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TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 

Útmutató 

helyi cselekvési tervben szereplő programjavaslatok elkészítéséhez 

 

Jelen útmutató célja a TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és 

kohézió erősítése Pécs városában” projektben elkészítendő célterületi helyi cselekvési tervekbe 

kerülő programjavaslatok elkészítésének elősegítése. A megvalósítás Pécs közigazgatási 

területén belül lehetséges. 

Programjavaslatok kidolgozása 

A célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi 

akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítására vonatkozó 

programjavaslatokat minden célterület esetében az Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően 

szükséges elvégezni. 

A programjavaslatokban szereplő tevékenységeket a közművelődési, muzeális, könyvtári 

intézmények, illetve civil szervezetek, egyéb szervezetek, intézmények és a helyi lakosság 

bevonásával, együttműködésével lehet megvalósítani. 

Egy vagy több személy/szerveződés/szervezet több programjavaslatot is kidolgozhat akár több 

célterületre is. Kérjük a külön program javaslatokat külön-külön űrlapon legyenek szívesek 

elkészíteni! 

1. Programjavaslat megnevezése: 

A programjavaslat rövid, beazonosítható, a megvalósítandó tevékenységre utaló 

megnevezése. 

2. Célterület száma és megnevezése: 

Jelen Útmutató 1. sz. mellékletében található célterületi térkép alapján, melyek a 

www.pecsikozossegek.hu weboldalon célterületenként is megtalálhatóak a pontos 

utcafelsorolásokkal együtt. A megvalósításban érintett további célterületek is felsorolhatóak. 

 

  

http://www.pecsikozossegek.hu/
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3. A programjavaslatokat két fő tevékenységcsoport egyikébe kell besorolni: 

- Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása 

- Programok, folyamatok megvalósítása. 

 

A programjavaslat és tevékenységtípus meghatározásához segítséget nyújt a Cselekvő 

Közösségek Aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében 

kidolgozott Közösségfejlesztési módszertani útmutató 3. Akciók, tevékenységek, események, 

programok, folyamatok fejezete, mely módszertani útmutató elérhető a 

www.pecsikozossegek.hu weboldal Dokumentumok menüpontjában. 

 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása 

A programjavaslatok a következő tevékenységek valamelyikébe kell besorolni: 

I.1. Helyi hagyományok feltárása és felelevenítése (pl.: ismeretterjesztő szakmai 

előadások, ünnepeinkhez kötődő hagyományok, jeles napok stb. rendszerezése, 

feldolgozása); 

I.2. Közösségi eredmények bemutatása (pl.: a helyi közösség(ek) által szervezett bármely 

program(ok): élménybeszámolók, művészeti előadások stb.); 

I.3. Közösségek szomszédolása (pl. településrészek (célterületek), nemzetiségek találkozói, 

egymás lakóterületét, kulturális szokásait, hagyományait megismertető programok, 

szomszédos közösséget megismerő közös tevékenységek szervezése: szomszédünnep, 

közösségi térkép készítése stb.); 

I.4. Közösségi helyismereti kiállítások megszervezése (sokak érdeklődésére számot tartó 

tárgy, témakör bemutatása, pl.: helyi alkotók közös kiállítása, tematikus 

fotóarchívumok, tárgyak, közösségek múltjából fennmaradt emlékek, közösségi 

eseményekről keletkezett dokumentumok bemutatása stb.); 

 

I.5. Közösségi találkozók szervezése (pl.: idősek napja, újszülöttek napja, elszármazottak 

találkozója stb.); 

http://www.pecsikozossegek.hu/
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I.6. Hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények szervezése 

(célja a képessé tétel, az információáramlás elősegítése, pl.: közösségi fórumok, 

találkozók, vállalkozói fórum, civil fórum, vagy közösségi rendezvény: helyi 

termékbemutató stb.). 

