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A MINŐSÉG,  

MINT KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ERŐ 
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MINŐSÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY CÍM 
MÁCSAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
KABA 

2014-ben minősített tevékenységek 

- Kiállítás 

- Rendezvény 

- Tábor 

- Vezetés 

- Stratégiai tervezés 

- Emberi erőforrások 

    menedzsment 

 



MINŐSÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY CÍM 
MÁCSAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 

KABA 

2017-ben minősített tevékenységek 

- Művelődő közösségek 

- Kiállítás 

- Rendezvény 

- Vezetés 

- Stratégiai tervezés 

- Emberi erőforrások menedzsment 

 



KABA 

Hajdú-Bihar Megye, Kaba – Hajdúszoboszló távolság 16,81 km 

4.sz. főút mellett, a Budapest-Záhony vasútvonal mentén 

Terület: 95,03 km2           Lélekszám: 5958 fő (2015-ben 5878 fő) (legtöbb 1949-ben 7130 fő) 

Önkormányzati intézmények: polgármesteri hivatal, óvoda, könyvtár, művelődési ház, gyógyfürdő 

Általános és alapfokú művészeti iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működtetésében, társulásban Báránd, Sáp, Tetétlen 

iskoláival 

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ (bölcsőde is) szintén társulásban működik 

Központi orvosi rendelő: 3 háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi praxis, 3 védőnői körzet, reumatológus, szemész orvos 

Közszolgáltatások: rendőrőrs, falugazdász, kormányablak, szennyvíztársulás 

Történelmi egyházak: református, baptista, katolikus 

 



MÁCSAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Jövőkép: Az emberek életminőségének és életesélyeinek javulását szeretnénk elérni. 

Stratégia: „Egy fedél alatt”- rendszerszemléletű társadalomfejlesztés projekt 

• Aktív közösségi élet 

• Élő hagyományok 

• Tudástőke 

• Támogató önkormányzat 

• Jól működő partnerkapcsolatok 

• Elszántság, elkötelezettség 

• A szakma segítsége 

 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ 

TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 

Az intézmény erősségei 

• 1. Szükségletekre, igényekre alapozott tevékenységek,  

szolgáltatások 

• 2. Hatékony, jól működő belső és külső  

       partnerkapcsolatrendszer, partnerközpontúság 

• 3. Képzett, elkötelezett munkatársak, közösségvezetők 

• 4. Minőségfejlesztési rendszer működtetése 

• 5. Aktív pályázás, sikeres projektek 

• 6. Felújított, energiahatékony infrastruktúra (közeljövő) 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 

Az intézmény gyengeségei 

• 1. Pályázati kiszolgáltatottság 

• 2. Kislétszámú szakképzett munkatárs  

        (1 fő közművelődési szakember) 

• 3. Munkatársak túlterheltsége 

• 4. Berendezés, technikai eszközök hiányossága 

• Alulfinanszírozottság 

 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 

Intézményünk lehetőségei 

• 1. Jogszabályi háttér 

• 2. Támogató Önkormányzat 

• 3. Társadalmi változások (pl. közösségbe vágyó fiatalok   

megjelenése) 

• 4.Gazdasági változások  (pl. szociális szövetkezet létrehozásának 

lehetősége, kistermelők, kézművesek vállalkozóvá válásának 

lehetősége) 

• 5.Pályázati források 

• 6. Támogató szakmai háttér (NMI Művelődési Intézet) 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ 

TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 

Veszélyek 

• 1. Gazdasági problémák   

        (pl. vállalkozások, cégek megszűnése) 

• 2. Fenntartó finanszírozási lehetőségei csökkennek 

• 3. Társadalmi problémák  

        (fiatalok elvándorlása, elöregedő település) 

• 4. Társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák 

• 5. Értékvesztés 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 

A fejlesztés középpontjában a helyi közösségek állnak, 

a művelődési ház 9 közössége, és a település több, 

mint 20 civilszervezete. 

 

 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ 

TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 

 

2 kísérleti program a helyi társadalom, gazdaság 

szereplőinek bevonásával 

 

• Helyi közművelődési koncepció és cselekvési terv 

készítése 

• Helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv készítése 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 
 
HELYI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ ÉS CSELEKVÉSI TERV 

A  LAKAT  SZÍNPAD 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 
HELYI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ ÉS CSELEKVÉSI TERV 

• A program az EFOP Esély Otthon pályázat támogatásával 

valósul meg. A pályázat célja a kabai fiatalok helyben tartásának 

ösztönzése. A koncepció és a cselekvési terv készítése 2018. 

februárban kezdődött és 2018. augusztusban ér véget, a pályázat 

3 éves programot finanszíroz. 

• 280 kabai fiatalt vontunk be a helyzetfelmérésbe, a problémák 

meghatározásába, kérdeztünk meg jövőbeni elképzeléseikről 

(kérdőív, mélyinterjúk, csoportinterjú). 

• Csoportinterjúkat készítünk a fiatalok folyamatos aktív 

részvételével a helyi döntéshozókkal, a közösségekkel, a 

gazdaság szereplőivel, az intézmények és az egyházak 

képviselőivel. 

 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 
HELYI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ ÉS CSELEKVÉSI TERV 

• Egyéb fejlesztő és szórakoztató programok:  

képzések, színházlátogatások, LAKAT Színpad előadásai más      

településeken, tanulmányutak, csapatépítő programok. 

• Eddigi eredmények: 

    aktív kabai fiatalok, aktív közösségi élet 

    problémák és azok okainak meghatározása 

    megoldási javaslatok, ötletek 

    részvételi szándék a megvalósításban 



„EGY FEDÉL ALATT” 
RENDSZERSZEMLÉLETŰ TÁRSADALOMFEJLESZTÉS 
HELYI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ ÉS CSELEKVÉSI TERV 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

 

Vágó Emese 

vagoemese1@gmail.com 

http://muvhaz.kaba.hu 
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