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I.Bevezető
Deszk Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Tiszasziget Község
Önkormányzata, Ferencszállás Községi Önkormányzat, Klárafalva Községi Önkormányzat és
a „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület pályázati támogatást nyert a helyi lakosság
közösségi szerepvállalásának ösztönzését és a helyi felelősségtudat erősítését szolgáló
programok megvalósítására. A nyertes pályázat címe: „Helyi identitás és kohézió erősítése a
Tisza és a Maros közén”, azonosító szám: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005.
Vezető kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:
Tiszasziget Község Önkormányzat
Ferencszállás Községi Önkormányzat
Klárafalva Községi Önkormányzat
„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
A projekt megvalósítása: 2018.01.22. - 2021.04.22.
Projekt összköltsége: 40.000.000,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP-1.3.115-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállas” című
kiemelt projekt biztosítja.

II. A projekt célja
Átfogó cél: Az adott célterületen élő lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönzése és a
helyi felelősségtudat erősítése.

Specifikus cél:
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1.) a közösség szakmai és szervezeti hátterének megteremtése
2.) a célterületen megvalósuló közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés
támogatása
3.) a helyi tudástőke hálózati szintű kiterjesztése és az identitás megerősítése a
közösségfejlesztési célok elérése érdekében
4.) a céltelepüléseken élők életminőségének javításával a helyi identitás és kohézió
fokozása
A támogatással immár megvalósítható projektünk célja a közösség szakmai és szervezeti
hátterének megteremtése, a célterületen megvalósuló közösségi kezdeményezések és
közösségfejlődés támogatása, a helyi tudástőke hálózati szintű kiterjesztése és az identitás
megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében, és végül, de nem utolsó sorban
az érintett településeken élők életminőségének javításával a helyi identitás és kohézió
fokozása.

III. A projekt várható eredménye
A program eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a
helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az
önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás valamint alulról szerveződve
kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi
identitás, valamint a településhez való kötődés.

IV. A projekt célcsoportja
A részt vevő települések lakossága, összesen: 6831 fő

V. A projekt ütemezés
1. ütem: Közöségi tervezés
Közösségfejlesztő munkatársaink a közösségszervezés- és fejlesztés módszertanát
alkalmazva alakították ki az együttműködést a helyi lakossággal. Felkészítették és bevonták
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őket a közösségi tervezés folyamatába (közösségi interjú, közösségi beszélgetés, közösségi
felmérés) amelynek eredményeként elkészült a Helyi Cselekvési Terv, amely alapján került
kialakításra a különböző programok, az akciók és folyamatok sorozata, tematikája, illetve a
projekt rendezvénynaptára.
A közösségi tervezéssel létrejött programokat jobban magáénak érzi a lakosság, véleményük
tükröződése a programtervekben megalapozza a sikeres megvalósítást.
A sikeres előkészítésnek köszönhetően nemcsak a közösségi tervezés során, hanem a
közösségfejlesztés

eredményeként

a

konkrét

rendezvények,

folyamatok,

akciók

megvalósításában is számíthatunk a közösségek, a helyi polgárok segítségére, aktív
részvételére.
2. ütem: Programok, akciók, folyamatok megvalósítása
Programok, akciók, folyamatok megvalósítása a közösségi tervezés eredményeit figyelembe
véve.

VI. A közösségi tervezés módszertanának és folyamatának ismertetése
A célcsoport bevonása
A közösségfejlesztés egy folyamat, amely nem jöhet létre csak külső kezdeményezésre,
Ebben a folyamatban segít

a projektben közreműködő két fő közösségfejlesztő

kezdeményezése, szakmai irányítása és iránymutatása.
A közösségfejlesztés folyamatának első lépéseként a közösségek részvételével megvalósuló
felmerés és tervezés valósult meg, melynek elemei egymásra épültek az alábbi
tevékenységek megvalósulásával:
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1.) Közösségi interjú
A munka helyzetelemzéssel kezdődött: közösségi interjúkat készítettünk. A módszer lényege
a négyszemközti beszélgetés, amely a lakosság megszólításának és bevonásának egyik
fontos eleme, a kapcsolatépítés első lépése.
A közösségi interjúk folyamán betekintést nyerhettünk a helyiek mindennapi életébe.
Megismerhettük az emberek véleményét, közérzetét, az egyén és a közösség valós
kapcsolatát, valamint a közösség fejlesztési elképzeléseit.
A tevékenység célja az volt, hogy cselekvő részvételre buzdítson, valamint az, hogy a
közösség minél több tagja bekapcsolódjon a helyi társadalmi életbe.
Az interjúban három alapkérdés megválaszolása került fókuszba :
➢ Mit jelent számára itt élni?
➢ Min változtatna és hogyan?
➢ Mivel tud hozzájárulni a változáshoz?
A közösségfejlesztő irányításával lebonyolított közösségi interjúk lehetővé tették a „központi
mag” tagjainak kiválasztását és felkészítését.

2.) Közösségi beszélgetés
Második lépésként közösségi beszélgetéseket szerveztünk (településenként 4 alkalom),
amelyek alapját az interjúkon elhangzottak képezték. A közösségi beszélgetések célja, az
interjúk során szerzett tapasztalatok, közösségi problémák nyilvánosságra hozatala,
közösségivé tétele és azok megbeszélése. Célunk a leginkább fontos elemek meghatározása
és átbeszélése volt.
A közösségi beszélgetések a meghívott interjúalanyok és az általuk bevont szomszédok,
ismerősök és a helyi intézmények képviselőinek körében zajlottak.
A közösségi beszélgetések a felmerülő problémák, ötletek megbeszélésével, a jövőre
vonatkozó tervekkel, ötletekkel, egy kötöttségmentes, szabad beszélgetés formájában
zajlottak és szinte észrevétlenül cselekvő közösséggé alakították a résztvevőket.
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A közösségi beszélgetés témái:
1.Közösségi beszélgetés: a közösségi interjú eredményeinek megvitatása
2.Közösségi beszélgetés: a közösségi felmérés és eredményei
3.Közösségi beszélgetés: a Helyi Cselekvési Terv, és annak összeállítása
4.Közössség beszélgetés: az elkészült Helyi Cselekvési Terv bemutatása

3.) Közösségi felmérés
A közösségi beszélgetések során felmerült témák még szélesebb körben való bemutatása és
megvitatása közösségi felmérés segítségével valósult meg. A közösségi interjúk során, majd
az azt követő közösségi beszélgetések alkalmával elhangzott témákat körbejáró, mintegy 9
oldalas, 42 kérdésből álló kérdéssort hoztunk létre annak érdekében, hogy tovább pontosítsuk
és szűkítsük a közösség által leginkább elvárt programok, rendezvények és folyamatok körét.
A közösségi felmérés alkalmával a közösségfejlesztő, a bevont önkéntesek, a szomszédok
keresték fel egymást. A kérdőívek kitöltése önkéntesen, név nélkül, anonim módon történt.

