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AGORA INTEGRÁL szolgáltatásfejlesztési modell
1. A modell szakmai tartalma
Az „Agora integrál” szolgáltatásfejlesztési modell a Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai
Fejlesztési Főosztályán a „TÁMOP-3.2.3.B-12/1C komponens: „Építő közösségek” - B) a
korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák elősegítése” c. pályázat keretében készült.
Az adatok gyűjtése több adatfelvételi és elemzési módszer együttes alkalmazására épült:
O a „TÁMOP-3.2.3.B-12/1C komponens: „Építő közösségek” - B) a korszerű, többfunkciós
(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése” c. pályázat keretében
Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (a továbbiakban IKSZT) és agora intézmények
vezetőivel felvett kérdőívek és interjúk elemzése;
O a rendelkezésre álló jó gyakorlatok leírásai, az egyes gyakorlatokhoz kapcsolódó
dokumentumok másodelemzése;
O a vonatkozó jogszabályok és pályázati kiírások, útmutatók, fejlesztési anyagok
áttekintése.
1.1. A modell hátteréről
Az agora típusú intézmények létrejöttét támogató pályázati konstrukció (TIOP-1.2.1/A-12/1 –
„Agora – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”) átfogó célja a térségi vonzáskörzeti
szereppel bíró városok többfunkciós (multifunkcionális) művelődési központjainak a
fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli
különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén. A konstrukció alapvető
célja olyan közművelődési intézményrendszer kialakítása, amely a közoktatási és
közművelődési rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek
javítása és infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve fejlesztése révén lehetőséget
teremt a jobb minőségű kulturális szolgáltatások biztosítására. A létrejövő intézmény segíti
az egyének társadalmi érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzését, továbbá
szolgáltatásai által elősegíti a közösségi és civil aktivitás dinamizálását, így hozzájárulhat a
társadalmi befogadás javulásához. A konstrukció a „kultúra várost épít” elvén alapszik,
vagyis olyan települések fejlesztésére irányult, melyek a kulturális alapú városfejlesztés iránt
elkötelezettek.
„A fenti célok elérését az agora intézménytípus létrehozása biztosítja. Az agora többfunkciós
(multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított
épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és
élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló
működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére. Működése
közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság
közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget
nyújtva a környező települések, kistérségek közművelődési intézményei számára.” (TIOP1.2.1/A-12/1 pályázati útmutató 3. p.)
Az agora pólus program „átfogó célja a fejlesztési pólusok és társközpontok
versenyképességének növelése a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel. Közvetlen
célja a fejlesztési pólusokban és társközpontokban egy-egy innovatív, komplex
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szolgáltatásokat nyújtó, a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó, önkormányzati
alapítású és fenntartású közművelődési intézmény, ún. agora pólus létrehozása, mely
egyben alkalmas a pólus tematikájához (mechatronika, nanotechnológia, élettudomány,
orvostudomány stb.) illeszkedő és a helyi igényekhez igazodó közösségi szolgáltatások
befogadására, ellátására. A létrejövő intézmény közművelődési tevékenységet folytat olyan
formán, hogy közérthető módon mutatja be a térségi innováció eredményeit. Az agora pólus
intézményekben a látogatók interaktív módon ismerhetik meg a város felsőoktatásához és
gazdaságához szorosan kötődő tudományterületeket.”
A TÁMOP-3.2.3.B-12/1C komponens: „Építő közösségek” pályázati konstrukció fő célja a
TIOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott vagy létrejövő
többfunkciós
közművelődési
intézmények
(IKSZT-k,
agorák,
agora
pólusok)
multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezzel az agorák és agora
pólusok helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló
programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi, nonformális és
informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása.
A pályázati konstrukcióban meghatározott tevékenységi körökben kap helyet a „Jó
gyakorlatokon alapuló szolgáltatásfejlesztési modellek, valamint ezek adaptálhatóságának
kidolgozása” tevékenységtípus. Az agora típusú intézmények szolgáltatásait célzó fejlesztési
modellek közül az Agora Térségközpont a területi közművelődési tanácsadó szolgáltató
funkció kialakítását tűzi ki célul, míg az Agora Integrál modell kialakítása a közösségi, az
élmény és a közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók együtthatását segítő
közművelődési tevékenységek közösségfejlesztési, közösségi művelődési módszertani tervezésére és integrált használatára fókuszál.
1.2. Alapelvek, alapfeladatok
Az adott agora intézmény szolgáltatásfejlesztési tervének elkészítéséhez elengedhetetlen a
feladatok meghatározását segítő alapelvek kidolgozása. Az agora típusú intézmények
esetében:
 fontos a proaktív szemlélet, vagyis az agora típusú intézmények folyamatos, saját
intézményi szervezetfejlesztésének megvalósítása, a közösségi–élmény–, valamint
közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciókat megjelenítő kinálati-repertoár folyamatos megújítása;
 az agora szolgáltatásfejlesztési tervének összhangban kell állnia a megye, illetve a régió
általános fejlesztési programjával, a megyei szintű kulturális stratégiával, a humán és
szociális szolgáltatás-tervezési koncepciókkal, az Új Széchenyi Terv céljaival
A közművelődés tevékenységek rendszerét szem előtt tartva az agora típusú
intézmények feladatai:
 a közoktatási és közművelődési, közösségi rendszerek összekapcsolása, az egész
életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése, illetve fejlesztése a jobb minőségű
kulturális szolgáltatások biztosítása;
 szinergikus kapcsolatokat kialakító, csoportszervező–közösségformáló tevékenységek kezdeményezése, támogatása, segítése;
 a humán erőforrás fejlesztése; az egyének és csoportok tudásának, ismereteinek
bővítése, kompetenciáik fejlesztése, tehetségük kibontakoztatása, az egyéni,
közösségi és társadalmi érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzése és a
változásokhoz való folyamatos alkalmazkodás képességének fejlesztését célzó
programok és képzések biztosítása;
 értékteremtő, értékközvetítő, a nemzeti önazonosságot és hagyományt tudatosító,
erősítő, az egyetemes és kisebbségi kultúra közvetítését szolgáló, művészetbefogadást
segítő tevékenységek szervezése, katalizálása;
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a hagyományok, értékek, normák és a modernitás egyensúlyának fenntartása
intézményi keretek között; a kulturális örökség értékeinek továbbadása, a tradíciók
átadása, a hagyományőrzés serkentése, a jelenkori kulturális igények kielégítése;
az egyének szabadidejének hasznos eltöltését, a kikapcsolódást, szórakozást és
rekreációt szolgáló tevékenységek támogatása, segítése;
a helyi és térségi társadalmi igények, szükségletek, problémák folyamatos
vizsgálata (rendszeres véleménykérés, folyamatkövetés, kutatás, adatgyűjtés stb.), ezek
figyelembe vétele a helyi programok, fejlesztések megvalósítása során;
a társadalmi kohéziót és közbizalmat erősítő, nyitottságon, empátián, előítéletmentes gondolkodáson, szimmetrikus kapcsolatokon és tudatos részvételen alapuló
szerveződések támogatása, a lokális kötödést, identitástudatot, lokálpatriotizmust
erősítő tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítása;
a közösségi és egyéni érdekeket, érdeklődést egybekapcsoló projektek kezdeményezése, támogatása, mentorálása;
az alulról építkező, közösségi kezdeményezések segítése, támogatása, öntevékeny
folyamatok fenntarthatóságának biztosítása;
a fenntartható gazdasági növekedést segítő, helyi értékeket feltáró, a település és
térsége népességmegtartó képességét javító tevékenységek kezdeményezése,
támogatása.

1.3. A modell célja, eredményei
Az agora integrál szolgáltatásfejlesztési modell célja, hogy az agora típusú intézmények –
így az agorák és agora pólusok – számára egy komplex szolgáltatásfejlesztési mintát
nyújtson a közösségi, az élmény és a közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók
integrálásához, az így megvalósuló közművelődési tevékenységek, szolgáltatások, közösségfejlesztési kezdeményezések eredményes kivitelezéséhez, fejlesztéséhez.
Az agora integrál szolgáltatásfejlesztési modell további célja, hogy a lokálisan és a térségben
aktív közösségeknek találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen, szolgáltatásaival
támogassa a már meglévő művelődő közösségek szinergikus kapcsolatainak létrejöttét, új
közösségek megalakulását, hogy elérje a kistelepüléseken működő IKSZT-k művelődő
közösségeinek csoportjait, szolgáltatási kínálatával segítse azok működését.
Ennek eredményeként az agora típusú, multifunkcionális közösségi központokban a
szolgáltatások komplex kínálata válik elérhetővé, egy minden elemében összefüggő rendszer keretében. A modell a szükséges szakmai tesztelés után adaptálható lesz a helyi
viszonyokra.
1.4. A modell struktúrája
Az „agora-programban” felsorolt három funkció – közösségi, élmény és közművelődési
tanácsadó szolgáltató funkciók – egymásra épülése, kapcsolódási pontjaik bemutatása, e
kapcsolódások gyakorlatának leírása során jutunk el a szolgáltatásfejlesztési modell
struktúrájának a bemutatásához. A statikus szerkezetet a modellben szereplő példák teszik
dinamikussá, a felhasználók számára adaptálhatóvá.
A három alapfunkció úgy is leírható, értelmezhető, mint a sajátosan közművelődési
tevékenységek, és a hozzájuk kapcsolódó módszerek egymásra épülő együttese. Az agora
szolgáltatásfejlesztési modell dinamikája, gyakorlata ebben a rendszerben kerül kifejtésre.
1) Közösségi funkció - megalapozó szakasz: lehetőséget biztosít a művelődő közösségek
együttléteire, az át- és továbbképzésekre, a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos infor-
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mációs rendszerek működtetésére, valamint a közösségi tömegkommunikáció intézményeinek a korszerű elhelyezésére, a civil társadalom helyi formációinak befogadására, a
közszolgáltatások minőségét javító vállalkozások elhelyezésére.

2) Élmény funkció - kreatív szakasz: az élmények befogadásának a szakasza, amely az
agora egyik alapfunkciójához illeszkedő művészeti/ismeretterjesztő eseményeken való
részvétel, az itt szerzett élmények feldolgozásával, a megismert művészeti hatások kreatív
feldolgozásával. Ebben a szakaszban kerülhet sor az adott tématerület művelőinek
bemutatkozására, előadások megtekintésére, valamint az ezek révén megszerzett
tudásanyag feldolgozására, begyakorlására. Itt a már megteremtett csoportkohézióra épülő
tevékenységek kerülnek előtérbe.
3) Szolgáltató funkció - közművelődési–tanácsadó szakasz: az eredmények bemutatása,
az elsajátított kompetenciák alkotó működtetése, a produkciók szolgáltatása/bemutatók
tartása helyben, illetve az agora pályázat pályázati dokumentációjában megnevezett
partnertelepüléseken és/vagy működő IKSZT-kben. Az agora létrehozása nem csupán az
adott megyei jogú város kulturális intézményeinek minőségi fejlesztésére, a városkép
„javítására”, a helyi szolgáltatások minőségének jobbítására irányul. A térségi szolgáltató
szerep rendkívül hangsúlyos – a támogatási döntés is összetett területi mutatók értékelése
alapján született (egyebek mellett) –, a fejlesztések kötelező eleme közép- és
kistelepülések bevonása, amely az együttműködő felek szándékának megfelelően
egyaránt jelenthet programkínálatot és szakmai (többek között pályázati) tanácsadást.
1.5. A modell célcsoportjai
Közvetlenül:
- az agora típusú intézmények munkatársai.
Közvetve:
- a szolgáltatásokat igénybe vevők;
- az intézmény keretein belül tevékenykedő, vagy intézménnyel együttműködő
művelődő közösségek;
- az adott intézménnyel partnerkapcsolatban álló IKSZT-k és más művelődési
intézmények felhasználói;
- összességében a lokális és térségi lakosság valamennyi tagja.
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2. A modell tervezése és előkészítése
2.1. A szolgáltatás bevezetésének feltételei
A szolgáltatásfejlesztés intézményi kialakításához, az adott modell adaptálásához ajánlott
egy, az agora típusú intézmény munkatársaiból – továbbá külső szakértőkből – álló
munkacsoport kialakítása. A munkacsoport felelős a határidők kijelölése, betartása, a
szakmai fejlesztés megkezdése és támogatása mellett az egyes fázisok dokumentálásáért,
illetve hosszútávon segítik az agora típusú intézmények új szolgáltatásainak beágyazódását,
disszeminációját.
A szolgáltatásfejlesztési modell kivitelezése nem feltétlen kíván meg elkülönített pénzforrást,
de a fejlesztés egyes fázisaiban az eszközigény, illetve a kommunikáció és a közlekedés
anyagi fedezete rendelkezésre kell, hogy álljon az intézménynél.
A szolgáltatásfejlesztés lebonyolításához megfelelő technikai eszközökre, – így informatikai
eszközökre, papír-írószerekre, kommunikációs eszközökre –, a közlekedést és partnerekkel
történő kapcsolattartást támogató eszközökre van szükség, amellett pedig a fejlesztés
megbeszéléseinek keretet adó intézményi helyiségek, bútorok igénybevétele is elengedhetetlen.
2.2. A szolgáltatási modell gyakorlati kidolgozásának 6 fázisa
A szolgáltatásfejlesztési modell teljes körű kidolgozását az alábbi 6 fázisban javasoljuk, mely
tartalmazza magának a szolgáltatási modell adaptálásának lépéseit is.
Fázisok
1. fázis

Tevékenység megnevezése
Munkacsoport kialakítása

-

2. fázis

Szolgáltatásfejlesztés hátterének
kialakítása

-

-

3. fázis

9

Szolgáltatásfejlesztési modell
kidolgozása – példák és minták
Eddigi helyi gyakorlat,
igények elemzése

-

Tevékenység leírása
munkacsoport céljainak,
működési módjának
megnevezése
indikátorok kijelölése
szolgáltatásfejlesztési
folyamat dokumentációs
rendszerének kialakítása
felelősségi körök
kialakítása
határidők kitűzése,
ütemezés kialakítása
felelősök megnevezése
munkacsoport-tagokkal és
partnerekkel történő
kommunikációs felületek
kialakítása
fejlesztést támogató anyagi
források (pl. pályázatok,
működési források)
elkülönítése
fejlesztési folyamatot
támogató eszközök, tárgyi
erőforrások kijelölése
a fejlesztési folyamat
megvalósítási
helyszíneinek kijelölése
gyakorlat és igények
felmérése: kérdőív, interjú,

-

-

-

Kérdések
kik?
mit?
miért?
hogyan?
mikortól?
meddig?

milyen módon?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
hol?

mely
előzményekre
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A potenciális partnerek
azonosítása,
megkeresése, informálása
Együttműködési
keretmegállapodások
kötése

-

Partnerek erőforrásainak,
igényeinek felmérése

-

-

-

Agóra típusú intézmény
saját és a bevonható külső
erőforrásainak felmérése

-

Szolgáltatási portfólió
kidolgozása

-

-

-

-

-

Kommunikációs terv
kialakítása

-

interaktív akciók,
adatelemzés – ezek
megtervezése és
lekérdezése
partnerek összegyűjtése
(hazai és nemzetközi
partnerségek)
együttműködés céljainak,
kereteinek, módjának
tisztázása
erőforrások,
kapcsolattartásért felelős
személyek megnevezése
humán-, anyagi- és tárgyi
erőforrások meghatározása
lehetséges telephelyek
megnevezése
humán-, anyagi- és tárgyi
erőforrások meghatározása
Agóra típusú intézmény
saját infrastrukturális
lehetőségeinek
számbavétele
szolgáltatások iránti
igények (partneri,
felhasználói) újbóli
áttekintése
szolgáltatásokat,
tevékenységi körök,
megvalósításuk
feltételeinek és módjának
megnevezése
célközönség kijelölése
együttműködő partnerek
megnevezése
megvalósítás helyszínének
pontosítása
várható eredmények és
hatások leírása
a szolgáltatás
megszervezéséhez,
megvalósításhoz és
disszeminálásához
szükséges erőforrások
összesítése
a már meglévő szolgáltatási
rendszer helyi
sajátosságainak,
különbségeinek, hibáinak,
hiányosságainak és a ki
nem elégített szolgáltatások
iránti igényeknek az
áttekintése
a kommunikáció
stratégiájának, módjának,
céljának,
erőforrásigényének,
ütemezésének és
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-

építve?
milyen
módszerekkel?

