
lőse van. Különben fennáll annak a veszélye hogy a túl nagy 
felelősség és féladathalmozás emberileg, egészségre káros, 
másrészt a minőség követelményének sem tud a szervezet 
megfelelni. 

Tartalék alapok képzése a szervezeteknél, a likviditás 
megőrzése céljából. 

A szerződés feltételeinek és előírásainak pontos követése 
és az erre való felkészültség, alkalmasság megteremtése. A 
szabályok elfogadása és betartása. 

Pontos jövőkép kidolgozása, mi lesz a támogatás után! ? 
Jogi és pénzügyi kérdésekben kellő jártasság és tájéko

zottság mérlegelése a program elindítása előtt. Különben a 
program végrehajtása során számtalan hiba fordulhat elő'. 

Onkarmámzatoknak szóló javaslatok 
Az önkormányzatok szakmai, alternatív választási lehe

tőségeiben való jobb tájékozottság, felkészültség erősítése a 
jövőben. A felkészülés az E U tagságra egyben a szolgáltató 
önkormányzati modellt is erősíti. 

A nonprofit szektorral kapcsolatos ismeretek bővítése. 
Politikai és szakértői szinten is. 

Szolgáltatások menedzseléséhez szükséges forrásnyújtói 
feladatok pontos definiálása. Egyáltalán az önkormányzatok 
szakértői színvonalának növelése a támogatások menedzse
lésében. 

Feladat ellátási szerződéses jogviszony jogi, pénzügyi, eti
kai, minőségbiztosítási kérdéseinek tisztázása és rögzítése. 

Verseny semleges, piackonform módszerek bevezetése a 
szolgáltatások privatizálásában. 

Közszolgáltatások tervezésében nagyobb jártasság meg
szerzése, helyi stratégia tervezése. 

A szerződéses partnerek szakmai, pénzügyi ellenőrzési 
rendszerének kialakítása. 

A fogyasztóvédelemi feladatokra való felkészülés, elle
nőrzési rendszer kialakítása. 

A pályázati programban résztvevők liépzése 
Egyéni képzés mellett szervezetfejlesztés a pályázati nyer

teseknek. 
Pályázó szervezeteknek felkészítés, döntés-előkészítés 

céljából. 
Szakértői folyamat tanácsadás, helyi mentorok bevoná

sával. Helyi tanácsadók alkalmazása az elérhetőség céljából. 

Végezetül és összegzésképpen csak annyit írhatunk, hogy 
ez a Phare program rendkívül hasznos és eredményes volt. 
Magából a folyamatból sokat tanulhattak a benne részt
vevő szereplők, általa tudásukat, készségeiket, ismeretei
ket növelték. Hozzájárult a kapcsolati rendszerek bővíté
séhez. A támogatás szakmailag is megalapozott Magyaror
szágon egy E U konform szolgáltatásmenedzselési formát, 
amely átvállal az önkormányzati feladatok ellátásából, és 
egyúttal segíti a magyar nonprofit szektor szolgáltatói 
szegmensének a fejlesztését. 

S Z A K M A I HÍREK 
A Közösségfejlesztési Osztály hírei 

A . Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési 
Osztálya folyamatos szakmai tanácsadó és szolgáltató 
tevékenységet végez. A szakmai és laikus képzések szep
tember folyamán újrakezdődtek. 

Októberben 60 órás akkreditált közösségfejlesztői kép
zést indítanak a Budapesti Művelődési Központtal és a 
Közösségfejlesztők Egyesületével közösen - közművelődési 
intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok mun
katársai részére. 

A Közösségfejlesztőit Műhelyének elméleti jellegű 
májusi találkozása után júniusban és szeptemberben az 
újabb közösségfejlesztő generáció két észak-magyarországi 
kistérségben a putnoki és az ózdi terület 28 települését 
vizsgálta. A P H A R E támogatásban részesülő kutatásban a 
B A Z megyei Közművelődési Intézettel működnek együtt. 
A Műhely tagjai 2002 végéig még két alkalommal talál
koznak, novemberben és decemberben. Cél egyrészt a 
szakmai, módszertani ismeretek elmélyítése, másrészt egy
más helyi szinten végzett munkájának alaposabb megis
merése. 

A Képzők képzője program résztvevői két hosszú, 
bentlakásos hétvégén tanultak egymástól. Júniusban 
egyhetes képzés zajlott számukra a Civi l Kollégiumban. 

Varga A . Tamás emlékülésre került sor szeptember 5-
6-án Kunbábonyban, a Civi l Kollégiumban, amelyet 
Varga Tamás álmodott meg. 

A Közösségfejlesztési Osztály 2002 első félévében az 
ORTT-vel a kisközösségi rádiózás pályázati kiírását és 
szabályozását készítette elő. A munkát siker koronázta: 
megszületett a pályázati kiírás. A kistelepülési műsorszó
rás iránt megnövekedő igényre számítva kidolgozták a 
kisközösségi rádiózás tanításának tematikáját is. 

Modellkísérlet folyik Királdon. A BAZ megyei Köz
művelődési Intézettel együttműködve zajlik a mintaprog
ram kialakítása. A helyiek megalakították a Királd Kö
zösségéért Egyesületet. Tagjai részt vettek Kunbábonyban 
egy 3 napos képzésen, közös pályázatot írtak, amely a köz
ség asszonyai számára nyit távlatokat. Ujabb képzésekre 
vállalkoztak, helyi újságot szerkesztenek, mely június óta 
megjelenik. 

Király-Nagy Éva 
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