4.) Helyi Cselekvési Terv összeállítása
A Helyi Cselekvési Terv a közösségi interjú, beszélgetés és felmérés eredményeire épülő, a
közösség által leginkább preferált programok, rendezvények, folyamatok összefoglaló
dokumentuma, amely nemcsak a településen élők szükségleteire, saját jövőjükre,
lakóhelyükre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza, hanem azt a módot is, ahogyan az egyén
maga szerepet vállal a tevékenységek előkészítésében és megvalósításában. A Helyi
Cselekvési Terv hosszabb távra, minimum 3 évre szól. A Helyi Cselekvési Terv
összeállításában az előzetes felmérések eredményeit felhasználva a lakosok, civil
szervezetek, az önkormányzatok és szakmai szervezetek együttesen állították össze. A helyi
cselekvési terv mellett a felmérések eredményeképpen a közösség igényeire válaszolva a
közös munka eredményeképpen kialakításra került a projekt 3 éves programtervezete is.
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VII.) A közösségi tervezés eredménye, programok, akciók, folyamatok megvalósulása a
projektben településeként
1) Deszk Község Önkormányzata
•

Közösségi interjú:

A közösségi interjúk 10 fő helyi lakossal kezdeményezett kötetlen beszélgetés formájában
zajlottak a közösségszervező iránymutatása alapján, külső segítő bevonásával annak
érdekében, hogy az interjúalanyokkal kötetlenebb legyen a kapcsolat. Összességében
elmondhatjuk, hogy tanulságos és igazán nagy élmény volt találkozni ezekkel az emberekkel,
akiktől sok segítséget kaptunk az előkészítési munkához, melyet a továbbiakban a közösségi
beszélgetésekkel és a közösségi felméréssel folytattunk. A közösségi interjúk összefoglalását
egy A/5-ös méretű kiadvány formájában elérhetővé tettük a település honlapján.

•

Közösségi beszélgetés:

A közösségfejleső irányításával illetve a közösségi interjúk során bevont aktív közreműködők
segítségével 4 alkalommal tartottunk közösségi beszélgetést Deszken a Faluházban és a
Polgármesteri Hivatalban. A beszélgetések témája a megvalósult közösségi interjúk, az ott
felmerült problémák, ötletek összegző kiértékelése, a mindenki számára legfontosabb elemek
meghatározása volt. A beszélgetéseken részt vevők mindvégig aktívak és tevékenyek voltak
és kifejezték részvételi szándékukat a programok előkészítésében és megvalósításában is. A
beszélgetések során számos igény, ötlet merült fel, melyek további egyeztetését,
konkretizálását a közösségi tervezés következő lépésében valósítottuk meg.
•

Közösségi felmérés

A közösségi felmérés során a közösségfejlesztő irányításával az előzetesen körvonalazódott
kérdéseket, ötleteket magába foglaló kérdéssorral keresték fel az önkéntesek a lakosságot,
mely során 20 db kérdőív került kitöltésre.
➢ A kérdőíveket kitöltők 60%-a nő, 40%-a férfi, az átlagos életkor 40 év.
➢ A legfiatalabb megkérdezett 21 éves, míg a legidősebb 63 éves volt.
➢ A megkérdezettek 90%-a több mint 10 éve él Deszken.
➢ A megkérdezettek közül 8 fő dolgozó, 6 fő nyugdíjas, 6 fő tanuló.
➢ A megkérdezettek mindegyike szeret Deszken élni.
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A közösségi felmérés összefoglalása:
Arra a kérdésre, hogy pontosan miért szeret a településen élni a legtöbben a családi kötődést
emelték ki, de nagyon sokan Deszket csendes, rendezett településnek értékelték. A
hagyományok tisztelete és ápolása, valamint az aktív közösségi- és kulturális élet is kiemelten
fontos a deszkieknek. A megkérdezettek szerint több olyan programra lenne szükség, amely
a település különböző korosztályait összefogja. A helyi lakosok büszkék a helyi értékekre és a
megkérdezettek 80%-a ismeri is azokat és fontos számukra hogy ezek körét bővítsük. Ismerik
és szeretik a helyi rendezvényeket is, melyeket magunkénak éreznek és szívesen vesznek
részt rajtuk. Kiemelték a felmérésben részt vevők a munkahelyteremtés fontosságát, a
közösségben élők életviteléhez korábban hozzátartozó egészséges önálló életmód
visszaállítását,

valamint

a

település

infrastrukturális

fejlesztésének

folytatását.

A

megkérdezettek 80%-a aktívan részt venne a közösségi életben. Többek között kiemelték a
helyi hagyományok és értékek megismertetésével kapcsolatos ismeretterjesztő és közösségi
rendezvényeket, a Nyugdíjas Klub programjait és a Horgászversenyt is. A válaszadók 90 %-a
tagja valamilyen civil szervezetnek. Sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének kiállításon,
közéleti rendezvényen, illetve klubok által szervezett eseményeken is. A megkérdezettek
100%-a venne részt szívesen a helyi hagyományok felelevenítéséről, megőrzéséről szóló
közösségi rendezvényen, és szívesen látnának ebben a témában hagyományteremtő céllal
egy települési nagyrendezvényt is. Mindenki támogatja, hogy továbbra is rendszeres
párbeszéd legyen a település vezetősége és a lakosság között. Szívesen vennének részt a
lakossági fórumokon, vállalkozói fórumon is. Arra a kérdésre, hogy vállalnának-e a közösségi
programokban szerepet, mindenki igennel válaszolt. A többség a szervezésben, a
lebonyolításban, zsűrizésben venne leginkább részt. A közbiztonság javítását célzó
ismeretterjesztő programokat a válaszadók 75 %-a tartja fontosnak és szükségesnek. A
településen a biztonságosabb közlekedés megteremtése érdekében a válaszadók 90 %-a úgy
gondolja, hogy további ismeretterjesztő programokra, rendezvényekre van szükség. Ebben a
kérdésben egyaránt fontosnak tartják az idősebb korosztály és a gyerekek tájékoztatását is.
Programok, akciók, folyamatok megvalósulása a projektben Deszken
A korábban rögzített tervek, elképzelések alapján a közösségi tervezés módszertanát
alkalmazva az alábbi rendezvények, programok és folyamatok megvalósítása történik:
1.) Közösségi akciók, tevékenységek, események:
•

Helyi Értékek Napja

•

Vállalkozói fórum
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2.) Programok, folyamatok:
•

Helyi értéktár bővítése, értéktár bizottság működtetése a közösség bevonásával
(lakossági fórum, Roll Up-ok és kiadvány készítése)

•

Művelődő közösségek ismeretterjesztő rendezvénysorozat

3.) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése:
•

Kerekasztal beszélgetések

4.) Közösségi Információs Pont kialakítása
5.) Bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását segítő programok
6.) Közlekedésbiztonsági programok
Helyi Értékek Napja. A projekt előkészítése során kirajzolódott, hogy szükség van egy olyan
kulturális rendezvényre, amely közelebb hozza egymáshoz a település idősebb és fiatalabb
lakosait.

