A gyógy-turizmus, a lovas turizmus, a borturizmus csírái már megtalálhatók; ezeket kell fejlesszük kulturális kínálattal. Konzorciumi szerződések megkötése külső partnerek bevonását is lehetővé teszik.
A kezdő évet követően középtávú, 4-5 évre szóló társulási közművelődési terv, majd egy hosszabb távú közművelődési koncepció kerül kidolgozásra.
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Igazgató, polgármesterek, más partnerek (vendéglátók, idegenforgalmi szervezetek stb.)




Alkalmazott módszerek
Valamennyi település polgármesterét felkérjük az egyeztető értekezleten való megjelenésre. A leendő munkacsoportban résztvevő települési delegáltjaikat az önkormányzatok választják. Az összeállítandó kérdőívek a helyi erősségekre és gyengeségekre egyaránt rá kell mutassanak; csak így válhat világossá, hogy melyek azok a területek, ahol a legsürgetőbb a beavatkozás (pl. van-e közösségi szintér, működtet-e könyvtárat, van-e valamilyen civil szerveződés stb.). A beérkező adatokból határozzuk meg a követendő módszereket. Meg kell tudjuk, hogy tervei közé sorolja-e a település a hiányok pótlását, s hogy milyen módon képzelik el a központi település intézményétől igényelt segítséget? Az összesített adatok közzététele nem elegendő csak elektronikus módon, szükséges a nyomdai megjelentetés.
Céljaink között szerepeltetjük az információs hálózat kiépítését, amihez meg kell vizsgálni a feltételek adottságát. A szerződésekbe garanciákat kell megfogalmaznunk, hogy a fenntarthatóság mellett a fejlesztés is biztosítva legyen.

Kimenet, elvárt eredmény
A projekt eredményeként olyan kulturális közvetítő folyamat indul el, amely biztosítja a rendszeres kapcsolattartást a Lenti Kistérség Többcélú Társulásban és a “Muránia-régió” határon túli térségeivel. Az első közös kiadvány rendszeressé tehető (pl. éves műsorfüzet formában). A térség együttesen jelenhet meg külföldi programokon (pl. a Nedelišće-i vásáron) és más EU-s kulturális rendezvényen.
A projekt eredményeinek közvetlen haszonélvezői a programba bekapcsolódó intézmények, civil szervezetek, önálló alkotók lesznek, akiket a kapcsolatfelvétellel is megerősít helyi kulturális szerepükben. Haszonélvezők a térség lakói, akiket színvonalas és változatos programkínálat fogad. Az együttgondolkodás további projekteket eredményez; kiszélesednek a pályázati tapasztalatok, további fejlesztések indukálódhatnak. Megerősödik a művelődési központ kulturális integráló szerepe. Kialakul egy olyan projekt-menedzsment, amely tartósan pozitív változások felé vezetheti a kistérség településeit. A program végére olyan fejlődésen mennénk keresztül, amellyel biztosítható a térség bekapcsolódása az Európai Támogatási Alapok felhasználásába, ám hazai források elnyerésére is nagyobb eséllyel aspirálhatnánk.


Közreműködő szakemberek			és kompetenciák
Települések polgármesterei, képviselő-testületek

-helyi vezetőként a legtöbb szükséges információval rendelkeznek, a delegált személy kiválasztásában az önkormányzattal együtt dönt; a finanszírozás kidolgozásában közvetlen partner  
Kulturális szakemberek, delegáltak, civil szervezetek, csoportok vezetői

- adatszolgáltatók, közös programok kidolgozásában folyamatos partnerek, programok szervezése, csoportok biztosítása, felkérése saját területükön.


Partnerek
Magyarországi: önkormányzatok, települési képviselők (delegáltak), jogi és nem jogi személyiségű civil szervezetek, egyéni alkotók, előadóművészek. 
Külföldi: a három aláíró külföldi város polgármestere (szlovén, osztrák, horvát); az adott településen és kis járásukban működő kulturális szerveződések, egyesületek.

Költségvetés (eFt)
Forrásigény				Rendelkezésre áll
Bér és járulékai
Igazgató fél állásban                      135 eFt/hó
Főállású munkatárs                        195 eFt/hó
Delegáltak tiszteletdíja             54 x 25 eFt/hó 

                                                              135
A főállású munkatárs és delegáltak tiszteletdíját önkormányzati összefogásból, települési kvótákból, az állami normatíva jelentős emelése esetén a különbözet.
Felhalmozási kiadások 
TOSHIBA S. A40-231 laptop                 406


Lehetőleg pályázati forrásból
Dologi kts.
Nyomdai anyag, fűzött, A/5 évi 70 db    90
Irodaszerek havi szinten                          30
Internet elindítása, gondozása               250

A társulás költségvetéséből, önkormányzatok hozzájárulásából 

Kommunikációs kts.                        20 eFt/hó

Társulási költségvetésből
Egyéb                                               20 eFt/hó

Társulási költségvetésből

Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
A statisztikai térség kötelezően ellátandó feladatai között meg kell jelenjen a kultúra, és a meghatározott költségvetés mintegy 3-5%-ával számolva biztonsággal ellátható e feladat. Ezen felül minden településnek saját költségvetéséből is áldoznia kell. A fenti költségvetés számadatai egy kezdő évre, a minimális feltételek biztosításával készült.

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség szempontjából
Minden település (Lenti város településrészei is) kínálata egyaránt megjelenik, egyenlő esélyt nyújtva mindenkinek a közös kiadványban, az internetes honlapon. Az adatbázissal kiszélesednek a lehetőségek minden közművelődési szereplő számára.
Az élethosszig tartó tanulás szempontjából
A kapcsolatok újabb kapcsolatokat eredményeznek, amely a fejlődés és folyamatosság alappillére lehet. A központi intézmény infrastruktúrájával a közművelődés térségi feladatait integrálni tudja tevékenységeibe, és így a lakosság szélesebb rétegei számára teszi hozzáférhetővé szolgáltatásait, ugyanakkor önmaga fejlődését is megalapozza.
Környezeti fenntarthatóság
A lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár eddig is hatékonyan részt vállalt a térség kulturális-közművelődési folyamataiban, ám ezek eseti programokra, szolgáltatásokra koncentrálódtak. A létrejövő adatbank alapján, a térségre kiható koncepció fogja a fenntarthatóságot garantálni, melyben minden szereplő egyenlő eséllyel megtalálja számításait.
Illeszkedés
A mintegy 40-50 km könnyen bejárható. Az együttgondolkodást megalapoza a többcélú társulás. A közös történelmi múlt, a hasonló életmód, a rokon mindennapi szokások szorosan összekötik a “Muránia-régió” lakosságát, ezért is alakulhatott meg az elmúlt évben a Muránia Egyesület, a Mura mellett élő hagyomány-és értékőrzők védegylete.
Európai vonatkozások 
Az európai gondolkodást tükrözi a kistérségi gondolkodás, a szomszédos országok bevonása. Az eddigi együttműködések, kulturális csereprogramok, kiállítások és vásárok (Nedelišće – Horvátország, Radgona – Szlovénia) letéteményesei a további projektek kidolgozásának. Ezt segítik a határon átnyúló munkáról szóló együttműködési szándéknyilatkozatok, a települések által alakított testvér-települési kapcsolatok, melynek tartalmához az egész statisztikai térség hozzájárul. Az Európai Unióban azonnal konvertálható tőkénk a kultúra, a gazdag kulturális örökség, amelynek ápolása létünket erősíti. A három szomszédos ország közül Ausztria és Szlovénia szintén tagja az EU-nak, itt már európai forrásokból folynak projektek. Horvátország esetében a csatlakozási folyamatot a kultúra eszköztárával segítjük, az “egyetemes nyelvet” a kultúra adja zene, tánc, dal formájában. A megismerés utáni barátságok a további együttműködés garanciái.

SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
- A megalakult új társulás, a teljes statisztikai térség bevonásával;
- A VMKK eddigi térségi tevékenysége, a könyvtári hálózattal;
- Megfelelő végzettségű szakemberek a központi településen, akik a megfelelő tudás birtokában segítik a terepmunkát;
- Technikai, műszaki felszereltség az egyes kulturális programok megvalósításához;

Gyengeségek /belső/
- Az egész statisztikai térség összefogására, egy-egy tevékenység köré még nincs példa; 
- Jelenlegi létszámmal a központi intézmény nem tudja megfelelő intenzitással és rendszerességgel ellátni a feladatkört;
- A rendszer fenntarthatóságához szükséges eszközök hiányoznak (laptop), amivel a legkisebb településen is dolgozni lehet
Lehetőségek /külső/
- Nyitás nem csak a térségre, de az idegen nyelven megjelenő kiadvány segítésével nyitást jelent Szlovénia, Ausztria és Horvátország irányába is. 
- Könnyen megtalálhatók a különböző kapcsolódási pontok: a meglévők ötvözése, a térségi kínálattal, nemzetközi viszonyrendszerben is.

Veszélyek /külső /
- Amennyiben az állam nem vállal szerepet a társégi munkában, úgy a települések sem ösztönözhetők a feladatellátásra;
- Pontosan meg kell határozni a kiadvány tartalmát, tematikus elrendezése áttekinthető, könnyen “emészthető” kell legyen, ha kell sorozatban kell azokat kiadni, hisz félő hogy a települések minden rájuk vonatkozó fontos adatot itt szeretnének közzé tenni.



Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Konczér Katalin
Városi Művelődési Központ és Könyvtár

8960 Lenti, Szabadság tér 5.
Tel.: 92/551-082; 30/256-5924
Fax: 92/551-083
E-mail: slmk@axelero.hu 









Szigetvár és térsége
térségi közösségfejlesztő hálózatot kialakító kisvárosi egyesület

Cél
Közösségfejlesztő hálózat kiépítése és a közösségi művelődést szolgáló módszertani központ létrehozása a szigetvári kistérségben. Cél olyan új munkahelyek és szolgáltatások létrehozása, melyek hosszú távú fenntarthatósága biztosított, és valós közösségi igényeket elégítenek ki. A program képzésen és foglalkoztatáson keresztül járul hozzá a kistérség munkanélküliségének javításához; a foglalkoztatottak által végzett közösségfejlesztő tevékenységnek köszönhetően erősíti a társadalmi integrációt, a helyi közösségi erőforrások hatékonyságát, a környezeti fenntarthatóság szempontrendszerének hangsúlyosabb érvényesülését és az esélyegyenlőség megteremtését.
Célcsoport
A program a dencsházi, a somogyapáti és a somogyhárságyi körjegyzőség településein és Szigetvár városában hoz létre közösségfejlesztő hálózatot. A közvetlen célcsoport a hátrányos helyzetű településeken élő tartós munkanélküli nők. Közvetett célcsoport a közösségfejlesztő hálózat és a Szigetváron a projekt keretében felállítandó Kistérségi Közösségfejlesztő és Információs Központ szolgáltatásait potenciálisan igénybevevők köre, vagyis a halmozottan hátrányos települések összlakossága, illetve a szigetvári központ kistérségi funkciói miatt a kistérség egész lakossága.
A megvalósítás területe
A Szigetvár kistérség 46 települése.

Helyzetelemzés
A Regionális Akcióterv a Dél-Dunántúli régió gyengeségei között említi a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek magas arányát, a fejletlen településszerkezetet, a régió elmaradott urbanizáltságát, az országos átlagot meghaladó munkanélküliséget, a cigányság és halmozottan hátrányos helyzetű rétegek komplex (társadalmi, gazdasági és szociális) problémáit, a kevés munkalehetőséget mind az alacsonyan képzett, mind a minőségi munkaerő számára, az informatikai hálózatok fejletlenségét. A lehetőségek között a civil kezdeményezések helyi források mobilizálásában betöltött szerepének növekedését, a veszélyek között pedig a régió külső és belső perifériájának zárványtérségeiben található kistelepülések elnéptelenedését említi.
A szigetvári kistérség helyzetét, elszomorító gazdasági mutatóit és depresszív tüneteit már számtalan formában megfogalmazták. Néhány, a témához erősen kötődő specifikumot külön ki kell emelnünk, hiszen ezeket feltétlenül figyelembe kell venni, ha működőképes programot kívánunk megvalósítani.
A program célterülete a szigetvári kistérség, amely egy önmagában is funkcióhiányos centrumtelepülésből és 45 alacsony lélekszámú községből áll. Ezen községek túlnyomó többsége zsáktelepülés, rossz közlekedési feltételekkel, magas roma lakosságaránnyal. A program legátfogóbb eleme közösségfejlesztő tevékenység végzése. Ez egyrészről egy 11 települést felölelő foglalkoztatási programrész, melynek célcsoportját a munkaerő-piaci szempontból talán leghátrányosabb helyzetben lévő réteg, a kis településen élő, tartós munkanélküli nők alkotják. Másrészről a program sikeres elindítása és működtetése során olyan többlet-szolgáltatások birtokába jut az érintett települések összlakossága, melyek nem, vagy csak részlegesen voltak jelen a térségben.




A program tartalma
A program közvetlenül 11 településen (Somogyhárságy, Somogyapáti, Dencsháza körjegyzőségek településein valamint Szigetvár városban) valósul meg, ahol közösségfejlesztő központok jönnek létre. A központok munkaerőigényét helyben kívánjuk megoldani tartósan munkanélküli női munkavállalók köréből, akik számára közösségi munkás képzést biztosítunk. Mindkét foglakoztatási programrészt segítő szolgáltatás egészít ki, melyet képzett szociális munkások végeznek.
A projekt központja Szigetvár kistérségi centrum. Itt kerül felállításra a “Kistérségi Közösségfejlesztő és Információs Központ” a történelmi belváros egyik műemléképületében, melyet már jelenleg is egyesületünk használ, és melyre tíz éves bérleti joggal rendelkezünk. Számos funkciót kívánunk megvalósítani benne; elsősorban a közösségfejlesztő hálózat koordinálását és természetesen helyi közösségfejlesztő tevékenység folytatását, továbbá kistérségi munkaerő-piaci szolgáltatás és foglalkoztatási tanácsadás végzését, a városban és térségében hiánypótló szolgáltatásként megjelenő kistérségi ifjúságügyi érdekképviselő munkakör létrehozását. Ez utóbbi tevékenységében lefedi a kistérség teljes egészét. A fentieken kívül a szigetvári projekt-központ “teleház” funkciókat is ellát, jelentősen enyhítve ezzel a térségre jellemző informatikai hiányt.
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Alkalmazott módszerek
A Szigetvárott felállítandó Kistérségi Közösségfejlesztő és Információs Központ a kistérségi funkció erősítését szolgálja, ami a területfejlesztés alapvető céljait erősíti. A központban közösségfejlesztés mellett foglalkoztatási és munkaerőpiac tanácsadást, és a fiatalok (a fiatal munkanélküliek) számára speciális szolgáltatásokat végeznénk.
Tudjuk, hogy társadalmunkban a polgárok oldalán is nagy hiátusok vannak; a helyi társadalom nem működik, mert nem szervezett. Tudjuk, hogy minden település szellemi és fizikai megújítására volna szükség. És azt is tudjuk, hogy ez sok esetben azért nem tud megtörténni, mert a helyi társadalom nem működik, s a lakosok és az önkormányzat is csak a megszokott klisékben tud gondolkodni és cselekedni; mindenki így szocializálódott. Az új rendszer nem feltétlenül hozott mindenütt új rendet, s az emberek még nem váltak polgárrá abban az értelemben, hogy még nem tanulták meg, mit kell és mit lehet tenni egy polgári demokráciában a helyi fejlődés érdekében. Kormányainknak e tanulási folyamat (és a fejlődés) érdekében tömérdek helyi fejlesztési projektet kellett volna elindítaniuk és támogatniuk.
A közösségfejlesztés a helyi emberekből, a humán természeti- és gazdasági erőforrásokból, alulról építkezik. Közösségi úton, a civil szervezetekkel és az aktív helyi polgárokkal közösen tárja fel a közösség szükségleteit, azok kielégítésének lehetséges módjait, és elkötelezi a helyieket saját problémáik közösségi megoldása a helyi cselekvésre. A szükségletek felkutatása nemcsak a gazdasági-infrastrukturális területre szorítkozik, hanem a humán erőforrásokra, vagyis az emberek hozzáértésére, tehetségére, szorgalmára, ötleteire és képességeire is. A közjóra irányuló cselekvéshez a közösségi munkások (külső fejlesztők vagy helyi polgárok) alternatívákat dolgoznak ki, megszerzik a szükséges információkat, külső segítőket vonnak be; más települések képviselőit, akár távolról hívott szakembereket, országos szervezetek képviselőit stb.
A közösségi folyamatban résztvevők természetesen együttműködnek az önkormányzatokkal, hiszen optimális esetben a képviselőtestület civil kezdeményezések képviselőiből választott testület. Együttműködnek tehát, de a helyi kezdeményezést nem hagyják pusztán az önkormányzatokra.
	Történelmi okok miatt jelenleg ez éppen fordítva történik. Fejlesztésen ma a legtöbb helyen áltatában csak az infrastrukturális-gazdasági fejlődést értik, tervezésen pedig az önkormányzatok kezdeményezéseit, melyeket az általuk felkért szakemberekkel és alkalmanként a lakosság fizikai segítségével, társadalmi munkájával valósítanak meg. E kezdeményezésektől a lakosság jórészt távol marad, általában nem is tud az elképzelésekről, még akkor sem válik számára értelmezhetővé az egyes cselekvések háttere, oka és módja, ha az önkormányzat a maga csatornáin keresztül tisztességesen tájékoztatja is a helyi polgárokat. Közösségi hálózat, működő civil társadalom nélkül az információk nem kerülnek közösségi használatba, ahol az emberek meghányják-vetik, a maguk számára értelmezik azokat. S mivel így nem tudnak a tervekről és a folyamatban lévő ügyekről, hozzáadni sem képesek saját elképzeléseiket, s nem tudnak cselekvően részt venni a megvalósításban sem.
	A közösségfejlesztés legfőbb aktivizáló módszerei a közösségi feltárás és a közösségi tervezés, de emellett számos más, pl. a helyi nyilvánosságot, vagy a helyi munkahelyteremtést érintő módszer is kidolgozott már. A feltárás során megmutatkoznak a helyi problémák és azok súlya, a helyi erőforrások és a befektetési hajlandóság (ismét nem csak pénzre, hanem pl. tanulási szándékra, közösségben való munkálkodásra, tehát emberi befektetésekre gondolunk), s elkezdődik az emberek elköteleződése és felelősségvállalása a közösségi folyamatban. Megmutatja a feltárás azt is, hogy mi a helyi és mi a térségi probléma. Rangsorolja a helyi és a települések problémákat, azok megoldására időrendet határoz meg, megtalálja és meghatározza a felelősöket, amit követően beindulhat a helyi cselekvés.
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 Közreműködő szakemberek				és kompetenciák
Bodor Ákos szociológus

