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CSELEKVÉSI TERV
2018-2023
Bevezetés, a projekt rövid bemutatása
Kapuvár Városi Önkormányzat a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és
Muzeális Kiállítóhellyel konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését.
Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron” című,
TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006 azonosító számú pályázatot nyújtottak be a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében, amelyet a Nemzetgazdasági
Minisztérium 2018.06.18-án támogatásban részesített.
A „Helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron” című projekt célterülete az egész
település, melynek lakossága 2016-os adatok szerint 10 431 fő, a projekt célcsoportja.
A projekt céljai:
-

a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok
megvalósítása

-

a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki
tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen
esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív
változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre

-

erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a
közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon.

-

a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a
problémák megoldásában

-

a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések
következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat
hozzanak a település, a települési közösségek életében.

A projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, a Helyi
Esélyegyenlőségi Programhoz.
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A cselekvési terv célja, célcsoportjai
A cselekvési terv a közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a
településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit
tartalmazza, hanem amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek
megvalósításában. A helyi cselekvési terv alapján a település lakosságának közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása valósul meg a közművelődési,
muzeális, könyvtári intézmények, valamint a célkitűzések által érintett egyéb
intézmények, szervezetek együttműködésével:
-

közösségi akciók, tevékenységek, események
programok, folyamatok
helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése
részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése

A tevékenység célja, hogy ennek elérése érdekében az önszervező lakosok
partnerként dolgozzanak együtt más civil szervezetekkel, saját önkormányzatukkal,
szakmai szervezetekkel és a gazdasági élet szereplőivel.
Célterület: Kapuvár városa
Célcsoportok: a település lakossága, mely a KSH 2016-os adatai alapján 10 431 fő
volt. Olyan sorozatjellegű programok megvalósítása a cél, amelyeken a kisgyermekes
szülőktől az idősebb korosztályig, mindenki jól érzi magát, mindenki találhat kedvére
való kikapcsolódást, közösségi tevékenységet. A projekt keretében megvalósuló
tevékenységek Kapuvár teljes területére kiterjednek, annak hatásából a település
lakosságának egésze részesül. 1500 fő célcsoporttag bevonása tervezett, évi
átlagosan 500 fő részvételére számítunk a projekt keretében megrendezésre kerülő
eseményeken.
-

-
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helyi lakosok (valamennyi generáció), közösségek
aktív, a város kulturális életének javításáért, a közösségi építésért tenni kívánó
lakosság, önkéntesek
a város kulturális csoportjai: hagyományőrző csoportjai, művészeti csoportjai
a város kulturális életének vezetői: művelődésszervezők, kulturális
intézmények vezetői
a város hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportjai: nők, idősek,
nagycsaládosok, pályakezdő fiatalok, fogyatékkal élők, szegénységben élők,
alacsony iskolai végzettségűek, kisebbségi etnikumok tagjai.
a városban található kis- és középvállalkozások, helyi civil szerveztek.

A cselekvési terv alapja
A cselekvési terv alapját a közösségi felmérések, közösségi interjúk és beszélgetések
elemzett eredményei adják. Ezekből a felmérésekből kiderült többek között az, hogy a
válaszadók többsége fontosnak tarjta a helyi hagyományokat, a történelmi értékek
feltárását. Megtudtuk, hogy mi nehezíti meg az itt élők mindennapjait. Elmondták, hogy
miért szeretnek itt élni, hogy többnyire elégedettek a lakókörnyezetükkel, a
szolgáltatásokkal, a kulturális élettel, de vannak ötleteik, jobbító javaslataik. A
válaszadók nagy hányada jelölte meg, hogy önkéntes munkával szívesen
hozzájárulna a település közösségfejlesztéséhez, jelezték aktív részvételi
szándékukat a programokon, s fontosnak tartják, hogy a lakosok közösséggé
kovácsolódjanak. A megkérdezettek többsége számára fontos a jó és tartalmas
közösségi élet, szeretnének tenni a településért és a közösségért.
Kialakult egy helyi cselekvési kör, akiknél elindult egy együttműködés, a közösség
fejlődése érdekében. Elkezdődött egy közösségi szempontú gondolkodásmód, közös
célok, tervek fogalmazódtak meg, melyek eléréséért tenni is képesek. A célterületen
élő lakosság felismerte, hogy nem kívülről kell várni a változást, hanem nekik kell tenni
önmagukért, s ha összefognak, akkor képesek is rá.
Összességében a kérdőíves kutatás, a feltáró munka eredményeképpen
megállapítható, hogy felszínre hozta azokat az igényeket, amelyek a kapuvári
lakosság körében megfogalmazódtak a szabadidős és kulturális rendezvényekkel
kapcsolatban.
A helyi cselekvési terv ezekre épül, 3 évre szól, s megvalósulásához több területen
kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni.

Általános fejlesztési feladatok
Kijelölt fejlesztési feladat a helyi, térségi gazdaságélénkítés, az innovációs képesség
javítása és a társadalmi jólét növelése. A város adottságai jók, hosszabb távon mind
a városban lakók, mind az ide valamilyen célból érkezők számának növelése a cél.
Ennek egyik legfontosabb megoldási alternatívája az itt felnövekvő nemzedék
kötődésének és a város pozitív imázsának erősítése. Az imázs-formálásban fontos
szerepet kap a város kulturális élete, amelynek egyaránt aktív szereplői a kulturális
intézmények, a civil szféra és a művelődő kisközösségek. A kulturális és szabadidős
tevékenységek a mindennapi élet részei azzal együtt, hogy a minőségi
kultúrafogyasztást célirányos közönségépítéssel, a szabadidő tartalmas eltöltését a
közösségfejlesztés innovatív eszközeivel kell ösztönözni.
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A helyzetfeltárás alapján megállapítható, hogy az általánosnak tekinthető demográfiai
tendenciák, negatív folyamatok Kapuvárt sem kerülik el. A tartós és nagymértékű
népességfogyás jelenti az egyik legfőbb problémát. Egy város hosszabb távon
térségben betöltött szerepét, jövőjét, a népességszáma és annak összetételének,
képzettségének alakulása határozza meg. A fiatalok arányának az alacsony
születésszámból és az elvándorlásból következő folyamatos csökkenése a
munkaerőbázist gyengíti, így a város gazdasági versenyképességét is rontja, míg az
idősek magas aránya egyre nagyobb terhet ró a szociális intézményrendszerre. A
fiatalok megtartását célzó stratégiák megvalósulását minden eszközzel segíteni kell.
A város vonzerejének növelését, a népességcsökkenés mérséklődését szolgálják a
helyi közösségi szolgáltatások, az élhető városi környezet, a vonzó programok és
rendezvények, az aktív közösségi élet kialakulásának ösztönzői. A társadalmi
érintkezés bizonyos területein jelentkező generációk közötti konfliktusokat a
többgenerációs közösségi programokon keresztül és közösségfejlesztés módszereivel
lehet áthidalni. Ezekben a feladatokban komoly szerepe van a közösségépítésnek. A
projekt célja, összekovácsolni a város közösségét, a különböző korosztályokat, az
eltérő érdeklődésű embereket, a társadalmi szolidaritás megteremtése és a helyi
identitás megerősítése. Mindez a sokszínű, változatos és tartalmas közösségi
programok által valósulhat meg.

Célok
Általános célok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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közösségfejlesztő programok megvalósítása, helyi értékeken alapuló
közösségépítés
a helyi identitás és kohézió erősítése
a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése
a helyi közösséghez és társadalomhoz tartozás elősegítése
saját életfeltételeinek javítása
pozitív változásokra való képesség
közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése
közösségi szerepvállalás erősödése
együttműködés a problémák megoldásában
egyének, társadalom szereplőinek aktivizálása, együttműködése, városi
társadalmi kohézió erősítése
többgenerációs színterek létrehozása
egymás iránti felelősségtudat fejlődése
helyi civil társadalom megerősödése, aktivitása
önkéntesség, helyi identitás, kötődés megerősödése
erőforrások aktivizálódása – minőségi változások a település életében

Cél: Kapuvár
társadalmi
kohéziójának
erősítése

Identitástudat
erősítése

Helyi értékeken
alapuló
közösségépítés

Civil társadalom
fejlesztése

Fiatalok megtartása

Horizontális célok:
AKTIVITÁS – egy város akkor tud hosszú távon jól működni, ha képes aktivizálni
legfontosabb erőforrásait, a helyi szereplők tudnak és akarnak is tenni a városért,
magukért és egymásért, tevékeny részt vállalnak a város és a helyi közösség
mindennapi életében, fejlesztésében. Elengedhetetlen a helyi szereplők aktivitásának
növelése,
az
ehhez
szükséges
infrastrukturális
háttér
fejlesztésével,
programszervezéssel és szemléletformálással.
KOOPERÁCIÓ – egy város meghatározó jelentőségű építőkövei a különböző helyi
csoportok. A hatékony működéshez, a magas életminőséghez elengedhetetlen, hogy
a különböző jellemzőkkel, tapasztalatokkal, tudással és értékekkel bíró társadalmi
csoportok, helyi szereplők között kialakuljon egy horizontális és vertikális
együttműködési rendszer, amelyben minden szereplő megtalálja a helyét, szerepét,
ezáltal hozzáadott értékkel bír a közösség számára. Így képességek és készségek
összeadódásából, a tudás- és tapasztalatcseréből a teljes közösség profitálhat. A
különböző korosztályok közötti párbeszéd hiánya a generációk együttélését nehezíti
meg, eltávolodáshoz is vezethet. A köz-, civil- és magánszféra együttműködése is
fejlesztésre szorul. A helyi szereplők közötti kooperáció javítása elengedhetetlen, mely
magában foglalja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását, a helyi szereplők szociális
érzékenységének növelését is. Kiemelt feladat a helyi szereplők közötti kooperáció, az
ehhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztésével, programszervezéssel és
szemléletformálással.
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TÖBBGENERÁCIÓS SZÍNTEREK – egy város közössége akkor tud jól működni, ha
az egyes generációk között szoros kapcsolat alakul ki, a generációk közötti kooperáció
a mindennapi élet szerves részét alkotja. A generációk közötti párbeszéd
ösztönzésével a helyi erőforrások kiaknázására, a helyi hagyományok
továbbörökítése, egy mindenki számára élhető városi légkör kialakulására nyílhat
mód. A párbeszéd hiánya nem segíti a helyi hagyományok továbbörökítését. A
többgenerációs színterek létrehozása ezért fontos feladat, a generációk közötti
párbeszéd ösztönzése az ehhez szükséges infrastrukturális háttér fejlesztésével,
programszervezéssel és szemléletformálással.