A

programok

keretében

az

idősebbek

átadhatják

tudásukat

a

fiatalabbaknak, így őrizve meg pl.: a szövés, a hímzés, vagy a hagyományos ételek készítése
hagyományát. A nagyrendezvény célja, hogy felidézze, életben tartsa a helyi hagyományokat,
szokásokat, mesterségeket, bemutassa a csak a településre jellemző és lakói számára
különös jelentőséggel bíró szellemi, tárgyi és kulturális helyi értékeket. Kiállítás formájában
bemutatásra
utcájában

kerülnek

a

legkisebbeket

a

régi

mesterségeket

népi

játékok

és

helyi

értékeink,

vonultatjuk
kézművesség

fel

a

várja.

a

kipróbálás
A

kézművesek
lehetőségével.

gasztronómiai

kínálat

A
is

elsősorban a hagyományos ételekre épül. A kulturális műsorok keretében bemutatkozhatnak
konzorciumi partnertelepülések kulturális csoportjai is. A rendezvény a Deszki Művelődési Ház
és

Könyvtár,

helyi

civil

szervezetek

valamint

a

helyi

közösség

aktív

közreműködésével valósul meg. A nagyrendezvény hagyományteremtő céllal a projekt során
évi egy alkalommal kerül megrendezésre.
Vállalkozói fórum. A projekt előkészítés során felmerült, hogy szükség van a helyi
vállalkozások ösztönzésére a község népességmegtartó erejének növelése érdekében. A
vállalkozói aktivitás növelése, a fel nem ismert gazdasági potenciál kihasználása nemcsak a
település, hanem a térség gazdasági-társadalmi helyzetének javításához is hozzájárul. A
fórum célja a helyi közösség aktivizálása, olyan információk átadása, amelyek hozzájárulnak
az eredményes gazdálkodáshoz, a vállalkozások versenyképességének növeléséhez. A
tevékenység

hozzájárul

a

gazdasági

élet

élénkítéséhez

és

ezáltal

a

település

népességmegtartó erejének növeléséhez. Ez a fórum a projekt időtartama alatt évi egy
alkalommal kerül megrendezésre.
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Helyi értéktár bővítése, értéktár bizottság működtetése a közösség bevonásával. A
tevékenység keretében évente egy alkalommal lakossági fórum kerül megrendezésre,
amellyel a Helyi Értéktár Bizottság munkáját kívánja támogatni. Célunk a helyi értékek
feltárása, megismertetése és azok megőrzése. A rendezvény a Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár, a Deszki Falunkért Egyesület, valamint a Deszki Értéktár Bizottság szakmai
támogatásával és a helyi közösség aktív közreműködésével valósul meg. A helyi értékek
bemutatására 12 db Roll up készül, illetve igényes kivitelezésű színes nyomdai kiadvány kerül
megjelentetésre.
Művelődő közösségek ismeretterjesztő rendezvénysorozat. A helyi identitás erősítése
érdekében olyan programok megvalósítása szükséges, amelyek összefogják a különböző
kulturális tevékenységek köré szerveződő csoportokat, láthatóságuk és társadalmi
beágyazottságuk megnövekszik, amely ösztönzőleg hat a lakosság többi tagjára is. A
településen működő közösségeket (alkotó és művészeti csoportok, klubok) és a lakosság többi
tagját ismeretterjesztő előadássorozat segítségével kívánjuk aktivizálni Az ismeretterjesztő
előadássorozat a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményében kerül megrendezésre,
mely során olyan személyek tartanak előadást, akik az adott területet megfelelő
szellemiséggel

képviselik,

tudásukat,

tapasztalataikat,

élményeiket

közérthető

és

figyelemfelkeltő formában, kötetlen előadások keretében osztják meg a közönséggel. A
rendezvénysorozat a projekt időtartama alatt évente egy alkalommal kerül megrendezésre.
Kerekasztal beszélgetés Deszken a konzorciumi partnerekkel és az érdeklődő lakossággal
együtt kerül megrendezésre. Célja a projekt eseményeinek, folyamatának, eredményeinek
kiértékelő megbeszélése a lakosság tájékoztatása mellett.
Deszk a projekt során három alkalommal lesz házigazdája a kerekasztal beszélgetéseknek.
Közösségi Információs Pont kialakítása a helyben tájékozódás lehetőségét nyújtja: sokan a
személyesen történő informálódás még mindig inkább előnyben részesítik, mint pl. az online
felületeket.
A Deszki Művelődési Ház és Könyvtárban egy Közösségi Információs Pont kerül kialakításra,
ahol a közösségfejlesztési folyamatról, a programokról, folyamatokról és a projekt
tevékenységeibe való bekapcsolódásról lehet tájékozódni. A Központ célja, hogy az
érdeklődők

naprakész,

megbízható

információkhoz

jussanak

a

térségben

zajló

közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről. Az információk birtokában az
érdeklődők még inkább sajátjuknak érzik majd a folyamatokat, amelyekhez csatlakozhatnak
is.
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Bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását segítő programok
A bűnmegelőzési előadások célja a lakosság - kiemelten az idősek és a gyermekkorúak biztonságérzetének növelése, az egyéni és közösségi felelősség kialakításának elősegítése.
A projekt keretében az alábbi előadások kerülnek megvalósításra:
•

Előadás az időskorúak az áldozattá válásának megelőzésére.

Az előadás egy alkalommal a Szegedi Rendőrkapitányság közreműködésével a Deszki
Nyugdíjas Klubban kerül megrendezésre.
•

Előadás a biztonságos internetezésről általános iskolások részére

A 45 perces előadások az általános iskola 3. osztályától 8. osztályáig egy alkalommal, tanóra
keretében zajlanak. A szülőknek és a pedagógusoknak külön előadást tartanak a témában 11,5

órában.

