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Szakmai tevékenység megnevezése:
1. Helyi szövetség kialakítása – B) Kistérségi Egyeztető Fórum

Jelentéstételi időszak: 2014. május 1. – 2014. június 30.

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója:
A jelentéstételi időszakban lezárult a munkacsoportokban potenciálisan résztvevő
szervezetek feltérképezése. A beérkezett adatbekérő lapok feldolgozásra kerültek
s összeállításra került a végleges, felkeresett szervezetek elérhetőségeit, adatait
összefoglaló adatbázis. Az adatbázis alapján – intézménytípus szerint
differenciálva kialakításra kerültek az alábbi munkacsoportok:
- Önkormányzati és állami intézmények (szociális és oktatási intézmények);
- Közszolgáltatók, kereskedelmi intézmények;
- Foglalkoztatók;
- Civil szervezetek;
- Települési delegáltak (korábban már felállításra került).
Az egyes szervezetek tömörítő munkacsoportok számára javaslat került
megfogalmazásra az egyeztető fórumba delegáltak kiválasztására. Közös döntés
alapján a települési delegáltak munkacsoportja nem delegál egy kijelölt képviselőt
az egyeztető fórumokra, hanem a teljes munkacsoport részt vesz az egyeztető
fórumok ülésein, tekintve projektben betöltött szerepüket, illetve biztosítva ezáltal
az egyes települések állandó képviseletét.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy az adatbázis bővítését a projekt teljes
ideje alatt evidenciában tartják. Így a projekt során újabb szervezetekkel,
intézményekkel bővülhet az adatbázis, valamint a munkacsoportok tagi köre.
A projekt megvalósítandó résztevékenységei kapcsán a települési delegáltak
egyeztetés keretében véleményezték a webfejlesztő által előterjesztett struktúra
javaslatot a honlap kialakítására vonatkozóan. Áttekintették, majd megvitatták az
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észrevételek alapján kialakított honlapstruktúrát, az abban elhelyezett általános,
alapinformációkat, illetve kialakított arculati megjelenést. Ennek eredményeként
megtették észrevételeiket, mely továbbításra került a webfejlesztő részére,
egyúttal meghatározták a honlap fejlesztésével kapcsolatos, soron következő,
elvégzendő feladatokat a következő időszakra.
A projekt keretében tervezett és előkészített kérdőíves felmérés során beérkező
adatok és információk teljes mértékben feldolgozásra kerültek. Az általános
összefoglaló eredmények egy átfogó elemzés keretében kerültek bemutatásra. A
felmérés releváns információkat szolgáltatott az alábbi, projekt keretében célzott
területek vonatkozásában:
- nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása;
- közlekedés összehangolása a munkaidővel és az intézmények nyitvatartásával;
- felhasználóbarát kistérségi környezet fejlesztése – helyi (internet alapú) piac
kialakítása;
A települési delegáltakkal való egyeztetés során megállapodás született arról, hogy
a kérdőívek eredményét értékelő dokumentum a munkacsoportok számára
rendelkezésre bocsátják, annak érdekében, hogy részleteiben is megismerhessek
a felmérést. Ezáltal lehetőség nyílt az eredmények közös elemzésére, több
szempontú vizsgálatára, valamint prioritások, javaslatok megfogalmazására.
Az munkacsoportok delegáltjaira tett javaslatok elfogadását követően az egyeztető
fórum
keretében
lehetőség
nyílt
a
munkacsoportok
bemutatására,
bemutatkozására. Egyúttal megvitatásra kerülhetett az egyeztető fórum tervezett
munkamenete, az érintett témakörök ismertetése, valamint az elkövetkezendő
időszak feladatainak meghatározása.
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