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Ünnepélyes keretek között kötött konzorciumi meg-
állapodást 2016. június 6-án a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. A konzorcium célja, hogy a 
résztvevők a Széchenyi 2020 program keretében meg-
jelent „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás” című EFOP-1.3.1-15 kódszámú felhívásra tá-
mogatási kérelmet nyújtsanak be, és annak elnyerése 
esetén a benne foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák. Az egyes intézmények terveit a pro-
jektre nézve Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum főigazgatója, Polyák Albert, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet mb. főigazgatója és Dr. Tüske László, 
az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója ismer-
tette a sajtóval. 

2017. február 6-án kezdődött, és 2017. március 2-ig tar-
tott a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat men-
torképzése a Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében 
az esztergomi Szent Adalbert Központban. 18 megye 60 
képviselője 4 hetes, 120 órás, „Felkészülés a kulturális 
közösségfejlesztő mentori feladatokra” című képzésen 
vett részt. Az elméleti tudás átadása mellett gyakorlat-
centrikus oktatást kaptak a mentorjelöltek, mely során 
szakmai ismeretekkel, jó gyakorlatokkal ismerkedtek 
meg, s emellett kiépítették a munkájukhoz szükséges, 
egymással együttműködő országos mentori hálózatot is.

A 2017. április 4-én Szentendrén, a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumban rendezett szakmai napon 61 kultu-
rális közösségfejlesztő mentor vette át tanúsítványát, 
miután sikeresen elvégezte a „Felkészülés a kulturális 
közösségfejlesztő mentori feladatokra” című akkre-
ditált képzést. A szakmai napokat innentől havonta 
rendezi meg a konzorcium a mentorok számára az 
aktuális feladatokkal kapcsolatos konkrét kérdések át-
beszélésére, s a hálózat munkájának erősítésére folya-
matos tapasztalatcsere és tájékoztatás révén. A men-
torhálózat kiépülésével egy időben elkészültek azok a 
hiánypótló módszertani útmutatók, amelyek a helyi 
közösségfejlesztéshez, az intézmények társadalmia-
sításához, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint 
a közösségfejlesztői folyamatok méréséhez, értékelé-
séhez nyújtanak szakmai segítséget. A 18 megyében 
működő mentorhálózat kialakításával és a közösség-
fejlesztő folyamatok megalapozását szolgáló szak-
mai-módszertani útmutatók elkészültével a Cselekvő 
közösségek projekt fontos mérföldköve teljesült.

2016. szeptember 15-én három, összesen 10 milliárd 
forint összegű kulturális alapellátást segítő projekt 
indulását jelentette be Dr. Hoppál Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős állam-
titkára a Szentendrei Néprajzi Múzeumban megtar-
tott sajtótájékoztatón. Az esemény szolgált a Cselekvő 
közösségek hároméves kiemelt projekt ünnepélyes 
nyitányául is: a részt vevő konzorciumi partnerek alá-
írták a projekt indulásáról szóló dokumentumot. 



2017. május 3-án lépett a nyilvánosság elé egy sajtó-
tájékoztató keretében az első alkalommal megrende-
zett Közösségek Hete országos rendezvénysorozat. A 
program részleteiről Krucsainé Herter Anikó, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsola-
tokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára 
és Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
főigazgatója beszélt. 

2017. május 9-én a mágocsi Tarnai Nándor Művelő-
dési Ház és Könyvtárban tartott megnyitóval kezdetét 
vette a hagyományteremtő célzattal megrendezett I. 
Közösségek Hete. A tervek szerint minden év május 
második hetében folyó programsorozatot Kárpáti Ár-
pád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója 
nyitotta meg. 

A közös munka hatékonyságának növelését célzó 
kétnapos csapatépítő szakmai műhelyen vettek részt 
a Cselekvő közösségek projektet megvalósító stáb, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési In-
tézet és az Országos Széchényi Könyvtár szakemberei 
Lajosmizsén június 28-29-én.

2017. július 4-én Kecskeméten, valamint 2017. július 
11-én Székesfehérváron szakmai műhelynapot ren-
dezett a Cselekvő közösségek projekt konzorciuma, 
amelyek  célja a  „A helyi identitás és kohézió erősí-
tése” (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a „Cselekvő 
Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-

1.3.1-15-2016-00001) konstrukciók bemutatása és 
az azokhoz kapcsolódó lehetőségek ismertetése volt. 
Az eseményeken az érintett településekről, az önkor-
mányzatok által, a képviselőtestületből vagy a hivatal 
szervezetéből delegált érdeklődők vettek részt, több, 
mint száz település képviseletében.