Programvezető
Vucskics Szilárd művelődésszervező 

szakmai vezető


Partnerek
Somogyhárságy Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Szigetvár Város Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Vásárosbéc Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Magyarlukafa Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Dencsháza Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Baranya Megyei Munkaügyi Központ
A programban résztvevők kiválasztásának elvégzése.
Patapoklosi Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Szentegáti Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Basal Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Somogyapáti Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
Somogyhatvan Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása
A Szigetvári Térség és a Dél Zselic Területfejlesztési Társulás
Térségi feladatoknál az összes önkormányzattal való együttműködés koordinálása
Somogyviszló Önkormányzat
A program megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítása


Költségvetés (eFt)
Forrásigény				Rendelkezésre áll
Bér és járulékai

                                                              11.688
Felhalmozási kiadások

                                                              29.447
Dologi kts.

                                                                   600
Kommunikációs kts.

                                                                   200
Egyéb

                                                                   450

Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
A közösségfejlesztési tevékenység által létrejött teleházat, kistérségi közösségfejlesztő és információ szolgáltató központ működését a Szigetvári Önkormányzat biztosítja éves költségvetésének terhére. A somogyhárságyi mikrotérségi központ költségeit a helyi önkormányzat biztosítja. Az önkormányzatok partnerként való bevonása lehetőséget nyújt arra, hogy a program megvalósulása után további együttműködés keretében, önkormányzati feladat átvállalásával egyesületünk működtesse a létrejött intézményeket.

A program megfelelése az alábbi szempontoknak
Esélyegyenlőség
A tervezésekor elsődleges szempontnak tekintettük az esélyegyenlőség biztosítását, ezért a foglalkoztatottak körébe elsődleges célcsoportként jelöltük meg a 45 év fölötti nőket. A program megvalósításának helyszínei olyan területek, ahol az országos átlagnál nagyobb a roma népesség aránya, és a települések munkaerő-piaci és gazdasági helyzete is halmozottan hátrányos. A közösségfejlesztő tevékenység és a képzés az abban résztvevő főleg nők, 45 év felettiek és romák településen belül elfogadottságát, társadalmi megbecsülését növeli. A mikrotérségi központ felújításánál az akadálymentesítést biztosítjuk.
A közösségfejlesztésben az esélyegyenlőség alapvető feltétel; a folyamat legfontosabb prioritása azok képességnövelése, akik nem dönthetnek saját életükről. Fontos, hogy az emberek képesek legyenek együttműködésükkel befolyásolni az őket érintő társadalmi, gazdasági, politikai és környezetvédelmi kérdések megoldását. A közösségfejlesztés a dolgok egymással való megosztására ösztönzi az embereket, és olyan struktúrákat kíván létrehozni, amelyek valóban részvételt eredményezik. A közösségfejlesztés során az egyén vagy csoport ereje, jártassága, tudása és tapasztalata fejlődik, ezáltal lehetővé válik számára, hogy saját kezdeményezése útján küzdjön a társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti problémák ellen, miközben egy valóban demokratikus folyamatban vesz részt.
Élethosszig tartó tanulás
A közösségfejlesztő program ösztönöz a tudásalapú társadalom elvárásainak megfelelésére, a képzésekben való részvételre, az önképzésre akár szervezett, akár nem szervezett formában.
Környezeti fenntarthatóság
A Szigetvárott létrehozandó Kistérségi Közösségfejlesztő és Információs Központ jól hasznosítható a környezettudatos magatartási formák kialakítására. A közösségfejlesztő hálózat munkatársai képesek befolyásolni saját falujukban a helyi társadalom környezeti kérdések iránti fogékonyságát. Számukra megfogalmazott feladat például az illegális hulladéklerakók megszüntetése. A települések lakosságának tudatos “környezetbarát nevelésével” sokat tehetnek a mai tarthatatlan állapotok megszüntetéséért. Az egyes települések szennyvíz és kommunális hulladék-lerakók kialakításával kapcsolatos önkormányzati elképzeléseinek a lakosok felé történő kommunikálásával, a felek közti egyeztetések segítésével is befolyásolhatják a környezet védelmét. Fontos, hogy maga a közösségfejlesztési tevékenység (amely tájsebészeti akciók megszervezésével konkrét tevékenységet is tartalmaz) hatással legyen mind az egyén, mind a közösség mindennapi életére, hogy az adott településen megfelelő súllyal szerepeljen a környezeti fenntarthatóság a döntések meghozatalában. A fenti cél eléréséhez nagy szakmai segítséget nyújt számunkra a Dunántúli Környezetvédők Szövetsége, amelynek egyesületünk tagszervezete, és a projektmenedzsmentünk tagjai közt van a szervezet elnöke is. Bár a pályázat összességében közvetlen hatást nem fejt ki a környezeti állapotunkra, viszont a térségi közösségfejlesztési munka direkt módon is képes javítani az emberek gondolkodásmódján.
Illeszkedés
A Dél-Dunántúli Régió stratégiai célrendszere megfogalmazza a magas foglalkoztatási szint elérését, a rugalmas és jól képzett humán erőforrás-bázis kiépítését és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását. A jó életminőség elérésének érdekében kielégítő szolgáltatási funkciókkal rendelkező településszerkezetet, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását irányozza elő. A dokumentum fő prioritásként kezeli a humán erőforrás fejlesztését piacorientált képzési formákkal. Támogatja az integrált településfejlesztési akciókat; a térségi központ funkciókat betöltő, jelenleg gyenge térségszervező erővel rendelkező városok erősítése érdekében gazdasági, kulturális, közösségi, informatikai, valamint szabadidős és sportlétesítmények kialakításával-fejlesztésével javítani kívánja a városok szolgáltatási színvonalát.
	A közösségfejlesztés is fő prioritásként szerepel a Regionális Akciótervben. A területfejlesztési programok fenntarthatóságát és a helyi közösségi, civil kezdeményezések dinamikájának mobilizálását elősegíti az innovatív közösségi kezdeményezések támogatása. A szolgáltatás-hiányos, főleg aprófalvas térségekben hangsúlyozottan fejleszteni kell a kommunikációs technológiákat, az e-közigazgatás infrastruktúrájának fejlesztését. Támogatandó célként fogalmazódik meg a települési szinten sokszor egy tömbben élő romák, marginalizálódott csoportok, tartós munkanélküliek, valamint a megváltozott munkaképességűek oktatása, szak- és átképzése, valamint a foglalkoztatásukat segítő komplex programok megvalósulása.
	Baranya Megye Területfejlesztési Programjához (forrás: www.bmtt.hu) számos helyen illeszkedik projektünk. A programban fejlesztési célként szerepel a humán erőforrások fejlesztése. E prioritás Baranya megye népessége képzettségi színvonalának emelését, a tartós munkanélküliek számának és a munkaerőpiacon hátrányba került munkaképes korú lakosság esélyegyenlőtlenségének mérséklését fogalmazza meg. A szociális szolgáltatások területi alaphálózatok fejlesztésének célkitűzése szerint az elmaradott térségekben kidolgozandó szociálpolitikai programoknak a szociális alapellátáson kívül az egyéb közszolgáltatási feladatok ellátására is ki kell terjedniük. E programok kidolgozásában a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok részvételére kell alapozni. E program részeként említi, a fejlesztési célon is túlmutató feladatként jelöli meg az anyag az esélyegyenlőtlenség mérséklését, és azon belül is koncentrált feladatként jelenik meg a roma népesség felemelkedésének minden irányú előmozdítása, támogatása, a társadalmi integráció lehetővé tétele.
	A projektünkhöz kapcsolódó további prioritás a térségi központok funkcionális megerősítése. Itt a megyei területfejlesztési politika elsősorban a megyén belüli egyenlőtlenségek mérséklésének céljához kötődően a beavatkozási területnek minősülő elmaradott vagy rurális kistérségek városközpontjainál a gazdasági - foglalkoztatási funkciót erősíti. Szigetvár város Fejlesztési Koncepciója egyik fő prioritásként jelöli meg a város kistérségi funkcióinak kiegyensúlyozott fejlesztését, illetve erősítését.