II. Programok, folyamatok megvalósítása 

A programjavaslatok a következő tevékenységek valamelyikébe kell besorolni: 

II.1. Helyi erőforrások feltárása: 

II.1.1. Tankatalógus (pl.: helyi erőforrások feltárása, helyi (célterületi) tudástár 

összeállítása és frissítése); 

II.1.2. Helyi értékek feltárása, értékőrzés (pl.: célterületi értéktár megalakítása, települési 

értékek gyűjtése, rendszerezése, tematikus akcióprogramokkal, tábor stb.); 

II.1.3. Közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése (pl.: a helyi 

közösség által létrehozott termékek bemutatása kiállítás formájában stb.); 

II.2. Helyi történelem feltárása, mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, 

muzeális és közművelődési intézmények bevonásával: 

II.2.1. Helytörténeti kutatóközösségek alapítása, működtetése; 

II.2.2. Célterületi helyi közösségi kalendárium szerkesztése, készítése; 

II.2.3. Helyi események dokumentálása, adatbázis létrehozása; 

II.2.4. Helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása (pl.: helytörténeti 

tábor, találkozó, archiválás stb.); 

II.2.5. Helyi szellemi kulturális örökség, múltbéli események feltárása és az eredmények 

közzététele, bemutatása (pl.: ismeretterjesztő előadások, tea-délutánok, szakmai tábor, 

rendszeres találkozók stb.) 

II.3. Tanulókörök szervezése (pl.: egy-egy tárgy-, illetve témakörben tanulókörök 

szervezése); 
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II.4. A helyi néphagyományok megismerését célzó tábor; 

II.5. Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok; 

II.6. Művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti 

egyesület, amatőr és népművészti klub, filmklub, könyvklub stb.) klubfoglalkozásainak, 

szakköreinek, vagy baráti körök stb. találkozási alkalmainak megszervezése, 

működésének szakmai támogatása; 

II.7. Képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása (pl.: nem formális 

képzések szervezése stb.); 

II.8. Ismeretterjesztő előadássorozatok (különböző témákban); 

 

4. Helyzetelemzés (max. 5-6 mondatban): 

A helyzetelemzés a tervezési folyamat első szintje, amikor felmérjük a környezetet és a 

fennálló körülményekből megállapítjuk mik az abból fakadó erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek. Tehát itt szükséges a programjavaslat által megoldandó probléma, vagy éppen 

kínálkozó lehetőség pontos bemutatása, a programjavaslat alátámasztása. 

5. Programjavaslatok célja: 

A célok rövid (max. 5-6 mondat terjedelemben), szöveges megfogalmazása. 

Egy vagy több személy/szerveződés/szervezet több programjavaslatot is kidolgozhat 

akár több célterületre is. Kérjük a külön program javaslatokat külön-külön űrlapon 

legyenek szívesek elkészíteni! 

6. A javasolt program célcsoportja, résztvevők becsült száma: 

Kérjük nevezze meg azokat a szervezeteket, személyeket, akik a program megszervezésében 

(tervezésében, előkészítésében), illetve megvalósításában közre kívánnak működni.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közreműködők tevékenységükért díjazásban, támogatásban 

nem részesülhetnek!  

Kérjük becsülje meg, hogy a program egészében hozzávetőlegesen hány fő (közreműködő, 

érdeklődő, résztvevő, önkéntes stb.) részvételére számít. 
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7. Mutassa be a megvalósítani kívánt tevékenységet maximum fél oldal terjedelemben: 

Kérjük a bemutatás során térjen ki a program tartalmára, célközönségére, a helyi közösségek 

erősítésében betöltött szerepére. 

8. A javasolt programban megvalósítandó tevékenység(ek) és erőforrása(i): 

Kérjük a programot bontsa fel 2-6 résztevékenységre. A cellák tartalmának kitöltésében az 

űrlap lábjegyzetei nyújtanak segítséget. Az üresen hagyott sorokat kérjük húzza át!  

Kérjük a közreműködők között olyan szervezeteket, személyeket tűntessen fel, akikkel 

előzetesen egyeztette azt, hogy a rendezvény megvalósításában közre kívánnak működni. 

A becsült költség meghatározásánál kérjük legyen figyelemmel arra, hogy olyan árakkal 

kalkuláljon, amik a rendezvény megvalósításának időpontjában reálisak lehetnek (kérjük 

vegye figyelembe az infláció és egyéb gazdasági tényezők árfolyamot befolyásoló szerepét). 

 

9. A javasolt program megvalósításának ütemezése: 

Csak a releváns sorok kitöltése szükséges, a ki nem töltött sorokat kérjük húzza át!  

Kérjük az adott negyed-, vagy fél éven belül adja meg a megvalósítani kívánt program pontos 

időtartamát (év, hónap, nap; tól-ig).  

Amennyiben ugyanaz az 1 fő több alkalommal vesz részt egy több napból álló programon, a 

becsült résztvevők számába többször is beleszámítandó! 
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1. sz. melléklet 