Az

előadások

a

Nemzetközi

Gyermekmentő

Szolgálat

munkatársa

közreműködésével valósulnak meg.
•

Bűnmegelőzési előadássorozat általános iskolások részére

A Szegedi Rendőrkapitányság előadója az általános iskola osztályainak 45 perces tanóra
keretében bűnmegelőzési előadást tart, mely során az alsó tagozatos diákoknak az otthoni
egyedüllétről, illetve az idegenekkel való kapcsolatteremtés szabályairól lesz szó. A felső
tagozatosok számára az iskolában vagy azon kívül előforduló erőszakos bűncselekményekre,
a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire valamint a szabadidős
tevékenységek során felmerülő bűncselekmények megakadályozására hívják fel a figyelmet.
Közlekedésbiztonsági programok
A közlekedésbiztonsági program keretében a két leginkább veszélyeztetett korosztály
számára szervezünk programot a projekt keretében egy alkalommal a Szegedi
Rendőrkapitányság aktív közreműködésével:
•

Előadás a biztonságos közlekedésről időskorúaknak

•

Bringasuli óvodásoknak és iskolásoknak
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2.)Tiszasziget Község Önkormányzata
•

Közösségi interjú

A közösségi interjúk 10 fő helyi lakossal kezdeményezett kötetlen beszélgetés formájában
zajlottak a közösségszervező iránymutatása alapján, külső segítő bevonásával annak
érdekében, hogy az interjúalany jobban megnyíljon. A válaszokból kitűnik, hogy a közösségi
élet javításáért, a közösség aktív részvételének további ösztönzéséért készek tenni az itt élők
és új programok és rendezvények megvalósulását egyaránt szívesen fogadnák. A különböző
korosztályba tartozó tiszaszigetiek egyöntetűen a közös programokban, a közösséget
kovácsoló rendezvényekben látják a közösségi élet fejlődését. A közösségi interjúk
összefoglalását egy A/5-ös méretű kiadvány formájában elérhetővé tettük a település
honlapján.
•

Közösségi beszélgetés

A közösségfejleső irányításával illetve a közösségi interjúk során bevont aktív közreműködők
segítségével 4 alkalommal tartottunk közösségi beszélgetést a tiszaszigeti Vedres István
Faluházban. A közösségi beszélgetések témája a megvalósult közösségi interjúk kiértékelő
átbeszélése, az ott felmerült problémák, az ötletek tovább gondolása, a mindenki számára
egyaránt fontos elemek meghatározása. A beszélgetések során számos igény, ötlet felmerült,
melyek további egyeztetését, konkretizálását a közösségi tervezés következő lépésében
valósítottuk meg.
•

Közösségi felmérés

A közösségi felmérés során a közösségfejlesztő irányításával az előzetesen körvonalazódott
kérdéseket, ötleteket magába foglaló kérdéssorral keresték fel az önkéntesek a lakosságot,
mely során 20 db kérdőív került kitöltésre.
➢ A kérdőívek kitöltők 45%-a nő, 55%-a férfi volt.
➢ Az átlagos életkor 42 év, a legfiatalabb megkérdezett 26 éves, míg a legidősebb 77
éves volt.
➢ A megkérdezettek 95%-a több mint 10 éve él Tiszaszigeten.
➢ A válaszadók közül 10 fő dolgozó, 6 fő nyugdíjas és 4 fő tanuló volt.
➢ A megkérdezettek mindegyike szeret Tiszaszigeten élni.
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A közösségi felmérés összefoglalása:
Kérdésünkre, hogy pontosan miért szeret a településen élni a legtöbben a családi kötődést
húzták alá, kiemelték továbbá azt, hogy a település csendes, rendezett. Sokaknak fontos volt
a hagyományok tisztelete és ápolása és az aktív közösségi élet is.
A hiányzó szolgáltatások, intézmények vonatkozásában többen hangsúlyozták, hogy sokkal
több olyan programra lenne szükség, amely a település különböző korosztályainak is
kikapcsolódást biztosít. Elsősorban a fiatalokat megmozgató, őket érdeklő programokat
hiányolták. A megkérdezettek 70%-a ismeri a település értékeit, és rendezvényeit. A
lehetséges változás, fejlődés tekintetében a megkérdezettek kiemelték a település további
infrastrukturális fejlesztését Meglátásuk szerint továbbra is kevés a munkalehetőség a
településen. Arra a kérdésre, hogy aktívan részt vennének-e a közösségi életben a válaszadók
80 %-a igennel válaszolt. A legkedveltebb programok a Nyugdíjas klub programjai, de emellett
számos közösségi programra, kiállításra, beszélgetésre, közéleti rendezvényeken való
részvételre látogatnak el az emberek. Sokan vesznek részt klubok, szakkörök, egyesületek
közösségi rendezvényein. A válaszadók 50 %-a tagja valamilyen civil szervezetnek.
Valamennyi megkérdezett részt venne olyan közösségi programban, mely a helyi
hagyományok felelevenítéséről, megőrzéséről szól. A válaszadók többsége szeretne
hagyományőrző kulturális rendezvényeket és kiállítást a település értékeiről, hagyományairól.
A közösségi találkozók és a helyi értékek napja is sok szavazatot kapott. A válaszadók
szívesen látnák a településen a különböző fórumokat, mint például a lakossági, a vállalkozói,
a nyugdíjas, az önkormányzati valamint az ifjúsági fórumot is. A megkérdezettek körében
felmerült az igény egy saját érétkeket, hagyományokat felelevenítő, azokat bemutató
tiszaszigeti rendezvényre is, mely akár vonzó turisztikai látványosság lehet az ide látogatók
számára is.. A képzések, szakkörön, rendezvények vonatkozásában nagyon sokat tartották
fontosnak az egészséges életmóddal foglalkozó rendezvényt és a régi mesterségek
megismerését is. A legnagyobb népszerűségnek Tiszaszigeten a horgászok megmérettetését
biztosító Horgászverseny bizonyult. Valamennyi megkérdezett biztosított bennünket arról,
hogy szívesen vállal önkéntes munkát ezen közösségi programok során a szervezésben, a
lebonyolításban és a zsűrizésben is.
Különösen nagy számban nyilatkoztak úgy, hogy hogy szükség van a település történetének,
hagyományainak, értékeinek feltárására, kutatására és szinte valamennyiük segítené ezt a
kutató munkát. Szívesen látnának-e témában igényes kiadványt is.
Sokan jelezték a megkérdezettek közül, hogy szívesen elsajátítanák a régi mesterségek
fortélyait másoktól.
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A kérdőívek kiértékelése után következett az áttekintés és az értékelés szakasza, hiszen a
közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és a kérdőívekből leszűrt és összegyűjtött adatok
az elkövetkezendő időszak szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak.
Programok, akciók, folyamatok megvalósulása a projektben
A korábban rögzített tervek, elképzelések alapján a közösségi tervezés módszertanát
alkalmazva az alábbi rendezvények, programok és folyamatok megvalósítása történik:
1.) Közösségi akciók, tevékenységek, események:
•