Részcélok:
•

a helyi lakosok mozgósítása a közösség, helyi társadalom életében történő
cselekvő részvételre, közösségi felelősségvállalás és elköteleződés

•

a település közösségi tevékenységének történeti feltárása

•

a közösség aktivizálásával az ünnepi hagyományok összegyűjtése, hiteles
feltárása, jelen helyzethez történő adaptálása (kulturális rendezvények)

•

a társadalmi tudatosság, aktivitás fejlesztése (fórumok, képzések)

•

társadalmi tapasztalat és tudás kommunikációja (tanulókörök, film- és
könyvklub, olvasókör)

•

hagyományőrzés a közösséghez tartozás érzésével (népismereti tábor)

•

helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel
lehetőségének biztosítása (részvételi fórumok)

•

a településen széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő
tájékoztatási pont kialakítása (információs pont)

A helyi identitás erősítése, a hagyományok őrzése alapvető szükséglet, melyben nagy
szerepet játszanak az Önkormányzat mellett a helyi szervezetek és lakosok is. A
városban évről évre megrendezésre kerülő programokon kívül a helyi közösség
körében nagy igény mutatkozik egyéb hasonló jellegű programokra. A közösségként
való működés megvalósítása érdekében fontos a helyi kezdeményezésekre, az alulról
jövő jelleg érvényesítésére épülő, esélyegyenlőséget segítő, a helyi közösségeket
megmozgató, a város hagyományait őrző és azokat továbbadó, innovatív programok
megvalósítása. Ezek segítségével összetartóbbá válik a város lakossága, növekszik
népességmegtartó ereje, ami hozzájárul az életminőség javításához is.
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Jövőkép
Kapuvár pezsgő kulturális élettel, egészséges életmódra ösztönző aktív időtöltési
lehetőségekkel, összetartó közösséggel, erős identitással bíró kisváros, amely egyedi
erőforrásaira és a helyi szereplők társadalmi szerep- és felelősségvállalására építve
képes vonzó többgenerációs színtereket biztosítani lakosai számára, ezáltal is
megállítva a fiatalok elvándorlását és növelve a város népességmegtartó erejét.

Beavatkozási területek, fejlesztések
Fő fejlesztési szükségletek:
-

A helyi kulturális élet innovációja, a minőségi kultúrafogyasztás ösztönzése, a
hagyományok átörökítése mellett a kreatív kezdeményezések támogatása

-

Közösségépítés, többgenerációs időtöltést biztosító szabadidős – közösségi
terek kialakítása, a generációk közötti párbeszéd elmélyítése a lakosok
aktivizálásával, motiválásával, az „alulról jövő” kezdeményezések
felkarolásával.

-

A civil társadalom megerősítése, mely révén a helyi szereplők nagyobb részt
vállalhatnak a város életének, életminőségének alakításában

-

A fiatalok támogatása, számukra vonzó, a fiatalokat közösséggé formáló,
társadalmi integrációjukat és városi életbe való intenzívebb bevonásukat
elősegítő, igényes szabadidő-eltöltési lehetőségeket biztosító közösségi,
kulturális élet feltételeinek kialakítása.

Tervezett közösségi
folyamatok:
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akciók,

tevékenységek,

események,

programok,

-

a helyi értékekre és lakossági aktivitásra épülő kulturális funkciók megerősítése

-

kulturális élményközvetítő események szervezése a kulturális, közművelődési
intézmények és szervezetek kulturális programkínálatának bővítésével,
összehangolásával.

-

az alulról jövő kezdeményezések támogatása az aktív kultúrafogyasztás
ösztönzésére,

-

közösségépítést is szolgáló aktív szabadidős programok

-

aktív, egészséges közösségi
programok szervezése

szabadidő-eltöltés

népszerűsítését

célzó

-

közösségépítést ösztönző programok szervezése, különös tekintettel a
generációk közötti párbeszéd elmélyítését szolgáló és a társadalmi
felelősségvállalást erősítő közösségi programokra

Valamennyi területen érvényesíteni kell az innovatív megoldások alkalmazását, az
esélyegyenlőség, szociális érzékenység, környezetvédelem, környezettudatosság
szempontjait.
Konkrét célok és hozzá kapcsolódó tevékenységek
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-

Fontos a helyi kultúra sajátosságainak, a helyi szellemi életnek a megismerése.
A mára kihalt vagy kihalófélben lévő hagyományok máig meghatározzák a
települési gondolkodásmódot, ezért fontos a helyi kulturális értékek megóvása,
a helyi identitás tudatos erősítése. A működési tapasztalatok, közösségi
feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, bemutatása, megőrzése és
fenntartása az új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. –
KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG TÖRTÉNETI FELTÁRÁSA (1) A projekt
keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/2.
Önállóan
támogatható
tevékenység,
A.
Közösségfejlesztési
folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 2. A projekt által érintett térség, település
közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele.

-

Fontos, hogy a település egy gazdaságilag aktív település legyen, ahol
lehetőség van új üzemek, vállalkozások létrehozására. A meglévő
vállalkozások megerősítése, fejlesztése, a munkahelyteremtés és
megtartás. – VÁLLALKOZÓI FÓRUMOK (2) A projekt keretében megvalósuló
tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3. Önállóan támogatható tevékenység, A.
Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 3. A helyi
cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közös
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása. a) közösségi akciók,
tevékenységek, események.

-

Kapuvár Város Önkormányzata partnerként tekint azokra a civil szervezetekre,
akik értékes helyi kezdeményezéseikkel, munkájukkal azért cselekszenek,
hogy megoldást találjanak a helyi problémákra. A civil szervezetek olyan
ötleteket ültetnek életbe, amelyek révén javul a közösség összetartó ereje. A
fontos, a település széles rétegeit érintő, illetve meghatározó
településfejlesztési kérdésekben a helyi lakossági csoportok minél
hatékonyabb bevonása a döntések előkészítésébe. – CIVIL FÓRUMOK (3)
A projekt keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3.

Önállóan támogatható tevékenység, A. Közösségfejlesztési folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 3. A helyi cselekvési terv alapján a
település, településrész, térség lakosságának közös együttműködését
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események,
programok, folyamatok megvalósítása. a) közösségi akciók, tevékenységek,
események.
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-

A településrészek ünnepeihez, kiemelkedő alkalmaihoz kapcsolódó
rendezvények, események erősítik a település vagy egy szűkebb csoport
összetartozását, a közösségi és helyi identitást. A helyi lakosok és
szervezetek
együttes
bevonásával
megvalósuló
programok
megvalósítása, kulturális és közösségépítő programok szervezése. –
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK (4) A projekt keretében megvalósuló
tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3. Önállóan támogatható tevékenység, A.
Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 3. A helyi
cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közös
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása. a) közösségi akciók,
tevékenységek, események.

-

Alapvető szükséglet a helyi identitás erősítése, a hagyományok őrzése,
melyben az Önkormányzat mellett meghatározó szerepet játszik a helyi
lakosság szerepvállalása. Fontos szempont, olyan közösségi programok
biztosítása, ahol bárki számára lehetővé válik a hagyományok felkarolása,
ápolása, s egyben bemutatási lehetőségeinek a megteremtése. Ezáltal
növelhető a közösség fejlődése és összetartozása. A településen ma is élnek
olyan hagyományos mesterségeket ismerő és folytató emberek, akik a
megfelelő körülmények biztosításával tovább tudják örökíteni tudásukat a jövő
generációja számára. Közösségformáló programok során a különböző
társadalmi csoportok közötti párbeszéd könnyebb legyen, a többségi
társadalom érdeklődése a területükön élő kisebbségek kultúrája,
hagyományai iránt élénküljön, ezzel is csökkentve a helyi társadalmi
környezetben meglévő előítéleteket és diszkriminációt. Valamint cél, hogy
az önképző körök tagjai egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az
általuk választott témakörökben. KREATÍV, ALKOTÓ JELLEGŰ
SZAKKÖRÖK, NÉPISMERETI TÁBOROK (5-6) A projekt keretében
megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3. Önállóan támogatható
tevékenység, A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása: 3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész,
térség lakosságának közös együttműködését dinamizáló és fenntartó
közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása. b) programok, folyamatok
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-

Fontos olyan közösségi programok biztosítása, amelyek révén növelhető a
közösség fejlődése és összetartozása. A helyi lakosság és szervezetek
kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és alakításában
való szerepvállalásra ösztönzése, a kulturális részvétel fejlesztése. –
FILM- ÉS KÖNYVKLUB, OLVASÓKÖR (7) A projekt keretében megvalósuló
tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3. Önállóan támogatható tevékenység, A.
Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 3. A helyi
cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közös
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása. b) programok, folyamatok

-

A város lakosságának közösségként való működésének megvalósítása
érdekében elengedhetetlen a helyi lakosok és szervezetek együttes
bevonásával megvalósuló programok megvalósítása, kulturális és
közösségépítő programok szervezése, amely helyi szinten alapját képezi a
közösséghez összetartozás érzésének. Olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása,
amelyek a közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi
identitás elmélyítéséhez. – KULTURÁLIS PROGRAMOK. (8) A projekt
keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3. Önállóan
támogatható
tevékenység,
A.
Közösségfejlesztési
folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 3. A helyi cselekvési terv alapján a
település, településrész, térség lakosságának közös együttműködését
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események,
programok, folyamatok megvalósítása. b) programok, folyamatok

-

A települések számára fontos a megfelelő minőségű, aktualizált, optimalizált
internetes arculat készítése, mivel korunkban egyre többek számára ez képezi
az elsődleges információforrást. Teret nyújtani a véleménycseréknek,
információkhoz juttatni, segíteni az információk közötti eligazodást. – ÚJ
HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDAL LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE. (910) A projekt keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3.
Önállóan támogatható tevékenység, A. Közösségfejlesztési folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 3. A helyi cselekvési terv alapján a
település, településrész, térség lakosságának közös együttműködését
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események,
programok, folyamatok megvalósítása. c) a helyi nyilvánosság fórumainak
megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése.