-

kikkel?
mit?
miért?
miről?
miért?
hogyan?
kivel?

-

kikkel?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
hol?
kikkel?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
hol?
mit?
kinek?
kikkel együtt?
miért?
milyen
hol?
eredménnyel?
hogyan?
milyen
erőforrásból?
mely
problémákra
reflektálva?

-

-

kinek?
hogyan?
miért?
milyen
erőforrásból?
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Dokumentációs és
visszacsatolási rendszer
tervének elkészítése

-

-

4. fázis

Szolgáltatási modell gyakorlati
megvalósításának előkészítése
az éves program- és
költségvetési terv kialakításával

-

5. fázis

A modell kimeneteinek mérése,
dokumentálása és visszacsatolás

-

6. fázis

Munkacsoport tevékenységének
lezárása

-

11

eredményeinek
megjelölése

-

indikátorok
megvalósulásának
eredményeit, a
szolgáltatásfejlesztési
modell adaptálhatóságának
hatásfokát, illetve a modell
fejlesztésére irányuló
javaslatokat tartalmazó
visszacsatolási terv
elkészítése
a szolgáltatások leírása és
megvalósítása
dokumentációs tervének
leírása

-

a portfólióban
meghatározott
szolgáltatások közül a
következő ciklusban/évben
megvalósuló szolgáltatások
megnevezése, ütemezése,
költségráfordításainak
kijelölése, szakember- és
tárgyi erőforrás
szükségletének
meghatározása
(a modell 4. pontjában kerül
részletezésre)

-

munkacsoport
tevékenységének
értékelése
további fejlesztési irányok
meghatározása
szükség szerint újabb
munkacsoport/ további
projektciklus kijelölése

-

-

-

-

-

-

mikor?
milyen
eredménnyel?
mely
indikátorok
valósultak
meg?
hogyan
valósultak meg
az indikátorok?
hogyan
alkalmazható a
szolgáltatásfejlesztési
modell?
mit
dokumentál?
hogyan
dokumentál?
kik?
mikor mit?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?

(a modell 4.
pontjában kerül
részletezésre)
milyen
eredménnyel?
hogyan
tovább?
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2.3. A modell megvalósítása és működtetése
A szolgáltatásfejlesztési modell megvalósításának 6 fázisa közül a 3. fázisban került
említésre maga a modell, amely az agora típusú intézmények szolgáltatásaiban a közösségi-, élmény- és közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók együtthatásának fejlesztését hivatott segíteni. A harmadik fázis alábontását, a részfeladatok meghatározását az
alábbiak szerint javasoljuk.
2.3.1. A helyi gyakorlat, igény elemzése
Az agora típusú intézmények egyik legfőbb prioritása a közösségi, élmény és közművelődési
tanácsadó szolgáltató funkciók együtthatására építő közművelődési tevékenységek
szolgáltatása, mint alapozó, kreatív és szolgáltatási tevékenységek rendszere. A TIOP
konstrukcióban létesült agora típusú intézmények javarésze a megyei jogú városokban már
meglévő művelődési központok tevékenységéhez kapcsolódik, így az előzetes tapasztalatok,
jó gyakorlatok áttekintése elengedhetetlenül fontos a szakmailag alátámasztott szolgáltatásprofil kialakításában. Hasonlóan fontos a helyi és térségi igények felmérése, amely
révén a szolgáltatások középpontjába valóban a művelődő közösségek és egyének
kerülhetnek. Mindez történhet kérdőíves formában, közösségi oldalon indított fórumok,
interaktív akciók keretében, netán interjúk által, illetve a meglévő dokumentumok
elemzésével, feldolgozásával is.
Szerencsésnek tartjuk, ha a szolgáltatásfejlesztés folyamatában a szakemberekből álló
munkacsoporthoz csatlakoznak olyan „kulcsemberek” – példaként említjük az elhivatott
önkénteseket, az intézmény szolgáltatásait gyakran igénybe vevőket, a releváns területen
tanuló felsőoktatási hallgatókat és így tovább –, akik „civilként” fejlesztési javaslataikkal,
praktikus meglátásaikkal a fejlesztési folyamat legelső pillanatától segítik az intézményt a
repertoár kialakításában. Ennek hosszú távú hatásaként a „kulcsemberek” a közösségfejlesztés indukálóiként hathatnak, segítve ezzel az önszerveződő folyamatok megindulását,
a szolgáltatások szélesebb körben történő hasznosulását, netán a szolgáltatási portfólió
további fejlesztését. A „kulcsemberek”-kel történő együttműködés megvalósulhat pl.
önkéntes szerződés keretében, de kiváló segítséget nyújthatnak a Kulturális
Közfoglalkoztatási Programba bekapcsolódott partnerszervezetek közfoglalkoztatottjai is.
Szólni kell továbbá az igényfelmérések és adatfeldolgozások mikéntjéről, módszertanáról. A
módszerek kiválasztásához, a mérőeszközök kialakításához igénybe vehető a Nemzeti
Művelődési Intézet Megyei Módszertani Irodái munkatársainak segítsége, netán a
lekérdezésben is segítségükre lehetnek a Kulturális Közfoglalkoztatási Program közösségi
munkásai és közösségi asszisztensei.
A szolgáltatásfejlesztést végző munkacsoportnak érdemes a helyi gyakorlat és igények
felmérése után, annak eredményeire építve egy szolgáltatási repertoár-vázlatot készíteni,
amiben a legfőbb irányvonalakat jelölik. Ennek mentén lehet nekikezdeni a partnerkapcsolatok felderítésének, az együttműködési keretmegállapodások kialakításának.
2.3.2. A potenciális partnerek azonosítása, megkeresése és informálása
Az agora típusú intézmények multifuncionalitásának köszönhetően kiválóan alkalmasak az
egész életen át tartó (Lifelong Learning) és az élet minden területére kiterjedő (Lifewide
Learning) tanulás támogatására. Az agora típusú intézmények keretein belül, azok
támogatásával megvalósuló projektek, programok, szolgáltatásfejlesztési modellek
kialakításában, megszervezésében és kivitelezésében azonban elengedhetetlen a települési
és térségi partnerek azonosítása, velük együttműködési szándéknyilatkozat megkötése.
Javaslataink:
a) Hazai stratégiai partnerségek:
- helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények, pl. önkormányzatok, közoktatásiés felsőoktatási intézmények (KLIK tankerületek), Nevelési Tanácsadók, pedagógiai
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szakszolgálati intézmények, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkaügyi központjai
(Foglalkozási Információs Tanácsadók);
NMI Megyei Módszertani Irodák, Országos Szakmai Központok;
helyi, térségi közművelődési intézmények (pl. művelődési házak, ifjúsági házak,
közösségi házak, közösségi színterek, IKSZT-k);
Új Nemzedék Kontaktpontok, ifjúsági irodák;
nonprofit szervezetek, nem kormányzati szervezetek, profilba vágó profitorientált
szervezetek;
külföldi kulturális intézetek;
kulturális intézmények (pl. színházak, mozik, koncert- és kiállítótermek, galériák stb.)
és művészeti intézmények (pl. alkotóházak, művésztelepek stb.);
vidék- és településfejlesztésben szerepet játszó intézmények;
felnőttképzési szervezetek, intézmények;
kutatóintézetek (pl. Türr István Képző és Kutató Intézet);
közgyűjteményi intézmények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve
hangarchívum),
közművelődési
intézmények,
közösségi
színterek,
sportlétesítmények;
szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi
kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
pályaorientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek.

b) Nemzetközi együttműködések:
- testvérvárosi kapcsolatok;
- határmenti együttműködések;
- határon túli (anyaország és a határon túl élők közötti) együttműködés;
- nemzetközi konzorciummal, pályázaton alapuló projektek.
2.3.3. Együttműködési szándéknyilatkozat, keretmegállapodás
Az imént felsorolt partnerek azonosítása után ki kell választani azon partnereket, amelyek az
agora típusú intézmény szakmai profiljával összeegyeztethetőek, hajlandóságot mutatnak az
együttműködésre. Az együttműködés szándéka mellett az területeket, tevékenységeket,
kapcsolódási pontokat fontos konkrétan is rögzíteni a keretmegállapodásban, a
kapcsolattartásért felelős személyek megjelölésével. Az együttműködés keretében
megvalósuló szolgáltatások konkrét nemét, tartalmát, időpontját, ellentételezését a
szolgáltatási/megbízási szerződés fogja tartalmazni.
2.3.4. A partnerek erőforrásainak, igényeinek felmérése
Az agora típusú intézményeknek a már megkötésre került együttműködési megállapodásban
rögzített szándékon túl tisztában kell lennie a partnerszervezetek erőforrásbázisával, azok
mobilizálhatóságával. A partnerszervezetek körében végzett felmérésnek így ki kell terjednie
az együttműködők adottságainak, jellemzőinek, erőforrásainak, szakmai kapcsolatrendszerének feltérképezésére is. A felderített erőforrások konkretizálásával a szolgáltatási
portfólió nem csupán elméleti célokat, hanem gyakorlati cselekvéseket, tevékenységi köröket
fog tartalmazni a hozzárendelhető és elengedhetetlenül fontos erőforrások megnevezésével.
Az erőforrások alatt a közös projektek megvalósításához szükséges anyagi erőforrások
(pályázati és működési források, egyéb támogatások), emberi erőforrások és tárgyi eszközök
értendőek,
részletes
felsorolásuk
pedig
hozzájárul
a
megvalósíthatósághoz,
tervezhetőséghez. A felmérés továbbá biztosítja a projekt során előforduló hiányok korai
kiszűrését, illetve megelőzi a felesleges duplikációkat, beszerzéseket, kiadásokat.
Az erőforrások felderítése mellett szükségszerű a partnerek igényeinek felmérése a konkrét
szolgáltatási portfólió kialakításához. A partnerszervezetek tevékenységi profiljához köthető
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tevékenységekről, megvalósítható projektekről érdemes egy összefoglaló adatlapot bekérni,
amelyben az adott tevékenység, projekt partnerszervezet általi céljai, mozgósítható
erőforrásainak részletes bemutatása található, felelősökkel, felelősségi területekkel és
határidőkkel ellátva.

2.3.5. Az agora típusú intézmények saját erőforrásainak felmérése, a szóba jövő külső
források számbavétele
Az agora típusú intézményeknek pontos adatokkal kell rendelkezniük, hogy milyen
erőforrásokkal gazdálkodhatnak a kialakítandó szolgáltatások gyakorlati megvalósítása
érdekében. Az intézmény saját belső erőforrásai között megkülönböztethetjük az emberi
erőforrásokat, az anyagi és tárgyi erőforrásokat is. Az emberi erőforrások között ki kell térni
az intézményben dolgozó szakmai és támogató pozícióban lévő munkatársak számának,
szakértelmének pontos megnevezésére, meghatározására, a szolgáltatási portfólió
implementálásához szükséges kapacitások kijelölésére. Figyelembe kell venni, hogy a
szolgáltatásfejlesztést végrehajtó munkacsoport nem feltétlenül egyezik a kialakított
szolgáltatásokat megvalósító szakember-gárdával, annál – jobb esetben – szélesebb a
megvalósításba bevonhatók köre.
Az anyagi erőforrások számbavételekor az agora típusú intézmény működési költségeit,
pályázati forrásait, támogatási és egyéb bevételeit (pl. szolgáltatási díjak, belépőjegyek,
képzési díjak stb.) érdemes áttekinteni, ezek alapján a szolgáltatási portfólióban
megnevezett tevékenységekre költhető keretösszeget meghatározni.
A tárgyi erőforrások összegzése esetében figyelembe kell venni, hogy az agora típusú
intézmények a TIOP pályázati konstrukciókban foglalt kritériumoknak megfelelő
infrastrukturális feltételekkel rendelkeznek. Fontos, hogy a különböző méretű és funkciójú
közösségi terek és hozzájuk kapcsolódó berendezések jól alkalmazhatóak legyenek a
repertoárban foglaltak megvalósításához. Tárgyi eszközök esetében a kommunikáció, az
utazás, a szolgáltatások előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának és
disszeminálásának eszközigénye a leginkább számottevő, ezek listázása hozzájárulhat az
eredményes tervezéshez.
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az agora típusú intézmény szolgáltatásait
nem csupán saját infrastrukturális keretei között valósíthatja meg, hanem az adott városi és
térségi színterek, partnerszervezetek telephelyei, épített környezete is kiválóan alkalmas
lehet a portfólió egyes elemeinek megvalósításához. Ennek érdekében érdemes az agora
típusú intézmény saját és a partnerek erőforrásainak közös keretbe foglalása, melynek
segítségével szélesebb palettán mozoghat a szolgáltatások köre.

