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A Nemzeti Művelődési Intézet 
országos szakmai központjainak tapasztalatai

Juhász Erika –

A Kapunyitogató program országos 
hatásvizsgálatának eredményei

(2013-2016)

1. Kapunyitogató program 
Magyarországon – kutatási 
előzmények

Hazánkban számos olyan te-
lepülés létezik, amely a kulturális, 
közművelődési szolgáltatások terén 
hiánnyal küszködik. Azokon a tele-
püléseken, ahol az önkormányzatok 
számára előírt települési közműve-
lődési feladatellátás anyagi és humán 
erőforrások hiányában nem tud teljes 
körűen megvalósulni, sérülhet a köz-
művelődéshez való jog.1 Az önkor-
mányzati rendszer a településméret-
ből vagy egyéb hátrányos helyzetből 
adódóan e problémák kezelésére csak 
korlátozott mértékben képes. Ezen a 
területen indított fejlesztést a Nem-
zeti Művelődési Intézet közösségi 
alapú kezdeményezése, a  „Kapunyi-
togató” című program, amely 2013-
ban indult útjára. A program elsődle-
ges célja az volt, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű, kulturális szem-
pontból ellátatlan kistelepüléseken 
élők felismerjék a közösségben rejlő 
erőforrásokat és azokat képesek le-
gyenek hatékonyabban hasznosítani. 
A  Művelődési Intézet a helyiek, az 
adott térségben élő amatőr művé-

szeti csoportok, népművészek bevo-
násával olyan kulturális eseményeket 
szervezett, amelyek elsődlegesen kö-
zösség- és személyiségfejlesztő hatás-
sal bírtak a települések lakói számára, 
másrészt pedig hasznos és élvezetes 
szabadidős programokat is biztosí-
tottak. A megvalósítási helyszín kivá-
lasztásában elsődleges célként jelent-
kezett, hogy azokon a településeken, 
ahol már bezárt a művelődési ház, 
vagy csak „kulcsos házként” műkö-
dik, néhány napra, néhány esemény-
re újra nyíljon ki a közösségi színtér. 
A  Kapunyitogató program további 
rásegítő feladata volt az is, hogy a 
helybéliek az események után már 
önállóan, újra és újra nyissák meg a 
kapukat, így támogassák és vigyék to-
vább a közösségi művelődést a saját 
településükön.

A  Kapunyitogató Program telepü-
lési szintű módszertani folyamata a 
Nemzeti Művelődési Intézet vonatko-
zó Szakmai beszámolója2 alapján há-
rom alkalomra/pillérre épült.

1. „Családi nap” közösségi fórum-
mal kiegészítve. Az eseményen belül 
néptánc, bábszínházi műsor, tánchá-
zak, játszóházak valósultak meg, a fó-
rum pedig a közösségi gondolkodás 
elindítását és már a következő prog-

ram tervezését szolgálta az elképzelé-
sek szerint.

2. A  második eseményen megnyí-
ló, 2-3 hétre tervezett helyi/térségi 
vonatkozású kiállítás, aminek a gon-
dozása már a helyiek feladataként je-
lentkezett.

3. Olyan közösségi alkalom terem-
tése, amely a családi napot követően 
visszacsatolásként is működik isme-
retterjesztési, ismeretszerzési céllal.

Szakmai, módszertani célként je-
lentkezett még a visszacsatoló, egy 
hónapon belül megismételt program-
elemek szervezése, amelyek szinergi-
ában a közösségi cselekvő folyamatok 
továbbélését támogatták. A  legfonto-
sabb elvárás az volt, hogy a helyi tár-
sadalom és a közösségek fejlesztésé-
ben gondolkodjanak a szervezők, ne 
csak szabadidős eseményekben.

  2. A kutatásról – 
módszertani alapvetések

A Nemzeti Művelődési Intézet ve-
zetése a program alakulását, fejlesztő 
hatását empirikus vizsgálat keretében 
értékelve mind kvalitatív, mind kvan-
titatív vizsgálati eszközökkel történő 
elemzéséről döntött. A  feladat meg-

1 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-81.§-a 
fekteti le a települési önkormányzatok számára az ellátandó kötelező közművelődési feladataikat.