-

A lakossági fórum alapvetően fontos eszköz a vélemények és álláspontok
megismeréséhez, az érdekek ütköztetéséhez. Nagyon fontos a lakosság minél
teljesebb mozgósítása annak megértetésével, hogy mi a fórum tétje. A helyi
társadalmat érintőkérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel
elérhetőségének biztosítása, a lakosság részvételével történő

problémafeltárás. – RÉSZVÉTELI FÓRUMOK (11) A projekt keretében
megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/3. Önállóan támogatható
tevékenység, A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és
megvalósítása: 3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész,
térség lakosságának közös együttműködését dinamizáló és fenntartó
közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
megvalósítása. d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők
fejlesztése

12

-

Közösségi beszélgetések, egyes döntések megvitatása a helyi lakosokkal.
Helyi esélyegyenlőségi program és a közművelődési rendelet megújítása
(12-13) A projekt keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/4.
Önállóan támogatható tevékenység, A. Közösségfejlesztési folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 4. A település társadalom- és
gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok áttekintése és
amennyiben releváns megújítása. a) helyi esélyegyenlőségi program, b) a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-a szerinti közművelődési rendelet

-

Igény van a közösségfejlesztési folyamatokról tájékoztató közösségi
információs pont kialakítására, ahol naprakész információk állnak
rendelkezésre a programokról a célcsoport számára. A településen széles
hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztatási
pont, ahol megbízható és naprakész felvilágosítást adnak a települések
életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú (helyi, köznapi,
mindennapi, közérdekű, közösségi, általános) információkról. –
INFORMÁCIÓS PONT KIALAKÍTÁSA (14) A projekt keretében megvalósuló
tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/5. Önállóan támogatható tevékenység, A.
Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 5. A
közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont
kialakítása (infrastruktúra fejlesztés nélkül)

-

A közösségfejlesztő és szakmai vezető munkakörök eredményes és hatékony
ellátásához képzéseken, felkészítéseken kell fejleszteni a szakmai
kompetenciákat. A helyi társadalom mozgósításának, működésbe
hozásának segítése. – KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR OKJ KÉPZÉS
(15) A projekt keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/6.
Önállóan támogatható tevékenység, A. Közösségfejlesztési folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai
minőségének biztosítása. a) a képzések szervezése.

-

Az egyes szakemberek képzése mellett szükséges a helyi közösségek képzése
is. A közösségfejlesztési folyamat „aktív magja” számára pl. közösségi munka,
közösségi tervezés, projektmenedzsment témában, míg az egyes
tevékenységekhez a programok sikeres lebonyolítása érdekében. A projekt

keretében tervezett tevékenységek végzéséhez szükséges információk
megismerése, az önkéntesként végzett munkához kapcsolódó
kompetenciák fejlesztése – HELYI KÖZÖSSÉGEK KÉPZÉSE (16) A projekt
keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/6. Önállóan
támogatható
tevékenység,
A.
Közösségfejlesztési
folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai
minőségének biztosítása. b) helyi közösségek képzése
-

Igény van a tapasztalatcserére, fontos a helyi identitás erősítése, a
testvérvárosi kapcsolatok erősítése. Hagyományok ápolása, megőrzése,
továbbadása tapasztalatcsere révén. – TANULMÁNYUTAK (17) A projekt
keretében megvalósuló tevékenység: Besorolása: 3.1.1. A/6. Önállóan
támogatható
tevékenység,
A.
Közösségfejlesztési
folyamatok
kezdeményezése és megvalósítása: 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai
minőségének biztosítása. b) tanulmányutak

A projekt kötelezően megvalósítandó (3.1.2.1.), önállóan nem támogatható
tevékenységei:
1. Infokommunikációs akadálymentesítés
2. Nyilvánosság biztosítása – a hatályos KTK útmutató alapján a projekt teljes
időtartama alatt.
A választható (3.1.2.2.), önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósul:
1. Eszközbeszerzés – a projekt keretében a programok lebonyolításához
szükséges kis értékű eszközök beszerzése

Tervezési mátrix:
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Teendők

Most

Hamarosan

Később

Felelős

Hogyan?

1. A működési
tapasztalatok,
közösségi feladatok,
érétkek, jó gyakorlatok
feltárása, bemutatása,
megőrzése,
fenntartása az új
értékek elősegítése
érdekében

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
önkéntesek, helyi
idős személyek, a
település életében
kiemelkedő
személyek)

Szakember
megbízása,
tematika
kialakítása,
dokumentumok
összegyűjtése,
írásos
forrásmunkák
megismerése

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése, kérdések
vezérfonalának
átgondolása,
beszélgetések,
közösségi
vizsgálódás

Helytörténeti
dokumentum
feltárás, elemzés,
interjú legalább két
alkalommal a
településen
született és élő
„nagy öregekkel”
Megvalósítás ideje:
2022.05.29-ig

2. A megyében
megvalósítani kívánt
foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési
együttműködéseket, a
vállalkozások
versenyképességének
megőrzését, javítását
szolgáló pályázati
lehetőségekről
részletes tájékoztatás.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése
(kapuvári
székhelyű helyi
vállalkozások)
fórumok
tervezése

Szakértő
megbízása,
tematika
kialakítása

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakértő
Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakértő
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Meglévő
vállalkozások
megerősítése,
fejlesztése, a
munkahelyteremtés
és megtartás
céljából, összesen
5 alkalommal,
maximum 20 fő
/alk. részvételével
vállalkozói fórum
tartása 2022.05.29ig

3. Rendszeres civil
fórumok
megteremtése,
amelyen a meghívott
civil szervezetek
vesznek részt. A
találkozókon közös
célmegfogalmazás
történek, amelyre
közös megoldási
javaslat születik.

Célok
meghatározása,
Célcsoportok
kijelölése
(kapuvári
székhelyű civil
szerveztek)

Szakértő
megbízása,
tematika
kialakítása

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakértő

4. A közösségként való
működés érdekében, a
helyi lakosok,
szervezetek
bevonásával
megvalósuló, kulturális
és közösségépítő
programok szervezése,
megvalósítása

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
önkéntesek,
településrészek
lakóközösségei,
betelepülők, a
város kulturális
csoportjai)

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,
előzetes
egyeztetések

Rendezvényszervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők,
felelősök,
szereplők,
technika, stb.
reklám, kiadvány,
szórólapkészítés

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
rendezvényszervező
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Fontos
kérdésekben a
helyi lakossági
csoportok hatékony
bevonása a
döntések
előkészítésébe.
Ennek érdekében a
projekt ideje alatt 5
alkalommal civil
fórum szervezése,
alkalmanként
maximum 20 fő
részvételével,
2022.05.29-ig
A projekt
időtartama alatt
összesen 2
alkalommal,
alkalmanként 150
fő részvételével
kulturális
rendezvény és
főzőverseny
szervezése,
2022.05.29-ig

5. Azoknak a
személyeknek az
összefogása, akik
célja, hogy egymástól
tanuljanak, együtt
gondolkodjanak az
általuk választott
témakörben.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kiválasztása (helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
hátrányos
helyzetű
csoportok)

Tematikák,
programok
kialakítása,
egyeztetés a
szakmai
előadókkal

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése, szakmai
anyagok
beszerzése

6. Közösségformáló
programok szervezése
a különböző társadalmi
csoportok közötti
könnyebb párbeszéd
érdekében, és hogy
élénküljön az
érdeklődés a
kisebbségek kultúrája,
hagyományai iránt
élénküljön, ezzel is
csökkentve a helyi
társadalmi
környezetben meglévő
előítéleteket és
diszkriminációt.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
hátrányos
helyzetű
csoportok)

Tematikák,
programok
kialakítása,
egyeztetés a
szakmai
előadókkal

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése, szakmai
anyagok
beszerzése
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Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakmai előadók
Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakmai előadók

Kreatív, alkotó
jellegű szakkörök
megtartása 10
alkalommal, 7-12 fő
részvételével
alkalmanként.
Három különböző
témájú szakkör
indítása
egymáshoz képest
félévente,
2022.05.29-ig
Népismereti tábor
szervezése a
projekt ideje alatt
összesen 3
alkalommal (2
nap/alkalom), 10 fő
részvételével,
Kapuváron.
Tevékenységek:
beszélgetés,
előadás, kézműves
foglalkozások,
közös főzés, ebéd,
zenés mulatság,
filmvetítés
2022.05.29-ig

7. A helyi lakosság és
szervezetek kulturális
aktivitásra, helyi
kulturális élet
szervezésében és
alakításában való
szerepvállalásra
ösztönzés, a kulturális
részvétel fejlesztése
céljából

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
hátrányos
helyzetű
csoportok)

Tematikák,
programok
kialakítása,
egyeztetés a
megvalósítókkal

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése

8. Kapuvár
jellegzetességeinek
népszerűsítése,
közösségfejlesztési
folyamatok, programok,
szabadidős
rendezvények
megvalósítása,
amelyek a közösségi
részvételre épülnek és
hozzájárulnak a helyi
identitástudat
elmélyítéséhez

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
önkéntesek,
hátrányos
helyzetű
csoportok,
betelepülők)

A programok
tematikájának
tervezése,
forgatókönyvek
elkészítése,
előzetes
egyeztetések

Rendezvényszervezés,
egyeztetések:
időpontok,
határidők,
felelősök,
szereplők,
technika, stb.
reklám, kiadvány,
szórólap-készítés
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Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,