SWOT – elemzés

Erősségek /belső/
A szervezet menedzsmentje rendelkezik azokkal a szakmai kompetenciákkal, amelyek képessé teszik a program lebonyolítására, végrehajtására. Jelentős kapcsolat rendszerrel rendelkezik a szervezet a kistérségben, és más szakmai szervezetekkel.

Gyengeségek /belső/
A szervezet jelenlegi anyagi erőforrásai külső forrás bevonása nélkül nem elégségesek a program megvalósítására.
Lehetőségek /külső/
Az egyesület partnerei azaz a térségben lévő önkormányzatok ellátási szerződéseket kötnek a szervezettel és forrást biztosítanak a program megvalósításához és fenntartásához. 

Veszélyek /külső/
Külső pályázati forrás bevonása és egyéb forrás bevonása nem sikerül. 

A szervezet bemutatása
A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesületet 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy nívós kulturális és környezetvédelmi programokat, előadásokat szervezzen. Fő tevékenységünk közművelődési. A programok megrendezése nemcsak szigetvári helyszíneken valósult meg, hanem más baranyai településekre is kiterjedt, egyes rendezvények a dél-dunántúli régiót is érintik, vagy mint helyszín, vagy a program hatása, jelentősége folytán. Tevékenységi körünket fokozatosan bővítettük, próbáltuk a kultúra, a művészet minél szélesebb spektrumát átfogni. Eközben jó kapcsolatot alakítottunk ki más szervezetekkel is, akikkel szorosan együttműködünk rendezvényeink megvalósítása során. Pl.: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság (Kaposvár), Kép-írás Alapítvány (Kaposvár), Közép-Európa Fényműhely (Budapest), Magyar Elektrográfia Társaság (Budapest), Dél-Zselici Települések Szövetsége (Szigetvár).
Megnyitottuk a szigetvári Ifjúsági Információs Irodát, amelyet Szigetvár belvárosában a Vigadó épületében működtetünk. Itt különböző művelődési és kulturális lehetőségekre van mód. Továbbtanulási tanácsadás is folyik. Térítéses szolgáltatások a nyomtatás és a faxküldés. Ezek mellett Internet-használatra is van mód, a hozzáférés diákigazolvánnyal rendelkező látogatóknak ingyenes, egyéb személyeknek 100 Ft/óra. Jelenleg 6 számítógép áll rendelkezésre, de a közeljövőben további gépekkel, eszközökkel kívánjuk bővíteni az irodát. Működtetünk a város központjában egy 200 m2 alapterületű galériát, ahol más kulturális és közösségi programoknak is helyt adunk.
Elindítottunk egy programot a szigetvári kistérségben a Baranya Megyei Munkaügyi Központ által támogatva “helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás” néven. Ez szervesen illeszkedik a Dél- Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. által vezetett “agrárintegráció, mint lehetőség a vidéki foglalkoztatásban” programba. Szigetvárott és a kistérségben a munkanélküli lakosság részére szervezünk gyógynövénygyűjtést és felvásárlást, illetve a tartós munkanélküliek részére felkutatjuk a településükön történő elhelyezkedés lehetőségeit. Munkánk során megkerestük a térségben lévő agrárcégeket, vállalkozókat, és igényeik alapján pályázati tanácsadást végzünk részükre, valamint munkaerőigényüket helyi tartós munkanélküliek közvetítésével töltjük be. A Baranya Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve beindítottuk a “hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek komplex tranzitfoglalkoztatási” projektjét, amely a munkaerőpiacról kiszorult emberek megsegítését célozza olyan módon, hogy szaktudást biztosít számukra, és közvetlen támogatást nyújt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésükhöz. Jelenleg a szigetvári kistérséghez tartozó somogyapáti mikrotérségben 10 hátrányos helyzetű tartós munkanélkülit juttattunk piacképes parkgondozó és motorfűrész kezelői szakmunkás-végzettséghez, továbbá munkahelyhez.


Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Zentai Gábor
Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna

7900 Szigetvár, József A. u. 9. 
Tel.: 73/414-715; 20/937-6981
E-mail: szkzz@axelero.hu




Túristvándi és környéke
a Túr-menti települések közművelődési hálózata

Cél
Túristvándi, Kölcse, Sonkád, Fülesd, Kömörő, Tiszacsécse települések összehangolt közösségi művelődési fejlesztése.
Célcsoport
Közvetlen célcsoport
Túristvándi, Tiszacsécse, Kömörő, Sonkád, Fülesd 10-65 éves korú lakossága, közülük különösen a 10-65 éves korú női lakosság, illetőleg e települések 10-65 éves korú roma lakossága.
Közvetett célcsoport
Az érintett települések önkormányzatai, a településekre érkező vendégek, polgárrendészeti csoportok, sportegyesületek, falusi vendégfogadók egyesülete, nő-szervezetek, egyházak, önkormányzati intézmények alkalmazottai, önkéntesei, tagjai stb.
A megvalósítás területe
A szatmári tájegységben
-Túristvándi 776 fő
-Kölcse 1420 fő
-Sonkád 798 fő
-Fülesd 500 fő
-Kömörő 620 fő
-Tiszacsécse 280 fő

