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A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Kultúra Nonprofit Kft. konzorciuma által
megvalósítandó projekt átfogó célkitűzése a helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban. Az átfogó
cél elérését három fő részcél támogatja, melyek, célok mind az öt városi célterületen megegyeznek,
csupán a projekt tevékenységcsomagjai között lesznek hangsúly-eltolódások, illetve a tevékenységek
kivitelezésében lesznek eltérések, melyek a projekt előkészítési fázisának későbbi szakaszában, a Helyi
cselekvési tervekben kerülnek majd kifejtésre.
A projektelőkészítés során célterületenként mélyinterjúk készülnek a helyi közösségi élet meghatározó
szereplőivel, illetve különféle közösségi felmérések, közösségi beszélgetések és műhelyek
megrendezése tervezett havonta 1 alkalommal a közösségfejlesztők vezetésével. A projektelőkészítés
részeként minden célterületen - külső szakértők bevonásával - kidolgozásra kerülnek a 36 hónapos
időtartamra szóló Helyi cselekvési tervek (HCST). Illetve a közösségfejlesztők segítségével mind az öt
célterületre elkészülnek a helyi rendezvénynaptárak. Az előkészítő tevékenység keretében ezen felül
létrejönnek a megállapodások az intézményi, ágazati együttműködésekről.
A településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele a helyi lakosság
számára
A településrészek hely-, kultúr-, és mentalitástörténetének feltárása; írott, szóbeli, tárgyi és építészeti
stb. emlékeinek összegyűjtése, rendszerezése, múltbeli és kortárs helyi példaképek, hősök
élettörténetének feltárása egyaránt megvalósulhat ennek a tevékenységnek a keretében, az egyes
célterületenként olyan fókusszal és tartalommal, amelyet a közösségi felmérés során kialakított HCSTben a helyiek támogatnak.
Közösségi programok, akciók, fórumok elindítása, megvalósítása
A tevékenység keretében célterületenként a következő résztevékenységek tervezettek:
• Közösségi akciók, tevékenységek, események minimum negyedévente 1 alkalommal fognak
megvalósulni a projekt keretében. Lehetőség nyílik egyebek között például: helyi hagyományok
feltárására és felelevenítésére; közösségi eredmények bemutatására; szomszéd közösségekkel
kapcsolatfelvételre, közös programok lebonyolítására; helyismereti kiállítások megszervezésére;
közösségi találkozók, valamint hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi
rendezvények megvalósítására.
• Programok, folyamatok megvalósítása során minimum félévente 1 új program/folyamat elindítása
tervezett. Ide sorolhatók például: a helyi erőforrások feltárása; a helyi történelem feltárása, a
mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények
bevonásával; tanulókörök szervezése; népismereti tábor; generációk közötti tudásátadáshoz
kapcsolódó rendezvénysorozatok; művelődő közösségek megszervezése, működésének szakmai
támogatása; képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása; ismeretterjesztő
előadássorozatok; egyéb kulturális programok, programsorozatok.

• A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévők fejlesztése során honlap és közösségi oldal
alkalmazásával új fórumok kerülnek kialakításra. A fórumokat a közösségfejlesztők segítségével és
moderálásával a helyi lakosok fogják tartalommal megtölteni.
• Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése keretében az első évben legalább
négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal kerül majd megrendezésre a fórum. A részvételi
fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit fogják értékelni és a helyi cselekvési
terveket aktualizálni. Illetve a fórumok keretében fog megtörténni a releváns stratégiai
dokumentumok, városi rendeletek összehangolása a HCST-kkel.
Közösségi Információs Pont (KIP) kialakítása és működtetése
A KIP funkciója, hogy a közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás
lehetőségeiről tájékozódhasson a lakosság a helyi közösségfejlesztő szakemberektől. A KIP-et a
közösségfejlesztők működtetik majd.
A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása
A megvalósításban részt vevő közösségfejlesztők, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra került
közművelődési intézmény képviseletében 1 fő, aki egyúttal a projekt szakmai vezetője is, a
projektmegvalósítás 36 hónapos időtartama alatt közösségfejlesztő képesítést/tanúsítványt szerez.
Ezen felül a megvalósításban részt vevő könyvtárak, közművelődési és muzeális intézmények legalább
1 munkatársa részt vesz a „Cselekvő közösségek” projekt képzésein. A közösségfejlesztési folyamatban
érintett, aktív közvéleményformáló lakosok, szakemberek és a település vezetőinek közös
részvételével kerekasztal-megbeszélések keretében tapasztalatcsere megvalósítása tervezett.