Félévente 2, a
projekt során 6
alkalommal
Olvasókör és 6
alkalommal Filmés könyvklub
megtartása,
amelyek félévente
indulnak
egymáshoz
viszonyítva,
alkalmanként 10-15
fő részvételével,
2022.05.29-ig
Kapuvár Városi
Célcsoport
Önkormányzat,
igényeihez
Rábaközi
alakított, 3
Művelődési
különböző témájú
Központ, Városi
kult. rendezvény
Könyvtár és
(főzőverseny,
Muzeális
kiállítás, történelmi
Kiállítóhely, szakmai várjátékok), amely
vezető,
a projekt alatt 3x2
közösségfejlesztő
alkalommal kerül
munkatársak,
megrendezése,
rendezvényszervező összesen 6
alkalommal,

9. Nyilvánosság
biztosítása a következő
okokból: a
nyilvánosság teret nyújt
a legkülönbözőbb
véleménycseréknek,
információkhoz juttat,
segít az információk
közötti eligazodásban,
az öntudatosabbá
válásban

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
önkéntesek)

Témakörök,
információk
tervezése,
határidők,
felelősök kijelölése

Információk
feltöltése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,

10. Egy információs
portálra a programok, a
programokhoz
kapcsolódó releváns
információk, meghívók,

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,

Témakörök,
információk
tervezése,
határidők,
felelősök kijelölése

Információk
feltöltése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
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alkalmanként 200
fő részvételével,
2022.05.29-ig
A projekthez
kapcsolódóan új
infokommunikációs
akadálymentesített
honlap létrehozása.
A programokhoz
kapcsolódó
releváns
információk
feltöltése, állandó
frissítés, elkészült
szakmai anyagok
feltöltése. Helyi
lakosok is részt
vesznek a tartalom
előállításában, az
arculat
kialakításában.
Megvalósítás:
2022.05.29-ig
Közösségi oldal
létrehozása a
település
lakossága
számára, a

naprakész információk
feltöltése.

közösségek,
kulturális
csoportok,
önkéntesek)

11. A helyi társadalmat
érintő kérdések
megvitatása, a
döntésekben való
részvétel
lehetőségének
biztosítása. A lakosság
részvételével történő
problémafeltárás, az
elemzés és tervezés
folyamatában az
állampolgári attitűd
fejlesztése, hogy a
tagok részt vegyenek a
települést érintő fontos
kérdések
megvitatásában.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
önkéntesek,
hátrányos
helyzetű
csoportok)
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Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,

Témakörök,
információk
tervezése,
határidők
meghatározása,

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése.

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,

tartalom
előállításában, az
arculat
kialakításában a
helyi lakosok is
részt vesznek.
Megvalósítás:
2022.05.29-ig
Részvételi fórumok
szervezése: az
első évben
legalább 4, a
továbbiakban
évente legalább 2
alkalommal, vagyis
összesen legalább
9 alkalommal,
alkalmanként
legalább 20-25
aktív tag és 60-100
fő lakossági
érdeklődő,
összesen min. 80
fő részvételével. A
projekt során
kiscsoportos,
strukturált
beszélgetésekre

12. A település
társadalom- és
gazdaságfejlesztése
tekintetében
meghatározó
dokumentumok
megújítása
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Célok,
célcsoportok
meghatározása
(helyi lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
önkéntesek,
hátrányos
helyzetű
csoportok,
kulturális
intézmények
vezetői)

Tervezés, a
dokumentum
elkészítése
érdekében,
közösségi
beszélgetések
megvalósítása, a
dokumentumokban
szereplő tartalmak
megvitatása

a dokumentum
módosítása, a
hatályos
dokumentumról
összefoglaló
kiadvány készítése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakértő

(párbeszédkörök,
kerekasztal
beszélgetések),
valamint tágabb
közösséget
megszólító
találkozókra
(lakossági fórumok)
kerül sor
2022.05.29-ig
A helyi
esélyegyenlőségi
program
megújítása – külső
szakember
bevonásával, illetve
erről kiadvány
készítése – a
megújításról szóló
közösségi
beszélgetések
alapján. Az egyes
döntések
megvitatása a helyi
lakosokkal.
Megvalósítás:
2018. 11-12. hó

13. A település
társadalom- és
gazdaságfejlesztése
tekintetében
meghatározó
dokumentumok
megújítása

Célok,
célcsoportok
meghatározása
(helyi lakosok,
közösségek,
kulturális
csoportok,
önkéntesek,
hátrányos
helyzetű
csoportok,
kulturális
intézmények
vezetői)

Tervezés, a
dokumentum
elkészítése
érdekében,
közösségi
beszélgetések
megvalósítása, a
dokumentumokban
szereplő tartalmak
megvitatása

a dokumentum
módosítása, a
hatályos
dokumentumról
összefoglaló
kiadvány készítése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakértő

14. A
közösségfejlesztés
eredményeiről, az
ahhoz való csatlakozás
lehetőségeiről az
érintetteket tájékoztató
közösségi információs
pont kialakítása

Célok,
célcsoportok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok, kulturális
intézmények
vezetői, kulturális
csoportok,
közösségek,
önkéntesek,
hátrányos

Eszközök
beszerzése

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
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A közművelődési
rendelet
megújítása – külső
szakember
bevonásával, illetve
erről kiadvány
készítése – a
megújításról szóló
közösségi
beszélgetések
alapján. Az egyes
döntések
megvitatása a helyi
lakosokkal.
Megvalósítás:
2018.11-12. hó
A
közösségfejlesztési
folyamatról
tájékoztató
közösségi
információs pont
kialakítására kerül
sor a Rábaközi
Művelődési
Központban (9330
Kapuvár, Győri út
2.) Megvalósítás:

helyzetű
csoportok, helyi
vállalkozások és
civil szervezetek)
15. A szükségletek
Célok
feltárása, a helyi
meghatározása,
társadalom
célcsoport
mozgósítása, az
kijelölése
érintettek azonosítása, (szakmai vezető,
közösségi bevonása és helyi
motiválása a
közösségfejleszrészvételre a
tők)
közösségfejlesztő
animátor feladata.
Ennek érdekében a
szakmai kompetenciák
fejlesztése.
16. A helyi közösségek Célok
ismerjék meg a projekt meghatározása,
keretében tervezett
célcsoport
tevékenységek
kijelölése (helyi
végzéséhez szükséges lakosok,
információkat, az
közösségek,
önkéntesként végzett
önkéntesek,
munkához kapcsolódó hátrányos
kompetenciáik
helyzetű
fejlesztése.
társadalmi
csoportok)
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2022.05.29-ig

Képzési
lehetőségek
keresése,
tájékozódás

Képzésen való
részvétel

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,

Munkájuk része a
közösségi
folyamatok
kezdeményezése,
együttműködések
szervezése. Ennek
érdekében
közösségfejlesztő
animátor OKJ
képzésen vesznek
részt 2018-19-ben.

Témakörök
tervezése,
határidők
kijelölése,
előadókkal történő
egyeztetések

Időpontok
meghatározása,
célcsoportok
elérése

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi Műv.
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak,
szakmai előadók

Helyi közösségek
képzése, igény
szerint különböző
témákban, a
projekt alatt
összesen 4 (3
napos) képzési
program,
alkalmanként 10 fő
részvételével,
2022.05.29-ig

17. A helyi
hagyományok, kultúra
megismerése, a
kapuvári
néphagyományok
megismertetése, a
kultúrák összehozása,
kapcsolatépítés és
tapasztalatcsere
céljából tanulmányutak
szervezése.

Célok
meghatározása,
célcsoportok
kijelölése (helyi
lakosok,
közösségek,
önkéntesek,
hátrányos
helyzetű
társadalmi
csoportok,
kulturális élet
vezetői)

Időpontok,
határidők
egyeztetése,
célcsoportok
elérése,
tanulmányutak
tematikájának
megbeszélése

Tanulmányutakhoz
szükséges
szervezési
feladatok
megoldása
(buszbérlés,
szállásfoglalás,
tolmács, stb.)

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak

3 belföldi és 1
külföldi
tanulmányút
megszervezése: 2
napos
mezőkövesdi
tanulmányút 40 fő
részvételével, 3
napos bihari út - 6
fő részvételével, 9
napos hrubieszówi
út 40 fő
részvételével.
Megvalósítás:
2022.05.29-ig

18. A célcsoport
számára biztosított
tevékenységek,
programok részletes
bemutatását tartalmazó
szakmai anyagok
elérhetővé tétele,
tapasztalatok
bemutatása,
hozzáférhetővé tétele,
a tájékoztató anyagok
ingyenes, online

A szakmai
anyagok céljának
meghatározása,
tartalmuk,
kivitelezésük
tervezése

A szakmai
anyagok,
tájékoztatók,
tanulmányok
elkészítése,
kivitelezése

A szakmai és
tájékoztató
anyagok
folyamatos
elérhetőségének
biztosítása

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely, szakmai
vezető,
közösségfejlesztő
munkatársak

Szakmai anyagok,
tájékoztató
anyagok, a
tapasztalatok
bemutatását
tartalmazó
tanulmány
elkészítése,
folyamatos
elérhetőségének
biztosítása.
Megvalósítás:
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elérhetőségének
biztosítása
19. A projekt keretén
belül megvalósított
programok,
rendezvények
folytatása,
megvalósítása

24

A projekt zárását
követő
események
tervezése

A projekt során
megvalósított
kulturális
programok
önerőből történő
megvalósításának
szervezése

A következő
rendezvények
előkészítése,
lebonyolítása:
Hagyományteremtő Majális kapuvári
ízekkel,
Hagyományőrző
Búcsú,
Hagyományőrző
Házhelyi Nap,
Hagyományőrző
Kenyérszentelő
Ünnepség Gartán,
Kapuvár Szeretlek

Kapuvár Városi
Önkormányzat,
Rábaközi
Művelődési
Központ, Városi
Könyvtár és
Muzeális
Kiállítóhely,

2022-től
folyamatosan (min.
2024-ig)
Az aktuális
nagyrendezvények
megszervezése,
lebonyolítása a
projekt zárása után
is. Megvalósítás:
2022-től
folyamatosan (min.
2024-ig)

A tervezett programok megvalósítás ütemezése
1. negyedév (2019.01.01. – 2019.03.31.)
-

Szakmai megvalósítás: programok előkészítése, szervezése
o vállalkozói fórumok szervezési feladatai
o civil fórumok szervezési feladatai
o kreatív alkotó jellegű szakkörök szervezési feladatai
o film- és könyvklub, olvasókör szervezési feladatai
o kulturális programok szervezési feladatai

-

Új honlap létrehozása és működtetése: a programokhoz kapcsolódó releváns
információk feltöltése, állandó frissítés, elkészült szakmai anyagok feltöltése.