2.3.6. Szolgáltatási modell felépítése
A szolgáltatási modell az a dokumentum, amely bemutatja, megalapozza és konkretizálja a
tervezett szinergikus szolgáltatásokat (kivitelezhető közművelődési szakmai
tevékenységeket és módszereket), megvalósításuk feltételeit és módját, leírva a várható
eredményeket és hatásokat. Ez a dokumentum pontosan tartalmazza az „agora-program”
három fő funkciójának, és az ezekhez rendelhető három szakasz (megalapozó, kreatív,
szolgáltató) tevékenységi köreit. Az előzetes felmérésekre alapozva elemzi a szolgáltatások iránti igényeket. Kiemelten fontos a szolgáltatások célközönségének megjelölése.
Emellett igen jelentős szempont annak meghatározása, mely szolgáltatásokat kell az agora
típusú intézményeknek saját székhelyén/telephelyein biztosítania, s melyeket az egyes
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partnereknél, hogy milyen erőforrásokkal gazdálkodhat az intézmény az adott szolgáltatás
esetében, illetve mely szolgáltatáshoz mely partnert kívánja bevonni. A szolgáltatási modell
tartalmazza továbbá – a modell céljainak megfelelően – a már meglévő szolgáltatási
rendszer helyi sajátosságait, különbségeit, hibáit, hiányosságait, a ki nem elégített
szolgáltatások iránti igényeket. A partneri viszony gyakorlati megvalósításának érdekében
kialakításánál érdemes minél jobban bevonni a partnereket.
A szolgáltatási modell kialakításánál a közösségfejlesztés, közösségi művelődés és
közművelődés eddigi jó gyakorlatait, a stratégiai dokumentumokat, szakirodalmi anyagokat is
szükséges áttekinteni az igények és erőforrások, partnerkapcsolatok feltérképezése mellett.
Célszerűnek tartjuk, ha a szolgáltatásfejlesztési modell kidolgozásakor a közművelődés
minőségfejlesztési dokumentációját és fogalomtárát használják a modell készítői.
A szolgáltatásfejlesztési modell kidolgozásakor előtérbe kell kerülnie a közösségi-, élményés közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók beágyazásának a konkrét tevékenységekbe, programokba.
A funkciók (A), megvalósulási szakaszok (B) és közművelődési tevékenységek (C)
gyakorlati megjelenítése a szolgáltatásfejlesztési modellben az alábbi séma szerint
lehetséges:
1. Közösségi funkció - megalapozó szakasz: a közművelődésre jellemző tevékenységek,
programok szervezése – nonformális és informális tanulási alkalmak, klubfoglalkozások,
szakkörök, táborok, továbbá képzések, amatőr tevékenységek –, amelyek során alapvető
tudáshoz és közösség-élményhez jutnak a résztvevők, illetve saját érdeklődésüknek és
ötleteiknek megfelelően fejleszteni tudják az adott szolgáltatástípus gyakorlati működését; az
adott tevékenység végzéséhez szükséges alapkészségek, tudások, ismeretek elsajátítása.
2. Élmény funkció - kreatív szakasz: az első szakaszban megkezdett tevékenységekhez
kapcsolódó, élményszerzést segítő kreatív megoldások módszertanának alkalmazása – pl.
az adott klub/képzés témájához illeszkedő előadások, kiállítások, produkciók szervezése,
ezek beépítése a klub/képzés tevékenységébe; a résztvevők ötleteinek, új megoldásainak
kivitelezése.
3. Szolgáltató funkció - közművelődési–tanácsadó szakasz: a közösségi és élmény
funkciók (alapozó és kreatív szakasz) megvalósulása során szerzett ismeretek,
tapasztalatok, kialakított tevékenységek bemutatása egyben lehetnek olyan alkalmak,
események, programok, melyek segítik a közösségi és élmény funkció megvalósulását is.
Például a klub/képzés tevékenysége során elsajátított, megalkotott produktumok bemutatása
rendezvényeken, kiállításokon, közösségi foglalkozásokon, melyek maguk is közösségi,
netán élmény funkciót tölthetnek be az előadó és a befogadó közönség számára egyaránt.
A szolgáltatások célja összefoglalva tehát nem csupán az, hogy egy meghatározott
programon vegyenek részt a szolgáltatás felhasználói, hanem az egyes funkciókat betöltő
programelemek összekapcsolódva olyan szolgáltatás-csomagot hozzanak létre, amely révén
az egyének tudása gyarapszik, kompetenciái és felelősségérzete nő, közösségi aktivitása
fejlődik, érdekeltté, a közösségi művelődési tevékenységek katalizátorává, cselekvő egyénné
válik. A szolgáltatások révén olyan szemléletet, kapcsolati hálót, speciális tudást tudnak
magukénak a felhasználók, amelyek nem csupán a befogadás pillanatában érvényesek, de
hosszú távon segíti az egyének önálló kezdeményezéseit és projekt-kialakítását,
közösségfejlesztési törekvéseit, nem csupán az agora típusú intézmény keretében, de saját
lakó- és szociális környezetében, munkahelyén stb.
2.3.7. Kommunikációs terv kialakítása
A kommunikációs terv a kialakított szolgáltatási modell kommunikálását, a lakosság, a
partnerszervezetek és sajtóorgánumok felé irányuló tájékoztatás céljait, stratégiáját,
módszereit, csatornáit bemutató terv, amely tartalmazza az eszközök, költségek, valamint a
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szükséges humánerőforrások és a megvalósítás időbeni ütemezésének leírását is. A
kommunikációs terv tartalmazza a megcélzott közönségnek átadni kívánt információkat, a
kommunikációs eszközöket, valamint az elvárt hatásokat, eredményeket.
A kommunikációs terv a szolgáltatások népszerűsítésének egyik legfőbb letéteményese, így
alapos kidolgozása, felelőseinek és felelősségi köreinek, ütemezésének meghatározása
elengedhetetlenül fontos.
2.3.8. Dokumentációs és visszacsatolási rendszer tervének elkészítése
A szolgáltatási portfólió és a kommunikációs terv kialakítása után a szolgáltatásfejlesztési
modell adaptációjának utolsó lépése a dokumentációs és visszacsatolási rendszer tervének
kialakítása. A visszacsatolási rendszer a szolgáltatásfejlesztés eredményeiről ad számot a
TÁMOP-3.2.3.B-12/1C komponens szakmai megvalósítója – jelen esetben a Nemzeti
Művelődési Intézet Kiemelt Programok Főosztálya – felé, ezzel segítve a
szolgáltatásfejlesztési modellek további innovációját, szükségszerű átalakítását. A
visszacsatolási terv tartalmazza a munkacsoport által meghatározott indikátorok
megvalósulásának eredményeit, a szolgáltatásfejlesztési modell adaptálhatóságának
hatásfokát, illetve a modell fejlesztésére irányuló javaslatokat. A visszacsatolási rendszerben
a szolgáltatásfejlesztési folyamat átfogó dokumentációja is helyet kap, amelynek mikéntjéről
a munkacsoport kialakításának fázisában kell döntést hozni.
A dokumentációs terv a kialakított szolgáltatások leírásának, dokumentációjának tervét
tartalmazza, amely alapul szolgál mind a kommunikációs tervhez, mind a visszacsatolási terv
szolgáltatásokat érintő pontjához. A dokumentációs terv tehát nem a szolgáltatásfejlesztést
végző munkacsoport tevékenységének dokumentálását tartalmazza, hanem a munkájuk
eredményeként létrejövő szolgáltatások és azok megvalósításának dokumentációját,
melynek keretét a dokumentációs terv adja.
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3. Minőségi jellemzők
A modell minőségi jellemzőinek leírásakor az „Agora Integrál” szolgáltatásfejlesztési modell
esetében az indikátoroknál nem tüntetünk fel elvárt értékeket, mert ezek nagysága az adott
agora típusú intézmény jellemzőitől, erőforrásaitól, az együttműködni kívánó partnerek
számától, igényeitől függ. Éppen emiatt azt ajánljuk, hogy minden intézmény a konkrét
adottságok ismeretében maga határozza meg ezeket.
Az indikátorok meghatározásánál az alábbi kimeneti célokat érdemes figyelembe venni,
ezeket számszerűsíteni.
A modell elvárt kimenetei
- A szolgáltatásfejlesztés révén több és jobb minőségű szolgáltatás lesz elérhető az agora
típusú intézményekben;
- Az agora típusú intézmények már meglévő alapvető és kiegészítő szolgáltatásainak
igénybevételi aránya emelkedik;
- A létrejövő szolgáltatások növelik az agora típusú intézmény szolgáltatásaiba
bekapcsolódók számát;
- Az agora típusú intézmények társadalmi beágyazottsága javul, kulturális fogyasztási
szokásaik pozitív irányba tolódnak el;
- Nő a település és térsége lakosainak aktivitása a közösségi tevékenységekben;
- Emelkedik az egyes művelődő közösségek közötti szinergikus kapcsolatok száma;
- A település lakosai közötti kapcsolatok minősége javul.
A modell dokumentálásának lehetőségei
- Célszerű jelenléti ívet vezetni, amelyből a munkatársak számos eredményt kaphatnak –
résztvevők száma, résztvevők
 a jelenléti ív tartalmazhatja csupán a neveket és az elektronikus elérhetőségeket,
ekkor az ív a számszerűsíthető adatok felmérésére, illetve marketing tevékenységre
alkalmazható;
 a jelenléti ívben / egyénenkénti jelenléti lapon már rákérdezhetünk az életkorra,
demográfiai adatokra is, amely esetben mélyebb következtetéseket vonhatunk le a
résztvevőkről, a szolgáltatás célcsoportjáról.
- Elégedettségi kérdőív is kitöltethető a szolgáltatások igénybevételekor
 érdemes lehet hosszabban működő szolgáltatások – így például képzések, művelődő
közösségek esetében – a kezdéskor mérhető elvárások, érdeklődési szint
lekérdezése, amelyhez viszonyítva, az elégedettségi kérdőív kitöltése után a
résztvevők attitűdjének változását, mértékét is vizsgálhatjuk.
- Fényképek, videók, hanganyagok készítése segítheti a dokumentációt, a beszámolási
kötelezettségnek való megfelelést, illetve a további események népszerűsítésének
funkcióját is. A digitális dokumentáció révén a kiadványok, plakátok és egyéb
kommunikációs felületek anyagai is a már megvalósult szolgáltatásokat alkalmazhatják
referenciaként.
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Agora térségközpont szolgáltatásfejlesztési modell
1.1. A szolgáltatási modell tartalma
A jelen dokumentumban olvasható szolgáltatásfejlesztési modell a Nemzeti Művelődési
Intézet Stratégiai Fejlesztési Főosztályán a „TÁMOP- 3.2.3.B-12/1 C komponens: „Építő
közösségek” - B) a korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi
programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése” c. pályázat keretében készült.
Szakmai munkánk célja a pályázati kiírásnak megfelelően az, hogy az agora, agora pólus
típusú intézmények számára egy komplex szolgáltatásfejlesztési protokollt nyújtson a
hatókörükben működő IKSZT-k, illetve hasonló integrált közösségi intézmények (a
továbbiakban összefoglalóan: IKSZT-k), az azokat működtető szervezetek szakmai
munkájának segítésére, hálózati együttműködésük támogatására.
Mind az agorák, mind az IKSZT-k létrejöttét támogató konstrukciók átfogó célja, ehhez
illeszkedve modellünk közvetett célja az egyes régiók, illetve térségek közötti kulturális,
infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése, a kis- és közepes települések
népességmegtartó szerepének javítása a kulturális alapú város-, illetve vidékfejlesztés
révén. Az agora szervezetek ezt a célt az erős térségi szerepkör vállalásával, közművelődési
tanácsadó szolgáltató funkciók kialakításával, megerősítésével, a környező települések
kulturális-közművelődési feladatellátásának segítésével, a központi fejlesztési források
eredményes megpályázásának támogatásával érik el.
A kis- és közepes településen működő IKSZT-k és egyéb integrált közösségi, kulturális,
művelődési intézmények szakmai támogatását különösen indokolja az a tény, hogy a nekik
helyet adó településekre az országos átlagot meghaladó mértékű népességcsökkenés
jellemző (4% az országos 2,6%-kal szemben). Számos, a település népességmegtartó
képességét befolyásoló tényező esetén, mint például az intézményi ellátottság, a
közlekedési lehetőségek, a munkahelyek elérhetősége szempontjából is hátrányos
helyzetben vannak a nagyobb településekhez képest; 23%-uk LHH-s térségben helyezkedik
el. Szintén erős lemaradásuk mutatkozik a lakosság iskolai végzettsége tekintetében.
Éppen ezen hátrányok csökkentése érdekében indult el az IKSZT-k létrejöttét és működését
támogató konstrukció. A létrejött IKSZT szervezetek azonban a Nemzeti Művelődési Intézet
kutatása1 szerint – eredményeik mellett – számos problémával küszködnek. Így sokuk
számára jelent problémát a feladatokhoz szükséges számú és végzettségű, kompetenciájú
szakember, a megfelelő technikai eszközök biztosítása, a forráshiány. Részben a vázolt
problémák, részben a fejlődés, továbblépés szükségessége miatt igen nagy az igény a
képzésekre, szakmai támogatásra: a vizsgált IKSZT-k 94%-a szeretne valamilyen
képzésben részt venni, illetve szakmai mentorálásban részesülni. Egyelőre az IKSZT-k nagy
többsége nem áll szakmai kapcsolatban agorával, még az agoráknak helyet adó
megyékben, illetve járásokban sem. Annak érdekében, hogy az IKSZT típusú közösségi
terek valóban egy-egy település erőforrásközpontjává válhassanak, egyszerre szolgálják a
helyi közösségek megerősödését, fejlesztését, a helyi erőforrásokra épülő, fenntartó,
fenntartható gazdaság kialakulását, megerősödését, a szakmai összefogásuk, munkájuk,
együttműködésük segítése területén szerepet vállaló agora, illetve agora pólus szervezet
főbb feladatai a következők:
 szolgáltatásai tervezésekor együttműködik a térségi IKSZT-kkel (figyelembe veszi a
kistelepüléseken élők igényeit);

A projekt keretében végzett kutatásban az IKSZT-k vezetői, szakmai vezetői körében 100 adatlapos felmérés,
156 kérdőív, 10 interjú készült
1

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 9.

18

Nemzeti Művelődési Intézet










aktívan részt vesz a térségi közművelődési és közösségi művelődési hálózatok
munkájában;
lehetőséget és helyet biztosít az IKSZT-k közösségeinek, szervezeteinek a
megjelenésére, találkozóira;
a térségben működő közművelődési intézmények tevékenységét és szolgáltatásait segíti,
támogatja;
részt vesz a térség stratégiai szintű tervezésében, közreműködik a területi és települési
stratégiákban, különös tekintettel a kulturális, turisztikai, vidékfejlesztési stratégiák
kialakítására;
közreműködik a közművelődési minőségfejlesztés programjában – közművelődési
szakemberek továbbképzésében;
térségi közművelődési, kulturális és kreatív iparral (média, elektronikus- és nyomtatott
sajtó, film, fotóművészet, stb.) kapcsolatos informatikai adatbázisokat működtet;
részt vesz a térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek szervezésében, nemzetközi
kulturális kapcsolatainak gondozásában;
elősegíti az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztését,
hatékonyságának növelését.

1.2. Tervezés és előkészítés
A fejezet elsősorban a most induló agora típusú intézményeknek szól, ahol a munkatársak
még nem működtettek térségi szolgáltatásokat, nem tapasztaltak a vonatkozó
tevékenységekben. Az anyag segítséget nyújthat azoknak is, akik újra kívánják gondolni a
kapcsolódó munkát vagy a térségi tervezéshez, fejlesztési projektekhez keresnek
útmutatást, hasznos segédanyagot.
1.2.1. Alapfogalmak, tudnivalók, ismeretforrások
A használt alapfogalmaknál, definícióknál az IKSZT-k kialakításának és működtetésének
rendjét szabályozó FVM rendeletet2, valamint az agorák infrastrukturális feltételeinek
kialakítását célzó TIOP pályázatok pályázati útmutatóját3 vettük alapul, mivel ezek
szabályozzák az érintett szervezettípusok tevékenységét.
Integrált közösségi és szolgáltató tér: az FVM rendeletben kötelezően előírt, valamint az
integrált közösségi és szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT) címbirtokosa által választott, a
címbirtokosi okiratában jóváhagyott szolgáltatások együttese
1.2.2. Szakmai, etikai alapelvek, elvárások
Az adott agora intézmény szolgáltatásfejlesztési tervének elkészítéséhez elengedhetetlen a
feladatok meghatározását segítő alapelvek meghatározása:
 Alapvető fontosságú a térségi kulturális és infrastrukturális egyenlőtlenségek
csökkentése;
 A vállalt hatókörön belül az együttműködő partnerek számára egyenlő feltételekkel kell
a szolgáltatásokat biztosítani;

112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
3
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Agóra-multifunkcionális
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása c.
kétfordulós pályázati felhíváshoz Kódszám: TIOP-1. 2. 1/08/1 és TIOP-1. 2. 1/08/2
2
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Fontos a proaktív szemlélet, vagyis az IKSZT-k problémáinak megoldása helyett a
szervezetfejlesztésre, a „képessé tétel”-re kell a hangsúlyt helyezni;
A fejlesztéseknél a fenntartható gazdasági növekedést, a vidékfejlesztést, a
települések-térségek megtartó képességének javítását szolgáló tevékenységeket kell
erősíteni;
A szakmai támogatás tervezésénél, illetve megvalósításánál törekedni kell a közösségi
tervezés módszerének alkalmazására, az érintett szervezetek, intézmények minél
szélesebb körű bevonására már a tervezés korai fázisába. Az együttműködésbe
lehetőség szerint nemcsak az IKSZT-ket, hanem a működésüket befolyásoló helyi,
regionális és országos szervezeteket, intézményeket is be kell vonni;
Az együttműködésben a társadalmi kohéziót és közbizalmat erősítő, nyitottságon,
empátián alapuló szimmetrikus kapcsolatra kell törekedni;
Elő kell segíteni az együttműködést és a partnerséget az IKSZT-k fejlesztése,
támogatása ügyében érintett szervezetek, intézmények, szakmai szolgáltató hálózatok
között;
A szolgáltatás hatékonyságának alapfeltétele a folyamatos monitoring kialakítása
(rendszeres véleménykérés, folyamatkövetés, kutatás, adatgyűjtés stb.);
Az agora szolgáltatásfejlesztési tervének összhangban kell állnia a megye, illetve a
régió általános fejlesztési programjával, a megyei szintű kulturális stratégiával, a humán
és szociális szolgáltatás-tervezési koncepciókkal, a Széchenyi 2020 program céljaival,
valamint az IKSZT-kre vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

Az agorák számára kötelező feladat az IKSZT-k hatékony működésének segítése,
hálózatosodásuk támogatása, azonban a segítség módját az útmutató nem részletezi;
indikátorokat nem ír elő. Javasoljuk a térségi munka modulszerű tervezését, miszerint meg
kell határozni, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszközök függvényében mely szolgáltatások
bevezetése, illetve mely települések bevonása lehetséges, illetve a források adott mértékű
növekedése/csökkenése esetén hogyan változik a vállalt szolgáltatások, illetve a bevont
települések köre. A szolgáltatási portfólió kialakításánál feltétlenül egyeztetni kell a térségi
feladatok megosztásáról a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodáival. Az alábbi
táblázatban a szóba jövő szolgáltatások egy lehetséges csoportosítását mutatjuk be
aszerint, hogy a szolgáltatást az agorában (illetve elektronikusan gyakorlatilag mindenhol
elérhető módon) érdemes nyújtani, vagy az érintett térségbe kihelyezve/térségi szintre, vagy
helyben az egyes településeken. A felosztást a helyi adottságokhoz kell adaptálni (igények,
erőforrások, intézmények száma és elhelyezkedése).