2 Kapunyitogató programok szervezése közművelődési szolgáltatáshiányos magyarországi és határon túli magyar lakta tele-
püléseken a közösségi művelődési igény felkeltése és fejlesztése érdekében. NKA Pályázati azonosító: 3607/01638. Szakmai 
beszámoló. Nemzeti Művelődési Intézet. 2015. március 2.
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szervezését és lebonyolítását a Műve-
lődési Intézet Tudományos és Felső-
oktatási Országos Szakmai Központja 
végezte. A  vizsgálat alapvető célja a 
Kapunyitogató program hároméves 
folyamatának és főbb eredményeinek 
a mérése és elemzése lett.3 A  vizsgá-
latban eredmény-, folyamat-, és ha-
tékonyság-indikátorokat használtunk, 
amelyeket kérdőívek és interjúk kér-
déseire adott válaszokban vizsgáltunk.

A  kérdőíves felmérés célcsoport-
jául a Kapunyitogató programban 
érintett településeken élő kulcssze-
mélyt választottuk (ez lehetett pol-
gármester, önkormányzati munkatárs, 
pedagógus, aktív segítő, szervező 
stb.). A kérdőívet felvevők a Nemzeti 
Művelődési Intézet megyei irodáinak 
azon munkatársai lettek, akik a Kapu-
nyitogató program eseményeit szer-
vezték.

Az írásbeli interjúkat a progra-
mot szervező megyei munkatársakkal 
vettük fel, összesen 30 fő válaszolt a 
kérdésekre. Az interjút online felü-
leten ők maguk töltötték ki, így kü-
lön interjúkészítő és online rögzítő 
munkatársakra nem volt szükség. Az 
interjú célja a Kapunyitogató prog-
ram folyamatában alkalmazott mód-
szerekre, azok hatásaira, hatékonysá-
gára és eredményességére vonatkozó 
információk összegyűjtése, valamint 
fejlesztési javaslatok megfogalmazá-
sa mindezek alapján. A  kutatás 2016 
márciusában zajlott le a települése-
ken. A kutatás elemzése, záró összeg-
zése 2016. április hónapban készült el, 
amelynek lényeges megállapításait az 
alábbiakban mutatjuk be.

3. A kutatás összegző 
megállapításai

A  vizsgált években 456 magyar-
országi településen 820 esemény zaj-
lott, mintegy 85 000 fő részvételével. 
A majd 111 millió forint költségvetésű 
program hatására a bevont települé-
seken 194 közösségi kezdeményezés 
indult. (Lásd 1. táblázat)

3.1. A kérdőívek összeg-
ző eredményei

Beérkezett kérdőívek megyén-
ként megoszlása

A programban érintett települések 
79%-ától, összesen 360 településről 
érkeztek vissza a kérdőívek, amelye-
ket főként a települési önkormányzat 
tisztségviselői/munkatársai töltöttek 
ki (69%). A legtöbb kérdőívet Somogy 
(31 db), Zala (30 db) és Heves megye 
küldte be (29 db). A  válaszadók 42%-
a férfi , 58%-a nő, az átlagéletkoruk 48 

év, a  legmagasabb életkorú adatközlő 
81, a legalacsonyabb pedig 20 éves volt.

Közösségi ház/színtér működte-
tésének akadályai

A  válaszadók közül legtöbben, 
a  közösségi színtér működtetésének 
legfőbb akadályaként a közművelő-
dési szakember hiányát jelölték meg 
(31%). A fő okok között szerepel az is, 
hogy az önkormányzatnak nem volt 
pénzügyi forrása a színtér fenntartá-
sára (24%). Markáns véleményként 
fogalmazódott meg az is, hogy sem 
szakmai programokra (16%), sem a 
színtér felújítására nem volt elegendő 
anyagi fedezet (14%).