Hagyományőrző, kulturális rendezvény (disznóvágás)

•

Sziget Napja rendezvénysorozat

•

Gyermeknap

•

Vállalkozói fórum

2.) Programok folyamatok:
•

Önkormányzati fórum

•

Nyugdíjas fórum

•

Ifjúsági fórum

•

Horgászverseny

•

Kézműves fórum

•

Egészséges életmód fórum

3.) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése:
•

Kerekasztal beszélgetések

A Hagyományőrző, kulturális rendezvény keretein belül a régi, falusi disznóvágás
hagyománya kerül majd felelevenítésre. A rendezvény célja, hogy életben tartsa a tradicionális
falusi disznóvágások szokásait, hangulatát és közösségépítő jelleggel megmozgassa a falu
fiatal és idősebb lakosait. A hagyományőrző rendezvény minden év elején, a projekt során
összesen három alkalommal kerül megrendezésre.
A Sziget Napja rendezvénysorozat hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő települési
nagyrendezvény, mely az elkövetkezendő három év mindegyikében, augusztusban kerül
megrendezése. A változatos és színes programkínálat várhatóan a település minden
generációja számára fel fog vonultatni a helyi sajátosságokat és hagyományokat felelevenítő
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és az érdeklődésének megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A nagyrendezvény célja a
település értékeinek, hagyományainak megőrzése és megismertetése, bemutatása.
Szeretnénk, ha a rendezvénysorozat nem csak a helyiek, hanem az idelátogató turisták
számára is vonzó célpont lehetne a jövőben.
Gyermeknap. A közösségi találkozók nagyban hozzájárulnak egy település szociális
kohéziójához, így ezen tevékenység célja is hasonló: javítani a társas kapcsolatokat, és
összehozni a helyi lakosokat, családokat egy gyermeknap keretében. A rendezvény először
2018. májusában várja az érdeklődőket majd az elkövetkezendő két évben is remélhetőleg
egyre nagyobb érdeklődés mellett kerül majd megrendezésre a kicsinyek és a nagyobbak
legnagyobb örömére.
A vállalkozói fórum célja a helyi közösség aktivizálása, olyan információk átadása, amelyek
hozzájárulnak az eredményes gazdálkodáshoz és a vállalkozások versenyképességének
növeléséhez. A tevékenység hozzájárul a gazdasági élet élénkítéséhez és ezáltal a település
népességmegtartó erejének növeléséhez. Ezen fórum a projekt időtartama alatt évi egy
alkalommal kerül megrendezésre.
Önkormányzati fórum, nyugdíjas fórum, ifjúsági fórum. Témánként a projekt során 3-3
alkalommal lakossági fórumok keretében biztosítunk lehetőséget a lakossági vélemények
meghallgatására, amelyek iránymutatásul szolgálnak a döntéshozóknak a jövőbeli
tevékenységeik tekintetében.
A horgászversenyek célja a generációk közötti tudásátadás, a helyi horgászat ösztönzése és
az élő környezettel való egyensúly kialakítása. A rendezvénysorozat évente két ízben, a
projekt során összesen 6 alkalommal kerül megrendezésre.
Egészséges életmód és Kézműves fórum. A helyi közösség részéről igény merült fel olyan
új programokra, mint az Egészséges életmód és Kézműves fórum megrendezése.
A helyi kézműves kultúra erősítése és promóciója – a hagyományőrző funkció mellett fellendítheti a helyi kézműves termékek forgalmát is, így akár gazdaságot javító funkcióval is
bírhat.
Nem lehet elég figyelmet és időt szentelni az egészséges életmód kialakításának
fontosságára. Az egészség megőrzése és az életminőség javítása céljából a lakossági
igényeket is figyelembe véve, egészséges életmód fórumot szervezünk, szakemberek,
életmód tanácsadó bevonásával. A fórumok a projekt során évente egy alkalommal kerülnek
megrendezésre.
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A kerekasztal beszélgetés Tiszaszigeten a konzorciumi partnerekkel és az érdeklődő
lakossággal együtt kerül megrendezésre. Célja a projekt eseményeinek, folyamatának,
eredményeinek megbeszélése a lakosság tájékoztatása mellett. Tiszasziget a projekt során
három alkalommal lesz házigazdája a kerekasztal beszélgetéseknek.

3.) Ferencszállás Községi Önkormányzat
•

Közösségi interjú

A közösségi interjúk 5 fő helyi lakossal kezdeményezett kötetlen beszélgetés formájában
zajlottak a közösségszervező iránymutatása alapján külső segítő bevonásával annak
érdekében, hogy az interjúalanyokkal kötetlenebb legyen a kapcsolat. A válaszokból kitűnik,
hogy a közösségi élet javításáért, aktívabbá válásáért készek tevékenyen bekapcsolódni az itt
élők és új programok és rendezvények megvalósításában is szívesen közreműködnének. A
különböző korosztályba tartozó ferencszállásiak egyöntetűen a közös programokban,
közösséget kovácsoló rendezvényekben látják a közösségi élet fejlődését. A közösségi
interjúk összefoglalását egy A/5-ös méretű kiadvány formájában elérhetővé tettük a település
honlapján.
•

Közösségi beszélgetés:

A közösségfejlesztő irányításával, illetve a közösségi interjúk során bevont aktív
közreműködők segítségével 4 alkalommal tartottunk közösségi beszélgetést Ferencszálláson
a Faluházban. A beszélgetések témája a megvalósult közösségi interjúk megbeszélése, az ott
felmerült problémák, ötletek további kielemzése, a mindenki számára legfontosabb elemek
meghatározása. A beszélgetések során számos igény, kreatív ötlet felmerült, mely további
egyeztetését, konkretizálását a közösségi tervezés következő lépésében valósítottuk meg.
•

