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Hírek

Háromnapos belföldi tanulmányutak

A „Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 kiemelt 
projekt keretében 18 megyére 
(Közép-magyarországi régió ki-
vételével) kiterjedő háromnapos 
ingyenes tanulmányutat szer-
vez 2018. június 19. és október 
31. között A rendezvényeken 
a házigazda megye kulturális 
intézményrendszerének jó gya-
korlatai mellett helyszínlátoga-
tásokkal és szakmai fórumokkal 
segítjük a hazai kulturális intéz-
mények és civil szervezetek ta-
pasztalatcseréjét.

A tanulmányutak a hazai 
kulturális jó gyakorlatok, fenn-
tartható tevékenységek megis-
mertetését, a kulturális intéz-
mények közötti kapcsolati háló 
kialakítását, valamint a szakmai 
együttműködések megerősítését 
hivatottak elősegíteni. A ren-
dezvénysorozat kiemelt célki-
tűzései között szerepel a közös-
ségfejlesztésen, önkéntességen, 

esélyegyenlőségen, közösségi 
alapon működő intézményi mo-
dellek megismertetése, fenntart-
ható tevékenységek bemutatása.

A tanulmányutak konferen-
cia napján (2.nap) lehetőség van 
adott intézmény, civil szervezet, 
csoport, helyi értéktár bemutat-
kozására is „minikiállítás” ke-
retében a központi rendezvény-
helyszínen biztosított kiállító 
térben.

A tanulmányutak  
résztvevői lehetnek:

„A helyi identitás és kohé-
zió erősítése” TOP-5.3.1-16 és 
TOP-6.9.2-16 közösségfejlesztő 
folyamatokat támogató felhívás-
ra támogatási kérelmet benyújtó, 
ill. támogatott önkormányza-
tok, civil, egyházi és egyéb szer-
vezetek, intézmények és azok 
munkatársai; a közösségfejlesztő 
folyamatokat megvalósító ön-

kormányzatok, civil, egyházi és 
egyéb szervezetek, intézmények 
és azok munkatársai; a kulturá-
lis intézmények és szervezetek 
képviselői, szakmai munkatár-
sai; a kulturális intézményrend-
szer közösségfejlesztési folya-
matok támogatására, közösségi 
kezdeményezések befogadására 
történő felkészítése érdekében, 
a kapcsolódó képzéseken részt 
vevő személyek.

A tanulmányutak  
felépítése:

Első napon a résztvevők az 
ország távolabbi pontjairól az 
adott megyébe utaznak, ahol 
már délután szakmai progra-
mon vesznek részt: közművelő-
dési intézmény, múzeum vagy 
könyvtár jó gyakorlatának meg-
ismerése a cél.

A második nap délelőttjén a 
résztvevők szakmai konferen-
cián vesznek részt, ahol előa-
dások keretében átfogó képet 
kapnak a megyében folyó kö-
zösségfejlesztési, önkéntességi, 
társadalmiasítási, esélyegyenlő-
ségi illetve értéktári munkáról. 
A bemutatott gyakorlatok, illet-
ve módszertani elemek adaptál-
hatók más települések közössé-
geire. 

A harmadik nap délelőttjén 
szintén szakmai programon 
vesznek részt az érdeklődő szak-
emberek, a közös ebédet követő-
en hazautaznak a résztvevők.
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Nemzetközi tanulmányutak 

A Cselekvő közösségek projekt ke-
retében, az aktív közösségek meg-
ismerkedését, tapasztalatcseréjét a 
hazai és nemzetközi tanulmányu-
tak és szakmai műhelyek szervezé-
se is elősegíti. 

A Szabadtéri Néprajzi Múze-
um által az Európai Unió tagálla-
maiba szervezett nemzetközi ta-
nulmányutakra (Budapest és Pest 
megye kivételével) településenként 
2-2 fő jelentkezhet, összesen 200 
szakember szakmai látogatásának 
megszervezésére van lehetőség. 
A nemzetközi tanulmányutakra 
a kulturális intézmények–, és ci-
vil szervezetek tagjait, dolgozóit, 
valamint azokat az önkormány-
zati képviselőket várjuk, akiknek 
munkájában fontos szerepet kap 
a közösségfejlesztés, a kulturális 
esélyegyenlőség, és akiket érdekel 
a kulturális intézmények közösségi 
alapú (társadalmiasított) működte-
tése. 