A szolgáltatások tipizálása elérési szintek szerint – egy lehetséges változat
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
Nyomtatott/internetes hírlevél
Pályázatfigyelés
Szakkönyvtár és dokumentációs tár
Adatbázisok kiépítése, karbantartása térségi közművelődési,
kulturális és kreatív iparral kapcsolatosan (pl. ajánlott előadók,
kézműves oktatók, stb.)
INFRASTRUKTÚRA
Az IKSZT-k és közösségeik részére infrastruktúra és
megnyilvánulási lehetőség biztosítása
Rendezvények lebonyolítását segítő technikai eszközök,
felszerelések bérbeadása, közvetítésük szervezése
KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Részvétel a térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek
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szervezésében
Tájoltatás szervezése
Rendezvények, kulturális csomagajánlatok összeállítása,
fellépők, előadók ajánlása
MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ
A résztvevő települések, éves és havi rendezvényterveinek
megjelenítése az agora honlapján, rendezvénytervek
összehangolása; települési értéktárak elérhetővé tétele,
népszerűsítése, PR, reklám és marketing anyagainak
hozzáférhetővé tétele
Közös turisztikai, marketing akciók (közös megjelenési
lehetőségek keresése, kiadványok készítése, közös
rendezvények, bemutatkozások)
ÁLTALÁNOS TANÁCSADÁS
Jogi, pénzügyi-gazdasági, munkaügyi tanácsadás
Számítógép-kezelési tanácsadás, honlap szerkesztés
SZAKMAI KÉPZÉS, TANÁCSADÁS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS
Szakmai képzések szervezése
Minőségfejlesztési programtervezet véleményezése
Szakmai fórumok, konferenciák, műhelymunkák szervezése
Szakmai tanácsadás (rendezvényszervezés, statisztikai
adatszolgáltatás, munkaterv/beszámoló készítés, alkalmazott
kutatások tervezése, értéktár készítése, szervezetek egyéni
mentorálása, szervezetfejlesztés, közösségfejlesztés, stb.)
Részvétel a stratégiai szintű tervezésben; fejlesztési anyagok
véleményezése, összehangolása, javaslat a továbbfejlesztésre,
projektgenerálásra4

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Megjegyzés: a megyei értéktár bizottságokat azért nem vettük ide, mert a kutatás tapasztalatai szerint
ezekben az agorák nagy többsége nem vesz részt, a megyei közgyűjtemények végzik.
4
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FOLYTATÁS
HÁLÓZATOSODÁS ELŐSEGÍTÉSE
A bevont települések közti szakmai együttműködések
elősegítése (egymás rendezvényein megjelenés,
tanulmányutak, közös programok, projektek)
Nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése, gondozása
Szakmai partnerségek kialakulásának elősegítése
FORRÁSABSZORPCIÓS KÉPESSÉG JAVÍTÁSA
Pályázatírási tanácsadás
Pályázatírás, projektgenerálás, pályázati tanácsadás
Partnerszervezeti és tanácsadói adatbázisok kialakítása
ÉRDEKKÉPVISELET
Szakmai kerekasztal létrehozása
Tapasztalatok közvetítése a döntéshozók felé, segítség a
döntés-előkészítésben, esetleges jogszabály-módosítás
előkészítésében
LLL TÁMOGATÁSA
Képzési adatbázis/információs rendszer, tehetségpont
működtetése, képzések összehangolása
Képzési igények felmérése
Képzések szervezése

agora

térségi

helyi

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

1.2.3. Bevezetés lépésről lépésre
A szolgáltatás bevezetésének feltételei
A szolgáltatásfejlesztés intézményi kialakításához, az adott modell adaptálásához és
implementálásához ajánlott egy, az agora típusú intézmény munkatársaiból álló
munkacsoport kialakítása, amelynek tagjai a határidők kijelölése, betartása, a szakmai
fejlesztés megkezdése és támogatása mellett az egyes fázisok dokumentálásáért is felelnek,
meghatározott felelősségi körrel rendelkeznek, illetve hosszútávon segítik az agora típusú
intézmények új szolgáltatásainak beágyazódását, disszeminációját.
Előnyös, ha már a tervezéskor sikerül bevonni a munkacsoport munkájába olyan
kulcsembereket - pl. a térségben IKSZT-s körökben véleményvezérnek számító IKSZT-k,
térségi kulturális, oktatási és szociális intézmények meghatározó civil szervezeteinek
képviselői, település- és térségfejlesztésben járatos szakemberek, stb. –, akik „civilként”
fejlesztési javaslataikkal, praktikus meglátásaikkal a fejlesztési folyamat legelső pillanatától
segítik az intézményt a repertoár kialakításában. Ennek hosszú távú hatásaként a
„kulcsemberek” a közösségfejlesztés indukálóiként hathatnak, segítve ezzel az
önszerveződő folyamatok megindulását, a szolgáltatások szélesebb körben történő
hasznosulását, a szolgáltatási portfólió további fejlesztését.
A szolgáltatásfejlesztési modell előkészítő, tervező munkáinak általunk ajánlott protokollja a
következő elemeket foglalja magába:
 Eddigi térségi gyakorlat elemzése, jó példák áttekintése, rendelkezésre álló adatok
kiértékelése
 A potenciális partnerek azonosítása, megkeresése, informálása
 Együttműködési szándéknyilatkozatok kötése
 Partnerek erőforrásainak, igényeinek felmérése
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Agora saját erőforrásainak felmérése, szervezeti átvilágítás
A potenciálisan bevonható külső erőforrások felmérése
Szolgáltatási terv kidolgozása
Kommunikációs terv kialakítása
Szervezetfejlesztési terv kidolgozása
A rendszer dokumentációs és visszacsatolási folyamattervének elkészítése








Az egyes elemek egymásra épülését, logikai kapcsolódását mutatja az alábbi ábra.
Agóra térségközpont szolgáltatásfejlesztési
modell tervezésének menete
Munkacsoport
alakítása

Eddigi térségi
gyakorlat
elemzése

A potenciális partnerek
azonosítása, megkeresése,
tájékoztatása

Együttműködési megállapodás
kötése, aktualizálása
Agóra saját
forrásainak
felmérése,
szervezeti
átvilágítás

Potenciális
külső
erőforrások
felmérése

Partnerek
erőforrásainak,
igényeinek
felmérése

Szolgáltatási terv kidolgozása, szintezése

Kommunikációs
terv kialakítása

Szervezetfejlesztési terv
kialakítása

Dokumentációs és
monitoring rendszer
kidolgozása

Eddigi térségi gyakorlat elemzése, jó példák áttekintése, rendelkezésre álló adatok
kiértékelése: a legtöbb agora, kivéve az éppen most indulókat általában már folytat szakmai
térségi munkát (illetve a jogelőd intézmény már az agorává alakulás előtt foglalkozott ilyen
tevékenységgel), tehát rendelkeznek módszertani ismeretekkel, szakmai kapcsolatokkal. Az
előzetes tapasztalatok, jó gyakorlatok áttekintése elengedhetetlenül fontos a szakmailag
alátámasztott szolgáltatásprofil kialakításában. Az IKSZT-k igényeivel, erőforrásaival,
problémáival kapcsolatban jó kiindulási pontot jelentenek a Nemzeti Művelődési Intézet e
tárgyban végzett kutatásai5. A potenciális együttműködők felkutatásához információs bázist
jelenthet a közművelődési szervezetek tevékenységeinek adatait tartalmazó közművelődési
statisztika6. A bevonni kívánt települések jellemzőinek megismeréséhez (pl. intézményi

5
6

Előzetes kutatási eredmények
http://kultstat.emmi.gov.hu/
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ellátottság, lakosságának összetétele) igen hasznosak lehetnek a KSH idősorai7 és interaktív
adatbázisai8. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet egy szabadon elérhető, a KSH adattárán
alapuló, az adatok térségi ábrázolását lehetővé tévő oldalra (www.eroforrasterkep.hu). A
szolgáltatásfejlesztést végző munkacsoportnak érdemes a fenti információk áttekintése után,
annak eredményeire építve egy szolgáltatási repertoár-vázlatot készíteni, amelyben kijelölik
a legfőbb irányvonalakat. Ennek ismeretében lehet nekikezdeni a partnerkapcsolatok
felderítésének, az együttműködési keretmegállapodások kialakításának.
A potenciális partnerek megkeresése, azonosítása és informálása: kutatásunk szerint
az agorák együttműködései térségi, illetve egyes esetekben funkcionális elvet követnek, nem
differenciálnak intézménytípus szerint. A gyakorlatban elsősorban a saját járásuk
településein működő intézmények, szervezetek tekintetében látnak el térségi funkciókat,
illetve egyes funkciók esetében ezen túlnyúló a tevékenységük (pl. felmenő rendszerű
művészeti versenyek szervezése). Ajánlásunk szerint célszerű az egész megyében, de
minimum a környező járás/ok/ban működő megfelelő intézményeket feltérképezni, mert
számuk és elhelyezkedésük erősen befolyásolja a kialakítandó szolgáltatások körét,
intenzitását. A potenciális partnerek beazonosításával kezdődhet meg megkeresésük,
tájékoztatásuk, illetve a korábban (az agora megalapításánál) már bevont partnerek
informálása az új tervekről. A megkeresés, tájékoztatás mindig személyes legyen. A helyi
önkormányzattal minden esetben fel kell venni a kapcsolatot a későbbi együttműködés
zavartalansága érdekében.
Együttműködési nyilatkozat: az agora pályázat benyújtásánál csatolni kellett a partnerek
együttműködési nyilatkozatát. A területi munka átgondolása során jöhetnek új partnerek,
akikkel együttműködési nyilatkozatot írhat alá az agora, illetve sor kerülhet az eddigi
dokumentumok felülvizsgálatára, módosítására-aktualizálására is. Az együttműködés
szándéka mellett az együttműködési területeket, tevékenységeket, kapcsolódási pontokat
fontos konkrétan is rögzíteni a keretmegállapodásban, a kapcsolattartásért felelős személyek
megjelölésével. Az együttműködés keretében megvalósuló szolgáltatások konkrét nemét,
tartalmát, időpontját, ellentételezését a szolgáltatási/megbízási szerződés fogja tartalmazni.
Mivel IKSZT-k működtetése sokszor igen bonyolult szervezeti-gazdasági konstrukcióban
történik, az együttműködési megállapodásba célszerű az összes érintettet (IKSZT szervezet,
az őt befogadó többfunkciós intézmény, címbirtokos, működtető, fenntartó, stb. – és ha
ezekkel nem esik egybe – az önkormányzat) bevonni.
A partnerek erőforrásainak, igényeinek felmérése: Az agora típusú intézményeknek a
már megkötésre került együttműködési megállapodásban rögzített szándékon túl tisztában
kell lennie a partnerszervezetek erőforrás bázisával. Az erőforrások alatt a pénzbeli
(pályázati és működési források, egyéb támogatások), emberi erőforrások és tárgyi eszközök
értendőek,
részletes
felsorolásuk
pedig
hozzájárul
a
megvalósíthatósághoz,
tervezhetőséghez. A felmérés továbbá biztosítja a projekt során előforduló hiányok korai
kiszűrését, illetve megelőzi a felesleges duplikációkat, beszerzéseket, kiadásokat. A
felmérésnek ki kell terjednie az IKSZT adottságainak, jellemzőinek, erőforrásainak, szakmai
kapcsolatrendszerének feltérképezésén túl a neki otthont adó település/településrész
sajátosságaira is. Az igények, szükségletek felmérésénél érdemes az előzetes információk
alapján kialakított szolgáltatási portfólió tervezet egyes elemeire rákérdezni, hogy mekkora
igény mutatkozik irántuk, illetve rákérdezni az ezen túlmenő, eddig ismeretlen igényekre is.
Igen fontos annak feltárása, hogy a lehetséges szolgáltatások közül a partner, illetve annak
célcsoportjai az egyes szolgáltatásokra milyen feltételek mellett tartanak igényt. Így például
melyeknél várják el a helyi szintű szolgáltatást, melyekért hajlandóak az agorába (illetve egy
esetleges térségi alközpontba) utazni.