Helyzetelemzés
A projekt megvalósítási területén élő emberek nagy része a rendszerváltozás után elvesztette munkáját. A mezőgazdasági termékek piaca beszűkült. Mindenfajta közművelődés szervezet megszűnt. A gazdaság átalakulásával együtt járó munkanélküliség a térséget súlyosan érinti; a térségben a munkanélküliség meghaladja a 25 %-ot. A lakosság nagy része alulképzett; csak 2,2 % a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, szakmával pusztán 44% rendelkezik, 13%-nak van érettségije. 20,8 % csak általános iskolával vagy azzal sem rendelkezik, és így nem képes megfelelni a munkaerő-piaci elvárásoknak. Az EU- tagság is olyan újabb kihívások (magasabb iskolai végzettség kívánalma, magas követelményrendszer a vállalkozások területén, szakmai profizmus, “élethosszig tartó tanulás” stb.) elé állít minket, ami elengedhetetlenné teszi a humán erőforrás fejlesztését.
A közösségi művelődés fontos része a humán erőforrás fejlesztésének, hiszen az alapvető feltételek egy részének biztosításán túl nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy a lakosság minőségileg jobb életet élhessen, hanem az ifjúsági korosztály “nevelésével” a fejlődési folyamat fenntartásához is. A települések fiataljai között nagy számban, közel 70%-ban vannak, akik nagyon rossz szociokulturális viszonyokkal rendelkeznek, alulszocializáltak. Mivel az ilyen gyerekek a kortárs csoportokon keresztül szocializálódhatnak, elengedhetetlen olyan ifjúsági közösségek létrehozása, amelyek kedvező irányba befolyásolják a települések ifjúságának mentális és emocionális képességeit.
A projekt megvalósítási területéhez tartozó településeken a közművelődési feladatok ellátása négy településen nem megoldott. Korábban minden településen önálló szakembert alkalmaztak. Túristvándiban citerazenekar, ifjúsági klub, mozi, színjátszó csoport működött. Kölcsében klub, mozi, színjátszó tánccsoport. Kömörőben népdalkör. Sonkádon, Fülesden, Tiszacsécsén mozi és klub. Sonkádon és Kölcsében a betlehemes népi játékoknak is nagy hagyománya van. Ezek mára szinte teljesen megszűntek. A közösségek teljesen felbomlottak.
Az érintett települések e probléma leküzdésére és a hosszabb távú célok elérésének érdekében egymással együttműködve közösen kívánják a közművelődési feladatokat ellátni. Első lépésként a települések közötti közművelődési hálózat kiépítését, és az ehhez szükséges személyi illetve tárgyi feltételek biztosítására törekszünk, nagy hangsúlyt fektetve az ifjúság munkára.

A program tartalma
A program egy hosszú távú, hat települést érintő közös közművelődési fejlesztési terv kidolgozása, a közművelődési hálózat és az együttműködés kialakítsa. A projekt első ütemet jelentő egy éves időtartama alatt az egymással együttműködő települések között közművelődési hálózat kiépítését valósítjuk meg, és elkészítjük a települések közművelődés-fejlesztési tervét az alábbiak szerint:
1. megbeszélés önkormányzati vezetőkkel; szándékfelmérés,
2. az együttműködés kereteinek kidolgozása,
3. közös helyzetelemzés; statisztikák elkészítése, szükséglet-felmérés, értékelés,
4. a lehetséges partnerek feltérképezése; civil térkép elkészítése a településeken,
5. az ötletek összegyűjtése, a cél megvalósítását szolgáló tevékenységek kidolgozása közösségfejlesztő szakember segítségével,
6. további közös cselekvési terv, illetőleg a továbblépés kidolgozása.

Munka- és ütemterv GANTT diagrammal
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Túristvándi település
Pásztor Csaba
Hálózat létrehozása, 
együttműködés- szervezeti 
kereteinek kialakítása
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Túristvándi 
Pásztor Csaba
Fejlesztési tervhez szükséges 
Statisztikák elkészítése, 
Elkészítése



x
x







Sonkád:                            (statisztika, civiltérkép, ötletbörze) 
Kálló Ildikó, Kálló Mónika

Fülesd:  (statisztika, civiltérkép) Deák Beáta

Tiszacsécse: :  (statisztika, civiltérkép) Kondor Renáta

Kömörő: :  (statisztika, civiltérkép) Bogáti Kálmánné

Kölcse: :  (statisztika, civiltérkép) Sira Balázs

Túristvándi: :  (statisztika, civiltérkép) Újfalusi Sándorné

Kistérség: :  (statisztika, civiltérkép) Pásztor Csaba
Civil térkép , intézményi térkép elkészítése, együttműködésben résztvevő partnerek keresése
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Sonkád:                            (civiltérkép, ötletbörze) 
Kálló Ildikó, Kálló Mónika

Fülesd:  (ötletbörze,civiltérkép) Deák Beáta

Tiszacsécse: :  ( civiltérkép) Kondor Renáta

Kömörő: :  (civiltérkép) Bogáti Kálmánné

Kölcse: :  (civiltérkép) Sira Balázs

Túristvándi: :  (civiltérkép) Újfalusi Sándorné

Kistérség: :  ( civiltérkép) Pásztor Csaba
Igények felmérése, tevékenységek meghatározása, fejlesztési irányok kijelölése
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Pásztor Csaba, Varga Matild közösségfejlesztő szakember
Terv elkészítése
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Pásztor Csaba, Varga Matild közösségfejlesztő szakember
Értékelés











x
Pásztor Csaba, Varga Matild közösségfejlesztő szakember

Alkalmazott módszerek
Kerekasztal-beszélgetés, vita az együttműködés előnyeinek, lehetőségeinek, az ehhez kapcsolódó áldozatvállalások és feladatok kiosztása;
Szociológiai felmérések (statisztikai adatgyűjtés és elemzés, kérdőív, interjú,) a reális helyzetelemzés elkészítéséhez, hogy megtudjuk: a települések lakossága milyen elvárásokat támaszt a projekttel kapcsolatban, melyek azok a saját maguk által megfogalmazott konkrét igények, amiket fontosnak tartanak saját településük és a kistérségi összefogás szintjén;
megkeresés telefon, levél, e-mail, személyes beszélgetések révén olyan támogatók, segítők partneri bevonása, akik a projekt sikeres megvalósításában közreműködhetnek;
SWOT analízis, brainstorming külső szakértő bevonásával az eredményes együttműködés kereteinek kidolgozása érdekében;
értékelés, elemzés visszacsatolási szándékkal, a projekt elindítását követően 2 hónap elteltével, a felmerülő problémák, akadályok okainak feltárása és azok leküzdése érdekében.


Kimenet, elvárt eredmény
-A hat település között létrejövő együttműködési megállapodás;
-az eredményes megvalósítás érdekében megalakul az a munkacsoport, ami településenként egy fő részére munkahelyet biztosít;
-létrejön egy adatbázis, humánerőforrás- és civil térkép;
-a megvalósulás eredményeként javul az aktivitás és az önszerveződési hajlam a civil szektorban;
-létrejön egy kistérségi közművelődés-fejlesztési terv.

 Közreműködő szakemberek				és kompetenciák
Lakatosné Sira Magdolna
projektvezető

8 éves közigazgatási gyakorlat, jó együttműködés a többi település vezetőjével. Államigazgatási Főiskolai végzettség. Európai pályázati szakértő. Településfejlesztő szakmai végzettség megszerzése folyamatban van.
Pásztor Csaba
művelődésszervező


Sira Balázs
művelődésszervező

3 éves szakmai tapasztalat. Művelődésszervezői diploma. A térség kiváló ismerete. Jó kapcsolat a közművelődési területen dolgozókkal. Jó kapcsolat az önkormányzati vezetőkkel.

Szakmai rátermettség, jó szervező készség


Partnerek

Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató Kht


5 éves szakmai tapasztalat. Jó kapcsolat a térségi vezetőkkel, lakossággal. Kiváló szervezői készség.


Költségvetés (eFt)
Forrásigény					Rendelkezésre áll
Bér és járulékai
{(100000 x 1,32) x 12}+(3450 x 12) =                   1.625
{(50000 x 1,32) x 12)+(3450 x 12) =                      4.167
Összesen:                                                                 5.792
                                             1.000
Felhalmozási kiadások


Dologi kts.
	papír 980 x 5 x 30 =                                        147

írószer                                                                12
festékpatron 5 x 125.000 =                                69
                           3 x 25.000 =                                 75
                          10 x 3.350 =                                  33
                            1 x 149.500=                             149
	eszközbérlet 40 x 1.800 =                                 72

terembérlet 50 x 1.050 =                                   52
egyéb irodai eszközök                                     300
Mindösszesen:                                                      973
--
Kommunikációs kts.
--Internet használat                                                      150
--Telefonköltség                                                          265
--Fax költség                                                                 85
Összesen:                                                                    500
--
Egyéb
	útiköltség                                                           75

szállásköltség                                                  110
étkezési díj                                                        80
képzési ktg 6 x 95.000 =                                 570
tananyag, jegyzetek                                         105
	konferenciaköltség                                            60

Mindösszesen:                                                        1.000

Rezsi költség:                       1.000






Mindösszesen:                      2.000

Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
Közművelődési normatíva
Túristvándi:                  869.120.-
Kölcse:                       1.568.000.-
Sonkád:                         873.600.-
Fülesd.                           560.000.-
Tiszacsécse:                   313.600.-
Kömörő:                        694.400.-
Összesen:                    4.878.720.-
Ezek fedezetet nyújtanak a rezsi költségekre, a személyi juttatásokra.
Pályázati támogatásokból lehet finanszírozni:
szakértői díjakat
eszközöket
képzési anyagokat
oktatókat.
Ha jól működik az együttműködés, akkor bizonyos, hogy a további tevékenységek finanszírozhatóak közösen, és ez megtakarítást jelent (táncoktatás, képzések, eszközök beszerezhetőek közös használatra). A projekt pusztán egy kiindulási alap, melynek eredményeképpen a létrejövő fejlesztési terv jelenti a megvalósítást. Ez lesz az alapja a hosszú távú együttműködésnek.