-

Részvételi fórum tartása: a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a
döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. Kiscsoportos, strukturált
beszélgetések, tágabb közösséget megszólító találkozók szervezése.

2. negyedév (2019.04.01. – 2019.06.30.)
-

Közösségi tevékenység történeti feltárása: 1. alkalom: A projekt által érintett
térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása,
a lakosság számára elérhetőé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és
könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek együttműködésével
o működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok
feltárása, bemutatása, megőrzése és fenntartása az új értékek
létrehozásának elősegítése érdekében
o helytörténeti dokumentum feltárás, elemzés, interjú a településen
született és élő „nagy öregekkel”
o helyi kultúra sajátosságainak, a helyi szellemi életnek a megismerése és
megismertetése, a helyi identitástudat erősítése

-

A közösségi együttműködést dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása.

-

Civil fórumok szervezése, melynek célja, hogy a fontos, a település széles
rétegeit érintő, illetve meghatározó településfejlesztési kérdésekben a helyi

lakossági

csoportokat

minél

hatékonyabban

bevonják

a

döntések

előkészítésébe.
-

Film- és könyvklub létrehozása, megtartása, a célcsoport igényeihez igazodva.

-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelyek a
közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez.

Ehhez kapcsolódó program

megvalósítása: május 1.

Hagyományteremtő majális kapuvári ízekkel – a rendezvény helyszíne:
Kapuvár, Fő tér, Várárok. A programon sor kerül Kapuvár jellegzetességeinek
népszerűsítésére,

főzőverseny,

kulturális

programok,

kiállítások

megrendezésére.
-

Tanulmányutak megszervezése, melyek célja a hagyományok ápolása,
megőrzése, továbbadása tapasztalatcsere révén. Mezőkövesdi tanulmányút

3. negyedév (2019.07.01. – 2019.09.30.)
-

A közösségi együttműködést dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása.

-

Vállalkozói fórumok szervezése, melynek célja a meglévő vállalkozások
megerősítése, fejlesztése, a munkahelyteremtés és megtartás.

-

Részvételi fórum tartása: a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a
döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. Kiscsoportos, strukturált
beszélgetések, tágabb közösséget megszólító találkozók szervezése.

-

Kreatív, alkotó jellegű szakkörök megvalósítása, melyek a tagok tapasztalatára
épülnek, s céljuk, hogy egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az általuk
választott témakörökben.

-

Népismereti tábor megvalósítása a helyi lakosok számára, melynek célja,
ahogy a közösségformáló programok során a különböző társadalmi csoportok
közötti párbeszéd könnyebb, gördülékenyebb legyen, a többségi társadalom
érdeklődése a területükön élő kisebbségek kultúrája, hagyományai iránt
élénküljön, ezzel is csökkentve a helyi társadalmi környezetben meglévő
előítéleteket és diszkriminációt.

-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelyek a
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közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez. Ehhez kapcsolódó program megvalósítása: július 28.
Hagyományőrző Búcsú Kapuváron – helyszíne: Kapuvár, Fő tér, Várárok. A
programon

sor

kerül

Kapuvár

jellegzetességeinek

népszerűsítésére,

főzőverseny, kulturális programok, kiállítások megrendezésére.
-

A

településrészek

ünnepeihez,

kiemelkedő

alkalmaihoz

kapcsolódó

rendezvények, események szervezése, melyek erősítik a település vagy egy
szűkebb csoport összetartozását, a közösségi és helyi identitást. Ehhez
kapcsolódó tervezett program megvalósítása: augusztus 17. Hagyományőrző
Kenyérszentelő Ünnepség Gartán – a rendezvény helyszíne: Kapuvár Gartai
városrésze.
-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelyek a
közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez. Ehhez kapcsolódó program megvalósítása: szeptember 27-28.
KapuVáros 50 – Kapuvár Várossá avatásának 50. évfordulója. A program
helyszíne: Kapuvár, Fő tér, Várárok. A programon sor kerül Kapuvár
jellegzetességeinek népszerűsítésére, főzőverseny, kulturális programok,
kiállítások megrendezésére.

-

Közösségfejlesztő animátor OKJ képzéseken a szakmai kompetenciák
fejlesztése a közösségfejlesztő és szakmai vezető munkakörök eredményes és
hatékony ellátásához.

-

Tanulmányutak megszervezése, melyek célja a hagyományok ápolása,
megőrzése, továbbadása tapasztalatcsere révén. Hrubieszów tanulmányút

4. negyedév (2019.10.01. – 2019.12.31.)
-

Közösségi tevékenység történeti feltárása: 2. alkalom: A projekt által érintett
térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása,
a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális
és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek együttműködésével
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o működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok
feltárása, bemutatása, megőrzése és fenntartása az új értékek
létrehozásának elősegítése érdekében
o helytörténeti dokumentum feltárás, elemzés, interjú a településen
született és élő „nagy öregekkel”
o helyi kultúra sajátosságainak, a helyi szellemi életnek a megismerése és
megismertetése, a helyi identitástudat erősítése
-

Olvasókör foglalkozásainak megtartása a célcsoport igényeinek megfelelően.

-

Helyi közösségek képzése, igény szerint különböző témákban, melynek célja a
projekt

keretében

tervezett

tevékenységek

végzéséhez

szükséges

információkat ismerjék és az önkéntesként végzett munkához kapcsolódó
kompetenciáikat fejleszteni tudják.
-

Közösségi oldal létrehozása, illetve az információs portálra a település
lakossága számára feltöltésre kerülnek a programok, a programokhoz
kapcsolódó releváns információk.

5. negyedév (2020.01.01. – 2020.03.31.)
-

A közösségi együttműködést dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása.

-

Vállalkozói fórumok szervezése, melynek célja a meglévő vállalkozások
megerősítése, fejlesztése, a munkahelyteremtés és megtartás.

-

Civil fórumok szervezése, melynek célja, hogy a fontos, a település széles
rétegeit érintő, illetve meghatározó településfejlesztési kérdésekben a helyi
lakossági

csoportokat

minél

hatékonyabban

bevonják

a

döntések

előkészítésébe.
-

Kreatív, alkotó jellegű szakkörök megvalósítása, melyek a tagok tapasztalatára
épülnek, s céljuk, hogy egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az általuk
választott témakörökben.

-

Részvételi fórum tartása: a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a
döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. Kiscsoportos, strukturált
beszélgetések, tágabb közösséget megszólító találkozók szervezése.

-

Helyi közösségek képzése, igény szerint különböző témákban, melynek célja a
projekt
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keretében

tervezett

tevékenységek

végzéséhez

szükséges

információkat ismerjék és az önkéntesként végzett munkához kapcsolódó
kompetenciáikat fejleszteni tudják.
6. negyedév (2020.04.01. – 2020.06.30.)
-

A vírushelyzetre való tekintettel a 6. negyedévre tervezett programok
megvalósítására nem kerülhetett sor, ezen programok átütemezésre kerültek.

7. negyedév (2020.07.01. – 2020.09.30.)
-

Népismereti tábor megvalósítása a helyi lakosok számára, melynek célja, hogy
a közösségformáló programok során a különböző társadalmi csoportok közötti
párbeszéd könnyebb, gördülékenyebb legyen, a többségi társadalom
érdeklődése a területükön élő kisebbségek kultúrája, hagyományai iránt
élénküljön, ezzel is csökkentve a helyi társadalmi környezetben meglévő
előítéleteket és diszkriminációt.

-

Film- és könyvklub foglalkozásainak megtartása, a célcsoport igényeihez
igazodva.

-

Kreatív, alkotó jellegű szakkörök megvalósítása, melyek a tagok tapasztalatára
épülnek, s céljuk, hogy egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az általuk
választott témakörökben.

-

Vállalkozói fórumok szervezése, melynek célja a meglévő vállalkozások
megerősítése, fejlesztése, a munkahelyteremtés és megtartás.

-

Civil fórumok szervezése, melynek célja, hogy a fontos, a település széles
rétegeit érintő, illetve meghatározó településfejlesztési kérdésekben a helyi
lakossági

csoportokat

minél

hatékonyabban

bevonják

a

döntések

előkészítésébe.
8. negyedév (2020.10.01. – 2020.12.31.)
-

Olvasókör foglalkozásainak megtartása a célcsoport igényeinek megfelelően.

-

Helyi közösségek képzése, igény szerint különböző témákban, melynek célja a
projekt

keretében

tervezett

tevékenységek

végzéséhez

szükséges

információkat ismerjék és az önkéntesként végzett munkához kapcsolódó
kompetenciáikat fejleszteni tudják.
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9. negyedév (2021.01.01. – 2021.03.31.)
-

A vírushelyzetre való tekintettel a 9. negyedévre tervezett programok
megvalósítására nem kerülhetett sor, ezen programok átütemezésre kerültek.

10. negyedév (2021.04.01. – 2021.06.30.)
-

A vírushelyzetre való tekintettel a 10. negyedévre tervezett programok
megvalósítására nem kerülhetett sor, ezen programok átütemezésre kerültek.

11. negyedév (2021.07.01. – 2021.09.30.)
-

A közösségi együttműködést dinamizáló és fenntartó közösségi akciók,
tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása.

-

Részvételi fórum tartása: a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a
döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. Kiscsoportos, strukturált
beszélgetések, tágabb közösséget megszólító találkozók szervezése.

-

Helyi közösségek képzése, igény szerint különböző témákban, melynek célja a
projekt

keretében

tervezett

tevékenységek

végzéséhez

szükséges

információkat ismerjék és az önkéntesként végzett munkához kapcsolódó
kompetenciáikat fejleszteni tudják.
-

Olvasókör foglalkozásainak megtartása a célcsoport igényeinek megfelelően.

