Várostervezés és
közösségfejlesztés
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Szombathely, 2016. július 5.

Rendszerváltás, globalizáció, újkapitalizmus
A globalizáció általános kihívásai
A demográfiai
folyamatok és
következményeik

Környezeti
veszélyek

migrációs
hullámok, amelyek
a fejletlen
térségekből a
fejlett térségek
felé irányulnak

a termőterületek
csökkenése,
minőségének
romlása

a fejlett térségek,
illetve a többi
terület között
fennálló nagy
népesedési és
életszínvonalbeli
különbség

a népesedés és
az ipari,
társadalmi
fejlődés között
fennálló fordított
arány problémája

A fenntartható
fejlődés
problematikája

Leszakadó
térségek, válságtérségek

az
energiahordozók
kimerülése

az alapvető
civilizációs és
életfeltételek
biztosítása
nehézségekbe
ütközik, illetve
lehetetlen

ökologikus
termelés és
elosztás

szennyező
anyagok
kibocsátása

a fogyasztással
kapcsolatos
problémák
a víz, az élelem és
a természeti
erőforrások
problémája

globális
felmelegedés,
ózonlyuk

civilizációs
csapdák

a leszakadó
térségekben az
iskolázottság, az
intézményrendszer,
és -hálózatok is
egyre romlanak a
fejlett térségekhez
képest

a társadalmi
feszültségek a
háborús konfliktusok,
az erőszak
szétsugárzó
gócpontjait teremtik
meg

Maga a
globalizációs
folyamat

gazdasági és
pénzügyi
világválság

termelési és
elosztási
központok
centralizációja és
decentralizációja

a globális tőke
„mozgása” a
nemzeti piacok
felett

az új kommunikációs
technológiák
elterjedése, új
hálózatok, a média
szerepének
megváltozása

Mindezek
együttes
hatásaként a
nemzetállami
keretek
átalakulása
rendszerszintű
gazdasági és
politikai válságok

a politika
változásai
a társadalmiközösségi
szövetrendszer
gyengülése
az integrációs
folyamatok
erősödése
a centrumok és a
perifériák
átrendeződése

Új társadalmi és személyes kompetenciák
•

A közösségi-közéleti, illetve gazdaság- és társadalomformáló részvétellel
(politikával), annak cél- és eszközrendszerével foglalkozó műhelyek új
kompetenciák megszerzésére irányítják a stratégiai gondolkodás fókuszát.

•

Kompetencia = ismeret + adaptációs képesség + legitimáció
Legitimáció = formális + társadalmi-közösségi meghatalmazás + autolegitimáció
„Papírom van
róla…”

Ismeret

Formális
… de a
legfontosabb,
hogy tudom:
képes vagyok
rá!

Kompetencia
Legitimáció

Adaptáció

Belső

Legitimáció

„…és a
képességeimet
a többiek is
elismerik…”

Szociális

Új úton…
Multikulturalizmus
Egymás mellett: a békés
egymás mellett élésre való
képesség egy sokszínű
társadalomban
Halmaz: a társas, társadalmi
halmaz paradigmája (szociális
aggregáció)

Interkulturális szerveződés
Egymással: az eltérő kultúrájú
Közösségi társadalom
szervezetek, közösségek közötti
Egymásért: a társadalmi-közösségi és
értékteremtő együttműködés
egyéni cselekvés arra a felismerésre
képessége
Csoport: a csoportszintű
együttműködés paradigmája
(szociális klaszter)

Fejlesztési attitűd a
harmonizáció: meg kell
találnunk az önazonosságunkat, Fejlesztési attitűd az integráció
és inklúzió: fel kell fedeznünk a
megtanulnunk
különbségekből adódó közös
különbözőségeinket
megfogalmazni, azokkal együtt előnyöket, az azonosságokat, s
az értékteremtő
élni, azokat békésen
együttműködés érdekében kell
összehangolni
felhasználnunk azokat

épül, hogy a sajátos célok
eredményei a közjó fejlesztésén
keresztül érhetőek és tarthatóak fent
legoptimálisabban
Szervezet: társas szinten a közösségi
együttműködés, társadalmi szinten a
közjó érdekében szerveződő
társadalmi szövetek paradigmája

Fejlesztési attitűd a kommunió: a
saját azonosságomat a másik
(személy, szervezet) nézőpontjából,
szükségleteiből értelmezem, abból a
felismerésből, hogy a mások (a közjó)
szükséglete és szolgálata adja a létem
értelmét, értelmezési tartományát