Közösségi felmérés

A közösségi felmérés során a közösségfejlesztő irányításával az előzetesen körvonalazódott
kérdéseket, ötleteket magába foglaló kérdéssorral keresték fel az önkéntesek a lakosságot,
mely során 10 db kérdőív került kitöltésre.
➢ A kérdőívet kitöltők 40%-a nő, 60%-a férfi volt.
➢ Az átlagos életkor 40 év, a legfiatalabb megkérdezett 16 éves, míg a legidősebb 57
éves volt.
➢ A megkérdezettek 100 %-a több mint 10 éve él Ferencszálláson.
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➢ A válaszadók többsége dolgozó volt.
➢ A megkérdezettek 95 %-a szeret Ferencszálláson élni.
A közösségi felmérés összefoglalása:
A megkérdezett személyek legnagyobb része a családi kötődés és a csendes, rendezett
település miatt szeret Ferencszálláson élni, de sokan kiemelték a színes kulturális
programokat is. Többen említették, hogy kevés a szórakozási és programlehetőség a
fiatalabbak és a középkorúak számára, és az elérhető szolgáltatások körét is jó lenne bővíteni.
A település értékeivel, hagyományaival a megkérdezettek 60%-a van tisztában. Szívesen
látnának a településen egy a helyi értékeket bemutató tájházat vagy kiállítást. A szívesen
látott programok közül kiemelésre került a kiállításon, a beszélgetéseken, közéleti
rendezvényeken való részvétel, továbbá többen vennének részt klubok, szakkörök
egyesületek valamilyen közösségi rendezvényein is. A megkérdezettek 95%-a örülne
valamilyen a hagyományok megőrzésével, felelevenítésével foglalkozó kulturális, közösségi
programnak. A megkérdezettek 10%-a tagja valamilyen civil szervezetnek. Nagy volt az
érdeklődés a különböző fórumok iránt is, többen választották például a régi mesterségek
megismerését célzó fórumokat, rendezvényeket, kiállításokat. Szívesen versenyeznének is a
helyiek: süteménykészítő, főző- és horgászversenyen vennének részt a legtöbben. Sokan
jelezték, hogy a közösségi programok szervezésébe és lebonyolításába is bekapcsolódnának.
Kiemelt fontosságúnak tartják a település helyi lapjának a fejlesztését, hogy mindenki
értesülhessen a település eseményeiről, híreiről. Fontosnak tartják a lakosok a település
történetének, hagyományainak, értékeinek feltárását, kutatását és megfelelő dokumentálását
valamilyen kiadvány formájában, a megkérdezettek 60 %-a aktívan segítené is ezt a kutató
munkát. Valamennyi válaszadó fontosnak tartja a közbiztonság javítása és a biztonságosabb
közlekedés érdekében megvalósítandó ismeretterjesztő programokat elsősorban az idősebb
korosztály és a gyerekek számára.
Programok, akciók, folyamatok megvalósulása a projektben Ferencszálláson
A korábban rögzített tervek, elképzelések alapján a közösségi tervezés módszertanát
alkalmazva az alábbi rendezvények, programok és folyamatok megvalósítása történik:
1.) Közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele:
•

Helytörténeti kiadvány elkészítése
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2.) Közösségi akciók, tevékenységek, események:
•

Zab Nap

•

Helytörténeti kiállítás

3.) Programok, folyamatok:
•

Karácsonyi koncertsorozat

4.) Helyi nyilvánosság fórumai:
•

Honlap fejlesztése

•

Helyi lap fejlesztése

5.) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése
•

Kerekasztal beszélgetés

6.) Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok
•

Bűnmegelőzési előadás

7.) Közlekedésbiztonsági programok
•

Bringasuli

Helytörténeti kiadvány elkészítése. A projekt előkészítése során felmerült, hogy szükség
van a település története, múltja valamint a helyi közösségi értékek megőrzésére olyan módon,
hogy azonosított, rendszerezett, publikált formában legyenek hozzáférhetők, gazdagítva ezzel
a helyi (kulturális) identitást. A tervezett kiadvány elkészítését a falu történetét és a közösségi
életet bemutató anyagok feltárása és gyűjtése előzi meg a szükséges kutatási módszerekkel
(pl. levéltári, néprajzi kutatások). E területen munkánkat nagymértékben segíteni fogja a
lakosság aktív közreműködése is.
A Zab Nap tematikus nagyrendezvény a projekt során egy alkalommal kerül megrendezésre
mely során a régi mesterségek, a hagyományok felelevenítése és megismertetése valósul
meg: az idősek tudásukat bemutatják és átadják a fiatalabb generációnak. A rendezvény
számos színes programot, szórakozási lehetőséget kínál a témában az idősebb és fiatalabb
korosztály számára is, ezáltal a hagyományok felidézése mellett jelentős közösségépítő
szerepe is van. A rendezvény a Ferencszállási Nyugdíjas Klub szakmai támogatásával és a
helyi közösség aktív közreműködésével valósul meg. A rendezvény nemcsak a helyben
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élőknek, hanem a környező településen élőknek is jó programokat kínál, öregbítve
Ferencszállás jó hírét.
Helytörténeti kiállítás. A kreatív tevékenységben aktívan részt vesznek a helyi közösség
tagjai, kezdeményezésükre megindul a helytörténeti gyűjtés elsősorban Ferencszállás múltját,
hagyományait, és a régi mesterségeket illetően. A helyiek ötletgazdaként, az anyagok
összegyűjtésében és összeállításában, illetve a kiállítás kivitelezésében is részt vesznek.
Karácsonyi koncertsorozat. A helyi közösség részéről igény merült fel képzett, hangszeres
előadók által prezentált, zenés rendezvényekre.

A rendezvény hozzájárul a kulturális

tevékenységet folytató csoportok megismeréséhez és elismertségéhez, a közösség
kohéziójának erősítéséhez. Az igényes, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kulturális
rendezvénysorozat az életminőség-érzet javulását szolgálja. A tevékenység célja a zene
szépségének és közösségteremtő erejének megismertetése és egy felejthetetlen közösségi
élmény megvalósítása. Az Adventi időszak meghatározó programjaként a színvonalas
koncertsorozattal még meghittebbé és szebbé kívánjuk varázsolni a karácsonyi készülődést.
A rendezvénysorozat a következő 3 év minden adventi időszakában hagyományteremtő céllal
kerül megrendezésre
Honlap fejlesztése: Az online felületeken történő tájékozódás iránti érdeklődés egyre
nagyobb. Ezt az igényt szeretnénk kielégíteni olyan akadálymentesített felülettel, honlap
kialakításával, amelyen mindenki azonos feltételekkel érheti el a projekttel és a településsel
kapcsolatos információkat.
Helyi lap fejlesztése: A lakosság igényeit is figyelembe véve szeretnénk megvalósítani a
„Ferencszállási Hírek” helyi lap fejlesztését annak a színes nyomtatáshoz szükséges eszközök
beszerzésével.
Kerekasztal beszélgetés Ferencszálláson a konzorciumi partnerekkel és az érdeklődő
lakossággal együtt egy alkalommal kerül meredezésre. Célja a projekt eseményeinek,
folyamatának, eredményeinek áttekintése, értékelése a lakosság tájékoztatása mellett.
Bűnmegelőzési előadás. A településen minimális a bűnesetek száma, ám főleg az idősebb
lakosok részéről igény merült fel a szakszerű tájékoztatásra, amely az értékek védelméről és
a bűncselekmények megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről nyújt információt. A
bűnmegelőzési előadás célja a lakosság, kiemelten az idősek biztonságérzetének növelése,
az egyéni és közösségi felelősség kialakításának elősegítése. Az előadást bűnmegelőzési
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szakember tartja, aki a lakossági kéréseknek megfelelően hasznos tanácsokat nyújt az
áldozattá válás megelőzéséhez, és az áldozatok segítéséhez. A rendezvény a Szegedi
Rendőrkapitányság szakmai támogatásával és a helyi közösség aktív közreműködésével egy
alkalommal kerül megrendezésre.
A Bringasuli elnevezésű rendezvény - nevéből is kitűnve - a kerékpározás szabályait és a
biztonságos közlekedés minél szélesebb körben való elterjesztését szolgálja. Az óvodásoknak
és iskolásoknak szóló program célja a korosztály kerékpáros közlekedésbiztonsági
ismereteinek bővítése játékos feladatokkal, totóval, kerékpár versennyel és elsősegély nyújtási
ismeretek átadásával. Az esemény során a nyári szünet veszélyeire is felkészítjük a
gyermekeket. A rendezvény a Szegedi Rendőrkapitányság szakmai támogatásával és a helyi
közösség aktív közreműködésével valósul meg.