7
8

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=T
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A felmérés módszertanát tekintve, célszerű mind a „szoft” információkat nyújtó interjús
módszer, mind pedig a szervezettel, annak erőforrásaival, igényeivel kapcsolatos adatok
számszerűsítését lehetővé tevő kvantitatív módszerek (kérdőív, adatlap) alkalmazása.
Érdemes először inkább az interjús, beszélgetős módszerhez folyamodni, mert ennek
alapján alakíthatók ki a kérdőívek, adatlapok témakörei, kérdései. A módszerek
kiválasztásához, a mérőeszközök kialakításához igénybe vehető a Nemzeti Művelődési
Intézet munkatársainak segítsége.
Az agora saját erőforrásainak felmérése, szervezeti átvilágítása: Az intézménynek
pontos adatokkal kell rendelkezniük, hogy milyen erőforrásokkal bírnak a kialakítandó
szolgáltatások gyakorlati megvalósításának érdekében.
A humán erőforrások kalkulálásánál a szakemberek mellett a támogató funkciók
erőforrásigényét (ügyvitel, információs rendszer, pénz- és munkaügy, stb.) is figyelembe kell
venni, a szakemberek/munkatársak számán túlmenően a szükséges szakértelem,
kompetenciák meghatározásával. Figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatásfejlesztést
végrehajtó munkacsoport nem feltétlenül egyezik a kialakított szolgáltatásokat megvalósító
szakember-gárdával, annál – jobb esetben – szélesebb a megvalósításba bevonhatók köre.
Az anyagi erőforrások számbavételekor az agora típusú intézmény működési költségeit,
pályázati forrásait, támogatási és egyéb bevételeit (pl. szolgáltatási díjak, belépőjegyek,
képzési díjak, stb.) érdemes áttekinteni, ezek alapján a szolgáltatási portfólióban
megnevezett tevékenységekre költhető keretösszeget meghatározni.
Az eszközöknél cél szerint a fő csoportokat a kapcsolattartáshoz szükséges eszközök
(telefon, számítógép, gépkocsi), a rendezvényekre kölcsönözhető mobil eszközök (hang/fény-/színpadtechnika, rendezvénysátor, sörpad, stb.), a befogadott rendezvények,
programok infrastruktúra igénye, az információs rendszerek, adatbázisok létrehozásáhozkarbantartásához szükséges eszközök képezik. A tárgyi erőforrások összegzése esetében
figyelembe kell venni, hogy az agora típusú intézmények a TIOP pályázati konstrukciókban
foglalt kritériumoknak megfelelő infrastrukturális feltételekkel rendelkeznek. Fontos, hogy a
különböző méretű és funkciójú közösségi terek és hozzájuk kapcsolódó berendezések jól
alkalmazhatóak legyenek a repertoárban foglaltak megvalósításához.
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A potenciálisan bevonható külső források (pályázatok, egyéb támogatási konstrukciók)
számbavétele: Jelenleg folyik a Széchenyi 2020 program operatív programjainak
egyeztetése; a 2014-2020-as időszakban ezek jelenthetik a legjelentősebb forrást az IKSZTk szakmai működésnek támogatásánál.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) elsődleges célja, hogy a humán
tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és
népesedési kihívások kezeléséhez. Az agorák területi tevékenységének erősítésekor több
szempontból is szóba jöhet: a közösségfejlesztés, a területi egészségügyi programok,
szűrések szerevezése, a köznevelést támogató szolgáltatások (pl. tanodák) segítése.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez az agorák
az IKSZT-k támogatásán keresztül a foglalkoztathatóság növelését célzó programokkal,
szolgáltatásokkal járulhatnak hozzá.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy
kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és
megvalósításához. A nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a TOP fejlesztései is
elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják, ezért a térségi
adottságokra szabott fejlesztési csomagok fontos törekvése a térségi és helyi
gazdaságfejlesztés. Ezt szolgálja a nagyvárosi térségek támogatása is, amely a város-vidék
különbség csökkentését segíti elő. Fontos cél továbbá a helyi gazdaság és a város-vidék
együttműködés erősítése, valamint a helyi közösségek (újjá)építése, öngondoskodó
képességük kialakítása.
A szolgáltatási portfólió az a dokumentum, amely bemutatja és megalapozza a tervezett
szolgáltatásokat, megvalósításuk feltételeit és módját, leírva a várható eredményeket és
hatásokat. Az előzetes szükségletfelmérésre alapozva elemzi a szolgáltatások iránti
igényeket. Igen fontos szempont annak meghatározása, mely szolgáltatásokat kell az agorának saját székhelyén/telephelyein biztosítania, s melyeket az egyes partnereknél, illetve egyegy (később akár mikroregionális központként szolgáló) szakmai munkája és térbeli
elhelyezkedése miatt kiválasztott IKSZT-nél elérhetővé tennie. A szolgáltatási terv
tartalmazza továbbá – a modell céljainak megfelelően – a meglévő szolgáltatási rendszer
helyi sajátosságait, különbségeit, hibáit, hiányosságait, a ki nem elégített szolgáltatások iránti
igényeket. A partneri viszony érdekében már a kialakításánál érdemes lehetőség szerint
bevonni a partnereket.
A szolgáltatási terv készítése során az integrált szolgáltatásnyújtás modellprojektjében részt
vevők feladata, hogy tervezzenek meg és próbáljanak ki megvalósítható új szolgáltatásokat,
és/vagy tegyenek javaslatot azok későbbi bevezetésére, szükség szerint a jogi környezet
kialakítására/módosítására.
A javaslatban az új szolgáltatások létrehozásához, kiépítéséhez szükséges erőforrásokat és
kapacitást is meg kell tervezni (erőforrások számbavétele; fejlesztések becsült költsége;
fejlesztési feladatok ütemezése; felelősök, együttműködési formák meghatározása,
bemutatása). Minden szolgáltatásnál meg kell határozni az erőforrásigényt, külön a kialakítás
és a működtetés fázisára, valamint fix és változó (partnerek számától függő) részre bontva.
Az erőforrások és a velük szemben álló igények ismeretében lehet meghatározni, hogy mely
szolgáltatások bevezetése, illetve mely települések bevonása lehetséges, illetve a források
adott mértékű növekedése/csökkenése esetén hogyan változik a vállalt szolgáltatások, illetve
a bevont települések köre.
Szervezetfejlesztési terv: A szolgáltatási terv elkészítése után készül az abban
meghatározott tevékenységek humán erőforrás igényének, a megvalósítani kívánt céloknak
megfelelő szervezeti struktúra kialakításának terve. A térségi szakmai funkció ellátható külön
szervezeti egységben, de beilleszthető más, szintén térségi szintű tevékenységet ellátó
egységbe is, mint például turisztika, képzések szervezése.
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A kommunikációs terv a kialakított szolgáltatási portfólió kommunikálását, a lakosság, a
partnerszervezetek és sajtóorgánumok felé irányuló tájékoztatás céljait, stratégiáját,
módszereit, csatornáit bemutató terv, amely tartalmazza az eszközök, költségek, valamint a
szükséges humánerőforrások és a megvalósítás időbeni ütemezésének leírását is. A
kommunikációs terv tartalmazza a megcélzott közönségnek átadni kívánt információkat, a
kommunikációs eszközöket, valamint az elvárt hatásokat, eredményeket.
A kommunikációs terv a szolgáltatások népszerűsítésének egyik legfőbb letéteményese, így
alapos kidolgozása, felelőseinek és felelősségi köreinek, ütemezésének meghatározása
elengedhetetlenül fontos.
A rendszer dokumentációs és visszacsatolási rendszerének tervezete: A szolgáltatási
portfólió és a kommunikációs terv kialakítása után a szolgáltatásfejlesztési modell
adaptációjának utolsó lépése a dokumentációs és visszacsatolási rendszer tervének
kialakítása. A tervezet rögzíti, hogy a szolgáltatások igénybevételét, a velük kapcsolatos
visszajelzéseket milyen tartalommal, formában kell rögzíteni, elemezni; a folyamatban mi az
egyes résztvevők feladata. Az indikátorok tartalmát úgy kell kialakítani, hogy mérésük
megfelelő információt szolgáltasson a modell céljainak megvalósulásáról, illetve ennek
hatékonyságáról. A visszacsatolási rendszer a szolgáltatásfejlesztés eredményeiről ad
számot egyrészt maga az agora, másrészt a TÁMOP-3.2.3.B-12/1 C komponens szakmai
megvalósítója – jelen esetben a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok Főosztálya
– felé, ezzel segítve a szolgáltatásfejlesztési modellek további innovációját, szükségszerű
átalakítását. A visszacsatolás tartalmazza a munkacsoport által meghatározott indikátorok
megvalósulásának eredményeit, a szolgáltatásfejlesztési modell adaptálhatóságának
hatásfokát, illetve a modell fejlesztésére irányuló javaslatokat.
1.3. A modell megvalósítása és működtetése
1.3.1. A megvalósítás menete
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Szervezetfejlesztési terv megvalósítása: szervezeti struktúra átalakítása az új
szervezeti egység létrehozásával, feladatkörök meghatározása, az esetleges
párhuzamosságok megszűntetése, az intézmény többi szervezeti egységével való
kapcsolat definiálása, a változások kommunikálása a szervezetben
Humán erőforrás-fejlesztés: térségi referensek kijelölése/felvétele, munkaköri leírásuk
elkészítése, felkészítés a térségi referensi munkára
Szükséges eszközök beszerzése, infrastrukturális átalakítások megvalósítása
Adatbázisok struktúrájának és kezelőfelületének elkészítése; adatok feltöltésének
megkezdése
A kommunikációs terv megvalósítása: a ténylegesen megvalósuló szolgáltatásokról
kommunikációs anyagok készítése, terjesztése, személyes tájékoztató az
együttműködő IKSZT-kben a ténylegesen bevezetésre kerülő szolgáltatásokról,
igénybe vételük feltételeiről
Az együttműködés konkretizálása, együttműködési megállapodás kötése; meglévő
megállapodás esetén annak módosítása
A tevékenység megkezdése
A működés dokumentálása, monitorozása, ezek eredményeinek elemzése
A fejlesztési modellel, a működéssel, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos
tapasztalatok összefoglalása, változtatási javaslatok; újabb szolgáltatások
bevezetésére javaslat, ezen belül az új szolgáltatás(ok) létrehozásához, kiépítéséhez
szükséges erőforrások és kapacitás tervezése (erőforrások számbavétele;
fejlesztések becsült költsége; fejlesztési feladatok ütemezése; felelősök,
együttműködési formák meghatározása, bemutatása)
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1.3.2. Működési feltételek
A működés sikerességének alapvető feltétele, hogy egyértelműen meghatározott és közzé
tett legyen az igénybe vehető szolgáltatások köre, az azokért fizetendő díj, illetve a
térítésmentesség köre.
1.3.2.1. Személyi feltételek
A térségi feladatok ellátása komplex, többféle szakmai területet érintő tevékenység.
Zökkenőmentes működését egy intézményben minimálisan egy fő teljes munkaidős,
optimális esetben két fő felsőfokú közművelődési végzettségű, többéves gyakorlattal (ezen
belül lehetőség szerint szakmai-módszertani tanácsadásban is gyakorlott) rendelkező
munkatárs biztosítja, munkaköri leírásában rögzített feltételekkel. Előnyt jelent a település/térség-/vidékfejlesztési, illetve pályázatírói gyakorlat. Két fő szakmai munkatársra egyrészt a
munka mennyisége miatt lehet szükség, másrészt a feladatok gyakran igényelnek helyszíni
jelenlétet, s ebben az esetben (valamint szabadság, betegség esetén is) is biztosítani kell a
szolgáltatást.
A munkatársak az internetes adatbázisok feltöltéséhez, kezeléséhez szükséges
számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Folyamatos kapcsolatot tartanak a térség kisés közepes településein működő IKSZT típusú intézményekkel, egyéb kulturális
szervezetekkel, intézményekkel, az IKSZT-k működésére meghatározó befolyással bíró
szereplőkkel (önkormányzatok, nagyobb vállalkozások, stb.), országos intézményekkel (pl.
NMI, NAKVI, MNVH, ÁFSZ, stb.). Nagyon fontos, hogy a térségi munkatársak, referensek
rendelkezzenek a munkához szükséges kompetenciákkal, melyek közül különösen a
kapcsolatteremtő képességet, kooperatív hajlamot és a rugalmasságot emeljük ki. A munka
megkövetelte mobilitás miatt a munkakörben elengedhetetlen a jogosítvány.
1.3.2.2. Tárgyi feltételek
Az agorák infrastrukturális feltételeinek kialakítását célzó pályázatok eleve feltételként írták
elő a partnerszervezetekkel való együttműködéshez szükséges épített infrastruktúra
létrehozását (projektirodák, tanácskozók), ezért ezt biztosítottnak tekinthetjük.
A térségi referens(ek)nek a napi munkához olyan irodahelyiségre van szükségük, mely
szeparált – nincs átjárás rajta, nem zajlik benne más jellegű tevékenység. Mivel a
partnerszervezetek képviselői személyesen is felkereshetik őket, célszerű az irodában egy
tárgyaló részt/sarkot kialakítani, vagy e célra egy kisebb tárgyalót biztosítani. A minimálisan
szükséges bútorzat (munkatársanként egy íróasztal + szék + tárgyalóasztal
székekkel/fotelokkal) mellett külön tároló helyet kell biztosítani a munka dokumentumainak,
valamint a szakirodalom és módszertani anyagok tárolásához (szekrény, nyitott polc). A
bizalmas dokumentumok (pl. megállapodások, stb.) elhelyezésekor ügyelni kell a titoktartási
kötelezettség betartására (nem hagyhatjuk mások számára is elérhető helyen ezeket).
A munkavégzéshez szükséges számítógépet, internetet, telefont a munka jellege miatt a
mobilitást lehetővé tevő laptop, mobil internet, mobiltelefon formájában kell biztosítani. A napi
munkához az irodai infrastruktúra (fénymásolás, szkennelés, fax) feltehetően rendelkezésre
áll, amennyiben igény van a funkcióra jutó költség elkülönítésére, ennek technikai hátterét
(kódos fénymásoló, telefon) külön meg kell teremteni.
Az internetes adatbázisok, felületek kialakításához, működtetéséhez szükséges megfelelő IT
hátteret (megfelelő sávszélesség, tárhely) biztosítani kell.
A területi munkához intézményenként minimálisan egy gépkocsi használata szükséges,
megfelelő benzin kerettel, szerviz háttérrel.
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1.3.2.3. Módszertan
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
 Nyomtatott/internetes hírlevél: Ahhoz, hogy az agora az együttműködő települések
híreit hírlevél formájában meg tudja osztani, az szükséges, hogy a
települések/szervezetek/intézmények rendszeresen küldjék el a velük kapcsolatos, illetve
tudomásukra jutott híreket. A hírlevél szerkesztése, a megyére, régióra vonatkozó hírek
gyűjtése, a címlista aktualizálása az agora feladata. A hírlevél ajánlott témakörei (a
teljesség igénye nélkül): települési, térségi hírek, rendezvények ismertetője, felhívások,
beszámolók, országos intézmények (pl. EMMI) releváns hírei, tájékoztató jogszabály
módosításokról, országos programokról (pl. Kultúrházak éjjel-nappal), illetve azok
eredményeiről. Jó példaként ld. a Budapesti Művelődési Központ (BMK) szakmatárát9. A
kapcsolattartás egy további formáját jelentheti az agora és a térség Facebook oldalának
létrehozása. Példaként említhetjük a Tatbánya és térsége c. Facebook oldalt, melyet a
Vértes Agorája hozott létre10. A Facebook oldal előnye, hogy lehetővé teszi a
kommentálást, és mindenki rögtön láthatja is ezeket.
 Szakkönyvtár és dokumentációs tár: A térségi feladatokkal foglalkozó munkatárs
gyűjtse össze a munkája során leggyakrabban használt könyveket, kiadványokat (pl. a
megyével/annak térségeivel kapcsolatos statisztikai és egyéb kiadványok, civil adattár,
fontosabb turisztikai, helytörténeti kiadványok, módszertani kézikönyvek, stb.). Ezek
helyben olvasására lehetőséget kell biztosítani. A könyvek sajnos igen drágák,
szerencsére egy részük már online hozzáférhető. A könyvek, kiadványok mellett
dokumentumtár összeállítása is szükséges: a térség nyilvános fejlesztési dokumentumai,
alapdokumentum
minták
(pl.
költségvetési
szervek
alapító
okirata),
jogszabálygyűjtemény, stb. A tájékoztató anyagokat, dokumentumokat folyamatosan át
kell nézni, hogy csak az aktuálisak maradjanak elérhetőek. A térségi, megyei, országos
szakmai szervezetektől (NAKVI, MNVH, MVH, stb.) is be lehet szerezni olyan
kiadványokat, amelyek hasznos információkat nyújtanak.
 Adatbázisok építése, karbantartása térségi közművelődési, kulturális és kreatív
iparral kapcsolatban: Egy adatbázis kiépítése, folyamatos feltöltése-karbantartása igen
sok erőforrást, időt igénylő feladat. Azonban az IKSZT-k körében folytatott kutatás azt
mutatta, hogy e szervezetek részéről igény lenne rendszerezett információkra (pl.
érdekes előadásokat tartani tudó előadó, jó oktatók). Fontos, az adatbázisok állandó
karbantartása, illetve az, hogy eleve csak ellenőrzött információk kerüljenek be. Az
adatbázisban szereplőkről a visszajelzéseket is érdemes valamilyen módon gyűjteni,
tárolni. A térségi kulturális adatbázis kiépítésére jó példa a Dél-dunántúli Kulturális Ipari
Kataszter11, melyet a Kreatív Ipari Klaszter működtet.
INFRASTRUKTÚRA
 Az IKSZT-k és közösségeik részére infrastruktúra és megnyilvánulási lehetőség
biztosítása: Az agora az együttműködő partnerek részére az egyenlő hozzáférés elve
alapján biztosítja termeit a megfelelő infrastruktúrával. Az agora rendelkezésre álló
erőforrásai alapján ez lehet ingyenes (tehát a termek bérleti díjától eltekintenek egy
meghatározott éves keret mértékéig), vagy a szokásos tarifánál kedvezőbb díjszabással.
A terem és az infrastruktúra biztosításának feltétele az igények előzetes, írásos
megküldése a partnerek részéről, az agora részéről pedig az igények nyilvántartása,
összehangolása (utóbbi biztosításához célszerű valamilyen elektronikus nyilvántartó
rendszer használata).

http://bmknet.hu/kozmuvelodesi-szakmatar
https://www.facebook.com/tatabanyaestersege?fref=ts
11
http://www.kikk.hu/hu/ci-adatbazis.html
9

10
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Rendezvények lebonyolítását segítő technikai eszközök, felszerelések bérbeadása,
közvetítésük szervezése12: A rendezvények megvalósításához sok esetben a
települések - különösen a kisebbek - nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel. Egyes
települések ezért nem jutnak megfelelő minőségű kulturális tartalmakhoz, hiszen
bizonyos rendezvénytípusok megkövetelik az eszköz‐, vagy technikai hátteret. Minden
település rendelkezik bizonyos eszközparkkal, azonban az ritka, hogy minden feltétel
adott legyen a rendezvények kiszolgálásához. Sokszor jelenthet gondot, hogy honnan
szerezzék be ‐ és főleg milyen költséggel ‐ a szükséges berendezéseket. Nem tudják a
települések, hogy például a szomszéd falunak van 20 db sörpad garnitúrája, amit
szívesen kölcsön vagy bérbe adnának, ha kérnék. Az együttműködés barter alapon
működhetne, anyagi felelősségvállalással, az amortizációs költségek figyelembe
vételével, vagy a piaci árhoz képest alacsonyabb költséggel. Ezen felül a szállítás díját
kellene az adott, igénylő településnek vállalni. Az agora feladata az eszközparkok
felmérése és a közvetítő szerep lehetne.

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
 Részvétel a térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek szervezésében: A
közösen meghatározott térségi marketingstratégia mentén az agora módszertanilag,
pénzben, illetve természetben (munkaerő, infrastruktúra, hirdetési felület/lehetőség,
művészeti csoportok/fellépők közvetítése, a partner marketing- és PR anyagainak
hozzáférhetővé tétele) támogatja a nagyobb rendezvényeket, vesz részt bennük. A
megye/térség hagyományainak megfelelően, évente felmenő rendszerű amatőr
művészeti eseményeket, vetélkedőket rendez az együttműködő partnerek bevonásával.
 Tájoltatás szervezése: Igény esetén az agora a résztvevő partner településén működő
művészeti csoportokat, előadókat, művészeket tájoltatja. Fontos, hogy a tájoltatást
szervező agora munkatárs mind a tájoltatott csoportok produkcióját, mind pedig a
potenciális közönséget jól ismerje, hogy a megfelelő helyre a megfelelő csoportot,
művészt ajánlja.
 Rendezvények, kulturális csomagajánlatok összeállítása: Az agora a helyi igények
felmérése alapján kulturális csomagajánlatokat készít, hogy a helyi lakosok
kedvezménnyel juthassanak kulturális szolgáltatásokhoz. Hátrányos helyzetű települések
vagy célcsoportok részére (előre meghatározott keretösszeg erejéig) ingyen vagy
minimális kiadással juttat kulturális programokat. Megfelelő keretszerződéssel a
művészeti közösségek vagy önálló művészek az alkalmak számát tekintve egyes
esetekben biztosíthatják az ingyenes hozzáférést a műsorokhoz, programokhoz, hiszen
ez folyamatos foglalkoztatást biztosít számukra. Egy másik módszer lehet a térség
kulturális szolgáltatóinak összefogásával egyfajta kártya vagy bérletrendszer
kidolgozása, a Békés megyei „A kultúra gazdagít” program példájára. A Békés Megyei
Önkormányzat kezdeményezésére az Ibsen Házhoz kapcsolódó összművészeti
termékcsomag hét megyei kulturális intézmény legszínvonalasabb programjaiból kínált
korosztályokra specializálódva egy-egy összeállítást a 2010/2011-es évadban13. Az
évados rendszerű, különleges bérletek biztosították, hogy a kultúrafogyasztók jutányos
áron, a választás kényszere nélkül jussanak hozzá a minden művészeti ágat átfogó
produkciókhoz.