Az érintett települések 15%-a al-
kalmazott korábban közművelődési 
szakembert. A  Kapunyitogató prog-
ramok időszakában azonban már a 
települések 20%-a foglalkoztatott 
szakembert. Az adatok alapján a tele-
püléseken összesen 70 közművelődési 
szakembert alkalmaztak a program 
szervezése és bonyolítása során.

3 Meg kell jegyeznünk, hogy módszertanilag nem beszélhetünk hatásmérésről, mert nem volt előmérés, az előzményeket így 
csak a válaszadók utólagos visszaemlékezése alapján mérjük.

4 A táblázat elkészítésénél részben felhasználtuk a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztályának Kapunyi-
togató programról szóló összegző jelentését is.

1. táblázat

A programba bevont települések és az eredmények 2013-2015 között4

2013. év 2014. év 2015. év Összesen

Érintett települések száma 138 203 115 456

Alkalmak száma 196 alkalom 409 alkalom 215 alkalom 820 alkalom

Résztvevők becsült száma 22 000 fő 42 000 fő 21 000 fő 85 000 fő

Ráfordítás összege 33,7 millió Ft 55,7 millió Ft 21,3 millió Ft 110,7 millió Ft

Az érintett településeken elindult közösségi kezdemé-
nyezések (db és az adott évben bevont településeken 
elindult közösségi kezdeményezések %-os aránya)

38 (28%) 99 (49%) 57 (50%) 194 (43%)

1. ábra – Kérdőívek megoszlása (db)
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A települések részvétele a Kapu-
nyitogató eseményeken

A Művelődési Intézet munkatársai 
mellett a szervezési és bonyolítási fel-
adatokat 80%-os arányban települési 
intézmények, azon belül is elsősorban 
a polgármesteri hivatalok munkatár-
sai végezték (44%). A válaszadók sze-
rint az események több mint felében 
(55%) civil szervezetek is részt vettek 
a szervezési folyamatokban. A  prog-
ramok megszervezésében, az esemé-
nyek kulturális jellegének megfele-
lően, főként kulturális céllal létrejött 
civil szervezetek vettek részt (54%).

A települési önkormányzatok po-
zitívan viszonyultak a Programhoz. 
A  képviselő-testületek közel 99%-a 
szakmailag, erkölcsileg és anyagilag is 
támogatta a rendezvényeket, sok eset-
ben részt is vett azokon.

Összességében kijelenthetjük, hogy 
a települések képviselő-testületei elfo-
gadták a kezdeményezést, elismerték a 
jelentőségét és segítették a programso-
rozat megvalósulását. 

A  Kapunyitogató programok 
helyszíneinek állapota

A  helyszínek többsége alapvető-
en új vagy felújított (40%) állapotban 
van, ebből 31% akadálymentesített is. 
Nagy százalékban a helyszínek jó álla-
potúak, de kisebb felújítást igényelnek 
(26%). 19%-uk közepes állapotú, de 
használható, 13%-uk pedig felújítan-
dó. Kis százalékuk azonban romos és 
alig használható (2%). Mindezekből az 
is következik, hogy a Kapunyitogató 
helyszíneinek mindössze 15%-a van 
olyan állapotban, ami akadályát jelenti 
a közösségi színtér újbóli kinyitásának.

A  Kapunyitogató programot kö-
vető események, folyamatok

Az országban a Kapunyitogató prog-
ram után 721 esemény valósult meg. 
Olyan kulturális, közösségi folyamatok 
indultak el a vizsgált településeken, ame-
lyek nem álltak meg a Kapunyitogató 
program zárása után.

