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Helyzetfeltárás

Kalmár Erika

Művelt és cselekvő közösségek
A „Cselekvő közösségek – ak-

tív közösségi szerepvállalás” és 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kereté-
ben meghirdetett „A helyi identi-
tás és kohézió erősítése” progra-
mok kiegészítik, egymásra épülve 
fejtik ki a hatásukat. A két prog-
ram közötti kapcsolatról, az eddi-
gi eredményekről, Lukács László-
val, a Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projekt-
menedzserével beszélgettünk.

Kalmár Erika: A Cselekvő kö-
zösségek projekt a félidejéhez érke-
zett. Mint kiemelt projektnek az is 
a feladata, hogy szakmai, módszer-
tani támogatást nyújtson azoknak 
az önkormányzatoknak, amelyek 
pályázatot nyújtottak be a TOP 
5.3.1.-16. valamint a TOP 6.9.2.-16. 
„A helyi identitás és kohézió erősí-
tése” programra. Az utóbbi pályá-
zatokat 2017 márciusában írták ki. 
Milyen eddigi eredményekről lehet 
beszámolni?

Lukács László: A Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás kiemelt projektünk szer-
vesen kapcsolódik a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „A 
helyi identitás és kohézió erősíté-
se” (TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16) 
című felhívásokhoz. A TOP-pályá-

zatok célja a települések, település-
részek, térségek közösségi kezde-
ményező- és cselekvőképességének 
fejlesztése. Ehhez ad a pályázóknak 
szakmai-módszertani támogatást a 
Cselekvő közösségek projekt az or-
szágos kulturális közösségfejlesztő 
mentorhálózattal együttműködve.

A TOP pályázatok kihirdetése 
részben, a beadási időszakok tekin-
tetében pedig jelentősen eltérő üte-
mezéssel valósultak meg a megyék 
és a megyei jogú városok körében. 
Átlagosan, területi lebontásban 
mintegy 1 Mrd forint keretösszeg-
ből támogatott pályázatok, ame-
lyek konzorciumi együttműködés-
ben jelentek meg, a pályázók 50-55 
millió forintot kaptak vagy fognak 
majd kapni pályázatonként. Ezen 

belül is változó sürgősséggel, de a 
várható TOP pályázatokat nagy-
részt már elbírálták, többségük 
a szerződéskötésen is túl van, és 
elkezdték a helyi identitást meg-
erősítő projektjük megvalósítását, 
amely 3-4 éven keresztül tart majd. 

Az ún. „standard” eljárásban 
érintett TOP-pályázók esetében 
szeptemberig mindenképpen 
döntés születik, és akkorra teljes-
sé válhat a „Cselekvő közösségek 

– aktív közösségi szerepvállalás” 
kiemelt projektünk és a TOP pá-
lyázatok közötti együttműködés. 
Lényegében az eddig elvégzett 
előkészítő, felkészítő, tájékoztató 
tevékenységünk csúcspontjához 
érkezünk majd, amire érdemes 
lesz támaszkodni, hivatkozni és a 
felajánlott segítségünket tartósan 
igényelni.

K.E.: Az önkormányzatokra és 
a megyei jogú városokra kiírt TOP-
os pályázat egyik alapfeltétele volt, 
hogy kapcsolódjanak a Cselekvő 
közösségek programhoz. A projekt 
számos szakmai-módszertani se-
gédlete közül melyeket veszik legin-
kább igénybe az önkormányzatok? 

L.L.: A Cselekvő közösségek 
kiemelt európai uniós projektünk 
már 2016 szeptemberében elindult 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az 
NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
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Helyzetfeltárás

Kalmár Erika

Közhasznú Kft. és az Országos 
Széchényi Könyvtár konzorciumi 
együttműködésében.

A rendszerváltás óta eltelt 
időszakra visszatekintve, ez 
az első alkalom, hogy a három 
nemzeti kulturális intézmény-
rendszer – a muzeális, a közmű-
velődési és a könyvtári – közö-
sen vesz részt egy, a társadalmi 
szerepvállalás erősítését szolgáló 
programban. A kulturális terület 
három országos szakmai köz-
pontja közösen dolgozik azon, 
hogy a közösségfejlesztés esz-
közeivel növeljék a társadalmi 
aktivitást, a közösségi szerepvál-
lalást, az intézmények nyitottsá-
gát és hozzájáruljanak az esély-
egyenlőség erősítéséhez. 

Többnyire jók a tapasztalataink, 
a megyei találkozókon, képzéseken, 
konferenciákon megforduló önkor-
mányzati vezetők, a végrehajtásban 
érdekelt felelős szakemberek visz-
szajelzéseiből kiderült, hogy az el-
ismert szakértők és szakmai szer-
vezetek bevonásával kidolgozott 
kulturális közösségfejlesztő model-
lek hasznosak a helyi közösségek-
kel foglalkozó kulturális szakem-
berek számára. 