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy:
Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprém Megyei Jogú Várossal
http://zirc.hu/tesany/121217/anyag/09.pdf
13
A jó gyakorlatról olvasni lehet: A „Kultúra gazdagít” program bemutatása. Kulturális, szociális és
gazdaságfejlesztési program. In: A közösségi művelődés jó gyakorlataiból: Közös jövőnk Hajdú-Bihar közösségi
művelődési modell (szerk: Jantyik Zsolt, Angyal László, Zámbori Péter, Czibere Ágnes), 98-100 o.
12
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Segítség a települési, térségi értéktárak összeállításához: Mivel a megyei
értéktárakat általában valamelyik megyei közgyűjtemény (múzeum, könyvtár) állította
össze az agorás megyék többségében, ezért e munkánál is javasoljuk bevonásukat
szakértőként.

MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ
 Települések, valamint éves és havi rendezvényterveik megjelenítése az agora
honlapján: Minden együttműködő település külön oldalt kap, ahol a településről
megtalálható fontos információk és aktualitások elérhetők. Az oldal feltöltése az adott
partner feladata és felelőssége; az agora az egységes megjelenést, szerkezetet és
informatikai hátteret biztosítja hozzá. Ugyanitt jelenhetnek meg az egyes települések által
készített helyi értéktárak digitalizált anyagai. Ezen felül egy-egy település időnként
kiemelten szerepelhetne pl. nagyobb rendezvények kapcsán, esetleg játékos módon
településismereti kvíz, honismereti anyagok, fejtörők, rejtvények, tudástesztek
formájában. A honlap így elősegíti a helyi identitás növekedését és az adott település
tradícióinak, kulturális értékeinek megismerését.
 Térségi rendezvények összehangolása14: A rendezvényszervezés egyik ‐ állandóan
visszatérő ‐ problémája, hogy nem történik egyeztetés a települések között. Az esetek
egy részében ez nem jelent problémát, de sokszor igen káros lehet, ha azonos típusú
vagy ‐ rosszabb esetben‐ ugyanaz a program, előadás egymáshoz közeli időpontban
vagy ugyanakkor valósul meg. Ez főként az egymáshoz közel eső települések esetén
jelenthet gondot. Figyelembe véve a kulturális turizmust, a rendezvények egymáshoz
való szervezése igen nagy hasznot hozhat az együttműködő településeknek, ám annál
tragikusabb eredményt hoz a rendezvények „egymásra szervezése”. Tehát egymást
erősítve, együttműködve érdemes a rendezvényeket szervezni. Az összehangolás
feltétele, hogy a résztvevő települések, intézmények előző év végén küldjék el az éves
rendezvénytervüket az agorának. Az éves rendezvénytervezet beküldésén túl, minden
hónap rendezvénytervezetét is be kell küldeni, a megelőző hónap adott napjáig. Az agora
vállalja azt a szerepet, hogy a rendezvényterveket időben és műfajban,
rendezvényfajtában strukturálva feldolgozza a településekről beérkező információk
alapján. Ezeket folyamatosan nyomon követi és frissíti, az információkat és
észrevételeket visszacsatolva a partnerek felé egyezteti a programokat, rendezvényeket.
Mindezek alapján készül minden évben egy hónapokra lebontott rendezvénynaptár, ami
az intézmény honlapján elérhető és továbbítható a partner települések felé.


Közös turisztikai, marketing akciók: Az agora a partner településekkel közösen
készítheti el a települési együttműködési marketingstratégiát. Ez nem azt jelenti, hogy az
agora beavatkozna a települések önálló marketingstratégiájába, hanem azt, hogy
elősegíti a települések közti információáramlást. Először fel kell mérni településenként a
helyi adottságokat és lehetőségeket, majd azokra építve közösen kidolgozni az adott
település
igényeinek
megfelelően
a
térségi
együttműködő
partnerek
marketinglehetőségeit és a partner települések marketing szempontú megjelenését. A
terv megvalósítása minden település részéről odafigyelést és pluszmunkát igényel, de
minimális pénzigénnyel jár. Az összehangolt marketingstratégia alapján kerülhet sor
közös akciókra, kiadványok és egyéb PR és marketing anyagok elkészítésére. Jó
példának ld. a később ismertetett „Katonák Útja” projektet.

Együttműködési megállapodás tervezete
http://www.csepreg.hu/feltoltesek/rendezvenyek/585/doks/EGYuTTMuKoDeSI_MEGaLLAPODaS_Szombathely
_Agora_palyazat.doc
ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy:
Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprém Megyei Jogú Várossal
http://zirc.hu/tesany/121217/anyag/09.pdf
14
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ÁLTALÁNOS TANÁCSADÁS
 Jogi, pénzügyi-gazdasági, munkaügyi tanácsadás: E téren az agora térségi
munkatársától ugyan elvárható bizonyos fokú jártasság, de inkább egy megbízható
tanácsadói kör kiépítésére kell törekedni. Az agora és a partnerek együttműködését
felmérő elégedettségi kérdőívekbe érdemes lehet erre vonatkozó kérdéseket betenni
(vettek-e igénybe az agora által ajánlott tanácsadót, s ha igen, kit, s mennyire voltak vele
elégedettek, milyen új igényeik lennének), s ennek eredménye alapján szelektálnibővíteni a tanácsadói kört.
 Számítógép-kezelési tanácsadás, honlap szerkesztés: ld. az előző pontot.
SZAKMAI KÉPZÉS, TANÁCSADÁS
 Szakmai képzések szervezése: Az agora a felmért igények alapján szakmai
képzéseket szervez az együttműködő partnerek részére. Érdemes saját, a helyi
sajátosságokhoz igazodó képzési anyagot kidolgozni, illetve gondot kell fordítani annak
rendszeres felülvizsgálatára, aktualizálására. Az agora figyeli a mások által szervezett
képzéseket és azokról is informálja a partnereket.
 Szakmai fórumok, konferenciák, műhelymunkák szervezése: A szakmai
rendezvények tematikáját a partnerek igényeinek előzetes felmérése, illetve a várható
változások, fejlemények (pl. jogi szabályozás változásai, pályázatok, felhívások, stb.) a
megfelelő országos intézmények (NAKVI, MNVH, NFSZ, MVH, stb.) bevonásával állítjuk
össze. A szakmai rendezvények esetén nagy súlyt kell fektetni az interaktivitásra, a
partnerek tapasztalatainak megosztására (pl. ötletbörzék, jó gyakorlatok bemutatása).
Lehetőséget kell teremteni a partnerek informális találkozóira, megbeszéléseire. Jó
példaként a korábban már említett Kreatív Ipari Klaszter „Klaszter reggeli” programját
tudjuk említeni, mely módot nyújt arra, hogy a klasztertagok kötetlen keretek között
cserélhessenek tapasztalatot, szerezzenek aktuális információkat egymásról, inspirációt
új projektekhez.
 Részvétel a stratégiai szintű tervezésben: Igény esetén az agora véleményezi a
partner által elkészített település/térségfejlesztési dokumentumokat és – figyelemmel az
együttműködő partnerek település/térségfejlesztési stratégiáinak egymással való
összhangjára is - javaslatot tesz a továbbfejlesztésre és további projektgenerálásra. A
térséget érintő fejlesztési anyagok elkészítésében, véleményezésében részt vesz, ezek
előkészítéséhez az érintett szereplőkkel szakmai konzultációt, műhelyeket szervez.
Korábbi jó példaként itt a Közkincs Kerekasztalok munkáját tudjuk említeni, , jelenlegiként
pedig a Vértes Agorája Agora Tanácsának működését (mindkettő leírását ld. az 5.
pontban).
HÁLÓZATOSODÁS ELŐSEGÍTÉSE
 Nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakulásának elősegítése: A nemzetközi
kapcsolatok esetében nem lehet túlhangsúlyozni a nyelvtudás jelentőségét. Az angol
mellett legalább egy nyelv ismerete kívánatos. Határmenti megye esetén előnyös a
szomszédos ország nyelvének ismerete. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése sok időt és
türelmet igényel, de hosszútávon mindenképpen megéri. A kialakult kapcsolatokról,
együttműködésekről érdemes adatbázist kialakítani és a partnerek számára elérhetővé
tenni, mert a pályázati kiírás megjelenésekor az idő gyakran nem elég megfelelő partner
megtalálására.
 Szakmai partnerségek kialakulásának elősegítése: A települések egymás közti
kapcsolatépítése mellett törekedni kell az agorának arra, hogy a partner szervezetek
figyelmét felhívja azokra az országos, nemzetközi vagy egyéb hálózatokra, amelyekhez
esetleg csatlakozniuk érdemes, vagy legalábbis tevékenységük megismerésre, nyomon
követésre méltó. Ilyen például a tanodát működtető intézmények, szervezetek esetében
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a Katalizátor Hálózat15, melynek célja, hogy elősegítse a Magyarország leghátrányosabb
kistérségeiben élő cigányság társadalmi integrációja érdekében munkálkodó állami,
egyházi, civil és piaci szervezetek, illetve programok közötti szinergikus kapcsolatok
kialakulását, a párhuzamos tevékenységek hálózatba rendeződését. Az ifjúsági
munkával kiemelten foglalkozó szervezeteknél ilyen lehet a Kontaktpont irodák
munkája16, régiótól függően a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. által szervezett "TettHely" hálózat17 vagy a Vas megyei LOGO Ifjúsági Pont Hálózat18, Somogyban a Somogy
Ifjúságáért Egyesület19.
FORRÁSABSZORPCIÓS KÉPESSÉG JAVÍTÁSA
 Pályázatfigyelés, -írás, -tanácsadás: A térségi települések és települési együttműködő
partnerek részére heti rendszerességgel érdemes közvetíteni az aktuális a pályázatokat.
A pályázati segítségnyújtás nem szabad, hogy azt jelentse, az agora írja meg a partnerek
helyett a pályázatokat, hanem segítséget nyújt, illetve segíti őket az ehhez szükséges
kompetenciák megszerzésében, pl. szervez képzéseket, találkozókat a pályázatok
kiírójával, jól bevált tanácsadókat, potenciális együttműködő partnereket ajánl.
ÉRDEKKÉPVISELET
 Tapasztalatok közvetítése a döntéshozók felé, segítség a döntés-előkészítésben,
esetleges jogszabály módosítás előkészítésében: Ha az agora, esetleg az agorákat
tömörítő Agora Műhely vállalja az IKSZT-k összefogását, tapasztalataik közvetítését a
döntéshozók felé, koncentráltabb fellépésükkel könnyebben tudnak eredményt elérni (pl.
adminisztrációs követelmények, kötelező programelemek, stb.). Hosszú távú cél lehet a
térségi összefogás támogatására a Közkincshez hasonló pályázati konstrukció, vagy a
régi kistérségi normatívához hasonló támogatási rendszer kidolgozása.
LLL TÁMOGATÁSA
 Képzési adatbázis/információs rendszer: Jó gyakorlatként a BMK Palló programját,
illetve ennek adaptációs útmutatóját ajánljuk (ld. 5. pont).
 Tehetségpont működtetése, képzések összehangolása, képzési igények felmérése:
E ponthoz a Vértes Agorája gyakorlatát javasoljuk tanulmányozni (ld. 5. pont)