A társas együttműködés lépései

Közösség
Szervezet
Együttműködés
Párbeszéd

Kapcsolat

A települési-közösségi fejlesztés szintjei
• A TELEPÜLÉS JÖVŐJE TERVEZHETŐ

FEJLESZTHETŐ

• Stratégiai folyamat
• Jövőkép
• Elköteleződés
• Gazdasági szemlélet
• A TELEPÜLÉSNEK VAN JÖVŐJE

FENNTARTHATÓ

• Demográfia
• Munka
• Vezetés, irányítás, önigazgatás
• Célok, tervek, erőforrások
• A TELEPÜLÉS ÉL

FENNTARTÓ

• Megélhetés
• Lakhatás
• Megközelíthetőség
• Biztonság

Település - Közösség

Alapfogalmak

Szocializáció

Kölcsönösség

Boldogulás

Közösség

Kontroll

Roland L. Warren 1975

Részvétel

Közösségfejlesztés
• Széles körű helyi közösségi
részvétel
• Részvételre alapozott tanulási
folyamat

Közösségi
cselekvés
• Fellépés vagy konfliktus
vállalása a helyi
hatalommal
• Szervezett közösségi
fellépés

A közösségi munka,
beavatkozás három
irányzata

Közösségi tervezés
• Problémamegoldó,
racionálisan tervezett
változás
• Szakértői tervezés,
közösségi részvétellel

Jack Rothman 1987

A közösségi beavatkozás funkciói
Az emberek
megszervezése

•Saját életüket érintő közös cselekvés
•Ellátások kollektív kidolgozása
•Problémamegoldó képesség
mozgósítása

Beavatkozás

Problémamegoldási
folyamat

•Tények feltárása
•Kommunikációs struktúrák kiépítése
•Alternatív eljárások összegyűjtése és
rangsorolása
•Stratégia kiválasztása
•Cselekvés kidolgozása
•Eredmények értékelése

A közösségfejlesztő szerepei
A közösség
kezdeményezéseinek
feltárása, bátorítása,
cselekvéseik ösztönzése

Bátorítás,
ösztönzés

A közösségi folyamatok
kibontakozásának
módszertani segítése
(komplex közösségi
tervezés)

Módszertani
segítség

A közösség tagjai közötti
párbeszéd, a nyilvános
beszélgetéseket facilitálása,
egyéni és csoportos interjúk
készítése a közösség
potenciáljának feltárására,
aktivizálására

Facilitálás,
feltárás,
aktivizálás

Új eszközök a területi célok érvényesítésére
ITI
Integrált területi beruházások
(Integrated Territorial
Investment)

CLLD
Közösségvezérelt helyi
fejlesztés
(Community-led local
development)

 Közös:
 Területi alapú

 Funkcionális, (sokszor) nem adminisztratív területi
egységek integrált fejlesztésére
 Segíti a tematikus koncentrációból adódó nehézségek
áthidalását
 Sajátos menedzsment
 Azonban teljesen eltérő céllal és szemlélettel

Amszterdami paktum

Történelmi útválasztás az Európai
Unióban – 2016. május 30.

Felelős
közbeszerzés

Városi
szegénység

Lakhatás

Digitális
átállás

Partnerség és
közös cselekvési
tervek

Városi
mobilitás

(Együttműködés a
Bizottság, a tagállamok, a
városok és a helyi
szervezetek között)

Energiarendszerek
Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz

Körkörös
gazdaság

Migránsok
és
menekültek
befogadása
Levegő
minősége

Helyi
gazdaságfejlesztés

Földek és
természetes
megoldások

A közösségvezérelt helyi fejlesztés
kritériumai az uniós szabályozásban

A helyi társadalmigazdasági érdekek köz- és
magánszférabeli
képviselőiből álló helyi
akciócsoport irányítja

Integrált és ágazatközi,
területi alapú helyi
fejlesztési stratégiák
révén valósul meg

Konkrét szubregionális
területekre összpontosít

CLLD
Közösségvezérelt
helyi fejlesztés

Célját a helyi szükségletek
és lehetőségek alakítják.
Kiterjed a helyi környezet
innovatív jellemzőire, a
hálózatépítésre és az
együttműködésre.

