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Szakmai tevékenység megnevezése:  

1. Helyi szövetség kialakítása – B) Kistérségi Egyeztető Fórum 

 

Jelentéstételi időszak: 2014. szeptember 1. – 2014. október 31. 

 

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója: 

 

A jelentéstételi időszak fő fókuszpontja a tatai járás történeti, térségfejlesztési 

stratégiai dokumentumának előkészítése állt. 

Elsőként meghatározásra került a dokumentum struktúrája, tartalmi felépítése. 

Ennek mentén a megvalósításba bevont közreműködők, települési kapcsolattartók 

megkezdték az anyag összeállításához szükséges információk és adatok 

összegyűjtését, előkészítését. 

Az előkészített adatok felhasználásával összeállításra került a dokumentum első 

munkaverziója, melynek első része a járási települések elmúlt 10 évének 

történéseit, fejlesztéseit dolgozza fel, míg második része a következő időszak 

terveire, stratégiájára fókuszál. 

A dokumentum munkaverziója eljuttatásra került megvalósításba bevont, érintett 

közreműködők részére, akik véleményezték és felülvizsgálták a tartalmát, az 

abban szereplő adatok helytállóságát. Ennek megfelelően előkészítésre került a 

térségfejlesztési stratégiai dokumentum társadalmasításra bocsátható 

szövegezése. 

A dokumentum társadalmasításra bocsátásával a munkacsoportok képviselői, 

valamint az egyezető fórum tagjai számára 

ismertetésre került a dokumentum tartalma, 

struktúrája, alapkoncepciója. Ennek 

ismeretében történt az összeállított anyag 

véleményezése, a legfontosabb stratégiai pontok 

behatárolása. 
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A dokumentum társadalmasítása során tett észrevételek, eredmények 

felülvizsgálata, kiértékelése megtörtént, majd ezt követően és ezzel összhangban, 

egységes szerkezetbe foglalva, megtörtént a dokumentum módosítása, illetve 

kiegészítése. 

Az egyeztetés során javaslat született a dokumentum felhasználóbarát formai 

kialakítására vonatkozóan is. 

A kistérség lakosságának önkéntes szerepvállalása a munkacsoporti és a 

fókuszcsoportos megbeszélések alkalmával több szempont alapján is elemzésre 

került. A járási önkéntesség alapjaként szolgáló közösségi szolgálat 

lebonyolításának tapasztalatai bemutatásra kerültek. Mindezt kiegészítve a 

jelenlévő járási szereplők álláspontjaival releváns kép alakult ki a helyi szinten 

megfelelően és egyelőre elégtelenül működő területek megoszlásáról. 

Kiválasztásra kerültek azok a járási civil szerveződések, melyek működési 

mechanizmusa és kultúrája jó gyakorlatként egyaránt kiemelkedik a jelenleg 

működő szerveződés közül. 

A teljes körű helyzetfelmérés fényében megállapítást nyert, hogy a 

felhasználóbarát kistérségi környezet fejlesztése keretében komplex fejlesztés 

előmozdítása lenne szükségszerű, mely nem kizárólag az internet alapú piac 

kialakítását célozza, hanem átfogó, többrétű megoldást szolgáltat a helyi termékek 

értékesítésének, a termelők népszerűsítésének kiépítésére vonatkozóan. 

A stratégiaalkotás szempontjainak, illetve a célrendszer meghatározása a 

munkacsoportok és az egyeztető fórum tagjainak bevonásával történt. 
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