-

Népismereti tábor megvalósítása a helyi lakosok számára, melynek célja, hogy
a közösségformáló programok során a különböző társadalmi csoportok közötti
párbeszéd könnyebb, gördülékenyebb legyen, a

többségi társadalom

érdeklődése a területükön élő kisebbségek kultúrája, hagyományai iránt
élénküljön, ezzel is csökkentve a helyi társadalmi környezetben meglévő
előítéleteket és diszkriminációt.
-

Film- és könyvklub foglalkozásainak megtartása, a célcsoport igényeihez
igazodva – két alkalommal.

-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelynek a
közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez. Ehhez kapcsolódó program megvalósítása: július 25.
Könnyűzenei búcsúi koncert Kapuváron – Helyszíne: Kapuvár, Fő tér, Várárok.
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A programon sor kerül Kapuvár jellegzetességeinek népszerűsítésére,
főzőverseny, zenei-kulturális programok, kiállítások megrendezésére.
-

A projekt során megvalósított kulturális programok önerőből történő folytatása,
megvalósítása: Hagyományőrző Házhelyi Nap, a rendezvény helyszíne:
Kapuvár – Házhely városrésze.

-

A projekt során megvalósított kulturális programok önerőből történő folytatása,
megvalósítása: Kapuvár Szeretlek! – helyszíne: Kapuvár, Fő tér, Várárok. A
programon

sor

kerül

Kapuvár

jellegzetességeinek

népszerűsítésére,

főzőverseny, kulturális programok, kiállítások megrendezésére.
-

A projekt során megvalósított kulturális programok önerőből történő folytatása,
megvalósítása:

Hagyományőrző

Kenyérszentelő

Ünnepség

Gartán

augusztusban.
-

Civil fórumok szervezése, melynek célja, hogy a fontos, a település széles
rétegeit érintő, illetve meghatározó településfejlesztési kérdésekben a helyi
lakossági

csoportokat

minél

hatékonyabban

bevonják

a

döntések

előkészítésébe.
12. negyedév (2021.10.01. – 2021.12.31.)
-

Civil fórumok szervezése, melynek célja, hogy a fontos, a település széles
rétegeit érintő, illetve meghatározó településfejlesztési kérdésekben a helyi
lakossági

csoportokat

minél

hatékonyabban

bevonják

a

döntések

előkészítésébe.
-

Olvasókör foglalkozásainak megtartása a célcsoport igényeinek megfelelően.

-

Vállalkozói fórum szervezése – egy alkalommal, melynek célja a meglévő
vállalkozások megerősítése, fejlesztése, a munkahelyteremtés és megtartás.

-

Részvételi fórum tartása – egy alkalommal: a helyi társadalmat érintő kérdések
megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása.
Kiscsoportos, strukturált beszélgetések, tágabb közösséget megszólító
találkozók szervezése.

-

Tanulmányutak megszervezése, melyek célja tapasztalat gyűjtés az őrségi
hagyományok őrzésével, átadásával kapcsolatosan. Ismerkedés az Őrség
látnivalóival, természeti kincseivel, hagyományaival. Közösségfejlesztés, a
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szakmai úton résztvevők közötti együttműködés fejlesztése, kapcsolatok
erősítése. (Őrségi tanulmányút)
-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelynek a
közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez.

Ehhez

kapcsolódó

program

megvalósítása:

Ádventi

Gyertyagyújtás – Helyszíne: Kapuvár, Fő tér. A programon sor kerül Kapuvár
jellegzetességeinek népszerűsítésére, gasztronómiai-, zenei- és egyéb
kulturális programok.
13. negyedév (2022.01.01. – 2022.03.31.)
-

Részvételi fórum tartása egy alkalommal: a helyi társadalmat érintő kérdések
megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása.
Kiscsoportos, strukturált beszélgetések, tágabb közösséget megszólító
találkozók szervezése.

-

Vállalkozói fórum szervezése – egy alkalommal, melynek célja a meglévő
vállalkozások megerősítése, fejlesztése, a munkahelyteremtés és megtartás.

-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelynek a
közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez. Ehhez kapcsolódó program megvalósítása: Készítsünk
Böllérmájat!
programon

– Helyszíne: Kapuvár, Hany Istók Kerékpáros Centrum . A
sor

kerül

Kapuvár

jellegzetességeinek

népszerűsítésére,

gasztronómiai-, zenei- és egyéb kulturális programok.
-

Informatikai

szakember

nyilatkozata

az

infokommunikációs

akadálymentesítésről.
-

Közösségfejlesztő végzettség megszerzésének igazolása.

-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok elérhetővé tétele a társszervezetek
részére

-

A

támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmánykészítés, hozzáférhetővé tétele.
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-

A

projekt

keretében

elkészült

tájékoztató

anyagok

ingyenes,

online

elérhetőségének biztosítása.
14. negyedév (2022.04.01.– 2022.06.30.)
-

Kulturális programok szervezése, megvalósítása: olyan közösségfejlesztési
folyamatok, programok, szabadidős rendezvények megvalósítása, amelynek a
közösségi részvételre épülnek és hozzájárulnak a helyi identitástudat
elmélyítéséhez.

Ehhez

kapcsolódó

program

megvalósítása:

Hagyományteremtő majális kapuvári ízekkel. Helyszíne: Kapuvár, Fő tér. A
programon

sor

kerül

gasztronómiai-,

zenei-

Kapuvár
és

jellegzetességeinek

egyéb

kulturális

népszerűsítésére,

programok,

kiállítások

megrendezésére.
-

Tanulmányutak megszervezése, melyek célja a hagyományok ápolása,
megőrzése, továbbadása tapasztalatcsere révén.

-

Projektmenedzsment – és kötelező nyilvánosságbiztosítás feladatok ellátása
100%-os készültségben.

-

A projekt szakmai megvalósítása 2022. 05. 29-ig

-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
15. negyedév (2022.07.01. – 2022.09.30.)
-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
-

A projekt során megvalósított kulturális programok önerőből történő folytatása,
megvalósítása: Hagyományőrző Búcsú júliusban, Hagyományőrző Házhelyi
Nap és Hagyományőrző Kenyérszentelő Ünnepség Gartán augusztusban,
Kapuvár Szeretlek programjainak megszervezése szeptemberben.

16. negyedév (2022.10.01. – 2022.12.31.)
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-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
17. negyedév (2023.01.01. – 2023.03.31.)
-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
18. negyedév (2023.04.01. – 2023.06.30.)
-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
-

A projekt során megvalósított kulturális programok önerőből történő folytatása,
megvalósítása – Hagyományteremtő Majális kapuvári ízekkel (május 1.)

19. negyedév (2023.06.30. – 2023.09.30.)
-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
-

A projekt során megvalósított kulturális programok önerőből történő folytatása,
megvalósítása: Hagyományőrző Búcsú júliusban, Hagyományőrző Házhelyi
Nap és Hagyományőrző Kenyérszentelő Ünnepség Gartán augusztusban,
Kapuvár Szeretlek programjainak megszervezése szeptemberben.

20. negyedév (2023.10.01. – 2023.12.31.)
-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
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támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
21. negyedév (2024.01.01. – 2024.03.31.)
-

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes
bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, tájékoztató anyagok illetve a
támogatással

megvalósított

projekt

általánosítható

tapasztalatainak

bemutatását tartalmazó tanulmány folyamatos elérhetőségének biztosítása.
Együttműködések,
a célkitűzések elérésébe bevonásra kerülő közösségek, csoportok
Cél a helyi szereplők együttműködésének élénkítése, az alulról jövő kulturális,
közösségi kezdeményezések támogatása, a Kapuváron élő emberek és közösségeik
minél több esetben kapják meg a számukra fontos támogatást, segítséget, minél több
tevékenység, szolgáltatás elérhető legyen számukra.
A Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló projektek, tevékenységek és szolgáltatások
kialakításában, fenntartásában, valamint működtetésében együttműködnek:
-

Önkormányzat, költségvetési szervei és intézményei
területi és helyi közigazgatási, köznevelési, kormányzati szervek és ezek
intézményei,
non-profit szervezetek: alapítvány, egyesület, közhasznú társaság, egyház,
egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, csoportok

A projekt konzorciumi partnere a Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és
Muzeális Kiállítóhely, melynek fő feladta Kapuvár város kulturális életének szervezése,
a helyi hagyományok ápolása, megőrzése, különböző közösségek működésének
biztosítása, a hatékony közművelődési munka végzése, továbbá dokumentumok
gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása. Fontos mind a
gyermek, mind a felnőtt lakosság számára a kulturális értékek közvetítése, a
művelődési igények felkeltése és kielégítése.
Az intézmény mindenben együttműködik a projekt befejezését követően is a
projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében, s az addig elért
eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel is biztosítják.
A művelődési központ a projekt ideje alatt biztosítja a projektben szereplő egyes
programok megvalósításának helyszínét (pl. közösségi interjúk, közösségi
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beszélgetések, közösségi akciók, fórumok, stb.) Az intézmény, mint konzorciumi
partner biztosítja a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársakat is.
A célok elérése érdekében bevonásra kerül több közösség, csoport. A projekt során
kialakított együttműködési megállapodások a következő szervezetekkel készültek:
-

Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola
Bihar Község Önkormányzata
Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ
Bihar Község Önkormányzata
Gartáért Alapítvány
ÍzvadÁSZOK Kapuvár Gasztronómiai Egyesület

