
 

Beszámoló 

„A Cselekvő közösségek- Aktív közösségi szerepvállalás EFOP 1-3-1-16-00001” elnevezésű projekt a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár 

konzorciumi együttműködésében valósul meg. 

A fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés érdekében erős, integrált helyi társadalmakra van szükség, amelyek 

képesek az új kihívásokra, a helyi erőforrásokra és a társadalmi kulturális hagyományokra épülő adekvát 

válaszokat kidolgozni és azok szerint cselekedni. Az ehhez szükséges társadalmi együttműködés szintje alacsony. 

A település lakosai, különösen a fiatalok, csekély számban tagjai valamilyen közösségnek. 

Az emberek jelentős része nem érez felelősséget szűkebb vagy tágabb közössége, települése, helyzete, fejlődése 

iránt vagy híján van azoknak az ismereteknek, képességeknek, társadalmi-közösségi kapcsolatoknak, amelyek 

birtokában cselekedni tudna. 

Alacsony szintű a lakosság önkéntes tevékenységekben való részvétele. Saját, illetve mások élethelyzeteinek 

megoldására az összefogás helyett, egyéni megoldásokat keresnek. 

A kormány célul tűzte ki a társadalmi összefogás erősítését, melyet többek között a kulturális intézmények 

együttműködésével szeretne megvalósítani. 

A kiemelt projekt átfogó célja, összhangban az Európa 2020 stratégia társadalmi kohéziót erősítő szándékával, a 

társadalmi aktivitás növelése, a közösségek és ezen keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és 

képességének az erősítése. 

A projekt átfogó célja ezen kívül a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a 

közösségi, együttélési konfliktusok oldása, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti 

kapcsoltok erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése, közösségfejlesztési folyamatok 

megvalósítása. 

A projekt közvetlen célja, hogy a kulturális intézmények egyedi eszközeivel szakmai-módszertani támogatást 

biztosítsanak a települések és azok kulturális intézményei, civil szervezetei számára. 

A projekt részcélja a kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, a közösségfejlesztési 

folyamatok és önkéntes programok eredményeinek megvalósítása, fenntartása, mentorhálózat működtetése, 

szakmai-módszertani tanácsadás. Ehhez folyamatos helyszíni jelenlétet, képzéseket, továbbképzéseket biztosít. 

A projekt megvalósítása megteremti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - TOP 5.3.1-16-JN1-

2017-00003 Ahelyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával- 

közösségfejlesztési beavatkozásainak egységes módszertani alapját, amelyhez a helyi fejlesztéseket biztosító 

képzési és mentorálási hátteret biztosít. A beavatkozás részét képezi továbbá az önkormányzatok és helyi 

kulturális intézmények képessé tétele az aktivitásban megerősödött közösségek és kezdeményezéseik 

befogadására, támogatására és a közösségi aktivitás fenntartására. 

 

 

 

 


