MEGHÍVÓ

„HELYI KÖZÖSSÉGI AKADÉMIÁK HÁLÓZATA – KÖZÖSSÉGI BÁZISÚ STRATÉGIAALKOTÁS”
MŰHELYMUNKA 3. NAP /RÁBAPATONA, 2015. JANUÁR 12./
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
létrejött 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.”
Településünk fejlesztési igény-feltárásának részeként 3 alkalmas műhelynapokat szervezett Rábapatona
Község Önkormányzata, melyhez szakértő tréner segítségét kapta, dr. Molnár Katalin személyében, aki a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A műhelynapok és a települést érintő tervező-fejlesztőmunka
záró napjaként kerül megrendezésre az ún. 3. műhelynap, amely egy nyílt napként betekintést enged az
eddigi munkába.
A nyílt nap témája a település hosszú távú stratégiafejlesztési céljainak körvonalazása lesz.

Önkormányzatunk tisztelettel hívja és várja Önt, mint Rábapatona község lakóját
a 2015. január 12-én (hétfőn) 12.30 órai kezdettel tartandó
Nyílt műhelynapra.
A műhelynap helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken január 9-ig (péntek) 08.00 óráig:
Németh Annamária 0620-217-5269
Horváth Renáta 0620-476-8826
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 3. Rábapatona, 2015. január 12.
„Mini konferencia”

Idő

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés
5. lépés
6. lépés

1. lépés
2. lépés
3. lépés
4. lépés

Téma
1. modul: Napindító
1. modul: Ötletbörze
Vendégek üdvözlése – Molnár - Nagy Béla polgármester
Vendégek bemutatkozása – dr. Molnár Katalin egyetem docens
A konzultáció módszerének ismertetése
Kiscsoportos munka a vendégekkel
Az asztalgazdák prezentációi
Tréneri összegzés
Szünet
2. modul: A műhelymunka bemutatása és napzárás
A HKA műhelymunkáinak bemutatása
Kiegészítések, hozzászólások
Közös döntés a stratégia elfogadásáról
A mini konferencia zárása

Időtartam

120 perc

15 perc
60 perc