A program megfelelése az alábbi szempontoknak
Esélyegyenlőség
Mivel a program települései az ország elmaradott és többszörösen hátrányos helyzetű települései közé tartoznak, a terv az együttműködés és az összefogás által az itt élő emberek számára megteremti a lehetőségét annak, hogy olyan szolgáltatásokat vehessenek igénybe, olyan kulturális és szabadidős tevékenységeket végezhessenek, olyan konkrét szakmai segítséget kapjanak, és amelyekhez egyébként a térség elmaradottsága miatt nem juthatnának hozzá. A roma lakosság az érintett településeken körülbelül 25 %, így számukra is megteremtjük a szükséges intézményi hátteret.
Élethosszig tartó tanulás
A program mind a lakosság, mind a megvalósításban együttműködő szakemberek számára ösztönző hatást vált ki képességeik folyamatos fejlesztésére. A program tervezésében és kivitelezésében az ifjúsági munka prioritást élvez, ennek eredményeként a fiatalokban kialakulnak azok a motivációk, amik elősegítik bekapcsolódásukat valamilyen formális vagy informális tanulási folyamatba.
Környezeti fenntarthatóság
A program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a térség, a táj és a környezet értékeinek megóvására. Kiemelten kezeljük a környezeti nevelést. A települések lakosságának gondolkodásmódjában hatékony, tudatos környezeti magatartást váltunk ki.
Illeszkedés
A program helyi szükségletek kielégítésén alapszik. Illeszkedik a helyi önkormányzatok fejlesztési terveihez, a civil kezdeményezésekhez és ifjúságpolitikához.
Európai vonatkozások
EU-s tapasztalatok, tanulmányok figyelembe vétele, esetleg adaptálása; pályázati lehetőségek kihasználása. Projektünk egyébként másutt adaptálható.


SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
Hat egymáshoz közeli település vesz részt a program megvalósításában
Hasonló társadalmi, gazdasági adottságok
Az önkormányzatok fontosnak tartják
Agilis, a célnak elkötelezett polgármesterek
A térség turisztikailag vonzó adottságai
Mobilizálható ifjúság
Főállású művelődésszervezők alkalmazása
Aktív civil szervezetek
Településenként kijelölt felelősök

Gyengeségek /belső/
Elöregedő lakosság
Forrás hiányos önkormányzatok
Földrajzi távolság miatt determinált hátrányok
Legközelebbi város 20 km-re található
Nehézkes tömegközlekedés
Mellékutakon közelíthető meg
Elmarad az M3-as autópálya szatmár-beregi szakaszának megépítése

Lehetőségek /külső/
Együttgondolkodás a továbbfejleszthetőség érdekében
A települések közötti összefogással sikeresebb pályázatok
Településenként legalább egy ember foglalkoztathatósága
Támogatók, partnerek bevonása
Kistérségi összefogás erősödése
A települések népesség megtartó erejének növekedése
Településközpontok és műemléki környezet egységes rekonstrukciója

Veszélyek /külső /
A lakosság fásultsága
A fiatalok elvándorlása
Elmaradnak az összefogást igénylő fejlesztések
Kiemelt központi támogatás hiánya
Vállalkozók nehéz anyagi helyzete (magas hitelkamatok)
Népesség további csökkenése
Elmaradó fejlesztések miatt romlik az intézmények állapota


A szervezet bemutatása
A települések lakosságának száma közel 5.000 fő, a fiatalok aránya 26%. A közművelődési intézmények elavultak, technikai berendezésük hiányos. A hiányokat ideiglenesen a megvalósításba partnerként bevont, a helyi teleházat üzemeltető Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató Kht. eszközeivel pótoljuk. A néptánc-oktatás, a filmklub, a színjátszó-kör, az ifjúsági fórumok, táborok és vetélkedők, az egyéb közös programok illetve tevékenységek költségeit a hat település közösen viseli.
A túristvándi Teleház
1999. december 10-én kezdte működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ pályázati támogatásával. Kezdetben az anyaszervezet a Tisza-Túrmenti Kht volt. Induló technikai felszereltség: 7 db számítógép+szoftverek, 2 db nyomtató, 1 db fénymásoló, 1 db digitális videokamera, 1 db scanner, 1 db Hifi-torony, 1 db TV, 1 db fax. Tevékenységét önálló épületben végezte. Tevékenysége széleskörű, a több lábon állás hívei.
Szolgáltatásai:
Irodai szolgáltatás
-szövegszerkesztés, nyomtatás,
-fénymásolás, 
-kiadványok készítése (faliújság készítés),
-számítógép használat (gyermekek is hozzáférhetnek).
Pályázat készítés és menedzselés
-magánszemélyeknek, őstermelőknek,
-egyéni vállalkozóknak,
-cégeknek, társaságoknak,
-önkormányzatoknak, civil szervezeteknek.
Tanfolyamok, képzések szervezése
2000-től kezdődően, jelenleg képzőszerveken keresztül. Céljuk olyan önálló képzőszerv létrehozása, amely folyamatban minden korosztály és réteg megtalálja a maga érdeklődési körének megfelelő tanfolyamot. Cél a halmozottan hátrányos helyzet, a munkanélküliségi ráta mérséklése az átképzések révén, a pályakezdő fiatalok keresett szakmákhoz való juttatása.
Turisztikai szolgáltatások
Kimutatás a szállásadókról, a szálláshelyekről, ill. folyamatos a megkeresés szolgáltatásaik felajánlása céljából. Mit tudnak számukra nyújtani? - pályázat készítést, menedzselést, internetes megjelenítést, reklám-és propagandaanyagok készítését (szórólapok, névjegyek, naptárak, plakátok stb.), szálláshelyek közvetítését, képzésen való részvételt.
Teleház – távmunka kapcsolata
pályázati támogatással 10 fő távmunkás dolgozik teleházban. Feladataik: a helyben és a térségben statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése; folyamatos Internet-figyelés az aktuális pályázati lehetőségek felkutatása érdekében; közvetítés a falugazdász és az őstermelők, a gazdálkodók között, támogatások igénylése a regisztrációk érdekében; pályázatok elkészítése.
Jelenlegi technikai felszereltség
17 db számítógép, 2 db fénymásoló, 2 db scanner, 6 db nyomtató, 1 db spirálozó, 2 db lamináló, 1 db digitális kamera, 1 db digitális fényképezőgép, 1 db projektor, 1 db írásvetítő, 1 garn. hangfal szett, 2 db fax, 1 db TV, 1 db Hifi-torony, 1 db írásvetítő.



Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Lakatosné Sira Magdolna
Polgármesteri Hivatal

4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 70/364-1927 
E-mail: lnemagdi@freemail.hu




Vasvár és térsége
közösségfejlesztő modell a Vasi Hegyháton

Átfogó célok
-A közösségi művelődés formáinak széleskörű elterjesztése;
-a civil társadalom megerősítése;
-a lakosság életminőségének javítása.
Konkrét célok
-A kistérség közösségi erőforrásainak feltárása;
-az igényeket kielégítő közösségi formák megjelenése;
-az önszerveződő közösségek autonóm működése.
A fentiekhez kapcsolódnak az adott kistérség számára fontos egyéb célkitűzések megvalósítása; a foglalkoztatás, a gazdasági eredmények, a környezeti tisztaság, a turisztikai vonzerő fejlesztése is.
Célcsoport
A kistérségben élő lakónépesség, ezen belül első lépésben a meglévő, vagy alakulófélben lévő civil szervezetek, alapítványok, a kulturális ellátásba bevonható (vagy abban feladatot vállaló) intézmények szervezetek. A program során célcsoporttá válnak a lakosság szélesebb rétegei is, akik közösségi művelődési igényei majd megfogalmazódnak a tervezett programok, találkozások alkalmával.
Megvalósítás területe
Az egymással kapcsolatban lévő települések által alkotott kistérség, a Vasi Hegyhát statisztikai kistérsége (Vasvár és 22 község a város vonzáskörzetében), illetve azoknak a településeknek az összessége, melyek egymással a kulturális ellátás területén társulást kívánnak létrehozni. Előnyt jelent az együttműködés hagyománya a különféle kulturális események, fesztiválok, intézményfenntartás stb. esetében.