TOP 7. prioritási tengely:
Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések
Fejlesztési
beruházási
eszközök
(ERFA)

Közösségi, szociális
fejlesztési eszközök
(ESZA)

FŐ CÉL:
• A társadalom
összetartozásának erősítése
• A helyi gazdasági fellendülés
elősegítése

ÖSSZEHANGOLT ESZKÖZÖK:

CLLD

• ERFA beruházási források (2/3)
• ESZA társadalomfejlesztési
„szoft” források (1/3)

Tematikus
intézkedések

A. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA-jellegű intézkedés)
B. Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (ESZA)

Helyi közösségi fejlesztési
stratégia

A terület fejlesztési szükségleteinek és
lehetőségeinek elemzése

CLLD

Egy közösségvezérelt helyi
fejlesztési stratégia elemei

A stratégia által lefedett terület és
lakosság

A stratégia és célkitűzései

A stratégia kidolgozásába történő
közösségi bevonás folyamata

Cselekvési terv

Irányítási és monitoring-intézkedések

Pénzügyi terv

Keretek és ütemezés
Teljes keret:
45,64 Mrd Ft
Két körben
50-50%

Forrás mértéke az akcióterületek
lakónépessége szerint
•
•
•

10-18 ezer fő: 500 millió Ft
18-60 ezer fő: 800 millió Ft
60-150 ezer fő: 1.500 millió Ft

Regisztrációs felhívás

Tervezési felhívás

2016. március

2016. május 10.

Értékelés

2016. július-augusztus
2016. novemberdecember

Az elkészült stratégiák
benyújtása
2016. június 30.
2016. október 31.

Döntés
2016. augusztus 31.
2016. december

Helyi Akciócsoport (HACS)
A Helyi Akciócsoport (Közösség) felállítása,
együttműködési szándéknyilatkozat
A nyilvántartásba vételi kérelem elkészítése és
benyújtása az Irányító Hatósághoz

Közszféra

Társadalmi
(civil) szféra

„A helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a
köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el a
döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49 %-ot
meghaladó arányát”

A HACS szervezetének kialakítása (konzorcium,
egyesület)

Funkciói

Gazdasági
szféra

Képviseleti feladatot ellátó szervezet meghatározása
(konzorciumvezető, más HACS nonprofit tag vagy
saját nonprofit szervezet)
Jegyzőkönyvek elkészítése, megküldése az IH-nak

A helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS)
elkészítése (hálózatépítés és együttműködés, legalább
2 műhelytalálkozó keretében)
Műveletek és pályázatok előkészítése, pályázati
rendszer, szervezet megalapozása (elnökség mellett
bíráló bizottság) – IH minőségbiztosítás mellett
A HFS megvalósításának felügyelete (figyelembe véve
a 2020-ig tartó és későbbi stratégiai ciklusokat)

Partenrségi
egyeztetés

Egy helyi közösségi fejlesztési stratégiához
kapcsolódó partnerségi egyeztetés
célkijelölése
• A település lakosságának és
vezetőinek bevonása a
tervezési folyamatba
• A helyi polgárok és közösségek
maguk értékeljék helyzetüket
és tervezzék jövőjüket
• A stratégia ne „íróasztal
mellett” készüljön el, a
szakértői munka a helyi
közösség akaratát erősítse

Stratégiai terv:
a célállapothoz vezető út
Jövőbeli
állapot

1. Hol tartunk
most?

Helyzet

2. Hova akarunk
eljutni a
jövőben?
3. Milyen út
vezethet oda?
4. Hogyan mérhető
az előrehaladás?
Jelenlegi
állapot

Idő

Társadalmi
változást segítő
tevékenység

Hangsúly a tervező
közösségen, a
tagok közötti
kapcsolatokon

Kulcseleme a
közösség és a
részvétel

Közösségi
tervezés

Közösségeket,
közösségi
funkciókat erősít

Meghatározott és
korlátozott
környezetben
működik

A helyi, közösségi tervezés dilemmái
Alulról vagy felülről jövő tervezés
(Lauffer 1979)

‒ Hangsúly a jogaiktól megfosztott
emberek képviseletén
‒ A részvétel fontosabb, mint az előre
kitűzött célok elérése
‒ A lokális tervezési kezdeményezések
szintjén érvényesül

‒ A meghatározott célokat el kell érni
‒ A központi tervezés az
objektivitásánál fogva hatékonyabb
‒ A helyi szintnél szélesebb, a
közösségen kívüli kezdeményezések
szintjén érvényesül

Decentralizált szomszédsági vagy centralizált alregionális tervezés
(Checkoway 1984)

‒ A közösségi munkából ered
‒ A szomszédsági tervezés felé
orientálódik
‒ Alulról irányítják: a szervezés
széttagolódik, a tervező autoritása a
közösség alá rendelt

