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Át- és kitekintő összegzés

Félidőben az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program. A  korábbi évekhez hasonlóan, 
immár hagyományosan ezúttal is beszámolunk szakmai folyóiratunk hasábjain a korábbi és 
a jelenlegi program eredményeiről. A program ötödik üteme annyiban különleges, hogy a 
közművelődési feladatellátás kereteinek átszervezését követően a programot 2013-ban kez-
deményező, s  azt 2016 végéig megvalósító Nemzeti Művelődési Intézettől – számos más 
projekt mellett – az NMI Művelődési Intézet vette át a kulturális közfoglalkoztatás lebonyo-
lításának feladatát is.

Az elmúlt években megvalósított közfoglalkoztatási programok alapján egyre szélesebb 
rálátásunk van azok hosszabb távú hatásaira. Nemcsak a felmérések, közművelődési sta-
tisztikák eredményein tükröződik a fejlesztő hatás, hanem a napi tapasztalatokban is tetten 
érhető. Örvendetes tény, hogy egyre több olyan kollégával találkozunk országszerte – sokan 
közülük vezető beosztásban dolgoznak –, akik kulturális közfoglalkoztatottként vettek részt 
valamelyik korábbi programban. A  továbbfoglalkoztatott, illetve az elsődleges munkaerő-
piacra felkészültebben visszatért munkatársak közül több szakembert jelen lapszámban is 
bemutatunk.

Mára egyértelművé vált, hogy a Kulturális Közfoglalkoztatási Program elsősorban a kis-
települések, s ezáltal a vidék Magyarországának fejlesztő programja. Számos példa bizonyít-
ja, hogy ott, ahol korábban egyáltalán nem tudtak a helyi közösségi művelődés folyamatait 
támogató személyt foglalkoztatni, egyetlen munkaerő bevonásával már elindulhattak a kul-
turális alapellátás megvalósulását segítő kezdeményezések. Folyóiratunkban nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy az olvasó bepillantást nyerhessen azoknak a településeknek a kulturá-
lis-közösségi életébe, ahol a kulturális közfoglalkoztatás a helyi társadalomfejlesztés eszkö-
ze volt. Jóllehet az előző évekhez képest csökkent a közfoglalkoztatásba bevont partner-
szervezetek száma, összességében az önkormányzatok részvétele továbbra is meghatározó, 
a bevont partnerszervezetek több mint fele közülük került ki. Magyarországon jelenleg is a 
települések 51%-ában dolgozik legalább egy kulturális közfoglalkoztatott, s az őket fogadó 
partnerszervezet döntő többségben a települési önkormányzat. Két évvel korábban ez az 
arány elérte a 60%-ot is programunkban. A bevont települések közel felét (44 %-át) teszik 
ki azok, ahol a lélekszám nem éri el az 1000 főt sem, míg a 30 000 lakosnál többet számláló 
városoknak csupán 2%-a vesz részt a jelenlegi programban.

Az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban a közfoglalkoztatottak közreműködésé-
vel elindult településfeltáró felmérésnek köszönhetően fél éven belül a közösségi művelő-
désen túl a mai magyar társadalom egy olyan tudásbázissal gazdagodik, amely képet ad a 
települések egykori és mai közösségeiről, közte többek között arról, hogy milyen bejegyzett 
és nem bejegyzett civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, együttesek működtek egy-
koron és ma a kistelepülésektől a városokig. Reményeink szerint a felmérés nemcsak műve-
lődéstörténeti szempontból lesz hiánypótló, hanem a felmért települések számára is fejlesz-
tési alapot ad majd erőforrásaik jobb kihasználására.

Köszönöm mindenkinek, aki közreműködik a program felméréseiben, köszönöm min-
den volt és jelenlegi közfoglalkoztatott munkatársunknak, valamint a partnerszervezetek 
vezetőinek, munkatársaiknak, hogy történetüket, sikereiket és tapasztalataikat megosztot-
ták a lap olvasóival.


