MEGHÍVÓ
„HELYI KÖZÖSSÉGI AKADÉMIÁK HÁLÓZATA – KÖZÖSSÉGI BÁZISÚ STRATÉGIAALKOTÁS”
MŰHELYMUNKA 1. NAP (RÁBAPATONA, 2014.NOVEMBER 24.)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: NKE) az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító
számú ”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című kiemelt projekt keretében létre
jött a Helyi Közösségi Akadémiák hálózata.
„A Helyi Közösségi Akadémiák (továbbiakban: HKA) olyan sajátos tudásközpontok, amely a NKE-vel
együtt szakértői-fejlesztői közösséget alkotnak, melynek célja hogy a fent megjelölt ÁROP-projekt
keretében a Helyi Közösségi Akadémiák hálózata kialakuljon. A HKA hálózat helyzetelemző tanulmányok
készítésével, műhelymunkák lebonyolításával és a jó gyakorlatok terjesztésével segíti a közösségi bázisú
stratégiákkal megalapozott helyi fejlesztéseket.”
Rábapatona HKA tag szeretettel és tisztelettel
meghívja Önt,
mint a település életében meghatározó szerepet betöltő személyt illetve szervezet képviselőjét, a
2014. november 24-én (hétfőn) 9.00 órai kezdettel tartandó
1. Műhelynapra.
A műhelynap helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.
Kérjük visszajelzését részvételi szándékáról, legkésőbb november 20-án 12.00 óráig az alábbi
elérhetőségeken:
Horváth Renáta 0620-476-88-26
Németh Annamária 0620-217-52-69

A rendezvény az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak”
című EU finanszírozású projekt keretében valósul meg. A rendezvény során, tekintettel annak EU
finanszírozására kép- és hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá, hogy az
Önről készült felvételek a projekt dokumentációhoz felhasználásra kerüljenek,
kérjük, a benedek.mariann@vtki.uni-nke.hu címen jelezze.

Közösségi bázisú stratégiaalkotó műhely 1.
Rábapatona 2014. november 24.
Forgatókönyv
Téma

Időtartam

1. modul:
A csoportmunka beindítása

A tréner és a szervező bemutatkozása,
a háromnapos folyamat rövid, az első
nap programjának ismertetése
A csoporttagok bemutatkozása
A közös szabályok elfogadtatása
A csoportok bemutatkozása
Kommunikációs szabályok a
műhelymunka során

60 perc

2. modul:
Kell egy közös vízió – jövőképalkotás

A jövő „képes” forgatókönyve

60 perc

Modul

A forgatókönyvek bemutatása
A közös jövő elemeinek
összeillesztése
3. modul:
A jelenlegi helyzet elemezése I.
– SWOT analízis

Nyílt tér – információgyűjtés
másképpen
Feldolgozás, döntés: a SWOT elemzés
összegzése

60 perc

4. modul:
A jelenlegi helyzet elemzése II. –
problématérkép

A problémák összegyűjtése

60 perc

A problémák fontossági sorrendbe
helyezése
Problématérkép és Problémaleltár
megalkotása
További érintett csoportok és
feladatok meghatározása
5. modul:
Az első nap zárása

Záró gyakorlat
A feladatok és felelősök felidézése
A nap összegzése

30 perc