A Cselekvő közösségek pro-
jektben dolgozó szakmai veze-

tők irányításával egyébként hat 
módszertani útmutató készült el, 
amelyek a kulturális közösség-
fejlesztési folyamatok tervezésé-
nek, megvalósításának, valamint 
mérésének, értékelésének alapját 
adják. Az útmutatók segítséget 
nyújtanak az intézményi önkén-
tesség továbbfejlesztéséhez, az 
esélyegyenlőség növeléséhez, va-
lamint ahhoz, hogy a kulturális 
intézmények nyitottabban, a he-
lyi közösségek aktív bevonásával 
működjenek. Minden útmuta-
tónk, szakmai előadás és képzési 
tananyag elérhető a honlapunk-
ról.

K.E.: Hogyan kapcsolódik be a 
mentorhálózat az önkormányzatok 
közösségépítő, -fejlesztő munkájá-
ba?

L.L.: A Cselekvő közösségek 
kiemelt projekt céljainak megva-
lósítása érdekében országos men-
torhálózat épült ki, amely 2017 
tavaszán kezdte meg működését. 
A mentorhálózat tagjai először 
egy 120 órás „Felkészülés a kul-
turális közösségfejlesztő mentori 
feladatokra” című képzésen vettek 
részt, ahol elsajátították azokat az 
ismereteket, készségeket, amelyek 
alkalmassá teszik őket a hatékony 
munkára. 

Az ország 18 megyéjében mű-
ködik mentoriroda, és több mint 
70 mentor támogatja a helyi kö-
zösségfejlesztő folyamatokat or-
szágszerte. Keresik és kutatják az 
együttműködés minden területét 
érintő közösségfejlesztő kezdemé-
nyezéseket, de a viszonosságot is 
tapasztaljuk a mentorainkkal kap-
csolatban, akik a helyi vezetőkkel 
és szakemberekkel egyaránt szót 
tudnak érteni, és nem csak azért, 
mert kötelező a velünk való kap-
csolat. 

A kulturális közösségfejlesztő 
mentor kapocs a közösségek, az 
intézmények és a települések kö-
zött. A mentorok segítik a helyben 
lakók és a kulturális intézmények 
szorosabb és hatékonyabb együtt-
működését, a közösségek aktívab-
bá válását. Továbbá a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) nyertes településeinek, 
közösségeinek nyújtanak szakmai 
támogatást a közösségfejlesztői 
folyamatok elindításában és meg-
valósításában. Erről külön megál-
lapodást is kötünk a nyertes pályá-
zókkal.

K.E.: Hogyan tudja a Cselekvő 
közösségek projekt segíteni, támo-
gatni azokat az önkormányzatokat, 
amelyek nem nyertek TOP forrást?
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L.L.: Aktuális téma, mert tavaly 
és idén is megvalósult Közösségek 
Hete csaknem kilencszáz prog-
ramot kínált országszerte május 
második hetében. A helyi közös-
ségi kezdeményezések, ötletek és 
együttműködések, az aktív szerep-
vállalások népszerűsítése állt a ren-
dezvénysorozat középpontjában. A 
közösségek országszerte sokszínű, 
ötletes programokat valósítot-
tak meg – sokan tovább gondolva 
a témahét üzenetét –, és a helyi 
erősségekre, jellegzetességekre fó-
kuszálva, látványosan mutatkoztak 
be. Hagyományteremtő szándék-
kal indultak el új rendezvények, 
családi napok, szakmai találko-
zók, közösségerősítő műhelynapok. 
Ezekhez a programokhoz anyagi 
támogatást nem kaptak, valóban 
civil és önkéntes eseményekről be-
szélhetünk, jelentős sajtóérdeklő-
dés mellett.

Mindemellett, 54 társadalma-
sítottan működő kulturális intéz-
ményt fogunk segíteni, továbbá 
420, a közösségi fejlesztésekkel 

kapcsolatos képzéseken részt vevő 
kulturális intézményben dolgozó 
szakembert is kiképzünk a meg-
újított szakmai elvárásoknak és a 
kulturális törvénynek megfelelően.

K.E.: Korábban említette, hogy 
keretmegállapodást kötnek az ön-
kormányzatokkal. Hogyan való-
sult ez meg, milyen eredményeket 
értek el az országos kulturális in-
tézményrendszer felkészítésében, a 
közösségfejlesztési folyamatok tá-
mogatásában? 

L.L.: A Cselekvő közösségek 
kiemelt projektünk közvetlen cél-
csoportját a közösségfejlesztési 
folyamatokat elindítani kívánó ci-
vil, egyházi és egyéb szervezetek, 
önkormányzatok, intézmények és 
azok munkatársai, továbbá a kul-
turális intézmények és munkatár-
sai, a projekt képzésein részt vevő 
személyek, illetve a közösségfej-
lesztő mentorok jelentik. 

A megállapodásban fontos 
kiemelést kap a közösségfejlesz-
tési folyamat elősegítése, mert a 

partnerségi együttműködést (kö-
zösségi tervezést) a mentoraink a 
helyszínen nyomon követik, szak-
mailag-módszertanilag támogatják. 
Ehhez a fogalomtárat is meg kellett 
újítani, amit a módszertani útmu-
tatók is tartalmaznak. A szakmai 
tapasztalatok összegzéséhez folya-
matos mérés és kutatás társul.

