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2020. május 1-től induló első mérföldkő, a projekt tartalmi előkészítésének a feladatait 

határozta meg. A mérföldkő zárásáig, 2020. augusztus 20-ig a következők készültek el;  

 

1. A közösségek részvételével megvalósuló felmérések, közösségi interjúk 

A közösségi interjúk elkészítését Sopronkövesd Községi Önkormányzata, mint projektgazda, 

saját hatáskörében pályáztatta meg. A szakértői tevékenység bevonása erre a feladatra 

indokolt volt, mivel a projektgazda önkormányzat és a konzorciumi partnerek szubjektív 

véleményalkotása erőteljesen befolyásolta volna az kapott eredményt. A külsős szakértő 

objektív látásmódja és a  „Közösségfejlesztés módszertani útmutató”-ja alapján elkészített 

interjúk adták a pályázat megvalósítandó tevékenységeit.  

A Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés célja egy széleskörű, átfogó 

cselekvési terv előkészítése.  

A közösségi interjúk célja főként az, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom 

életében történő cselekvő részvételre mozgósítson. 

Sopronkövesd esetén is ez volt a cél, hogy megszólítsuk a lakosságot és ösztönözzük őket 

arra, hogy kapcsolódjanak be a közösségi, helyi társadalmi életbe, és további aktív 

részvételükkel alakítsuk ki, találjuk meg azokat az együttműködési pontokat, alapokat, közös 

irányvonalakat,  amelyek tovább erősítik identitásukat.  

A közösségi interjúk első, szűkebb célcsoportjai azok a helyi kezdeményezők „központi mag” 

voltak, akik már közösségi tevékenységükkel bizonyították a közért való tenni akarásukat. 

Ugyanilyen fontos volt a helyi, önkéntes segítők „kovászemberek” feltérképezése.  

A velük készített közösségi interjúk segítségével sikerült a projektbe bevonni a helyi 

hagyományokat, értékeket, specifikumokat (egyediségeket).  

Ezt a szűkebb célcsoportot erősítik a helyi intézmények is, akik aktív részvételükkel segítenek 

a helyi és közösségi akciók megtervezésében. 

A közösségi interjúk célcsoportja tehát Sopronkövesd lakossága, a köz- civil és vállalkozói 

réteg képviselői, oktatási és kulturális intézmények szakemberei, helyi hagyományőrzéssel és 

helytörténettel foglalkozó szakemberek. 

Az interjú három alapkérdés megválaszolására indít, 

mozgósít:  
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• Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)  

• Min változtatna és hogyan?  

• Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?  

 

A projekt célcsoportja Sopronkövesd település teljes lakossága, összesen 1269 fő (2018. évi 

önkormányzati nyilvántartás alapján).  A célcsoport meghatározása egyértelmű volt, mivel a 

helyi identitás erősítése, cselekvő, kezdeményező lakossági részvétel érdekében a település 

egészére szükséges a közösségfejlesztési folyamatot kiterjeszteni.  

Kiemelt célcsoportok meghatározása, bemutatása: 

• „tősgyökeres” és betelepült családok: A településen a legutolsó önkormányzati 

nyilvántartás alapján 62 % az aktív korú lakosság aránya. A családok egy része már 

régóta, akár generációkon átívelően a település lakója, másik részük főként a 

munkalehetőség, magas fizetés reményében idevándorolt családok. Köztük a kohézió 

megteremtése, helyi identitás tudat kialakítása elengedhetetlen a település sikeres 

működéséhez. 

• Fiatalok: Az elmúlt 5 évben közel 30 %-kal emelkedett a fiatal korú lakosság, 0-14 

éves kor, létszáma. A népességmegtartó erő, az elvándorlás megakadályozása 

esetükben kiemelt cél. 

• civil szervezetek: A településen összesen 6 civil szervezet működik, ebből 3 db sport 

egyesület, 1 db kulturális egyesület 5 tagozattal, 1 db polgárőr egyesület, illetve 1 db 

szociális egyesület. A civil szervezetek aktivitásának növelése, anyagi lehetőségeikhez 

való hozzájárulás folyamatos célkitűzése a településnek. A civil szervezeteknek 

állandó utánpótlásra, tevékenységük népszerűsítésére van szükségük. 

• További célcsoportok:  

helyi hagyományőrzéssel, művészeti – alkotói tevékenységgel foglalkozók: A kulturális 

egyesületen belül 5 tagozat néptánc, citerazenekar, népdalkör, hímzőkör, Cifraszűr Felnőtt 

Néptánccsoport működik. Ezen túl a lakosság körében művészeti-alkotói tevékenységgel 

foglalkozók szintén vannak (például kézműves szappan 
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készítő, fafaragó mester, dudás, természet fotós ). Fontos a programokba történő 

bevonásuk, szereplési lehetőség biztosítása részükre. 

helyi, térségi helytörténettel foglalkozók: Helyi és térségi szakemberek, kiemelten Kelemen 

Csaba történész, a falu múltjának kutatója. 

a faluból elszármazottak 

újszülöttek és családjaik: Az elmúlt 5 évben több, mint másfélszeresére nőtt a 0-3 év közötti 

gyermekek száma. A születések száma szintén fokozatosan emelkedik. Helyi programok 

biztosítása, aktív részvételük a közösségi életben elengedhetetlenül fontos. 

kulturális területen dolgozók: Művelődési ház, Alkotóház, községi könyvtár munkatársai. 

oktatási intézmények és dolgozóik, illetve hivatali dolgozók  

nyugdíjasok: Létszámuk a lakosság hozzávetőlegesen 17 %-át teszi ki. Helyi programok 

biztosítása, generációk „találkozása’, tapasztalatcseréje rendkívüli jelentőségű mind a 

fiatalabb, mind a nyugdíjas korosztály számára. 

hátrányos helyzetű csoportok (például gyes-en lévő anyák, 50 év felettiek, nyugdíjasok, 

fiatalok, fogyatékkal élők): A hátrányos helyzetű csoportok részére kiemelten fontos a 

tevékenységek, szolgáltatások elérhetőségének biztosítása. 

 

A projekt előkészítése, megvalósítása során a célcsoport elérése, bevonása több szervezeten, 

fórumon keresztül történik. Az előkészítés szakaszában a konzorcium vezető, a konzorciumi 

partner, illetve a további civil szervezetek és köz szféra érintett képviselői részvételével több 

alkalommal egyeztetés, műhelymunka valósult meg a pályázati programok meghatározását 

illetően. A lakosság érdeklődési körét ezen szervezeteken keresztül, a korábbi tapasztalatok 

alapján, a helyi közösség aktív tagjai által, valamint települési rendezvények alkalmával 

egyaránt próbáltuk a lehető legteljesebb mértékben felmérni, a tevékenységeket eszerint 

tervezni. 

 

 