A válaszadók 27%-a közösségi ese-
ményeket (játszóházakat, kézműves 
foglalkozásokat, mesterség- és vise-
letbemutatót, társadalmi eseményt 
és ünnepet) nevezett meg a leggyako-
ribb programnak. Ezt 21%-kal a szó-
rakoztató programok követik (tánc, 
előadóművészet és műsoros estek, 

2. ábra – A működtetés akadályai (%)

3. ábra – A képviselő-testületek viszonya a Kapunyitogató programhoz (%)

4. ábra – Kapunyitogató helyszínek állapota (%)
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néptánc és táncház). A  települések 
kedvet kaptak a főként helyi értékek 
alapján tematizált kiállítások szerve-
zéséhez is (15%). A művészeti esemé-
nyek (népművészeti, rajz, fotó, fi lm-
vetítés, zenei, amatőr színházi esemé-
nyek) 7%-os gyakorisággal valósultak 
meg. A települések 6%-án értéktár bi-
zottság is alakult, klub, szakkör, vagy 
egyesület jött létre. Fenti adatok ön-
magukban is bizonyítják az elképze-
lések sikerét, a pozitív kulturális, ren-
dezvényszervezői, közösségfejlesztési 
folyamatok elindulását.

A program zárása után 632 (100%) 
– a fenti táblázatban jelzett – szolgálta-
tási lehetőséget vettek igénybe a tele-
pülések. Ezek közül a leggyakoribbnak 
(38%) a kulturális közfoglalkoztatással 
kapcsolatos ügyintézés, feladatellátás 
bizonyult. Ezt követte – az elsősorban 
kistelepülések számára szolgáló – az 
intézeti alaptevékenységnek számító 
szakmai, módszertani segítség (26%). 
Erős, nem egy esetben a Művelődési 
Intézet által generált igény mutatkozott 
az értéktári munka segítésére is (12%).

További együttműködési lehető-
ségek a Nemzeti Művelődési Inté-
zettel kapcsolatban

A  kulturális közfoglalkoztatás 
jelentőségét, elismertségét mutat-
ja, hogy a legtöbb válaszadó további 
együttműködési lehetőségként a kul-
turális közfoglalkoztatást emelte ki 
(26%). Megemlítésre került a szakmai, 
módszertani segítségnyújtás (18%) 
is, 16%-uk pedig szeretne az érték-
tári munka szervezésében is segítsé-
get kérni. Ugyancsak 16%-uk közös 
projektek szervezésében látja még az 
együttműködés lehetőségét.

Az önkormányzat elképzelései a 
közösségi házzal/színtérrel a Kapu-
nyitogató programot követően

A  települések mintegy 48%-a a 
továbbiakban is tervez rendszeres 
programokat, kulturális eseménye-
ket a közösségi színtérben. 31%-uk 
jelezte, hogy nem terveznek változ-
tatást, de időnként azért szerveznek 
programokat a későbbiekben. A meg-
kérdezettek mintegy 16%-a azt vála-
szolta, hogy felújítja, megnyitja a kö-
zösségi színterét, de nem foglalkoztat 
a továbbiakban sem közművelődési 
szakembert. A  felújítás és a megnyi-

5. ábra – A Kapunyitogató Program utáni programok, események (%)

7. ábra – Lehetőségek az együttműködésre (%)

6. ábra – A Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott szolgáltatások a Kapunyitoga-
tó program után (%)
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tás után közművelődési szakember 
alkalmazását a települések mindössze 
4%-a tervezi.

Összességében a települések 20%-
a tervezi, hogy felújítja és megnyitja a 
település közösségi színterét, és csu-
pán 2% az, amelyik semmiféle válto-
zást nem tervez a továbbiakban sem.

3.2. Az interjúk összeg-
ző megállapításai

A  Művelődési Intézet részéről a 
szervezők a Kapunyitogató program 
keretében zajló eseményekkel a tele-
pülés egészét célozták meg (86%). Ez 
alapvetően annak a komplex prog-
ramkínálatnak volt köszönhető, ame-
lyet a település döntéshozói, kultu-
rális szakemberei és a megyei irodák 
szakemberei közösen alakítottak 
ki. A  megyék többsége beépítette a 
programok tervezésébe a helyi sajá-
tosságokat is. Az események sikerét 
sok esetben a helyi résztvevők, fellé-
pők biztosították. Kulcsfontosságú 
volt a programok elfogadásában és a 
helyi szempontok megjelenítésében a 
polgármester hozzáállása. Azokon a 
településeken, ahol a polgármester el-
kötelezett volt a kultúra és a helyi kö-
zösségek fejlesztése iránt, ott a helyi 
igények is sokkal hamarabb jutottak 
kifejezésre.