http://katalizatorhalozat.hu/
http://ujnemzedek.hu/kontaktpontok/
17
http://www.tetthely.net/htmls/tetthely_halozat.html
18
http://www.vasvili.hu/vasvili/logo-ifjusagi-pont-halozat
19
http://www.sie.hu/index-2.html
15
16
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4. A modell elvárt kimenetei, dokumentálása
A modell elvárt kimenetelei
 Az agora hatókörébe tartozó térségben mérséklődnek a kulturális, infrastrukturális
fejlettségbeli különbségek
 Javul a kis- és közepes települések népességmegtartó szerepe, csökken az
elvándorlás mértéke
 A térségben működő kulturális szervezetek és intézmények összehangolják
programjaikat, szolgáltatásaikat az agora segítségével
 A térségben működő IKSZT-k hálózatba szerveződnek, kihasználva az
együttműködésből eredő előnyöket
 Az IKSZT-k szakmai munkájának színvonala emelkedik
 Nő a települések forrásabszorpciós képessége; a központi fejlesztési forrásokból
megpályázott és elnyert összeg
 Nő az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások
hatékonysága
Indikátorok
 1000 főre jutó kulturális események száma
 Kulturális intézmények, programok látogatottsága
 Népességfogyás üteme csökken, elvándorlás csökken, születések száma
növekszik
 A kulturális programok összehangolásában résztvevő települések, intézmények
száma
 Hány IKSZT-vel kötöttek együttműködési szerződést
 IKSZT-k programjainak látogatottsága nő, szolgáltatásaik igénybevevőinek száma
nő
 Együttműködésben létrejött programok száma
 Térségi együttműködésben elnyert pályázati összeg
 Képzéseken, tanfolyamokon résztvevők száma
Az indikátoroknál nem tüntetünk fel elvárt értékeket, mert ezek nagysága az adott térség
jellemzőitől, az együttműködni kívánó partnerek számától, igényeitől függ. Éppen emiatt azt
ajánljuk, hogy minden agora a konkrét adottságok ismeretében maga határozza meg ezeket.
Dokumentáció: az anyag 2. sz. mellékletébe mellékletében feltüntettük, hogy az egyes
szolgáltatások esetében milyen mérőszámok, eszközök bevezetését javasoljuk.
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5. A modellel kapcsolatos jó gyakorlatok
A jó gyakorlat (angolul best practice) egy módszer vagy tevékenység, amely olyan újszerű,
építő jellegű megközelítéseket, technikákat tartalmaz, amely bizonyíthatóan vagy már
bizonyítottan hozzájárul az adott intézmény minőségi színvonalának emeléséhez és más
intézmények számára is átvehető példaként szolgálhat. A máshol sikeresnek bizonyult
gyakorlatok átvételénél kulcsfontosságú az adaptáció, a saját intézményi működésbe való
beépítés. A jó gyakorlat olyan cselekvés, amely sikeres, innovatív, alkalmazható más
területekre is és fenntartható. Sikeres adaptációjához az alábbi lépéseket szükséges
betartani:
 igény a változtatásra, motiváció a jó gyakorlat keresésére, átvételére
 a szóba jövő jó gyakorlatok áttekintése, a megfelelő kiválasztása
 felkészülés az átvételre, helyzetelemzés, összehangolás
 kapcsolatfelvétel a jó gyakorlat „gazdájával”
 adaptációs terv készítése
 a szükséges személyi, tárgyi, környezeti feltételek kialakítása
 hospitálás, személyes látogatás, megbeszélés, elemzés
 átvétel, kipróbálás, alkalmazás, a tapasztalatok tükrében változtatás
 mentorálás
 visszacsatolási rendszer kiépítése, működtetése
Az alábbiakban ismertetünk néhány, az Agora Térségközpont szolgáltatásfejlesztési modell
szempontjából jó gyakorlatnak minősíthető projektet, szolgáltatást. Az egyes jó gyakorlatok
előtt röviden összefoglaljuk, miért, mely területen lehet az adott gyakorlat releváns a
szolgáltatásfejlesztésénél.
A Vértes Agorája
A Vértes Agorája több témakörben is jó példát nyújt a térségi szakmai munkát fejleszteni
kívánók számára. Az Agora Tanács jó példát mutat a térségi szereplők bevonására, a
térségi fejlesztési stratégia közös meghatározására. A különféle tematikus műhelyek
egy-egy adott témakörben keresik a megoldást a térség problémáira, emellett
folyamatos szakmai tanácsadás-mentorálás is zajlik.
A Vértes Agorája egyik kiemelt feladata, hogy térségi tanácsadói és szolgáltatási funkciót
töltsön be, ennek keretében együttműködik a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
tagjaival (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló,
Vértesszőlős). Az együttműködés célja az infrastrukturális fejlettségbeli különbségek
mérséklése, a települések közművelődési és kulturális célú tevékenységének
összehangolása a Vértes Agorája kulturális célú szakmai és módszertani szolgáltatásaival.
Az együttműködés koordinálására 2013. októberében megalakult az Agora Tanács a járás
településeinek polgármesterei részvételével. Az Agora Tanács feladata a térség
közösségi, kulturális fejlesztési stratégiájának meghatározása.
A térség közösségfejlesztő szakemberei évente két-háromszor jönnek össze a Térségi
Közösségi Kulturális Műhely keretében, hogy tematikus találkozóikon az aktuális
problémákra találjanak megoldást, illetve egyeztessék a közös akciókat, közösségfejlesztő
programokat.
2014 novemberében kerül sor a Jövőkép Műhely megrendezésére, melynek keretében a
térség kulturális szakemberei, illetve általában vett kulcsemberei jönnek össze, hogy
közösségi tervezés módszerével határozzák meg a térség jövőképét.
Az Agora két térségi referense havonta az összes települést legalább egyszer végiglátogatja,
felkeresve a helyi kulturális és közösségi élet kulcsembereit, módszertani segítséget nyújtva.
Az igényeket felmérve szervezték meg például a térségi szakemberek számára az „Ami a
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színfalak mögött zajlik” rendezvénytechnikai képzést, mely praktikus tudásanyag, módszerek
átadásával segíti a mindennapi munkát.
A rendszeres konzultációknak köszönhetően számos közös program valósulhatott meg
az elmúlt időszakban. A kooperáció keretében az Agora rendszeresen kínál
aktivitásokat és programokat a településeknek, illetve rendez térségi szintű
programokat. Mindezek mellett az Agora saját infrastruktúráját is kedvezményes áron
bocsátja rendelkezésére a térségi partnereknek. Az infrastruktúra kedvezményes
igénybevételének mértékét, feltételeit az éves üzleti terv szabályozza, éves kvótákat
meghatározva.
A Nemzeti Kulturális Alap sikeres tájoltatási pályázatának köszönhetően, a Forgós ropogós
sorozat keretében a Dobbantók dobosai és a Bányász Táncegyüttes tagjai öt településen is
bemutatták közös produkciójukat.
2014 első felében a térség összes településén megjelentek az Agora csoportjai a
legszínesebb tevékenységekkel és a legszélesebb korosztályokat szolgálva elsősorban
iskolai eseményeken, falunapokon, művelődési házak programjain mutatták be
tevékenységüket, legtöbbször interaktív formában. A 9 település folyamatosan kapott
programokat falunapra, gyermeknapra, nyugdíjas klubba és művelődési házba, de még
iskolába is. Az ingyenes programokat annak köszönhették a települések, hogy a Vértes
Agorájában egy sikeres TÁMOP pályázatnak köszönhetően 16 csoport alakult aktív, alkotó
tevékenységre.
A 2014 szeptemberében lezajlott Kulturális Piac lehetőséget teremtett Tatabánya város és a
megye
kulturális
intézményeinek,
művészeti
csoportjainak,
közösségeinek
a
bemutatkozásra. A program színes, mozgalmas, újszerű megjelenést kínált minden
kultúrafogyasztónak, felhasználónak és szervezőnek. Ugyanekkor rendezte meg a Nemzeti
Művelődési Intézet az Agorával együttműködésben a térség kulturális szakemberei számára
fontos módszertani ismereteket közvetítő Komárom-Esztergom Megyei Módszertani
Roadshow első állomását. A kezdeményezés célja a helyi értékekre, erőforrásokra,
érdeklődési körre, ötletekre építve helyi közösségi kezdeményezések (művészet,
kézművesség, szabadidő, hagyományőrzés, kreatív ipar stb. területeken) megismertetése,
segítése volt. A Térségi barangoló és a Térségi tehetségválasztó rendezvény szintén azt a
célt szolgálta, hogy a Tatabányán már bizonyított rendezvények a térségben is követőkre
találjanak, teret kínáljanak a tehetség kibontakoztatására, közösségi és művészeti
csoportoknak a bemutatkozásra a város határain túl.
Az Agora térségét összefogó Agora Tanács megalakulását követően 2013 decemberében
létrejött a megyei jogú város kulturális és közösségi életét átfogó Agora Fórum is. A Fórum
keretében szakmai műhelyek dolgozzák ki fejlesztési javaslataikat. Több műhely munkája
térségi vonatkozású is, így például a Kreatív Műhelyé, mely céljai szerint adatbázisba
gyűjtené a kreatív iparban tevékenykedő személyeket, csoportokat és szervezeteket. A
Turisztikai Műhely egy értékleltár összeállításával fogna hozzá a munkához, aktív
promócióval hívnák fel a figyelmet a város és környéke attrakcióira, fejlesztenék a
zarándokturizmust és még jobban kiaknáznák a kerékpáros lehetőségeket. A térségi
együttműködések mellett egyes speciális szegmensekben is törekszik az Agora
kapcsolatokat építeni, így például pedagógusokkal, vállalkozókkal.
Az Agora által működtetett turisztikai iroda hozzáfogott a térség turisztikai adatbázisának
összeállításához, illetve turisztikai élményprogramok kialakításának. Utóbbira jó példát jelent
az „Isten hozta Tatabányán” program, mely Tatabányára települt külföldi cégek munkatársait
ismerteti meg a környékkel.
A Vértes Agorája – Képzési Központ, Start Tehetségpont
Szintén részben térségi feladatot lát el a Vértes Agorája Képzési Központja20. Olyan
területeken szervez képzéseket, amik még nem jelentek meg a helyi képzési központokban
20

http://www.avertesagoraja.hu/cikk/agora-kepzesi-kozpont.html
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(főiskola, gimnáziumok, szakképző iskolák). A képzési területeket előzetes igényfelmérés
alapján választja ki, a lakosság, az oktatási és egyéb intézmények, helyi vállalkozások
bevonásával, a piaci helyzet felmérése céljából, illetve az átfedések elkerülése
érdekében. Az Agora Start Tehetségpontot21 is működtet, mely a fiataloknak tehetségük
felismeréséhez és kibontakoztatásához nyújt hatékony segítséget. Megismerteti velük a
különböző tehetséggondozó programokat és lehetőségeket, mentorokat biztosít számukra.
Kapcsolatba lép a már meglévő helyi és regionális tehetséggondozó kezdeményezésekkel
az együttműködés érdekében, s a tehetségek segítésére felkutatja azokat az anyagi és
emberi erőforrásokat, amik támogatóan vehetnek részt a céljai megvalósításában.
Lehetőségeket keres és biztosít a tehetséges fiatalok megmérettetésére, bemutatkozására
(tehetségnapok szervezése, az országos PR-munkában való részvétel, helyi megjelenés).
A fenti jó gyakorlatokról felvilágosítás kapható:
A Vértes Agorája
Cím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Telefon: 34/600-470
Salamon Hugó szakmai vezető; salamon.hugo@avertesagoraja.hu
„Katonák Útja” kulturális út
Az alább ismertetett projekt, a „Katonák Útja” kulturális út kialakítása egyszerre ad
lehetőséget a térségi identitás és kohézió fejlesztésére, a kultúra és a turizmus
összekapcsolására, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, ápolására. Turisztikai
termékként a tematikus utak számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek a
turisztikai fejlesztéseknél különösen alkalmassá teszik a szolgáltatásfejlesztési modell
célcsoportját képző számára a kis- és középtelepülések bekapcsolására22:
 viszonylag kis befektetéssel kialakíthatóak,
 képesek a turisztikai kereslet időbeni és különösen térbeni diverzifikálására,
 hozzájárulhatnak eddig kihasználatlan erőforrások turisztikai hasznosításához.
A „Katonák Útja” pályázatot Vasvár Város Önkormányzata és a Vasvári Domonkos Kolostor
Alapítvány közösen nyújtotta be azzal a szándékkal, hogy erősítse a térség turisztikai
fejődését, speciális turisztikai szolgáltatások alapjait fektesse le. A programban szlovén
oldalról a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva vett részt. A Katonák Útja
Kulturális és Turisztikai Központ létrehozása c. (Interreg IIIA SL-HU-CR) projekt a határon
átnyúló közös kulturális- és történelmi gyökerek erősítését hivatott elősegíteni, a Vas megye
déli részén fekvő Vasi hegyháttól indulva, a Körmendi kistérség déli részén, az
Őriszentpéteri kistérségen át, a határ szlovén oldalán fekvő Pomurje régióban, azokon a
területeken, amely a "Katonák Útja" történelmi úthoz kapcsolódnak. A kulturális központ a
Vasvári Domonkos Kolostorban kapott helyet, ahol turisztikai információs irodát, a „Tudós
szobáját”, multifunkcionális kiállítóteret és raktárhelyiséget is kialakítottak. Emellett
marketingkiadványokat jelentettek meg és internetes oldalt is készítettek, amelyen
népszerűsítik az utat. A kétnyelvű kiadvány mindkét partnerországban hozzáférhető23. A
program keretében háromnapos turisztikai képzést-bemutatótúrát tartott az Oszkói
Hegypásztor Kör a Tájak Korok Múzeumok Egyesület túravezetőinek, Katonák Útja menti
programgazdák, érintett szlovén turisztikai szereplők, médiumok képviselői számára.
A projekt honlapja24 bemutatja az úthoz kapcsolódó látnivalókat, szállás- és
vendéglátóhelyeket, programajánlatokat és információs pontokat. A jó gyakorlat
adaptációját elősegítik a honlapon található, egymásra épülő fejlesztési anyagok, így a
térségi turisztikai fejlesztési program, az útvonalon található települések kulturális és
http://www.avertesagoraja.hu/cikk/agora-start-tehetsegpont.html
http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_03/Sz3.htm
23
http://katonakutja.vasihegyhat.hu/cgi-bin/katonakutja/index.cgi?parentid=19&nyelv=
24
http://katonakutja.vasihegyhat.hu/cgi-bin/katonakutja/index.cgi
21

22
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természeti értékeit feltáró tanulmány,
csomagajánlatok és marketing koncepció.

az

ennek

alapján

kidolgozott

turisztikai

A jó gyakorlatról felvilágosítás kapható:
Makkos Dalma projektfelelős
info@katonakutja.vasihegyhat.hu
BMK Palló Program
A Palló projekt (Palló – Az élethosszig tartó tanulás információs, felkészítő és segítő
hátterének biztosítása a közművelődési intézményekben) komplex módon segíti mind a
tanulni kívánókat, mind pedig az őket ebben támogató közművelődési intézményeket,
szakembereket. A projekt egyrészt példát nyújt arra, hogyan szervezhető meg térségi
szinten az élethosszig tartó tanulást támogató rendszer. A rendszer nemcsak
egészében, hanem egyes elemenként is átvehető, alkalmazható. Külön kiemelnénk a Palló
információs rendszert, mint általában a térségi adatbázisok egy lehetséges modelljét.
A BMK-ban 2006 óta működik felnőttképzési tájékoztató szolgálat a lakosság számára.
Az ingyenes információs tanácsadás mellett térítéses alapon egyéni illetve csoportos
komplex képzési- és munkatanácsadást is igénybe lehet venni. A tanácsadás mellett az
alábbi szolgáltatásokat nyújtja még a BMK:
 állásbörzén, képzési börzén, pályaválasztási rendezvényen való részvétel,
 képzési börze, álláskeresési technikák tréning stb. szervezése,
 információs kiadványok szerkesztése (Felnőttképzési iránytű),
 szakirodalom gyűjtése, helyben olvasás biztosítása,
 andragógus hallgatók szakmai gyakorlatához terep biztosítása.
A lakosság és a tanácsadók, illetve képzésszervezők részére 2007-től nyújt segítséget a
Palló információs rendszer, a BMK felnőttképzési portálja25. A webhely egy tematikus
linkgyűjtemény, mely a felnőttképzéshez, munkaerő-piaci tudnivalókhoz kapcsolódó
linkeket, elérhetőségeket egy jól strukturált rendszerben helyezi el. Több, hasonló
tematikájú honlap létezik, ez a rendszer egyedülálló abban, hogy sok oldalról próbálja
körüljárni a témát, kezdve a jogszabályi környezettől a képzési helyszín keresésén át, a
felnőttképzési tanfolyamok indítását és lebonyolítását segítő dokumentumokig. A rendszer
tartalma folyamatosan bővül a konzulensi munkában felbukkanó újabb- és újabb
kérdésekhez igazodva. A honlap tartalmát nagy részben az interneten bárki számára
hozzáférhető linkek adják, viszont az információs rendszer használatával sok idő takarítható
meg. Fontos továbbá, hogy a rendszerbe csakis a konzulensek által ellenőrzött tartalmak
kerülhetnek be, mely szűrésnek az elsődleges szempontja a hitelesség.
A BMK a felnőttképzés szakmai támogatása érdekében 90 órás akkreditált felnőttképzési
konzulens képzést indított el közművelődési szakemberek részére. A képzés elvégzése
alkalmassá teszi a közművelődési szakembereket felnőttképzéssel, munkaerőpiaccal,
pályainformációval kapcsolatos tanácsadói munka ellátására, a felnőttképzés és -oktatás
bármely formájába bekapcsolódni kívánók számára tájékoztatás, útmutatás nyújtására.
Jelenleg a BMK-n kívül Budapesten két, vidéken három helyen (Békés, Debrecen,
Veszprém) működik Palló szolgálat. A hálózathoz bármely közművelődési intézmény
csatlakozhat, amelyik szerződést köt a BMK-val, s vállalja az előírt feltételek
teljesítését. A központi PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat helpdesk
szolgáltatással segíti a többi iroda munkáját. A helpdesk célja: szakmai segítségnyújtás a
szolgálat kialakításában és működtetésében, valamint konzultálási lehetőség biztosítása a
központi PALLÓ iroda munkatársaival, például bonyolultabb esetek megoldásában. Ez a
szolgáltatás az újonnan alakuló tájékoztató szolgálatok esetében különösen hasznos, illetve
a kevés szakmai gyakorlattal rendelkező felnőttképzési konzulensek munkájában nyújt
25

