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A HELYI IDENTITÁS ÉS 

KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

PÉCS VÁROSÁBAN



• A projekt megvalósítói:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület

• A projekt költségvetése:

442 millió Ft

• A projekt megvalósítási időszaka:

2018.03.01. – 2022.08.31.

54 hónap

• A projekt megvalósítási területe:

Pécs közigazgatási területe

13 célterület / városrész meghatározása

• A projekt célcsoportja:

Pécs lakossága

33 ezer fő aktív bevonása

PROJEKTADATOK



CÉLTERÜLETEK



Pécs városában

• a helyi közösségek, a kezdeményező és cselekvő-

képességük fejlesztése,

• a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése,

• a helyi identitás és a társadalmi kohézió erősítése

közösségi munkamód alkalmazásával.

A PROJEKT CÉLJA



PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK

I. 

A közösségek 
részvételével 
megvalósuló 
felmérés és 

tervezés

II. 

Közösségi 
tevékenységek 

történeti 
feltárása

III.

Helyi cselekvési 
terv és 

rendezvény-
naptár

IV.

Közösségi 
akciók, 

tevékenységek, 
események, 
programok, 
folyamatok

V. Minőségbiztosítás



I. A közösségek részvételével megvalósuló felmérés és 
tervezés:

A célterület/városrész aktuális társadalmi, gazdasági helyzetének és
mobilizálható erőforrásainak a helyi civil szervezetek, intézmények,
a lakosság és egyéb szervezetek bevonásával megvalósuló
feltárása, az eredmények és az abból eredő cselekvési és fejlesztési
szükségletek, javaslatok közösségi megvitatása, valamint a helyi
cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítése.

Alkalmazott módszerek:

• közösségi interjúk (min. 30 interjú)

• közösségi felmérés (kérdőív)

• közösségi beszélgetések (havonta 1 alkalom)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



II. A közösségi tevékenységek történeti feltárása és a 

lakosság számára elérhetővé tétele célterületenként:

A tevékenység megvalósításának célja a működési tapasztalatok,

közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása,

bemutatása és megőrzése, a kontinuitás fenntartása és új értékek

létrehozásának elősegítése érdekében.

A tevékenységet elsősorban helyi közművelődési, muzeális és

könyvtári intézmények együttműködésével kell megvalósítani.

Közösségi tevékenységek történeti feltárása kiadvány készítése

mind a 13 célterület/városrész esetében.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



III. Közösségi akciók, tevékenységek, események, 

programok, folyamatok megvalósítása :

Cél:

a célterület/városrész lakosságának közösségi együttműködésének 

dinamizálása és fenntartása.

Tevékenységcsoportok: 

a) Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

b) Programok, folyamatok megvalósítása

c) A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak 

fejlesztése

d) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



a) Közösségi akciók, tevékenységek, események, 
megvalósítása negyedévente legalább egyszer

Például: 

• helyi hagyományok feltárása és felelevenítése; 

• közösségi eredmények bemutatása; 

• közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő 
közös tevékenységek szervezése: szomszédünnep, közösségi térkép 
készítése); 

• közösségi helyismereti kiállítások megszervezése; 

• közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója, közös 
névnapok, újszülöttek napja stb.); 

• hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi 
rendezvények, szervezése.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



b) Programok, folyamatok megvalósítása félévente legalább egy új program, 
illetve folyamat elindításával

Például: 

• helyi erőforrások feltárása: 

o  tanítana-tanulna katalógus (tankatalógus, tudástár); 

o  helyi értékek feltárása, értékőrzés  (pl.:  helyi értéktár bizottság megalapítása, működtetése); 

o  közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése. 

• a helyi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, muzeális és 
közművelődési intézmények bevonásával: 

o  helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése; 

o  közösségi kalendárium készítése; 

o  helyi események adatbázisának építése; 

o  helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása, 

o  helyi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása. 

• tanulókörök szervezése, 

• népismereti tábor, 

• generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok; 

• művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti 

• egyesület, amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése,    
működésének szakmai támogatása; 

• képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása; 

• ismeretterjesztő előadássorozatok; 

• egyéb kulturális programok, programsorozatok.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



c) A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő 

fórumainak fejlesztése

A projekt megvalósítói által vállalt tevékenységek:

• Honlap: www.pecsikozossegek.hu

Infokommunikációs akadálymentesítés

• Elektronikus újság: a programok, rendezvények megvalósítása   

során félévente.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

http://www.pecsikozossegek.hu/


c) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése

A helyi cselekvési terv elkészültét követően részvételi fórumok 
elindítása/meglévők fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes 
időtartamában minden célterületen. 

A részvételi fórumok ütemezése: az első évben legalább négy, a 
továbbiakban évente legalább két  alkalommal. 

A részvételi fórumok célja a közösségfejlesztési folyamat 
eredményeinek értékelése, az érzékelt hatások elemezése és a helyi 
cselekvési terv esetleges aktualizálása.

Például: 

• párbeszédkörök; 

• kerekasztalok; 

• szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



IV. Közösségi információs pontok kialakítása:

A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való

csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi

információs pontok kialakítása valamennyi célterületen/városrészben.

• Célterület felelős – közösségfejlesztő munkatársak

• Személyes ügyfélfogadás

• Tájékoztató kiadványok

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



Közösségi információs pontok:

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

Célterület Intézmény megnevezése Cím

I. Belváros Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület 7624 Pécs, Jókai u.3. 

II. Szigeti városrész Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 24.

III. Uránváros Pécsi Kulturális Központ - Dr. Veress Endre u. 6. 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

IV. Nyugati városrészek Pécsi Kulturális Központ - Patacsi Művelődési Ház 7634 Pécs, Fő utca 20.

V. Nyugat-Mecsek Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola 7624 Pécs, Jurisics M. u. 17.

VI. Közép-Mecsek Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola 7625 Pécs, Cserző köz 2.

VII. Kelet-Mecsek Pécsi Kulturális Központ - Szent Mihály Ház 7628 Pécs, Szabadságharc u. 1.

VIII. Kelet-Pécs Balokány - Pepita Közösségi Tér 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 12.

IX. Somogy-Vasas-Hird Pécsi Kulturális Központ - Kodály Művelődési Ház 7691 Pécs, Somogy u 70.

X. Észak-Kertváros Pécsi Kulturális Központ - Közösségi Ház 7632 Tolsztoj u. 10.

XI. Közép-Megyer Pécsi Kulturális Központ - Apáczai Művelődési Ház 
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér

1/D. ép.

XII. Dél-Megyer Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.

XIII. Déli városrészek Illyés Gyula Általános Iskola 7631 Pécs, Málom-Hegyi út 1.



V. Minőségbiztosítás

Szakmai tevékenységek minőségbiztosítása 

Közösségi munkamód =

Közösségi tervezés és közösségi megvalósítás biztosítása

• Közösség igényeinek, szükségleteinek középpontba helyezése

• Együttműködés és partnerség a közösségfejlesztési folyamatokban

• „Cselekvő közösségek” kiemelt projekttel együttműködés

• Helyi közművelődés intézményrendszer bevonása

• Szakmai munkatársak fejlesztése

• Szakmai tapasztalatcseréken való részvétel

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