A  program szervezését és lebo-
nyolítását akadályozó tényezők

A  megkérdezettek 14%-a jelezte, 
hogy a program megvalósítása során 
nem jelentkezett semmiféle probléma. 

Ez elsősorban azokon a településeken 
történt így, ahol már a kezdeti idő-
szakban sikerült egyértelműen tudato-
sítani a program céljait, lényegét. Azt 
sikerült először tisztázni, hogy a Ka-
punyitogató program nem csupán egy 
két-három elemből álló rendezvénysor, 
hanem a helyi közösségek és a kultú-
ra támogatásának, a  helyi értékekre 
való fokozott odafi gyelésnek a kezde-
te. A legnagyobb gondot a települések 
részéről megmutatkozó érdektelenség 
jelentette az adatközlők szerint (31%). 
Komoly problémaként jelentkezett az 
is, hogy a helyi döntéshozók egysze-
rűen nem támogatták a rendezvényt 
(21%). Az érdektelenség sokféle ok-
ból fakadhat. Fáradtság, a  mindenna-
pok okozta stressz, vagy éppen nem 
tulajdonítanak kellő fontosságot a 
rendezvénynek. Volt olyan példa is, 
hogy egyszerű műsorszolgáltatásnak 
tekintették az eseményt, amely igazán 

„nem is a falu ügye”. A megkérdezettek 
markáns problémaként jelezték még 
a megfelelő kommunikáció hiányát is 
(14%). A  szervezés és lebonyolítás fo-
lyamatában meghatározó akadályként 
jelentkezett a helyszín rossz állapota 
és a hiányos infrastruktúra is (14%). 
Típusos problémaként jelentkezett 
még, hogy a helybéliek egy más, már 
korábban is meglévő települési prog-
ramhoz próbálták „igazítani” a ren-
dezvényt. Céljuk nyilvánvalóan a saját 
eseményük színvonalának emelése 
volt minőségi és mennyiségi szem-
pontból is. Ennek a szándéknak a 
megváltoztatása, az eredeti elképze-
léshez való visszatérés nem egy eset-
ben komoly energiába került a megyei 
munkatársak részéről (10%). A válasz-
adók 10%-a jelezte továbbá, hogy po-
litikai megosztottság is nehezítette a 
rendezvények megszervezését.

A  helyi közösségek fejlesztésére 
szolgáló közművelődési tevékenysé-
gek fajtái és gyakoriságuk

A  rendezvényeken, a  közösségfej-
lesztést szolgáló alapvető elvárások-
nak megfelelően, a  kiállítások (48%) 
és a közösség fejlesztését szolgáló 
beszélgetések (41%) fordultak elő a 
legnagyobb számban. A  szervezők, 
a  szakmai, módszertani elveknek 
és gyakorlatnak megfelelően, nagy 
számban vontak be helyi amatőr mű-
vészeti csoportokat is (28%). A  prog-
ramok között markánsan jelenik 
meg a helyi gasztronómia (17%). Ezt 
követi a sorrendben a kézműves fog-
lalkozás, az ének és hangszeres zene 
(14-14%). Végül a tánc, néptánc prog-

8. ábra – Tervek a közösségi ház/színtér jövőjével kapcsolatban (%)

9. ábra – A szervezés során felmerült akadályok (%)
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ramelemek is alkalmas eszköznek bi-
zonyultak a helyi közösségek fejlesz-
tésre (10%). Összességében a helyi 
értékek alapján tematizált kiállítások, 
a  közösségi alapú és célú beszélgeté-
sek, a helyi amatőr művészeti csopor-
tok fellépése, valamint a helyi gasztro-
nómiai bemutatók és étkezés voltak a 
legnépszerűbb programelemek. Ezek 
egyrészt bevonták a helyi lakosokat 
az eseményekbe, másrészt pedig a he-
lyi közösség, közösségek fejlesztését 
is szolgálták.