‒ A várostervezésből fejlődött ki
‒ Az alregionális tervezést pártolja
‒ Felülről irányítják: a szervezés
központosított, a tervező autoritása
erős

A helyi, közösségi tervezés dilemmái
Emberközpontú vagy projektközpontú tervezés
(Briscoe 1976)

‒ A figyelem középpontjában az
‒ A figyelem középpontjában a
emberek, kapcsolataik és közösségeik
szolgáltatások és a projektek állnak
állnak
‒ A mozgósítás célja, hogy az
‒ A mozgósítás célja, hogy az
érintettek a saját projektjeiket vigyék
érintettek a meghatározott
véghez
szolgáltatásokat működtessék,
projektek megvalósításába
kapcsolódjanak be

Reflektív vagy szakértő tervező
(Schon 1983)

‒ A tervező a szakmai bizonytalanságot ‒ A tervező szakértőként tökéletes
olyan tényezőnek tekinti, amelyből ő
tudást és szakmai megoldásokat kínál
és mások is tanulhatnak
‒ Az emberi kapcsolatok a munka kere- ‒ Megtartja a szükséges szakmai
tét adják: emocionális és intellektutávolságot: az emberi kapcsolatok
ális kapcsolatokat keres, generál
fontosak, de másodlagosak
‒ A klienstől elvárja, hogy legyen aktív ‒ A klienstől bizalmat és nagyfokú
részese a folyamatnak
függést vár el

A helyi, közösségi tervezés dilemmái
Nondirektív vagy irányított szakmai intervenció
(York 1984)

‒ A tervező mint tanácsadó és kísérő
működik közre a tervezési folyamatban
‒ A tervező feladata a résztvevők
képessé tétele a döntésekre, tervezésre, projektek kivitelezésére

‒ A tervezés a tervező, a szakemberek
kezében van az egész folyamat során

‒ A tervező feladata a döntések előkészítése, a tervezési háttér szakértő
működtetése, a projektportfólió
elkészítése
‒ A közösség a tervezés alanya: tervező ‒ A közösség a tervezés tárgya:
közösség
tervezett közösség
‒ A közösség szempontjai érvényesül‒ A tervezői szempont érvényesül: a
nek: a tervezés nem szakmai, technitervezés szakmai feladat, a minősékai kérdés, hanem a bontakozó
get a szakmaiság garantálja, a
önrendelkezés eszköze. A kulcskérdémegbízható eredmény szakmai etikai
sek nem szakmai, hanem politikai
követelmény
jellegűek

Közösségi tervezés ≈ Partnerségi egyeztetés
Helyi, települési térségi fejlesztéseket célzó tervezési folyamat

Az érintetteket, érdekelteket a tervezés korai szakaszától bevonják a tervezési
folyamatba

A tervezési folyamatot megelőzően, vagy annak részeként megtörténik az
érintettek teljeskörűségre törekvő azonosítása és elemzése

A folyamat része az együttműködés módjának, módszertanának, területeinek,
felelősségének tervezése

Az érdekeltek mindvégig konszenzuális megoldásokra törekednek
(Nem a konfliktusok elrejtése, hanem feltárása, az okok megismerése, majd a mindenki számára előnyös,
vagy legkisebb hátránnyal járó megoldás a cél.)

A közösségi tervezés alapjai

EGY KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI
FOLYAMAT LÉPÉSEI

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

A CLLD-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

4. Előkészítő workshop
•Szervezetek felkészítése
•Szervezeti előkészületek

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. –
Eredmények megosztása és
értékelése

10. HFS elkészítése,
egyeztetése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

2. Koordinációs csoport
megalakítása
•Érintettek elemzése
•Bevonás előkészítése

5. A helyi akciócsoport
megalakulása

8. Jövőképalkotás

3. Érintettek
megszólítása, bevonása
•Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
•Protokoll
•Személyes, közösségi
kapcsolatok

6. Felkészülés, előzetes
elemzés
(Desk research I.)

9. Operatív tervezés

•Jövőkép meghatározása
•Kulcsmondat megfogalmazása
•Kitörési pontok, célterületek
kijelölése

• Célterületek lebontása
• Célok megfogalmazása
• Cselekvési terv
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• HFS benyújtása
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

A meghatalmazás
vezetői funkciói

A stratégiaalkotás előkészítésének
feltétele, hogy minél pontosabb
meghatalmazással rendelkezzünk a
tervezés felelőseitől, a vezetőktől.