4.) Klárafalva Községi Önkormányzat
•

Közösségi interjú:

A közösségi interjúk 5 fő helyi lakossal kezdeményezett kötetlen beszélgetés formájában
zajlottak a közösségszervező iránymutatása alapján helyi önkéntesek bevonásával. A
tervezési folyamat következő elemei, a közösségi beszélgetések és közösségi felmérés révén
tovább szűkíthetjük a kört és konkretizálhatjuk a közösség elvárását, mely alapján
elkészíthetjük a Helyi Cselekvési Tervet és projekt szakmai részének konkrét tartalmát.
•

Közösségi beszélgetés:

A közösségfejlesztő irányításával illetve a közösségi interjúk során bevont aktív közreműködők
segítségével 4 alkalommal tartottunk közösségi beszélgetést Klárafalván. A beszélgetések
témája a megvalósult közösségi interjúk megbeszélése, az ott felmerült problémák, ötletek
tovább

gondolása,

a

mindenki

számára

legfontosabb

elemek meghatározása.

A

beszélgetések során számos igény, ötlet merült fel, mely további egyeztetése, konkretizálása
a közösségi tervezés következő lépésében valósult meg.
•

Közösségi felmérés

A közösségi felmérés során a közösségfejlesztő irányításával az előzetesen körvonalazódott
kérdéseket, ötleteket magába foglaló kérdéssorral keresték fel az önkéntesek a lakosságot,
mely során 10 db kérdőív került kitöltésre.
➢ A kérdőívek kitöltők 60%-a nő, 40%-a férfi volt.
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➢ Az átlagos életkor 35 év: a legfiatalabb megkérdezett 23 éves, míg a legidősebb 70
éves volt.
➢ A megkérdezettek 90%-a több mint 10 éve él Klárafalván
➢ A xválaszadók közül 7 fő dolgozó és 3 fő nyugdíjas volt.
➢ A megkérdezettek mindegyike szeret Klárafalván élni.
A közösségi felmérés összefoglalása:
A legtöbben a családi kötődést és a csendes, rendezett település fontosságát emelték ki, de
hangsúlyozták még az aktív közösségi életet, a hagyományok tiszteletét és ápolását, mint
vonzó tényezőt. Arra a kérdésre, hogy milyen szolgáltatás, intézmény, program és egyéb
hiányzik a településről a megkérdezettek jelezték, hogy több olyan programra lenne szükség,
amely a település különböző korosztályainak biztosít kikapcsolódást. Különösen hiányolták a
fiataloknak szóló programlehetőségeket. A település értékeit a megkérdezettek fele ismerte,
tehát ezen a területen is van még mit tenni. Kiemelték, hogy kevés a településen a
munkalehetőség. A megkérdezettek 80%-a maga is aktívan részt venne a közösségi életben,
a közösségi programok szervezésébe és lebonyolításában. A válaszadók 70%-a kiemelte a
Szomszédünnep fontosságát. Üdvözölnék még a településen a hagyományőrző kulturális
rendezvényeket és kiállítást a település értékeiről, hagyományairól. A megkérdezettek
szívesen vennének részt versenyeken, a süteménykészítő és főző versenyt emelték ki. A
válaszadók 30%-a tagja valamilyen civil szervezetnek.
A település helyi lapjának fejlesztése a válaszadók 90 %-a szerint lenne szükség. A helyi lap
tartalmára vonatkozóan az alábbiak igényeiket jelezték: részletes tájékoztatás a falu-, a
közösség életéről, színesebb megjelenés, információ a különböző szervezetek életéről, az
általuk szervezett eseményekről, beszámolók, programajánlók és sűrűbb megjelenés. Arra a
kérdésre, hogy szükség van-e a település történetének, hagyományainak, értékeinek
feltárására, kutatására – a válaszadók 90 %-a igennel válaszolt és szintén 90 %-a segítené is
ezt a gyűjtő, kutató munkát. A település értékeit, hagyományait megörökítő kiadvány
megjelenítését a válaszadók 90 %-a látná szívesen.

Programok, akciók, folyamatok megvalósulása a projektben Klárafalván
A korábban rögzített tervek, elképzelések alapján a közösségi tervezés módszertanát
alkalmazva az alábbi rendezvények, programok és folyamatok megvalósítása történik:
1.) Közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
•

Helytörténeti, néprajzi források megismerése, helyi hagyományok feltárása
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2.) Közösségi akciók, tevékenységek, események:
•

