
Közösségi munkához 
kisközösségi rádiók 

A kisközösségi rádiók jó esélyt és eszközt jelenthetnek 
a helyi közösségi munkához vidéken, falvakban, kisváros-
okban és nagyvárosok szomszédsági közösségeiben. 

A pályázat célja, hogy kis kokalitásokat vagy speciális 
célcsoportot szólaltasson meg. Korlátozott vételkörzetet 
kínál, s helyi cselekvő közösségeket feltételez, vagy ilye
nek létrejöttét inspirálja. Ezt garantálja a pályázó helyhez 
kötődésének feltétele is. 

Versenyre itt nemigen kell számítani, hiszen elvileg 
minden kezdeményező alapíthat majd rádiót, ha nem esik 
ki formai okokból a meglehetősen szélesre tárt pályázói 
körből. Viszonylag kis kapacitásokkal - önkéntes munká
val, egyszerű felszerelésekkel, s mivel nincs kötelező mi
nimális adásidő megszabva: napi néhány órában - nyílik 
lehetőség rádiózni. Anyagiak főként az alapításhoz kelle
nek - max. néhány százezer Ft - ; a folyamatos működtetés 
nagyon szolidnak - max. néhány tízezer Ft/hó - mutatko
zik. Több szervezet is készül a segítségnyújtásra: az M M I 
Közösségfejlesztési osztálya keretében, a Teleházszövetség, 
a Civi l Rádió, a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, 
a Nonprofit Médiaközpont Alapítvány - hogy csak néhá
nyat említsek. A felmerülő kérdéseket tisztázó szakmai fó
rumokat tervezünk régiónként, rövidebb figyelemfelhívó 
szórólapokat, nyomtatott és elektronikus kiadványokat, to
vábbá rövid gyakorlatias képzéseket az érdeklődők számára. 

Amiben a közösségi munkával foglalkozók alapvető se
gítséget nyújthatnalí a környezetükben a kisközösségi rádiók 
ügyével kapcsolatban: 

- felhívni rá a figyelmet, 
- segíteni a helyi közösség aktivizálásában, bevonásában, 

a közvetlen elindításban, 
- a pályázati- és műsorprogram építésében, 
- forráskeresésben, 
- l<apcsolatok leözvetítésében, 
- néhány helyen referenciaként ilyen rádiók alapítá

sában a közvetlen közreműködésünkkel is. 
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