A  Program lezárultával megje-
lenő új tevékenységek és közösségek 
a települések életében

Új tevékenységek és közösségek 
túlnyomórészt új művelődő közössé-
gek, szakkörök megalakulásával való-
sultak meg (69%). A válaszadók 17%-a 
jelezte, hogy állandó programok és 
foglalkozások jöttek létre helyben, va-
lamint a településeken átnyúló prog-
ramoknak köszönhetően a települések 
közötti kapcsolatok is erősödtek (17%). 
Jelentős arányban jelezték az adatköz-
lők, hogy a meglévő közösségek új ta-
gokkal bővültek (14%), illetve azokban 
a témákban, amelyre igény mutatko-
zott, tanfolyamok is indultak (14%). 
A  konkrét rendezvényeket követően 
elindult az értéktári tevékenység és 
új értéktárak is alakultak a helységek-
ben (10%). Kisebb számban ugyan, de 
gazdaságfejlesztő mintaprogramok is 
szerveződtek az események során (3%).

A beérkezett válaszok alapján ösz-
szegezhető, hogy a közösségfejlesztés 
folyamata állandó odafi gyelést, folya-
matos jelenlétet és törődést igényel. 
Olyan alapelvek mentén kell megva-
lósulnia, mint a türelem, tolerancia, 
magas szintű szakmai tudás, megfe-
lelő kommunikáció, korrekt, kiszá-
mítható kapcsolattartás, partnerség, 
bevonás. A  közösségek fejlesztését a 
szervezők nagy többségükben, a  ha-
gyományosnak mondható közműve-
lődési programok mellett, a közösségi 
beszélgetések révén érték el. Ezek a 
különböző típusú közösségi alkal-
mak sok esetben egymásra is épültek, 
az ebből adódó szinergia aztán fel is 
erősítette magát a közösségfejlesztés 
folyamatát. Példaként említhetjük az 
ismeretterjesztő előadások utáni kö-

tetlen társalgást, a  helyi értékekkel 
kapcsolatos kiállítások szervezéséhez, 
egyéb eseményekhez (gasztronómi-
ai bemutató, fi lmvetítés, kézműves 
foglalkozás) kapcsolódó beszélgeté-
seket. A megyei szervezők tudatosan 
olyan járulékos feladatokat is adtak 
mindezekkel kapcsolatban, amely te-
vékenységek nagyban hozzájárultak a 
helybeliek igazi közösséggé való ková-
csolásához.

A  válaszadók a közösségfejleszté-
si folyamatok legfőbb akadályának a 
megfelelő, elkötelezett, tenni akaró 
helyi „kulcsember”, a  „helyi hős”5 hi-
ányát tartották (38%). Meghatározó 
arányban jelezték az aktív helyi kö-
zösség hiányát (31%) és a település la-
kói közötti bizalmatlanságot is (28%). 
A  település lakóinak érdektelenségét 
a megkérdezettek 21%-a jelezte. To-
vábbi akadálya a jól működő helyi 
közösségek kialakulásának az, hogy 
sok esetben elöregedő településekről 
beszélhetünk (17%), valamint a nehéz 
gazdasági körülmények is meghatáro-
zó szempontként jelentkeznek. Nem 
egy esetben jelezték a megyei irodák 
megkérdezettjei – a már kistelepülési 
szinten is megjelenő – politikai elzár-
kózást, befelé fordulást, az irigységet 
és a kirekesztést. Ugyancsak markáns 
véleményként fogalmazódott meg, 
hogy a generációk közötti különbség, 
a  fi atalok elvándorlása, a  kulturális, 
szabadidős szokások átalakulása szin-
tén hátráltatja az emberi közösségek 
kialakulását.

