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A MOKK a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt 

fenntartási időszakának végéig biztosítja a TOP-osok 

számára:

• Szakmai – módszertani segítséget nyújtunk: 

– Hozzáférést a megvalósítást támogató szakmai kiadványokhoz, a 

cselekvőközösségek.hu és a mokk.skanzen.hu honlapokról ingyenesen 

letölthetőek)

– OVIMOR rendszer felületének használatát az adatfeltöltések 

elvégzéséhez,

• Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 60 órás képzést,

• Szakmai tapasztalatcsere lehetőségét

– Konferencia

– 6 órás képzés (A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás 

kapcsolata)

• Közösségek Hete megszervezését

Szakmai támogatás



Szakmai – módszertani 
támogatás



Szakmai támogatás

https://www.mokk.skanzen.hu/

https://www.mokk.skanzen.hu/


Szakmai támogatás



Képzések



Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi 

identitás és kohézió erősítése című pályázat 

kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. 

B.5.f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának. 

-Akkreditált (EMMI akkreditáció)

-60 órás blended (30 óra e-learning + 30 óra tantermi/online)

-55.000 Ft / fő (TOP pályázatból finanszírozható)

2020-ban megtartott képzések száma: 2 

2021-ben megtartott képzések száma: 11

Képzés – 60 órás



Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

A képzés során a résztvevők:

-megismerik a Cselekvő közösségek projekt céljait és 

módszertani fejlesztéseit, 

-képessé válnak a 

• kulturális partnerség, 

• a közösségfejlesztés és 

• a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok 

generálására, 

-jártassá válnak a társadalmiasított intézményi modellek és 

-az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, 

-elsajátítják az intézményi önkéntesség támogatásának 

módszereit.

Képzés – 60 órás



A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás 

kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása

A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi 

identitás és kohézió erősítése című pályázat 

kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. 

B.5.g. pontja szerinti szakmai tapasztalatcsere kötelezettség 

előírásának. 

Akkreditált: 

•Állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer, 

NKE VTKK: PM-2437-1804-BS

- 6 órás, 

-15.000 Ft / fő, TOP pályázatból elszámolható

2021-ben megtartott képzések száma: 29

Szakmai tapasztalatcsere – 6 órás képzés

A képzés tanulmányi pontszáma: 7 kredit

Májustól 

jelentkezés 

az őszi 

képzésekre!



A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás 

kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása

A szakmai tapasztalatcserére szolgáló képzés célja: 

-A közigazgatási szakemberek felkészítése gyakorlatorientált 

módszerekkel a közösségfejlesztés alapértékeinek, fázisainak 

és módszereinek megismerésére. 

-Jó gyakorlatok bemutatása a közművelődési intézmények, a 

könyvtárak és a múzeumok közösségi részvételen alapuló
-működtetésére, 

-társadalmiasítására, 

-partneri kapcsolatainak bővítésére, 

-önkéntes programjának bővítésére, 

-esélyegyenlőségi programjának bővítésére vonatkozóan.

Szakmai tapasztalatcsere – 6 órás képzés



Közösségek hete 



Célja:

- Ráirányítani a figyelmet:
- a helyi közösségekre,

- a kulturális intézmények bevonásával megvalósuló 
kulturális közösségfejlesztésre.

- 2017 óta minden év májusában:  
- Átlag 550 programszervező

- Átlag 700 program

- Átlag 300 település

2021:

- Május 10-16

Közösségek Hete



Témakörök programokhoz:

Közösségek Hete

Gyertek hozzánk 

vendégségbe!

Ki mit tud? –

Tanuljunk 

egymástól!

Keressük 

értékeinket!

A hely, ahol itthon 

vagyunk

Közösségünk egykor és ma!

Ismerj meg! –

bemutatkoznak az 

intézmények és a 

települések közösségei

Szomszédolás

Adj esélyt…!

Elszármazottak 

találkozója

Generációk közötti tudásátadás

Helyismereti kiállítások

Ismeretterjesztő előadások

Helyi és térségi történelem 

feltárása



Közösségek Hete és TOP pályázat kapcsolata

„3. A helyi cselekvési terv alapján a 
település, településrész, térség 
lakosságának közösségi 
együttműködését dinamizáló és 
fenntartó közösségi akciók, 
tevékenységek, események, programok, 
folyamatok megvalósítása a 
közművelődési, muzeális, könyvtári, 
intézmények és közművelődési 
közösségi színterek, valamint a projekt 
célkitűzései által érintett egyéb 
intézmények, szervezetek 
együttműködésével:”

Részlet a TOP pályázatból: 



https://kozossegekhete.hu/

Közösségek Hete

https://kozossegekhete.hu/
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Közösségek Hete

https://kozossegekhete.hu/
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Közösségek Hete

https://kozossegekhete.hu/


Köszönöm a figyelmet!

Nagy Magdolna 

igazgató

nagy.magdolna@skanzen.hu