Helyzetelemzés
Általánosságban: az önkormányzati törvény és ehhez kapcsolódó jogszabályok alapján létrejött települési társulások, szövetségek kisebb mértékben szerveződtek kulturális ellátás céljából; a legtöbb esetben gazdasági-gazdaságfejlesztési, vagy intézmény-fenntartási célú társulások járulékos elemeként sem szerepel művelődési céltételezés. Ugyanakkor a településeken virágzó közösségi művelődési formák többnyire túllépik a lokalitás határát, természetes partnert, közönséget, utánpótlást találva a szomszéd település(ek), vagy akár megyék lakosságában. Ezt erősítik pl. az amatőr művészeti mozgalmak területi szervezésű fellépési, minősítési, fesztivál-szervező alkalmai is.
A rendszerváltozás óta megerősödtek a civil társadalom szervezetei, s helyenként jelentős beleszólással is bírnak ezek a helyi közélet alakulásában, mégis a lehetségesnél kevésbé veszik igénybe a döntéshozók a lakóterületeken élők, illetve az általuk szervezett civil kezdeményezésekben megfogalmazott igényeket. Sok helyen pedig épp a lakosság passzivitása miatt nem is alakulnak meg azok a szervezetek, nyilvánossági fórumok, melyek a közösség akaratának összegyűjtői, a problémák közös megbeszéléseinek helyszínei, a közös akarat kinyilvánításának lehetőségei lennének.
Mindkét jelenség megváltoztatására szükség van olyan társadalmi modellek bevezetésére, melyekben a deklarált demokrácia tényleges megjelenése, működése, és a helyben élők közös akaratának mindennapi kinyilvánítása lehetővé válik. Egy ilyen közösségfejlesztési megközelítésű, a kistérség kulturális ellátását, közösségi művelődésének megerősítését szolgáló általános modell alkalmas lehet a vállalt célkitűzés elérésére, s az ismertetett társadalmi jelenségek átalakítására.
Konkrétan: a többcélú kistérségi társulás településein a bejegyzett civil szervezetek még nem alkotnak hálózatot, bár az Egyeztető Fórumra bejelentkezett néhány szervezet delegált már képviselőt a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsba. Folyamatban van az egyeztető fórum kiszélesítése, a bejegyzett szervezeteken kívül mindazok megszólítása, melyek tagjai lehetnének a kistérségi civil ernyőszervezetnek.
A 23 településen 1 városi művelődési ház, néhány klubkönyvtár, 1 faluház és 3 teleház működik mindössze 4 főfoglalkozású alkalmazásával. A közösségi terek működtetésében 
2 településen számíthatunk a civil szervezetekre, a többi intézmény alkalmi programoknak ad helyet, függetlenített közművelődési szakember alkalmazása nélkül. Helytörténeti gyűjtemény több településen, városi múzeum a kistérség központjában működik, hagyományos nagyrendezvények (Hegyháti Napok, színjátszó találkozók…) a látnivalók mellett is vonzzák az idegeneket.

A program tartalma
A program középpontjában egy “műhely”-jelleggel működő szakmai tapasztalatcsere fórum áll, mely szervezeteknek, intézményeknek, különféle szakembereknek kínál rendszeres találkozási alkalmakat, s melyben megvalósulhat
1. az egymástól való tanulás
2. a térségben (peremkerületben, lakótelepen, vagy átlátható körzetben) való együtt-gondolkodás
3. a jövőtervezés
3. a közös forrásteremtés.
A “műhely” egyaránt lehet informális kapcsolattartási színtér, vagy formalizált szervezet 
(pl. szövetség, fejlesztési célú egyesület, menedzser-szervezet). Legfőbb funkciója a település (illetve térség) közigazgatási, intézményi, ellátó szervezeti kompetenciák határát átlépő együtt-gondolkodás. A műhely nem veszi át, és nem pótolja a már meglévő szervező erők szerepét, de természeténél fogva törekszik ezek összekapcsolására, a köztük lehetséges párbeszéd kialakítására, fenntartására. Működésének legitimitását az ott élő emberek közös akarata, igénye adhatja.
Létrehozói lehetnek az adott területen (térségben, kerületben, stb.) élő, a környezetükben hatékonyan működő, intézményt fenntartó, szolgáltató civil szervezetek, közművelődési intézmények, melyek működésükkel a helyi folyamatok motorjává váltak, s melyek jó példával járhatnak elől a megoldást kereső település(rész)eknek, közösségeknek. 
A műhely partneri viszonyt alakít ki a környezetében működő szakmai szolgáltató, módszertani segítő szervezetekkel, intézményekkel, valamint a területileg illetékes döntéshozói testület(ekk)el. Ez a partnerség lesz majd a kerete az ellátatlan területek feltérképezésének, az ellátás módozataira megoldások keresésének.
A műhely munkájához képzések is kapcsolódnak. Ezek részben a tapasztalatcsere fórumokon feltárt hiányok pótlására, részben – elsősorban az ellátatlan területeken élő – laikus segítők felkészítésére szolgálhatnak.
Mindezek eredményeként indulhatnak el azok a folyamatok, melyek a helyi aktivitás serkentésével, az igény felkeltésével, szükségletek támasztásával alapjai lehetnek a közösségi művelődés elindulásának és/vagy megerősödésének azokon a településeken, városrészekben, ahol ennek nyomai jelenleg nem láthatók.
Az elinduló helyi folyamatok kulcs-szereplői ettől kezdve már a “műhely” tagjai is, jelenlétükkel (bekapcsolódásukkal) állandó megújulást, új tapasztalatokat és problémákat hozva a rendszerbe – s ezzel folyamatos innovációra serkentve a “műhelyt” magát.




Munka- és ütemterv GANTT diagrammal
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Potenciális partnerek bevonásával (intézmények, szervezetek)
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A műhely működési kereteinek kialakítása, SZMSZ
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A műhely tagjai
Szükséglet-feltárás a területen
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Műhely-tagok + elérhető dokumentumok, vizsgálatok, tervek anyagai
A szakmai felkészítő program tematikájának kidolgozása
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MMI és a KÖFE bevonásával
Képzések szervezése a műhely számára
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MMI, KÖFE + felkért szakértők
Partnerek keresése, kapcsolatfelvétel, program-előkészítés
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MMK, VMK, kulturális szolgáltató, képző szervezetek, döntéshozó testületek
Ellátatlan területek feltérképezése
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Döntéshozók + műhelytagok
Képzések szervezése laikusoknak
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Műhely + felkért szakértők
Egyeztetés a partnerekkel
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Valamennyi partner folyamatos kapcsolattartással
A helyi folyamatok segítése, koordináció
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Az aktív szereplőkkel
Értékelés, tervezés
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Alkalmazott módszerek 
a közösségfejlesztésben általában alkalmazott módszerek:
	dokumentum-elemzés

	interjúkészítés

közösségi beszélgetések
brainstorming
SWOT-analízis
Jövőműhely – stratégiai tervezés
előadás
tapasztalatcsere-látogatás
kiállítás
egyeztető fórum
konferencia

Kimenet, elvárt eredmény
Hatásindikátorok
Közösségi terek kihasználtsága
Intézmények felszereltsége
A kulturális szolgáltatások sokrétűsége
Célindikátorok
Civil szervezetek száma
A civil szervezetek forrásmozgósító képessége
Eredményindikátorok
A helyi fórumok megjelenése, rendszeressége
Közösen szervezett szakmai programok és közreműködőik
A felsoroltak általában is érvényesek, ezekhez járulhatnak még a konkrét kistérség, ill. terület ismeretében megfogalmazott hatásokhoz, célokhoz, eredményekhez kapcsolható indikátorok.