http://felnottkepzesinfo.hu/
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hathatós segítséget. A helpdesk szolgáltatás része a korábban már ismertetett internetes
információs háttér, a PALLÓ információs rendszer is.
Nemcsak a hálózathoz csatlakozni kívánóknak, hanem minden felnőttképzési szolgáltatás
indítását tervező intézménynek segítséget nyújt a szabadon elérhető „Palló Adaptációs
útmutató”26. A kiadvány az alapfogalmak tisztázása után bemutatja a PALLÓ felnőttképzési
tájékoztató szolgálat elveit, kialakításának személyi és tárgyi feltételeit, a gyakorlati munka,
tehát a tájékoztatás folyamatát, és a konzulens legfontosabb információs hátteréül szolgáló
internetes információs rendszert. A sikeres kommunikáció és a kapcsolatépítés érdekében
disszeminációs résszel segíti a célközönség és a szakmai partnerek hatékony elérését,
valamint az egységes megjelenést; mindezt gyakorlatiasan, példákkal illusztrálva, a PALLÓ
felnőttképzési tájékoztató szolgálat több mint hat éves működése során szerzett
tapasztalatai alapján.
A jó gyakorlatról felvilágosítás kapható:
Budapesti Művelődési Központ
Fülöp Melinda
1119 Budapest, Etele út 55.
Telefon: 06-1/371-2772; 06-1/371-2773
palloinfo@bmknet.hu
Közkincs Kerekasztalok
Bár a Közkincs program már lezárult és célkitűzései részben meg is valósultak (pl. kistérségi
kulturális koncepciók, értéktárak létrehozása), az általa indukált térségi együttműködések
alapelvei véleményünk szerint most is aktuálisak, s tanulmányozásra, követésre
érdemesek, mivel céljai nagyban egybeesnek az agorák térségi feladataival.
A 2007-ben megjelent Közkincs-pályázat adott lehetőséget első ízben arra, hogy megyei-,
kistérség-központi intézmény/intézet támogatásával, vagy Kistérségi Társulás koordinálása
mellett, esetleg kistelepülési intézmény vagy civil-szervezet vezetésével kulturális
kerekasztalok alakuljanak. Létrehozásuk elsődleges célja az volt, hogy párbeszéd,
információcsere és együttműködés induljon el az egymáshoz ezer szállal kötődő, földrajzilag,
történelmileg, gazdaságilag és kulturálisan is összetartozó települések között. Nem utolsó
sorban azért, hogy a külön-külön kevés anyagi forrással, szakemberrel, infrastruktúrával
rendelkező falvak, városok koncentrálni tudják erőforrásaikat és így kíséreljék meg a helyi
kulturális-közösségi élet megpezsdítését. Összesen mintegy 100 Kistérségi Közkincs
Kerekasztal működött, 2009-2010-ben 89 pályázati támogatással.
A Közkincs Kerekasztalok közvetlen céljai az alábbiak voltak:
• A kistérség településeinek kulturális szereplői (intézmények, civil szervezetek,
egyházak, stb.) között megtörténjen a párbeszéd, együttműködés, partnerség
kereteinek és gyakorlatának megteremtése.;
• Elkezdődjön a kistérségi szintű kulturális koncepció kidolgozása;
• A közös, partnerségi együttműködésen alapuló projektek kiválasztása, tervezése,
kidolgozása, pályázati anyaggá való előkészítése;
• A szerepvállalók szakmai-módszertani felkészítése az együttműködésre, a közös
célok megvalósítására, a projektek menedzselésére, a pályázatok megírására és a
konzorciumokban történő eredményes működésre.
A Közkincs Kerekasztalok a közösségi tervezés módszerét alkalmazták, azaz a fejlesztési
igények megfogalmazása, a fő irányok kijelölése, majd a konkrét cselekvési tervek
http://www.bmknet.hu/bmk-magunkrol-menupont/hazai-projektjeink/tamop-143082/3639-megjelent-apallo-adaptacios-utmutato
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kidolgozása széleskörű közösségi és szakmai egyeztetések után az érintettek bevonásával,
részvételével és a végrehajtás folyamatára is vonatkozó aktív szerepvállalásával történt. A
munka az alábbi szakaszokat foglalta magában:
Előkészítő, elemző szakasz
 A települések kulturális életének vezetői, véleményformálói, döntéshozói névsorának
összeállítása;
 Személyes interjú a települések polgármestereivel. Helyzetkép, elvárások, tervek,
folyamatban lévő fejlesztések;
 Előkészítő interjúk a települések kulturális életének meghatározó szereplőivel;
 Előkészítést összegző tanulmány készítése;
 Programzáró workshop az érintett települések kulturális életének szereplői, formálói
részvételével.
Kidolgozó szakasz
 Kommunikáció, együttműködés, partnerség. Célja: a hatékony együttműködéshez
szükséges emberi készségek, kompetenciák fejlesztése, a szervezeti keretek kialakítása;
a szervezeti diagnózis modell bemutatása; a kulturális tervezési folyamat kistérségi
modelljének megismerése;
 A települések és a kistérség kulturális SWOT elemzése. Célja: a települések saját
helyzetelemzése; a kistérségre vonatkozó közös helyzetkép megalkotása, az
erősségek/lehetőségek, valamint a gyengeségek/veszélyek priorizálása; a közös
jövőkép-elemek megfogalmazása;
 A kistérség lehetséges fő kulturális stratégiai fejlesztési irányainak feltárása,
megfogalmazása; cselekvési programkidolgozása a 2007-2008 közötti időszakra; közös
projektek megfogalmazása. Célja: olyan jövőorientált kulturális stratégia kidolgozása,
amely - illeszkedve a különböző szintű térségi fejlesztési programokhoz - valamennyi
település hagyományaira, jelenbéli erősségeire és jövőbeli céljaira alapozva kijelöli a
kistérség egésze számára a fő fejlesztési irányokat; kijelöli a 2007-2008 közötti időszak
prioritásait; megfogalmazza azokat a projekteket, amelyek megvalósítását elsőként
kívánja megkezdeni.
Követő szakasz
 A projektek kidolgozása pályázati anyaggá való előkészítése;
 A projekt-gazdák képzése; a projektek fejlesztése, pályázatok kidolgozása és benyújtása
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IKSZT Módszertani és minőségügyi kézikönyv, HROD Közösségi Gazdaság- és
Társadalomfejlesztési Központ, 2008-2014
http://ikszt.modszerkozpont.hu/kezikonyv/IKSZT_M%C3%B3dszertani_%C3%A9s_min%
C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_k%C3%A9zik%C3%B6nyv
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében
az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről
Nemzeti Művelődés Intézet IKSZT kutatás előzetes eredmények
A Komárom-Esztergom megyei civil szolgáltatásfejlesztési koncepció
http://www.echoinn.hu/_user/downloads/strateka/t-kem-szolgkoncepc.pdf
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1. sz. melléklet
A szolgáltatásfejlesztési protokoll teljes körű megvalósítását az alábbi 6 fázisban javasoljuk,
mely tartalmazza magának a szolgáltatási modell adaptálásának lépéseit is.
Fázisok
1. fázis

Tevékenység megnevezése
Munkacsoport kialakítása

-

2. fázis

Szolgáltatásfejlesztés hátterének
kialakítása

-

3. fázis

Szolgáltatásfejlesztési modell
adaptálása
Eddigi helyi gyakorlat,
igények elemzése

-

Tevékenység leírása
munkacsoport céljainak, működési
módjának megnevezése
indikátorok kijelölése
szolgáltatásfejlesztési folyamat
dokumentációs rendszerének
kialakítása
felelősségi körök kialakítása
határidők kitűzése, ütemezés
kialakítása
felelősök megnevezése
munkacsoport-tagokkal és
partnerekkel történő kommunikációs
felületek kialakítása
fejlesztést támogató anyagi források
(pl. pályázatok, működési források)
elkülönítése
fejlesztési folyamatot támogató
eszközök, tárgyi erőforrások
kijelölése

-

-

gyakorlat és igények felmérése:
kérdőív, interjú, interaktív akciók,
adatelemzés – ezek megtervezése és
lekérdezése

-

A potenciális
partnerek azonosítása,
megkeresése,
informálása
Együttműködési
keretmegállapodások
kötése

-

partnerek összegyűjtése

-

-

Partnerek
erőforrásainak,
igényeinek felmérése

-

együttműködés céljainak,
kereteinek, módjának tisztázása
erőforrások, kapcsolattartásért
felelős személyek megnevezése
humán-, anyagi- és tárgyi
erőforrások meghatározása

-

Agora típusú
intézmény saját és a
bevonható külső
erőforrásainak
felmérése

-

-

-

-

humán-, anyagi- és tárgyi
erőforrások meghatározása
Agora típusú intézmény saját
infrastrukturális lehetőségeinek
számbavétele
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-

Kérdések
kik?
mit?
miért?
hogyan?
mikortól?
meddig?

milyen módon?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
hol?

mely
előzményekre
építve?
milyen
módszerekkel?
kikkel?
mit?
miért?
miről?
miért?
hogyan?
kivel?
kikkel?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
hol?
kikkel?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
hol?
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Fázisok

Tevékenység megnevezése
Szolgáltatási portfólió
kidolgozása

-

Kommunikációs terv
kialakítása

-

Tevékenység leírása
szolgáltatások iránti igények
áttekintése
szolgáltatásokat, tevékenységi körök,
megvalósításuk feltételeinek és
módjának megnevezése
célközönség kijelölése
együttműködő partnerek
megnevezése
megvalósítás helyszínének
pontosítása
várható eredmények és hatások
leírása
a szolgáltatás megszervezéséhez,
megvalósításhoz szükséges
erőforrások összesítése
a már meglévő szolgáltatási rendszer
helyi sajátosságainak,
különbségeinek, hibáinak,
hiányosságainak és a ki nem elégített
szolgáltatások iránti igényeknek az
áttekintése
a kommunikáció stratégiájának,
módjának, céljának,
erőforrásigényének, ütemezésének
és várt eredményeinek megjelölése

-

-

Dokumentációs és
visszacsatolási
rendszer tervének
elkészítése

-

-

4. fázis

5. fázis
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Szolgáltatási portfólió gyakorlati
megvalósításának előkészítése
az éves program- és
költségvetési terv kialakításával

-

A modell kimeneteinek mérése,
dokumentálása és visszacsatolás

-

indikátorok kijelölése, elvárt szint
meghatározása
a szolgáltatásfejlesztési modell
adaptálhatóságának hatásfokát,
illetve a modell fejlesztésére irányuló
javaslatokat tartalmazó
visszacsatolási terv elkészítése
a szolgáltatások leírása és
megvalósítása dokumentációs
tervének leírása

-

a portfólióban meghatározott
szolgáltatások közül a következő
ciklusban/évben megvalósuló
szolgáltatások megnevezése,
ütemezése, költségráfordításainak
kijelölése, szakember- és tárgyi
erőforrás szükségletének
meghatározása
(a modell 4. pontjában kerül
részletezésre)

-

-

-

-

-

Kérdések
mit?
kinek?
kikkel együtt?
miért?
milyen
hol?
eredménnyel?
hogyan?
milyen
erőforrásból?
mely
problémákra
reflektálva?

kinek?
hogyan?
miért?
milyen
erőforrásból?
mikor?
milyen
eredménnyel?
mely indikátorok
valósultak meg?
hogyan
valósultak meg
az indikátorok?
hogyan
alkalmazható a
szolgáltatásfejlesztési
modell?
mit dokumentál?
hogyan
dokumentál?
kik?
mikor mit?
milyen
forrásból?
milyen
eszközökkel?
(a modell 4.
pontjában kerül
részletezésre)
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Fázisok
6. fázis

Tevékenység megnevezése
Munkacsoport tevékenységének
lezárása

-

Tevékenység leírása
munkacsoport tevékenységének
értékelése
további fejlesztési irányok
meghatározása
ajánlások, összefoglaló anyag
készítése az NMI számára
szükség szerint újabb munkacsoport/
további projektciklus kijelölése

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 9.

-

Kérdések
milyen
eredménnyel?
hogyan tovább?
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2. sz. melléklet: Javasolt indikátorok
Kibocsátás

Igénybevétel

Visszajelzés

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
Kiadások száma, db
Hány címre ment
ki, db
Kötetek/
Szakkönyvtár és dokumentációs tár
dokumentumok
száma
Adatbázisok kiépítése, karbantartása
Adatbázisok száma,
térségi közművelődési, kulturális és kreatív db
iparral kapcsolatosan (pl. ajánlott előadók, feltöltött rekordok
kézműves oktatók, stb.)
száma
INFRASTRUKTÚRA
Az IKSZT-k és közösségeik részére
infrastruktúra és megnyilvánulási
lehetőség biztosítása
Igénybe vehető
terek, eszközök db,
Rendezvények lebonyolítását segítő
műszaki jellemzők
technikai eszközök, felszerelések
bérbeadása, közvetítésük szervezése
Nyomtatott/internetes hírlevél

Igénybevevők
száma, fő
Lekérdezések
száma, db

Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal;
szöveges értékelés
félévente

Igénybe-vevők
száma, db
Igénybevétel
időtartama,
óra/nap
Ebből származó
bevétel, Ft

Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal,
szöveges értékelés

Igénybe-vevők
száma, db
Elért közönség
száma, fő

Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal,
szöveges értékelés

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Részvétel a térség jelentősebb kulturális
rendezvényeinek szervezésében
Tájoltatás szervezése
Rendezvények, kulturális csomagajánlatok
összeállítása, fellépők, előadók ajánlása
MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ
A résztvevő települések, éves és havi
rendezvénytervek megjelenítése az Agora
honlapján, rendezvénytervek
összehangolása; települési értéktárak
elérhetővé tétele, népszerűsítése, PR,
reklám és marketing anyagainak
hozzáférhetővé tétele

Rendezvények,
csoportok,
csomagajánlatok,
előadók száma

Bevont települések
száma, feltöltött
Letöltések száma
anyagok száma
típus szerint

Közös
Közös turisztikai, marketing akciók (közös
megjelenések,
megjelenési lehetőségek keresése,
rendezvények
kiadványok készítése, közös rendezvények,
száma,
bemutatkozások)
kiadványok száma
ÁLTALÁNOS TANÁCSADÁS
Jogi, pénzügyi-gazdasági, munkaügyi
tanácsadás
Rendelkezésre álló
tanácsadók száma
Számítógép-kezelési tanácsadás, honlap
témakörönként
szerkesztés
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Elért személyek/
szervezetek száma

Ismertség,
médiavisszhang
mérése
(megjelenések
száma, értékelés)

Elégedettség
Igénybevevők
megadott
száma
szempontok szerint
témakörönként, db pontszámmal,
szöveges értékelés
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FOLYTATÁS

Kibocsátás

Igénybevétel

Visszajelzés

SZAKMAI KÉPZÉS, TANÁCSADÁS
Szakmai képzések szervezése
Szakmai fórumok, konferenciák,
műhelymunkák szervezése

Képzések száma
Szakmai
rendezvények
száma

Szakmai tanácsadás (rendezvényszervezés,
statisztikai adatszolgáltatás,
munkaterv/beszámoló készítés,
Tanácsadás,
alkalmazott kutatások tervezése,
alkalmak száma
szervezetek egyéni mentorálása,
szervezetfejlesztés, közösségfejlesztés,
stb.)
Részvétel a stratégiai szintű tervezésben;
fejlesztési anyagok véleményezése,
összehangolása, javaslat a
továbbfejlesztésre, projektgenerálásra
HÁLÓZATOSODÁS ELŐSEGÍTÉSE
A bevont települések közti szakmai
együttműködések elősegítése (egymás
rendezvényein megjelenés,
tanulmányutak, közös programok,
projektek, szakmai kerekasztalok)
Nemzetközi kulturális kapcsolatok
fejlesztése, gondozása
Szakmai partnerségek kialakulásának
elősegítése
FORRÁSABSZORPCIÓS KÉPESSÉG JAVÍTÁSA

Pályázatfigyelés

Pályázatírási és pályázati tanácsadás,
pályázatírás, projektgenerálás
Partnerszervezeti és tanácsadói
adatbázisok kialakítása

Megkeresett
települések,
szervezetek száma

Résztvevők száma
Elért szervezetek,
személyek száma

Hány szervezet
kérte, milyen
témában
Hány szervezet
kérte, milyen
témában,
véleményezett
anyagok száma

Szöveges értékelés

Létrejött
partnerségek,
közös projektek
száma, db

Sikeres pályázatok
száma,
Elért támogatás, Ft

Megfigyelt
portálok száma, db
Releváns
pályázatok száma,
db
Hány partnernek
küldték ki, db
Rendelkezésre álló Igénybevevők
tanácsadók száma száma
témakörönként
témakörönként, db
Adatbázisok száma,
db
Lekérdezések
feltöltött rekordok száma, db
száma

ÉRDEKKÉPVISELET
Tapasztalatok közvetítése a döntéshozók
felé, segítség a döntés-előkészítésben,
esetleges jogszabály-módosítás
előkészítésében

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 9.

Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal,
szöveges értékelés

Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal;
szöveges értékelés
félévente
Sikeres pályázatok
száma,
Elért támogatás, Ft
Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal,
szöveges értékelés

Elért döntéshozók
száma
Szöveges értékelés
előkészítő anyagok,
javaslatok száma
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Kibocsátás

Igénybevétel

Képzési adatbázis/információs rendszer,
tehetségpont működtetése, képzések
összehangolása

Adatbázisok száma,
db
Lekérdezések
feltöltött rekordok száma, db
száma

Képzési igények felmérése

Felmérések száma

Elért személyek/
szervezetek száma

Képzések szervezése

Képzések,
tanfolyamok,
informális tanulási
alkalmak száma

Résztvevők száma,
hányan végezték
el, kaptak
bizonyítványt

Visszajelzés
Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal,
szöveges értékelés
Elégedettség
megadott
szempontok szerint
pontszámmal,
szöveges értékelés

Agórák és térségük

További kiadványaink:
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 1.

Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 6.

Közösségi művelődés

Egészséges közösség

Ifjúságfejlesztés
Közösségi művelődés
Közösségfejlesztés
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 2.

Közösségi információ
Infópont
Kultúrnet
Erőforrás térkép
Adatbánya
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 3.

Közösségi tanulás
Tankör
Felnőtt tankör
Szépkor Kör
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 4.

Közösségi erőforrások
Civil tér
Önkéntes
Értékőrző
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 5.

Magadura
Karrier
Magadura

Babaklub
Egészségfejlesztés
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 7.

Közösségi problémakezelés
Párbeszéd
Villámhárító
Sorsfordító
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 8.

Köz-Könyv-Tér
Köz-könyv-tér
Olvasásfejlesztés
Könyvtári tudásközpont
Módszertani kézikönyv közösségi
szolgáltatások működtetéséhez 9.

Agórák és térségük
Agóra integrál
Agóra térségközpont

