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Helyi Közösségi Akadémiák Hálózata

Fejlesztő közösségek
*

A Helyi Közösségi Akadémiák hálózatának létrehozása
A program alapgondolata Magyary Zoltán 1941-ben megfogalmazott javaslatáig
nyúlik vissza a „közigazgatási klíringről”, a tapasztalatok széles körű megosztását
célzó hálózatról. Azóta bebizonyosodott, hogy a fejlődés egyik hatékony motorja
a jó gyakorlatok módszeres gyűjtése és terjesztése.
A Helyi Közösségi Akadémiák (HKA) hálózati programja keretében 5000
lélekszám alatti, többnyire hátrányos kistelepüléseken közösségi bázisú helyi
fejlesztési stratégiák készülnek különös figyelemmel a program keretében
összegyűjtött, már bevált megoldások felhasználására.
A program céljai
A pályázat útján kiválasztott 77
kistelepülésre kiterjedő program
több,

egymással

szorosan

összefüggő célt követ, amelyek
eredményeképpen helyi szinten
megvalósul és széles körben
terjeszthetővé válik az Európai
Unió fejlesztéspolitikai ajánlása a
közösségvezérelt

helyi

fejlesztésről.
A program ennek érdekében a következő célokat tűzi maga elé:


a települések vezetőinek, érintettjeinek képzése, felkészítése a közösségi
bázisú stratégiák megalkotására,



a kiválasztott helyszíneken a stratégiai dokumentumok elkészítése és
beillesztése a települési tervezés rendszerébe,



300

önkormányzati

szaktanácsadó

számára

gyakorlati

terepmunka

lehetőségének biztosítása a helyi fejlesztés területén,


országosan alkalmazható

jövőtervezési módszertan létrehozása és

hozzáférhetővé tétele a lehető legszélesebb körben,


egy helyi fejlesztési tudásmegosztó hálózat intézményrendszerének
megalapozása a fejlesztési eredmények módszeres gyűjtésére és
terjesztésére.

A program tartalma
Első lépésként kidolgozásra kerül a stratégiaalkotás átfogó, ezen belül a
műhelymunkák

és

tréneri

technikák

gyakorlatban

alkalmazásra

kerülő

módszertana, amely a tapasztalatok alapján kerül véglegezésre.
A módszertani előkészítéssel párhuzamosan az önkormányzati szaktanácsadók
előzetes helyzetelemzést készítenek

a településről a korábbi stratégiai

dokumentumok és egyéb információforrások feldolgozásával.
A szakmai munka kezdetéig elkészül, majd a tapasztalatokkal folyamatosan
bővül a program internetes
tudásbázis

rendszere

HKA-ONLINE

–

amely

legszélesebb
szolgáltatja
elméleti,
gyakorlati
valamennyi
számára.

a

körben
a

fejlesztéshez

–

helyi

szükséges

módszertani

és

ismereteket
résztvevő

A stratégiaalkotó terepmunka – egy előkészítő és három műhelymunka nap –
keretében mintegy 20 tapasztalt tréner irányításával és a szaktanácsadók
közreműködésével a települési közösségek érintettjei, valamint a közülük
megválasztott

szerkesztő

munkacsoportok

elkészítik

a

stratégiai

dokumentumukat.
Az egyes települések a terepmunka záró eseményeként a helyi közösség
szélesebb köre és a környékből meghívott vendégek számára bemutatják a helyi
fejlesztési

stratégiaalkotás

eredményét, s arra is mód nyílik,
hogy a vendégeket aktív módon
bevonják

a

folyamat

végső

szakaszába, és megosztva a
csoportmunka

élményét,

hasznosítsák véleményeiket.
Valamennyi bevont település tapasztalatainak felhasználásával, a műhelymunkák
egyes jellegzetes részeinek videón történő feldolgozásával és bemutatásával
kerül

véglegezésre

a

közösségi

bázisú

helyi

stratégiaalkotás

kiérlelt

módszertana.
A teljes program szakmai konferenciával zárul, ahol lehetőséget kívánunk
teremteni az elkészült produktumok, elért eredmények bemutatására, valamint a
legjobb helyi fejlesztési tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására, az e téren
legsikeresebb helyi közösségek, fejlesztők bemutatkozására.

A 77 érintett HKA település:
1.

Adony

27. Kenderes

53. Pétervására

2.

Alsómocsolád

28. Kétegyháza

54. Prügy

3.

Badacsonytomaj

29. Kimle

55. Rábapatona

4.

Bak

30. Kisköre

56. Rákóczibánya

5.

Baks

31. Körösladány

57. Répáshuta

6.

Balatonföldvár

32. Köröstarcsa

58. Répceszemere

7.

Balatonkenese

33. Kőszárhegy

59. Rimóc

8.

Bárdudvarnok

34. Lengyeltóti

60. Rönök

9.

Becsehely

35. Lesenceistvánd

61. Szabadhídvég

10. Berente

36. Letenye

62. Szalapa

11. Borsodnádasd

37. Levelek

63. Szank

12. Bucsa

38. Mátraverebély

64. Szűcsi

13. Cibakháza

39. Medgyesegyháza

65. Taktaszada

14. Cigánd

40. Mezőszentgyörgy

66. Táplánszentkereszt

15. Dombrád

41. Mezőzombor

67. Tiszaroff

16. Dunaalmás

42. Nagybajom

68. Tiszatarján

17. Dunakiliti

43. Nagykörű

69. Tokaj

18. Dunaszeg

44. Neszmély

70. Tolcsva

19. Dunaszentpál

45. Nyírtura

71. Tompa

20. Gátér

46. Ópályi

72. Újszentiván

21. Gávavencsellő

47. Orfű

73. Üllés

22. Halmaj

48. Oszkó

74. Váncsod

23. Hévíz

49. Őriszentpéter

75. Zagyvarékas

24. Jászszentlászló

50. Pálháza

76. Zalakaros

25. Kaposfő

51. Pap

77. Zalalövő

26. Karancsság

52. Pári

A kiadvány az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 Képzés a konvergencia
régiókban lévő önkormányzatoknak című projekt keretében került
kiadásra