Szomszédünnep

•

Helyismereti kiállítás

•

Helyi értékek bemutatása rendezvénysorozat

3.) Programok, folyamatok:
•

Süteménykészítő verseny

4.) Helyi nyilvánosság fórumai
•

Nyomtatott újság, hírlevél megjelentetése

5.) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése
•

Kerekasztal beszélgetések

Helytörténeti, néprajzi források megismerése, helyi hagyományok feltárása
A településen élők körében igény mutatkozott a helyi közösségi értékek megőrzésére és
megismertetésére. Ezen tevékenység által a különböző generációk is közelebb kerülnek
egymáshoz, így a közösség kohéziója is megerősödik. A település történeti feltárásának célja,
hogy a lakosok megismerjék kulturális gyökereiket, ezáltal pedig erősödjön a közösségi
identitás. A település történeti feltárása szakértő bevonásával zajlik. A tevékenység keretében
sor kerül interjúk készítésére, amelyek hozzájárulnak a kutatómunka sikerességéhez. A
gyűjtésben, rendszerezésben a helyiek nagyfokú részvételére számítunk, ehhez a lakossági
fórumokon is lehetőséget biztosítunk. A történeti feltárás eredményét mindenki számára
elérhetővé kívánjuk tenni, ennek érdekében igényes kiadvány megjelentetését tervezzük.
Szomszédünnep. A közösségek szomszédolása azaz a Szomszédünnep alkalmat ad arra,
hogy az adott közösségek felismerjék az egymás közötti hasonlóságokat és egyediségeket,
és amelyek révén további együttműködések indulhatnak el. A rendezvénysorozat keretében a
partner települések művészeti csoportjainak bemutatkozására kerül sor Klárafalván, melyek
során hangsúlyozzuk a kulturális és társadalmi sokszínűséget és rávilágítunk az
azonosságokra is. A rendezvény évente egy alkalommal kerül megrendezésre.
Helyismereti kiállítássorozat. A megvalósítandó kiállítássorozat célja olyan – szélesebb kört
érintő – témakör feldolgozása, amelyben a közösség tagjai aktívan vehetnek részt. Ennek
érdekében ösztönözzük a kutatásban és a gyűjtemény bemutatásában való részvételt, így a
cselekvők körének kibővítését, kompetenciáik fejlődését. A település történetéhez kapcsolódó
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események köré szerveződő helyismereti kiállítások széleskörű információt nyújtanak a
lakosságnak. Ennek hatására élénkül a kulturális élet, emellett fokozódik az összetartozás
érzése, miközben a közreműködők személyes- szociális és kapcsolatépítő készségei is
fejlődnek. A kiállítássorozat évente egy alkalommal kerül megrendezésre három különböző
téma köré csoportosítva:
-

A falu újra településének megemlékezésesre összegyűjtött anyagokból kiállítás

-

Az I. és II. világháborúval kapcsolatosan összegyűjtött anyag kiállítása

-

A jelen korunkból összegyűjtött anyagok kiállítása

Helyi értékek bemutatása – ismerd meg a településed értékeit! - rendezvénysorozat
A Helyi értékek bemutatása rendezvénysorozat alkalmával közös falubejárást tervezünk
szakértő vezetésével kerékpárral, gyalog vagy lovaskocsival, amely során felkeressük a
település nevezetességeit, épített és természeti értékeit, régészeti lelőhelyét, stb. A tervezett
programsorozatnak a helyi értékek bemutatása és megismertetése mellett jelentős
közösségépítő szerepe is van: erősíti az együvé tartozás érzését. A közösségi, kulturális
programot évente egyszer, a projekt során három alkalommal valósítjuk meg.

Süteménykészítő verseny
A megvalósítani kívánt rendezvény a célterület lakosságának közös érdeklődési körén alapul.
A verseny lehetőséget biztosít

az egyének és a közösségek közötti hasonlóságok és

egyediségek megismerésére, az együttműködések kibővítésére a gasztronómia területén. A
Süteménykészítő verseny alkalmával a helyi és a környező települések lakosságát kívánjuk
aktivizálni, új kapcsolatokat kiépíteni illetve a meglévő kapcsolatokat erősíteni. Az
eseményhez

baráti

körök,

különböző

csoportok

csatlakozását

várjuk.

A

verseny

megrendezésére a környező települések bevonásával a projekt során egy alkalommal kerül
sor.
Nyomtatott újság, hírlevél megjelentetése. A település életéről, eseményeiről szóló és
hasznos információkat tartalmazó, havi rendszerességgel megjelenő, néhány oldalas helyi
újság

megjelentetését

tervezzük,

melynek

megvalósításához

szükséges

eszközök

beszerzése a projekt keretén belül valósul meg.
Kerekasztal beszélgetés Klárafalván a konzorciumi partnerekkel és az érdeklődő
lakossággal együtt egy alkalommal kerül megrendezésre. Célja a projekt eseményeinek,
folyamatának, eredményeinek áttekintése a lakosság tájékoztatása mellett.
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5.) ”Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
Programok, akciók, folyamatok megvalósulása a projektben
1.) Közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
2.) Közösségi akciók, tevékenységek, események:
•

Közösségi helyismereti kiállítás

3.) Programok, folyamatok:
•

Szerb örökségünk kiadvány összeállítása és nyomdai kivitelezése

Közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.
A tevékenység keretében a helyi és térségi szerb történelem feltárása, a mindennapok
megörökítése szakértők, a helyi lakosok és a könyvtár, muzeális és közművelődési
intézmények bevonásával valósul meg.
A tevékenység az alábbi munkafolyamatokból tevődik össze:
-

helytörténeti kutató közösségek bevonás

-

helyismereti dokumentumok feltárása a közösség bevonásával

-

helyi szellemi kulturális örökség feltárása

-

kerekasztal összehívása, közösségi munka megszervezése

-

szakértő bevonása

Közösségi helyismereti kiállítás kerül megszervezésre a projekt során egy alkalommal a
közösség által összegyűjtött anyagokból.
A Szerb örökségünk kiadvány összeállítása és nyomdai kivitelezése. Az előzetes kutató
munka által feltárt szakmai anyagok rendezése, összeállítása, szerkesztése és nyomdai
kivitelezése valósul meg a projekt keretében.
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VIII. A projekt hatása a célcsoportra
A projekt hatása elsődlegesen a közösségi élet területén lesz érzékelhető, hiszen olyan
programokat, folyamatokat, eseményeket tervezünk megvalósítani a közösségfejlesztő
tevékenység keretében, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy élénk közösségi élet, aktív és
összetartó helyi közösségek jöjjenek létre.
Az adott településhez és a térséghez való kötődést a programok, akciók és folyamatok
egyaránt erősítik, valamint hozzájárulnak a szubjektív életminőség-érzet javulásához azáltal,
hogy miközben a kulturális élet változatosabbá válik, a közösség tagjai a projekt céljainak
megvalósításában aktívan és tevékenyen vesznek részt. Fontos kiemelni továbbá azt a hatást,
amelyet az életminőség-érzet javulása gyakorol a települések népesség megtartó
képességére, mert a népesség-elvándorlás komoly problémát jelent az adott települések
életében. A projekt tehát közvetve a közösség megtartó erejét, a fiatalok helyben maradását
is elősegíti, ezzel hozzájárul a helyi tudástőke megőrzéséhez, s így a gazdasági fejlődés
lehetőségét is nagymértékben támogatja. A projekt hatása nemcsak kulturális szempontból
fontos, hiszen a kulturális élet színesítése, a vonzó turisztikai attrakciók megléte gazdasági
szempontból is ösztönzőleg hatnak, így a projekt pozitív hatásai helyben és regionálisan is
multiplikálódnak. Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését a projekt minden
szakaszában szem előtt tartjuk, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az esélyegyenlőségi
célcsoportok számára is elérhetővé és vonzóvá tegyük az abban megvalósuló programokat,
folyamatokat.

A kiadvány információs tartalmáért felelős szervezet:
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
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