A tanulmányutakon a résztve-
vők könyvtárakat, múzeumokat, 
kulturális intézményeket és civil 

szervezeteket látogatnak meg, to-
vábbá aktív közösségek tagjaival 
találkoznak. Az intézmények, kiál-
lítások megtekintésén túl beszélge-
tésekre, műhelymunkákra és előa-
dásokra is sor kerül.

Kiemelt témák: 

–  Az intézmények közösségi alapú 
(társadalmiasított) működtetése;

–  Önkéntesség, önkéntesek szerepe; 
–  A közösségek bevonásának, akti-

vizálásának lehetőségei;
–  A kulturális közösségfejlesztéssel 

kapcsolatos tapasztalatok;
–  A kulturális esélyteremtés: hátrá-

nyos helyzetűek, kisebbségek el-
érése, közösségi integrációjuk;

–  A különböző kulturális intézmé-
nyek együttműködésének lehető-
ségei, ennek nehézségei és előnyei.

A tanulmányutak legfőbb célja, 
hogy elősegítse a közösségfejlesz-
tési folyamatokat, jó gyakorlatok 
megismerésével, fenntartható 

tevékenységek adaptálásával, új 
kezdeményezésekkel gazdagítsa a 
társadalmiasítási folyamatokat és 
kapcsolati hálót hozzon létre a ta-
nulmányutak résztvevői, a küldő és 
a fogadó intézmények között. 

A tapasztalatok hozzáférhető-
vé tételének elősegítése érdekében 
településenként a résztvevőknek 
megadott szempontok alapján 
részletes útibeszámolót kell készí-
teniük, melyekből tanulmánykötet 
fog születni.

A tanulmányutakat 2018 júliusa 
és 2019 nyara között szervezzük.

A célállomások között szere-
pel többek között Ausztria, Szlo-
vákia és Erdély, Lengyelország, 
Horvátország, Németország, Bel-
gium is. 

A tanulmányutakon való rész-
vétel ingyenes, a projekt fedezi az 
útiköltséget, a szállás, étkezések, 
biztosítás, belépők díját. A jelent-
kezés során előnyt jelent az angol 
nyelvtudás vagy a célország nyelvé-
nek ismerete, de minden csoport-
tal kísérő is utazik.

Egynapos szakmai műhelyek 

A „Cselekvő közösségek - aktív 
közösségi szerepvállalás” kiemelt 
projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-
00001) során, a konzorciumi part-
nerekkel közösen – az Országos 
Széchényi Könyvtár szervezésé-
ben – 18 alkalommal egynapos 
szakmai műhelynapokat rendez-
tek az érintett települési önkor-
mányzatok képviselő tagjainak és 
hivatali munkatársainak, összesen 
mintegy 750 fő bevonásával. 

A műhelynapok célja az volt, 
hogy a résztvevők áttekintést kap-
janak, A ”Helyi identitás és kohézió 
erősítése” (TOP-5.3.1-16, TOP-
6.9.2-16) és a Cselekvő közösségek 
projekt konstrukciók összefüggé-
seiről, módszertani alapjairól és 
a gyakorlati megvalósítás lehető-
ségeiről. Az első előadásokon a 
szakmai vezetők a Cselekvő kö-
zösségek kiemelt projektet mutat-
ták be, a délutáni workshopokon 

pedig „Praktikum és elmélet” cím-
mel a közösségfejlesztési folyamat 
tervezésének és lebonyolításának 
a megvalósítás időszakában fel-
merülő kérdéseivel foglalkoztak 
a résztvevők. A további szakmai 
napok előadásaiban és gyakorlati 
megoldásaiban – figyelembe véve a 
nyertes pályázatok növekvő számát 

– a hangsúly áthelyeződött a felké-
szülésről a már beadott pályázatok 
megvalósításának kérdéseire.