Figyelembe kell vennünk a
tervezéssel kapcsolatos igényeiket,
elvárásaikat, feltételeiket

Meghatalmazás
Segítenünk kell, hogy előzetesen
tájékozódjanak és elköteleződjenek
a folyamat és a várható eredmények
kapcsán

Fontos, hogy megértsék a
társadalmiasítás és a kapcsolódó
partnerségi egyeztetési folyamat
jelentőségét, miértjét, s a munkájuk
során kamatoztatható sajátos
előnyeit

A meghatalmazás
tartalma

Az irányító csoport
meghatalmazásának tartalma

Szimbolikus, illetve formális meghatalmazás

A stratégiaalkotó folyamat céljának, eszközeinek,
fő lépéseinek és ütemezésének tisztázása
A szükséges erőforrások (színhely, eszközök,
média stb.) várható volumene és biztosításának
módja

Az irányító csoport köre és tagjai

Az irányító csoport alakuló ülésének időpontja és
összehívásának módja

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

Az előkészítő elemzés
forrásának elemei

A tervezés
korábbi, illetve
meglévő
dokumentációi

A társadalmi,
gazdasági
folyamatok
statisztikai
vizsgálata, fő
trendjei

Az intézményhálózat és az
intézmények
koncepciói és
teljesülésük

Előző stratégiai
tervek,
koncepciók
megvalósításának értékelése

Fejlesztéspolitikai stratégiák
releváns céljai,
indikátorai,
programjai

Intézmények
szakmai,
működési és
pénzügyi
alapadatainak
elemzése

Előkészítő elemzés

Vonatkozó
térségi és
országos
szakpolitikai
stratégiák

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

Az előkészítő elemzés
forrásának elemei

A stratégiaalkotás
folyamatának, lépéseinek,
várható eredményeinek
jóváhagyása

A tervezés alapján
elkészülő dokumentáció,
összefoglalók és portfólió
elfogadása

Irányító
csoport

A tervezési folyamat és
eredményeinek
közvetítése az érdekeltek,
intézmények felé, a
szakmai és közösségi
részvétel segítése

A tervezés fő szakaszainak
követése, értékelése, az
eredmények és szükség
esetén a módosítások,
korrekciók jóváhagyása

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

Az érintettek elemzésének köre az
ITS
Külső érintettek
Makrokörnyezet

• Szakpolitikai szervezetek
• Fejlesztéspolitikai szervezetek,
testületek
• Országos szervezetek, intézmények
• Nemzetközi szervezetek,
együttműködések

Külső érintettek
Mikrokörnyezet

• Helyi társadalmi, gazdasági csoportok
• Civil szervezetek, közösségek,
csoportok
• Egyházak, intézmények
• Helyi véleményformálók

Belső érintettek

• Képviselők, bizottságok
• Térségi képviselők, testületek
• Tisztségviselők, hivatal
• Kedvezményezettek
• Közszféra, intézmények

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

Az érintettek
attitűdjeinek vizsgálata

Támogatók
Miként biztosítható a támogatók részvétele, erőforrásainak
kamatoztatása a tervezés, majd a megvalósítás során?

Közömbösök
Hogyan aktivizálhatók, tehetők érdekeltté, győzhetőek meg a
közösségi részvételre a közömbös városlakók, csoportok?

Elutasítók
Feloldhatóak-e, milyen módon közömbösíthetők azok a konfliktusok,
amelyek az elutasítók, akadályozók szembenállását, ellenérdekeltségét
okozzák?

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

A csoportmunka funkciói a
helyzetelemzésre való
"ráhangolódás" során

Csoportmunka
Ráhangolódás
World Café

Készítsenek „értékleltárt” a
résztvevők a város kincseiről,
kiválóságairól, különös
tekintettel a tervezés
területeire
Jelöljék meg, rangsorolják az
említett területen jelentkező
problémákat,
hiányosságokat
Azonosítsák és rangsorolják
a legfontosabb kitörési
pontokat, fókuszokat,
amelyekre a helyzetelemző,
tervező munka összpontosít

Példa a települési tervezéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetés
keretében kialakított tervezési fókuszokra (Hajdúnánás 2012)

Gazdaság

Mezőgazdaság
Feldolgozóipar, ipar

Társadalom

Generációs politika:
gyermek- és
ifjúságfejlesztés,
idősek
Családok,
demográfiai
viszonyok