10. ábra – Tevékenységek a közösségek fejlesztésére (%)

11. ábra – Új tevékenységek és közösségek (%)

5 Helyi hősöknek nevezzük azokat a kulcsszemélyeket, hangadókat, véleményformálókat, akik egy-egy közösségfejlesztő folya-
mat élére állnak, és széles kört, minél több közösséget bevonva folyamatosan katalizálják a fejlesztéseket és a továbblépést.
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4. Záró gondolatok

A  Kapunyitogató program elem-
zésének fő eredménye mind az érin-
tett települések kulcsszemélyeinek, 
mind a Nemzeti Művelődési Intézet 
megyei munkatársainak véleménye 
alapján az, hogy a kezdeményezés 
számos hasznos tevékenységet, közös 
gondolkodást, közösségi cselekvést 
indított el, így mindenképpen foly-
tatásra érdemes. Az eredményekből 
az is látható, hogy ez a folytatás két 
irányban is fontos. Egyrészt azokon 
a településeken, ahol elindult a Ka-
punyitogató program, de a település 
még nem képes saját „helyi hősei” 
és közösségei segítségével önállóan, 
szakmai segítség nélkül továbbvinni 
a program eredményeit, vagy nin-
csenek is elegendő számban „helyi 
hősei” és közösségei. Másrészt pedig 
újabb településeken, ahol a kulturális 
statisztika6 alapján a település a kul-
turális, közművelődési szolgáltatások 
terén hiánnyal küszködik.

A  Kapunyitogató program folyta-
tásában az eddigi tevékenységelemek 
(családi nap, kiállítás, ismeretter-
jesztő alkalom) mellett fontos újabb, 
a  közösségek építését direkt módon 
is támogató tevékenységek beépíté-
se. A  Nemzeti Művelődési Intézet 
munkatársai (belső és külső képzési 
aktivitások által) felkészülten tudják 
segíteni, szükség esetén koordinálni 
a települések közösségi felmérése-
it, és az ezekre alapozódó közösségi 
tervezési7 folyamatokat, amelyek a 
települések fejlesztésének alapját je-
lentik. Ebben a Nemzeti Művelődési 
Intézet segítségét az eddig bevont 
települések és újabbak is nagy mér-
tékben igénylik, mivel számos telepü-
lésen gondot okoz a közművelődési 
szakemberek hiánya, amelyet tovább 
nehezít, ha emellett aktív közössé-
gek is kis számban vannak jelenleg a 
szakemberhiányos településen. A  kö-
zösségi alapú tervezési és fejlesztési 
folyamatokban nagy jelentőséget kap 
továbbá az együttműködés az egyes 
emberek, a  közösségek, a  szerveze-
tek és a szektorok között is. Az eddigi 

tapasztalatok és eredmények alapján 
az állami és civil szektor együttmű-
ködésére számos jó gyakorlat, mű-
ködő modell létezik, azonban a piaci 
szektor kisebb mértékben vesz ebben 
részt. A jövő fejlesztési folyamatai, és 
az ezekre épülő források igénybevéte-
le azonban jelentős mértékben épít a 
teljes körű szektoriális együttműkö-
désekre.

A  Kapunyitogató program év-
ről-évre továbbfejleszthető, a  kapott 
szakmai-módszertani eredmények 
és tapasztalatok folyamatosan segítik 

azt, hogy az aktuális körülményekhez 
és szükségletekhez igazodó, a  helyi-
ek közösségi művelődési igényeire 
hatékonyan reagáló közösségépítő 
folyamattá váljon. Ebben a folyamat-
ban azonban az egységes módszer-
tani elvek mellett ugyanolyan fontos 
fi gyelembe venni a térségi, települési 
adottságokat és elvárásokat. Ezál-
tal tudunk egy sokszínű, a  közösségi 
tervezés alapjait alkalmazó modellt 
kialakítani, amely cselekvő, saját sor-
sukért tenni akaró és tenni tudó tele-
püléseket eredményez.

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kulturális statisztikai rendszer. Elérhető: http://kultstat.emmi.gov.hu/
7 Közösségi tervezés, azaz CLLD (Community-led Local Development) a közösségi aktivitásra és igényekre épített, közössé-

gek által vezérelt helyi tervezési folyamat. A CLLD a 2014-2020 közötti EU-s tervezési ciklus jelentős módszertani folyamata 
a települések és közösségeik fejlesztésében (TOP és EFOP programok).
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