Közreműködő szakemberek és kompetenciák
Közösségfejlesztő szakember (mentor) tanácsadó funkcióban



Közösségfejlesztői szakmai ismeret és gyakorlat
Nonprofit-menedzseri ismeretek
Forrásteremtési, -szervezési ismeret és gyakorlat
Társadalomismeret
Csoportdinamikai, pszichológiai ismeretek
Szakértők, képzők
A műhelyben feltárt szükségletek alapján.
Helyi humán erőforrás: szakértők, szervezők, intézményi, szervezeti munkatársak
Helyi ismeret, civil szakmai ismeretek (nonprofit szervezői, gazdálkodási gyakorlat), kapcsolati tőke mozgósítása


Partnerek
Magyar Művelődési Intézet
Közösségfejlesztők Egyesülete
Civil Kollégium Alapítvány
Megyei művelődési központ
Városi művelődési központ
Regionális munkaerőfejlesztő és képző központ
Regionális/megyei/városi/kistérségi képző intézmények, szervezetek
	“Gazda-szervezet” a műhely befogadására, működésének segítésére

Döntéshozók (települési, kerületi, térségi, regionális önkormányzatok, bizottságok, fejlesztési ügynökségek, tanácsok)
Nemzetközi, más területi (országos, megyei, stb.) szervezeti kapcsolatok képviselői


Költségvetés
Forrásigény				      Rendelkezésre áll	(e Ft/év)
Bér és járulékai
1 fő mentor, tanácsadó tiszteletdíja:          900


Felhalmozási kiadások
Első évben a “gazda-szervezet” infrastruktúrája használható, második évtől az igények szerinti irodai infrastruktúra kialakítása                                                         -

Dologi kts.
Utiköltség térítés, irodaszer                       300

Kommunikációs kts.
Posta, telefon, internet                               300

Egyéb


Összesen                                             1.500


Fenntarthatóság a finanszírozás oldaláról
Az első évben felmerülő másfél millió Ft külső forrásból szükséges, a következőkben a rendszer fenntartásához a résztvevő szereplők szükségszerűen előteremtik a működés költségeit, illetve a tényleges költségek különböző szervezeteknél, intézményeknél jelennek meg. A modell része a folyamatos forráskeresés, -szervezés is, így tehát ez a modell “önfenntartóvá” válik a második évtől kezdődően.

A program megfelelése
Az esélyegyenlőség szempontjából
A modell elsősorban az ellátatlan területek feltárására, az ott lévő igény feltámasztására, szükséglet-feltárásra koncentrál; mindezzel a területet az ellátottakhoz igyekszik felzárkóztatni, a többi területet pedig fejleszteni igyekszik. A konkrét felmérés eredményeként megjelenő esélyegyenlőtlenségek felszámolása természetes része lehet a programnak, ez azonban az induláskor még nem tervezhető.
Az élethosszig tartó tanulás szempontjából
A modell gerincét két szinten megjelenő képzési program teszi ki. Az egyik a laikus segítők, a másik a műhely tagjai között feltárt hiányok pótlására szolgál. A kulturális ellátás szervezése folyamatos képzési csomagok jelenlétét feltételezi, ez korosztályokra, illetve más szempont szerint csoportosítható társadalmi csoportokra célzottan is tervezhető.
Környezeti fenntarthatóság szempontjából
A kulturális ellátás, a lakóterületben (településrész, kistérség) való gondolkodás a gazdasági, társadalmi környezet mellett a természeti környezettel is számol. A helyi erőforrások jelentős részét éppen a környezeti adottságok jelenthetik, ezek megtartása, fejlesztése, környezettudatos gondolkodás kialakítása, erősítése kulturális kérdés, így egy ilyen programban megkerülhetetlen.
Illeszkedés más programokhoz
A program kapcsolódik a kistérség más programjaihoz, elsősorban a kistérségi stratégia humán erőforrás fejlesztésének tervéhez, település- ill. területfejlesztési koncepciókhoz, valamint mindezekben leírt helyzetelemzésekhez, kutatásokhoz.
Európai vonatkozások
Részben a meglévő külföldi kapcsolatok mozgósítása (közös forráskeresés), részben a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP, ROP, AVOP pályázati kiírásai alapján Eu-s források csak úgy vehetők igénybe, ha olyan tevékenységeket valósít meg a modell kebelében a programgazda, ami a jelenlegi EU-s preferenciák között is szerepel.

SWOT – elemzés
Erősségek /belső/
A meglévő erőforrásokból indul ki, azokra épít
Széles társadalmi igények alapján tervezi a tevékenységeket
Lakossági aktivitás jellemzi a szakmai munkát is
Kevés anyagi ráfordítással elindítható
Gyengeségek /belső/
Nem minden szükséges szereplő működik együtt a többiekkel hagyományosan
Nincs meg valamennyi szükséges szakértelem a résztvevőkben
Szokatlan közösségi formák jelennek meg
Többnyire hiányoznak a demokratikus gondolkodás tevőleges megnyilvánulásai
Lehetőségek /külső/
Új erőforrások tárulnak fel a folyamatban
Korábban nem ismert anyagi források lesznek elérhetőek
Erősödik a társadalmi tőke 
Új partnerkapcsolatok jelennek meg, ezek megsokszorozzák a résztvevők teljesítőképességét
Veszélyek /külső /
Az új iránti bizalmatlanság megakadályozza, vagy késlelteti a folyamatot
Kezdeti nehézségek kedvét a szegik az aktív résztvevőknek is
A működő ellátó rendszerek féltékenysége éket ver a partnerség gyakorlatába


A szervezet bemutatása
A Közösségszolgálat BT – a Vas Megyei Közösségszolgálat jogutódjaként – 1995-ben alakult meg azzal a céllal, hogy tanácsadó, képző szervezete legyen a helyi fejlesztésbe kezdő településeknek, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. Küldetésében a helyi fejlesztésekhez elengedhetetlen képzések szervezése, konkrét képzések megtartása, a közösségfejlesztői látásmód elterjesztése szerepel.
Az elmúlt 10 évben a következő referenciák mutatják a társaság illetékességét:
- Faluház Baráti Kör, önkormányzat Győrvár, település- és közösségfejlesztői tanácsadás 1994-1997.
- Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége, kistérségi együttműködést segítő képzés 1995-1996.
- Nyugati Kapu Önkormányzati Szövetség, kistérségi együttműködést segítő képzés 1996. 
- Gyermek és ifjúsági települési önkormányzatok felnőtt segítőinek képzése: Balatongyörök, Vép, Budapest, 1996-1997.
- Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Vasvár, vezetői tanácsadás 1996-1998.
- Pest Megyei Kulturális és Információs Központ Budapest, együttműködési tréningek, szervezetfejlesztés 1997.
- Cigány önkormányzati vezetők, szószólók képzése, Tarján- 1997. Tata-2002.
- Roma közösségi házak vezetőinek képzése, Kunbábony, 1999-2000.
- Közösségi tanácsadás önkormányzatok, civil szervezetek számára a millenniumi programokkal kapcsolatban, Nyugat-Magyarország, 1999-2001.
- Községi egészségterv készítőinek képzése Budapest, 2000.
- Civil szervezetek vezetőinek képzése (szervezetfejlesztés, forrásteremtés-pályázatírás, stratégiai tervezés témákban) Mosonmagyaróvár 1999, 2000. Szombathely, Zalaegerszeg 2001, 2002. Veszprém, 2003, 2004. 
- Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, Kunadacs, team-építő tréning 2002.
- Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet, Salgótarján, csapatépítő tréning 2002.
- Közösségfejlesztők Egyesülete Kunbábony, 2001-2002. “Képzők képzője” programban oktatói munka (a “Közösségfejlesztési partnerség-építés Közép-Kelet Európában” projekt keretében)
- Kistérségi stratégiai tervek felülvizsgálata az FVM megbízásából, Közép-Dunántúl 2003-2004.
- Pályázati tanácsadás ESZA forrásokra pályázó szervezeteknek (PEA-HEFOP) 2004.
- Diplomás munkanélküliek képzése (EU-s pályázatírás, forrás-teremtés témában) Szombathely-Győr, 2003, 2004.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Pósfay Péter 
9701 Szombathely, Pf. 358.
Tel/fax: 94/324-344; 20/995-4977
E-mail: posfay@freemail.hu