A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ, az ÍzvadÁSZOK Kapuvár
Gasztronómiai Egyesület, a Gartáért Alapítvány, a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti
Iskola és a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a projekt céljainak megvalósítása
érdekében a megvalósítás időtartama alatt együttműködik Kapuvár Városi
Önkormányzattal. Az intézmény vállalja, hogy részt vesz a programokon, a projekt
népszerűsítésében, a résztvevők delegálásában, a projekt szakmai programjainak
megvalósításához szakmai együttműködést biztosítanak, szakmai fórumokat tartanak
civilek bevonásával. Valamint szóróanyagok, kiadványok, plakátok elhelyezését
biztosítja a szervezet székhelyén, telephelyén. Partnerként vállalja, hogy részt vesz a
projekt fejlesztésében, megvalósításában, fenntartásában. Szakmai hátterével
segítséget nyújt a programok során, valamint aktív részvételével hozzájárul a projekt
sikeréhez.
Kapuvár a tervek megvalósításához további együttműködéseket tervez. Érdemes
közös kezdeményezéseket indítani, kihasználva a térségi potenciált.
A kulturális élet kibontakoztatásában szerepet tölthetnek be Kapuvár testvérvárosi
kapcsolatai is. A nemzetközi együttműködés tekintetében a jó gyakorlatok átvétele és
a tapasztaltok megosztása mellett, a hosszú távon versenyelőnyt jelentő nemzetközi
tapasztaltszerzés s a nemzetközi vonzás megerősítése is célkitűzés. A város
közösség életének fejlesztéshez, a város megújult szolgáltatási kapacitáshálójának
bővítéséhez elengedhetetlen a hazai tapasztalatok mellett, a testvérvárosainknál
megtalálható tudás és jó gyakorlatok átvétele, a jó gyakorlatok kölcsönös
megismerése, a kisközösségek tapasztalatszerző találkozásainak megszervezése és
lebonyolítása.
Az együttműködések tématerületei:
-
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a közösségi funkciót segítő programok, jó gyakorlatok megismerése,
adaptációja,
civil szervezeti tapasztalatok megismerése, tapasztalatok cseréje
innovatív eszközök a közösségépítésben, a város kulturális és művészeti
területeinek fejlesztésében

-

tapasztalatszerzés

A tervezett programok megvalósításához hozzájárul Bihar Község Önkormányzata is
azzal, hogy vállalják a programokon való közös részvételt, a projekt népszerűsítését,
résztvevők delegálását. A projekt szakmai programjának megvalósításához szakmai
együttműködést biztosítanak. Szóróanyagok, kiadványok, plakátok elhelyezését
biztosítják. Bihar Község Önkormányzata is vállalja, hogy részt vesz a projekt
fejlesztésében, megvalósításában, fenntartásában, szakmai hátterével segítséget
nyújt a programok során, s aktív részvételével hozzájárul a projekt sikeréhez.
A felsorolt együttműködő szervezeteken kívül a célkitűzések elérésébe bevonásra
kerülnek a Kapuváron működő civil szervezetek, művészeti csoportok is, akik önkéntes
munkájukkal, szakmai tapasztalataikkal, színpadi előadásaikkal hozzájárulnak a
rendezvények megvalósításához. A szakmai tapasztalatcserék, tanulmányutak két
érintettje a Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület és Kapuvár Néptáncegyüttes. Ez
utóbbi nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is képviseli Kapuvárt, bemutatva a
kapuvári hagyományokat, s tovább építve a partnerségi együttműködéseket. Céljuk a
hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása tapasztaltcsere révén.
Kommunikáció
A közösségfejlesztési folyamatok során nagy hangsúlyt kell fektetni a lakosság
tájékoztatására, az aktuális információk folyamatos megosztására. A kommunikációs
tevékenység célja, hogy biztosítsa a projekt eredményeinek minél szélesebb körű
megismertetését a nyilvánossággal. A program az érintettek minél szélesebb körének
bevonásával történik, a párbeszéd rendszeresen szervezett fórumokon keresztül
zajlik, kialakítva az elköteleződést a projekt iránt.
A program során kialakított és tovább fejlesztett kommunikációs és információs
csatornák a program befejezését követően is rendelkezésre állnak majd. A
kommunikációs eszközök alkalmazása során alapvető fontosságú a célcsoport
számára a projekt céljainak, üzeneteinek tudatosítása, az eredmények terjesztése, az
érdeklődés felkeltése és a projekt megismertetése.
Fontos a megfelelő kommunikációs csatorna működtetése. Az időszakosan megjelenő
tájékoztatók, ismertetők, beszámolók megjelenésének gyakorisága az aktuális
információk tartalmától és mennyiségétől függ, illetve az aktualitásnak megfelelően
történik.
A kommunikációs eszközök
-
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elektronikus levél
helyi nyomtatott és elektronikus sajtó
honlapok, közösségi oldalak

-

helyi rádió, televízió
tájékoztató fórumok
hirdetőtáblák

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása az előírásokat figyelembe
vételével történik, az egyes eseményekről fotódokumentációkat készítünk, illetve a
megfelelő méretű táblákat kihelyezzük
Projekt költségvetése
A projekt keretében kizárólag olyan költségek kerültek betervezésre, amelyek
szorosan kapcsolódnak a szakmai megvalósítók munkavégzéséhez és a projekt
sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a projektben felmerült megvalósítási költségeket
Költségtípus

Költségtípus

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Megalapozó
dokumentum

Mennyiség Bruttó
egységár
(Ft)
1 db
2.000.250

Bruttó
összesen
(Ft)
2.000.250

Projekt előkészítés költségei: 2.000.250
Eszközbeszerzés Nyomtató
1 db
317.500
317.500
Számítógép
1 db
222.123
222.123
Monitor
1 db
31.750
31.750
Laptop
1 db
399.415
399.415
Beruházáshoz kapcsolódó költségek: 970.788
Marketing,
Új
akadálymentes 1 db
500.000
500.000
kommunikációs
weboldal
szolgáltatások
Egyéb kommunikációs 1 db
költségei
tevékenységek
288.855
288.855
költségei (szórólapok,
kiadványok
Szórólapok a nagy 8 alkalom
kulturális
508.000 4.064.000
rendezvényekhez
Egyéb szakértői fordítás, tolmácsolás, 1 alkalom
254.000
254.000
szolgáltatás
lektorálás költsége
költségei
a település közösségi 1 fő
tevékenységének
49.000
98.000
történeti feltárásának
megbízási díja
Vállalkozói
fórum 5 alkalom
60.000
300.000
(megbízási díj)
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Civil fórum (megbízási
díj)
3 szakkör előadói díja
(10
alkalommal,
alkalmanként 20.000 Ft
+ ÁFA
Népismereti
tábor
(előadói díj 3 alkalomra,
1 alkalom/2nap)
Helyi
közösségek
képzése (előadói díj 4
alkalomra, 1 alkalom/3
nap)
Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége
Egyéb
Rendezvényszervezés
szolgáltatási
és kapcsolódó ellátási,
költségek
„catering”
költségek,
reprezentációs
költségek.
(rendezvényszervezés
4
nagy
kulturális
rendezvényhez,
rendezvényenként
2
alkalommal)
Rendezvényszervezés
és kapcsolódó ellátási,
ún.
„catering”
költségek,
reprezentációs
költségek
(egyéb
programokhoz
kapcsolódó
catering
költségek)
Képzéshez
Képzés
költsége
kapcsolódó
résztvevőnként
költségek
(közösségi
animátor
OKJ képzés 3 fő
részére)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
Szakmai
munkabér
(szakmai
megvalósításhoz vezető)
kapcsolódó
foglalkoztatást terhelő
személyi jellegű adók,
járulékok
ráfordítás
(szakmai vezető)
Munkabér
(helyi
közösségfejlesztő) x 2
fő
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5 alkalom

60.000

300.000

25.400

762.000

50.800

152.400

76.200

304.800

154.710

154.710

30 alkalom

3 alkalom

4 alkalom

1 db
1 db

14.989.204 14.989.204

1 db

2.256.798

2.256.798

370.000

370.000

3 fő

szolgáltatások költségei: 24.794.767
45 hónap
180.000 8.100.000
45 hónap
-

1.253.385

80.000

7.200.000

90 hónap

Adók, járulékok (helyi 90 hónap
875.520
közösségfejlesztő)x2 fő
HEP
megújítása 1 db
100.000
100.000
(megbízási díj)
foglalkoztatást terhelő 1 db
adók, járulékok (HEP
17.550
17.550
megújítása)
Közművelődési
1 db
rendelet
megújítása
100.000
100.000
(megbízási díj)
Foglalkoztatást terhelő 1 db
adók,
járulékok
17.550
17.550
(közművelődési
rendelet)
Szakmai
utazási
költség 64 alkalom
megvalósításhoz (képzéshez
10.000
640.000
kapcsolódó
kapcsolódó)
útiköltség,
szállásköltség (belföldi 1 alkalom
kiküldetési
tanulmányút,
331.040
331.040
költség
Mezőkövesd)
szállásköltség (külföldi 1 alkalom
155.000
155.000
tanulmányút – Bihar)
útiköltség
(külföldi 1 alkalom
tanulmányút
–
1.066.000 1.066.000
Hrubieszów)
útiköltség
(külföldi 1alkalom
372.000
372.000
tanulmányút – Bihar)
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 19.588.045
Szakmai
Szakmai
2 db
megvalósításhoz megvalósításhoz
694.941
694.941
kapcsolódó
kapcsolódó
anyagköltség
anyagköltség
Célcsoport
Utazási költség (belföldi 1 alkalom
útiköltsége
tanulmányút
–
372.000
372.000
Mezőkövesd)
Adók, közterhek
Catering
költségeket terhelő reprezentációs
329.072
329.072
költség
Projektmenedzsmenthez
igénybevett 1 db
1.249.900 1.249.900
szakértői szolgáltatás díja
2.645.913
Összesen: 49.999.763
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Monitoring és értékelés
A monitoring és értékelési tevékenység a megvalósítás során elért eredmények
számszerűsítése, az adatgyűjtés és elemzés elengedhetetlen a hosszú távú stratégia
sikeres megvalósítása során. Az indikátorok, mutatószámok elemzése alapján
lehetőség nyílik a kitűzött célok eléréséhez szükséges korrekcióra, esetlegesen új
feladatok meghatározására.
Folyamatos, folyamatba épített monitoring tevékenységet végzünk. A monitoring a
helyi projektek tervezése során meghatározott célok teljesülésének a vizsgálatát
jelenti. A monitoring célja időszerű és releváns információk biztosítása arról, hogy a
projektek a kitűzött céloknak megfelelően haladnak-e, feltárja az esetleges
sikertelenség okait, korrekciós lépéseket ajánl.

