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1. Szakmapolitikai ajánlások 

Az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont és a 

Szociális Szakmai Szövetség által alkotott konzorcium a TÁMOP 5.1.3. program eddigi tapasztalatai 

alapján a következő eu-s programozási időszak tervezésében résztvevő döntéshozóknak szóló 

ajánláscsomagot állított össze. Munkánk során számos olyan tapasztalatot gyűjtöttünk és elemeztünk, 

amelyek alapján a mélyszegénységben élők befogadását célzó intézkedések, szakpolitikák, 

programok döntéshozói, tervezői és végrehajtói számára igyekeztünk konkrét és hasznos 

javaslatokat tenni. A szakmapolitikai ajánlások a projekt honlapján érhetők el: 

www.melyszegenyseg.hu.  

2. S.O.S. Civil Rádió! 

Kedves Barátaim, Kollégák! 

 

Kéréssel kereslek benneteket, a Civil Rádió megmentésére induló akcióban való részvételre. 

Ti, a legtöbben valamilyen formában ismeritek a Civil Rádiót, annak működését. Talán megérintett 

Benneteket az a szabad és a hagyományos médiumoktól alapvetően eltérő közösségi hangulat, amit 

Rádiónk képviselni igyekszik.  

Arra kérünk benneteket, hogy nézzetek rá a linken jelzett akciónkra (http://sos.civilradio.org) 

és ha valamennyire rokonszenvesnek és fontosnak érzitek egy ilyen médium további működését, 

segítsetek az oldalon jelzett formák valamelyikében (adomány, más segítő közreműködés, az ügy 

fontosságának továbbadása). 

Most egy erős akcióval szeretnénk a független működés rövid távú elemi feltételeit megteremteni, de 

ezzel párhuzamosan keresünk olyan partnereket, akik egy megújított szerkezetben tartós támaszaink, 

szövetségeseink lennének. Ezen a területen is örömmel látnánk tanácsaitokat, közreműködéseteket. 

  

Barátsággal 

Péterfi Ferenc 

 

http://www.melyszegenyseg.hu/
http://sos.civilradio.org/


3. Kultúrházak éjjel - nappal 

 

FELHÍVÁS 

A 2014. évi Kultúrházak éjjel- nappal akció meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népművelők 

Egyesülete. Partnerünk a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Nemzeti Művelődési Intézet. Támogató 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Célunk a művelődési házak és terek, valamint az abban folyó közösségi művelődés népszerűsítése. 

Az egész országot érintő akcióval, valamint a televíziós és rádiós kampánnyal szeretnénk ráirányítani 

a figyelmet a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és szervezetek sokszínűségére, a 

helyi társadalomban betöltött közösségépítő szerepére. Felelősségünk és kötelességünk is ez, hisz 

évi 80 millió főt meghaladó látogatottságával a művelődési házak, közösségi színterek a 

leggyakrabban felkeresett kulturális terek Magyarországon. 

Kérjük a közművelődési feladatot önállóan vagy integráltan ellátó intézményeket és 

szervezeteket, csatlakozzanak a felhíváshoz! Szervezzenek programokat a három nap bármelyikén 

vagy akár mindhárom napon! Kérjük, hogy minél színesebb, igényesebb kulturális programokat 

szervezzenek és építsenek saját közösségeik aktivitására is!  

Javasolt programtípusok: közösségi programok (farsangi mulatságok, hagyományok, táncházak, 

kézműves bemutatók és játszóházak, szabadidős programok, alkotó- és civil közösségek nyílt 

foglalkozásai, bemutatkozásai…). Művészeti rendezvények (művészeti közösségek fellépései, 

koncertek, kiállítások, gyermekműsorok, műsoros estek…). Képzési lehetőségek bemutatása 

(szakkörök nyílt foglalkozásai, ismeretterjesztő előadások …). Gasztronómiai programok (farsangi 

fánk és egyéb hungarikum ételek, sütemények készítése, bemutatása, versenye…). Közösségi 

beszélgetések, közösségi tervezések, tanulókörök (a közösségi színtérről, a közösségi művelődésről, 

az intézmény és a helyi társadalom kapcsolatáról, a bevonás és együttműködés lehetőségeiről…) 

Az akcióhoz kapcsolódó pályázati felhívások: 

A pályázatokkal célunk az, hogy lehetőséget adjunk egyéneknek és kreatív műhelyeknek arra, hogy 

alkotó módon járuljanak hozzá az akció sikeréhez, megújításához, a közösségi művelődés 

népszerűsítéséhez. 

1.  „Az én kultúrházam” – pályázat az intézményeket látogatók, használók számára 

2.  „Az én sztorim” – anekdota pályázat a közművelődésben dolgozók részére 

3. Közművelődési szakmai innovációs pályázat – „Új módszerek és formák a közművelődésben” 

– pályázat a közművelődésben dolgozók részére 

Jelentkezés és regisztráció az akcióban való részvételre, illetve a részletes pályázati kiírások 

2014. január 6-ától az addigra megújuló www.kulturhazak.hu oldalon.  

További információ kérhető az informacio@kulturhazak.hu e-mail címen. 
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