Persze időt kell szánni a kul-
turális intézményrendszer fel-
készítésére, a közösségfejlesztési 
folyamatok támogatására, közös-
ségi kezdeményezések befogadá-
sára, önkéntességi tevékenységek 
adaptációjára, valamint a projekt 
eredményeinek fenntartására, va-
lamint képzésekkel, országos és 
nemzetközi szakmai konferenciák, 
tanulmányutak, szakmai találko-
zók lebonyolításával kapcsolatban 
is. Minden eredményünket díj-
mentesen közreadjuk honlapja-
inkon, kiadványainkban és a Wi-
ki-felületen.

K.E.: Melyek a még előttünk 
álló másfél éves időszak legfonto-
sabb feladatai?
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L.L.: Minden szempontból 
félidős helyzetben vagyunk. A 
Cselekvő közösségek projektünk 
jelenleg érvényes fizikai zárásáig, 
500 településen valóban működő, 
cselekvő, a helyi érintettek számá-
ra megbecsült kulturális tevékeny-
séget önként vállaló kulturális kö-
zösség, mintaprogram segítése az 
alapvető célkitűzés.

Ennek érdekében, minden ren-
delkezésünkre álló erőforrást moz-
gósítunk a képzéseink, konferenci-
áink, tanulmányutak, kiadványa-
ink, személyes szakmai-módszer-
tani közreműködésünk terén. A 
projekt szakmai, szakpolitikai be-
ágyazódásának megteremtése ér-
dekében, az 1997. évi CXL. törvény 
alapján – amit tavaly előnyösen 
módosítottak –, mindenképpen 
a kulturális alapellátás részeként 
képzeljük el az EFOP 1.3.1 kiemelt 
projekt sikeres végrehajtását és  an-
nak lehetséges folytatását.

A magunk részéről lelkiisme-
retesen, tisztességesen elvégezzük 
feladatunkat. A Cselekvő közössé-
gek projekt által szakmailag segí-
tett közösségfejlesztési folyamatok 
fenntarthatóságának érdekében ki-
emelt érdekünk az intenzív együtt-
működés – a kormányzat, 500 ön-
kormányzat és helyben ténylegesen 
cselekvő kulturális közösségeink 
számára egyaránt –, amelynek 
stratégia célja, hogy a Cselekvő 
közösségek projekt feladatellátá-
sa mind az állampolgárok, mind a 
döntéshozók számára ismert és el-
fogadott legyen.

Erre azért is van szükség, mert 
a TOP-ból finanszírozandó iden-
titáserősítő programok idén in-
dulnak csak el, időtávjuk 3-4 év, 
a Cselekvő közösségek kiemelt 
projektünk viszont 2019. szeptem-
ber 15-én lezárul, így a lényeges 
és személyes közreműködésünk 

nélkül kellene majd megoldani 
a TOP-projektek területi végre-
hajtását. A példaszerű, de sajá-
tos együttgondolkodás eredmé-
nye akkor válhat tartóssá, ha ez 
a folyamat nem szakadna meg 
a kulturális közösségfejlesztés 
szakmai-módszertani ismeretek 
gyakorlatával, ezért minden köz-

reműködő érdekében áll, hogy mi-
előbb legyen döntés és további for-
rásbevonás a Cselekvő közösségek 
projekt folytatására.

A kiszámíthatóság és a tervez-
hetőség a legnagyobb kincs honfi-
társaink életében, a közösségi mű-
velődésben és a magyar társadalom 
jövőképében is.

KALMÁR ERIKA – A Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát 
magyar-orosz szakon.  A Bálint György Újságíró Akadémián 1998-ban szerzett fel-
sőfokú újságírói szakképesítést, 2013-ban pedig képességfejlesztő tréneri képesítést. 
Hosszú évekig gazdasági újságíróként dolgozott Debrecenben a megyei napilapnál, 
illetve Hajdú-Bihar megyében számos szervezetnek, vállalkozásnak végzett PR-kom-
munikációs-marketing és rendezvényszervezői tevékenységet. Az utóbbi tíz évben 
részt vett több Európai uniós projekt megvalósításában, illetve tapasztalatokat szer-
zett közbeszerzési eljárások menedzselésében és nemzetközi kiállítások szervezésé-
ben lebonyolításában.
LUKÁCS LÁSZLÓ – Projektmenedzser, az EFOP 1.3.1 kiemelt projekt vezető-
je. Népművelő-pedagógus szakon diplomázott Szegeden, továbbá szociálpeda-
gógia-néprajz, kulturális menedzser képzésekben vett részt. 1992-től komplex 
kulturális intézményeket vezetett 2006-ig, majd alpolgármester Kiskunhalason, 
megyei közgyűlési tag 2010-ig, ezt követően országgyűlési képviselő, kulturális 
szakpolitikus 2014-ig. Klasztermenedzser, számos civil szervezet és közösségfej-
lesztő program vezetője, közhasznú kiadványok, újságok szerkesztője. Uniós pro-
jektek megvalósítójaként, valamint kulturális intézményvezetői, szakpolitikus-
ként szerzett tapasztalatokkal elősegíti a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” projekt teljesítését. 