A vállalt indikátorok:
A helyi társadalmi akciókban részt vevők száma: a megvalósult társadalmi akciókon,
programokon részt vett lakosság száma: 1500 fő
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek
száma: 20 fő, de a megvalósításra kerülő programokon a cél, hogy minél nagyobb
számú hátrányos helyzetű személy kerüljön bevonásra.
A stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal – félidei – értékelésre is sor
kerül – a beavatkozások eredményeinek és hatásainak megítélése végett. Az
értékelés alapján válhat szükségessé a felülvizsgálat és módosítás. A folyamatos
monitoring tevékenység során be kell mutatni, hogy az intézkedéshez kapcsolódó
eredményindikátorok értékeit a megvalósítás során és azt követően milyen módon lesz
dokumentálva, igazolva. A megvalósult projektről rendszeresen be kell számolni. A
monitoring és értékelő tevékenység elválaszthatatlan részei a saját tevékenység
elemzése, a felhasznált működési és fejlesztési források és a monitoring
eredményeinek összevetései is. Az értékelés során figyelembe vesszük a
következőket:
-

a fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez?

-

milyen mértékben teljesültek az elvárt, tervezett eredmények?

-

az időarányosan elvárható teljesüléshez képest milyen arányban álla félidőig
ténylegesen megvalósult teljesítés?

-

hogyan alakul a felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények
egymáshoz való viszonya?

-
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melyek voltak a választott eszközök előnyei, hátrányai, korlátai, más területeken
jelentkező hatásai?

Az értékelés eredményének függvényében kell dönteni a felülvizsgálatról,
módosításokról. A megvalósítás során elért eredmények kommunikációja folyamatos
(szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések). A monitoring és értékelési feladatok
ellátására használt kommunikációs felületek megegyeznek az általános
kommunikáció leírásában foglaltakkal (közösségi média felületek, weboldalak,
nyomtatott sajtó, kiadványok, helyi televízió csatornák)

Kockázatelemzés
Felmerülő kockázatok

kockázatkezelési stratégia

jogszabályi változások, melyek a
projekt elemeinek működését
negatívan érintik

jogszabályi környezet folyamatos
figyelése, az előírások betartása, jogi
szakértő tevékenysége

eljárások, döntések engedélyeztetés
elhúzódása

ütemterv készítésekor a kockázat
figyelembe vétele, plusz időszakok
betervezése

hatáskörök és szerepek változása

a folyamatokat úgy kell felépíteni, hogy
ezeket a változásokat zökkenőmentesen
lehessen kezelni

Célcsoport motiváltsága csökken,
egyéni motiváció hiánya

a motiváció folyamatos fenntartása
szakemberek segítségével.

Tájékoztatás hiánya, a lakosság nem
kap megfelelő tájékoztatást a
projektről. A projekt lakosság általi
támogatottsága csökken

Nyilvánosság biztosításával egy megfelelő
szakmai tapasztalattal rendelkező személy
megbízása, akinek feladata lesz a
lakosság teljes körű tájékoztatása.

Finanszírozási problémák. A projekt
előzetes költségterve nem fedi
pontosan a megvalósítás költségeit.
Az adott költségkeretből nem tud
megvalósulni a beruházás.

A költségeket árajánlatok bekérésével,
tervezői költségbecslés alapján tervezzük,
kalkulálva az inflációval.

Az ütemterv nem megfelelően
tervezett. A megvalósítás időbeni
csúszása

Jól átgondolt ütemterv készítése,
változásmenedzsment, ha szükséges,
ütemterv módosítása

Menedzsment munkatársak nem
megfelelően felkészültek, nem
megfelelően működő menedzsment
szervezet

A menedzsment tevékenységet az
elvárásoknak megfelelően humán
erőforrással rendelkező szervezet végzi.
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Nem megfelelő szakmai megvalósítók
alkalmazása.

A kiválasztásuk szakmai alapokon fekszik.

Partnerségi együttműködések
kockázata, a vállalt feladatokat nem
képesek ellátni.

Az együttműködő partner kiválasztásánál
olyan szervezetek kerültek előtérbe,
melyek legalább egy évtizede képesek
működtetni és fenntartani
szolgáltatásaikat.

A jogszabályok változásának projektre gyakorolt hatása elég magas lehet, de a
kockázatok elkerülhetők, mivel az érintett személyek folyamatosan figyelemmel kísérik
a változásokat, s ennek megfelelően cselekednek. A társadalmi kockázatok jelen
projektre nézve közepesnek számítanak, ugyanis a tervezett fejlesztések
megvalósítása egy évek óta fennálló társadalmi igény kielégítésére jönnek létre. A
rövidtávon közvetlenül tapasztalható eredményeket nem produkáló, kitartást igénylő
programok a résztvevők elköteleződését gyorsan gyengítik. Az egyéni motiváció
folyamatos fenntartására az esetmenedzserek felkészítése, egyes programelemek
mellett biztosított támogatási formák adnak garanciákat. Fontos, hogy a személyes
érdekeltség fenntartására kiemelt figyelmet fordítson a program. A finanszírozás
formája, mivel utófinanszírozás, kockázatot rejt. Hatékony és precíz menedzseléssel
a kifizetési igénylések lehívása folyamatossá tehető. Kockázatot jelent a nem
megfelelően működő menedzsment szervezet, de valószínűsége alacsony, mivel e
tevékenységet az elvárásoknak megfelelően humán erőforrással rendelkező
szervezet végzi. A szakmai vezető és a szociális munkások kiválasztása a vonatkozó
előírásoknak megfelelően a szakmai tapasztalataik figyelembevételével történt, így
nem jelentenek kockázatot. Kockázatot rejt a széles körű partnerségre építő
együttműködési terv, ha a megállapodásban vállalt feladatokat nem képesek tovább
ellátni. Az együttműködő partnerek kiválasztásánál olyan szerveztek kerültek előtérbe,
amelyek több évtizede képesek működtetni és fenntartani szolgáltatásaikat.

Horizontális célok:
Esélyegyenlőség
A cselekvési tervben szereplő események megvalósítása során figyelembe vesszük
az esélyegyenlőségi szempontokat. Figyelmet kell fordítani a település hátrányosabb
helyzetben élőire, egyenlő esélyeik megteremtésére, a társadalmi igazságosság
szabályainak betartására, a fenntartható fejlődés elvein alapuló gazdasági és
társadalmi fejlődés megvalósítására.
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A helyi cselekvési terv végrehajtása során az esélyegyenlőség érvényesítése azt
jelenti, hogy
-

-

-

a képességek kibontakoztatása kapjon az eddigieknél szélesebb teret
a feltételek egyenlőségének a biztosítása: minden kapuvári lakos
megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a létrehozott szolgáltatásokhoz,
bekapcsolódhasson a különböző tevékenységekbe
a
bánásmódok
egyenlőségének
biztosítása:
a
szolgáltatásokat,
tevékenységeket diszkrimináció-mentesen kell biztosítani, és ahol, amikor
lehetséges, hozzá kell járulni az előítéletek csökkentéséhez.
A szolgáltatások, programok közvetlen vagy közvetett módon járuljanak hozzá
a társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez.

A kapuvári lakosok részvételét biztosítani kell a cselekvési terv végrehajtását szolgáló
projektek, tevékenységek minden szakaszában: a tervezésben, a megvalósításban és
az értékelésben egyaránt.
A projekt közvetlen módon járul hozzá a település esélyegyenlőségi céljainak
megvalósulásához. A fejlesztés az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe
vételével valósul meg, semmilyen módon nem kirekesztő egyetlen társadalmi
csoporttal szemben sem. A programok és műveletek kidolgozása során minden
társadalmi rétegre tekintettel kell lenni. A civil részvétel és aktivitás megerősítésével a
lakosság intenzív bevonása történik meg, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű
lakosság integrálásához és a közösségépítő aktivitásának növeléséhez. A projekt a
nyilvános eseményeken, kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Fenntarthatóság:
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül,
hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék
szükségleteiket. A fenntartható fejlődésnek ezért három egyenrangú pillére a
gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. A tények, a
körülmények és a tényezők rendszerszerű figyelembevételével, ezek hatásainak
tervezésével igyekszünk a fő célokat megfogalmazni és megvalósítani. A fenntartható
fejlődés egyik legfontosabb szempontja az erőforrás-gazdálkodás területén, hogy ne
veszélyeztessük a következő nemzedékek, generációk fejlődési és környezeti
erőforrása készleteit. Az erőforrások kezelése során figyelembe vesszük a környezet
eltartó képességének korlátait, lehetőségeink szerint gondot fordítunk a biológiai
sokféleség megőrzésére. Ösztönözzük a környezet védelmére irányuló törekvéseket,
követjük a környezeti fenntarthatósági elveket, odafigyelünk a megújuló
energiaforrások használatára. Szem előtt tartjuk környezetünk védelmét, a
fejlesztések kapcsán érvényesítjük a klíma – és környezetvédelmi elveket. Olyan
intézkedéseket szándékozunk megvalósítani, amelyek a helyi adottságokhoz
igazodva a lehető legkisebb terhelést jelentik a környezet számára. Ezek alapján a
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kapuvári lakosok környezettudatos személetének elmélyítése érdekében a
közösségfejlesztő koncepció végrehajtása során is a következőket kell figyelembe
venni környezetünk fenntarthatóságával kapcsolatban:
-

környezetünk követelményeinek elfogadása és megtartása
az emberi szükségleteink kielégítse és a megfelelő környezeti állapot között
egyensúly biztosítása
természeti erőforrásaink fenntartható használata
meglévő értékeink védelme és megőrzése
hosszú távon egészséges környezetünk biztosítása

A Cselekvési Terv az alábbi dokumentumok felhasználásával, figyelembevételével
készült:
-
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Kapuvár Város Településfejlesztési Koncepciója
Kapuvár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
„A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron” című projekt beszámoló
dokumentumai a közösségi interjúkról és közösségi beszélgetésekről