Kereskedelem,
szolgáltatások
Logisztika

Turisztika
Vendéglátás,
idegenforgalom

Környezet

Természeti környezet
Városi környezet:
parkok,
zöldterületek

Közszolgáltatások

Gyermek- és ifjúsági,
családokat támogató
intézmények,
szolgáltatások
Bölcsőde, óvoda, alap
és középfokú oktatás,
nevelés

Civil szervezetek,
egyházak

Tisztaságszennyezettség

Közösségi élet és
helyszínei,
önszerveződés,
önkormányzat

Az emberek
környezethez való
viszonya,
köztisztaság

Foglalkoztatás,
kereslet-kínálat,
munkakörülmények,
képzettség

Városszerkezet és
infrastruktúra

Kultúra és közösségi
művelődés

Lakóépületek,
lakásállomány,
építészeti értékek

Egészségügy,
szociális ellátások,
szolgáltatások

Jövedelmi és szociális
helyzet, egészség

Közösségi
szolgáltatások,
közművek,
közlekedés

Közigazgatás

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

Munkacsoportok és területeik
Hajdúnánáson
Fiatal
gazdák

Oktatás

Idősek,
nyugdíjasok

Kultúra

Turisztika

Ifjúság

Gazdaság

Munkacsoportok

Sport

A hajdúnánási IVS közösségi helyzetelemző
műhelyének bevezető kérdései

Példa

Értékeink és elveink

Mitől „Hajdúnánás” Hajdúnánás?
Mitől más, mint a többi település?

Miért szeretünk nánásinak lenni?

Mitől és hogyan válhat Hajdúnánás
számunkra és általunk még jobbá?

A SWOT dimenzió szempontjai

GYENGESÉGEK

(STRENGTHS)

(WEAKNESSES)

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

(OPPORTUNITIES)

(THREATHS)

POLITIKAI
KÖRNYEZET

GAZDASÁGI
KÖRNYEZET

(POLITICAL)

(ECONOMICAL)

TÁRSADALMI
KÖRNYEZET

TECHNIKAITECHNOLÓGIAI
KÖRNYEZET

(SOCIAL)

Az ESEC dimenzió szempontjai
GAZDASÁGI
HELYZET

TÁRSADALMI
HELYZET

(ECONOMICAL)

(SOCIAL)

KÖRNYEZET
HELYZETE

KÖZSZOLGÁLTA
TÁSOK
HELYZETE

(ENVIRONMENTAL)

(COMMUNAL)

(TECHNOLOGICAL)

Az elemzés eszközei

ERŐSSÉGEK

A PEST dimenzió szempontjai

SWOT
A SWOT dimenzió szempontjai

(STRENGTHS)

(WEAKNESSES)

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

(OPPORTUNITIES)

(THREATS)

Külső tényezők

GYENGESÉGEK

Belső tényezők

ERŐSSÉGEK

SWOT 2

Lehetőségek
(Opportunities)
Veszélyek
(Threats)

Külső tényezők elemzése

SWOT 2
elemzés

Belső tényezők elemzése
Erősségek
(Strenghts)
Aktív
stratégiát támogató elemek
Az erősségekre építő és a lehetőségeket
kihasználó stratégiai célok

Kockázatcsökkentő
stratégiát támogató elemek
A stratégiai célok a fenyegetettséggel
szembeni védekezést irányozzák elő az
erősségek használatával.

Gyengeségek
(Weaknesses)
Fejlesztést, változásorientált
stratégiát támogató elemek
A gyengeségek leküzdését a lehetőségek
kihasználásával előirányzó stratégiai
célok.
Védekező
stratégiát támogató elemek
Védekező stratégiai célok, amelyek
oldják a gyengeségekből adódó
hiányokat és kioltják, enyhítik a külső
negatív hatásokat.

Helyzetelemzés városrészenként
Városrészek
funkcióellátottsága
• Gazdasági funkciók
• Közlekedési, távközlési funkciók
• Közösségi funkciók
• Állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási funkciók
• Humán szolgáltatási funkciók

Szegregált, vagy
szegregációval
veszélyeztetett
területek

Városrészek elemzése
• Településszerkezet
• Városrészek története,
kialakulása
• Városrészek jellemzői,
sajátosságai
(társadalom, gazdaság,
környezet,
infrastruktúra)

Városrészi SWOT
elemzések

Helyzetelemzés
városrészenként

•
•
•
•

Erősségek
Gyengeségek
Lehetőségek
Veszélyek

Összegzett SWOT és SWOT 2

Hajdúnánáson

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

A jövőképalkotásra ható
koncepcionális tényezők

Térségi szerep
Településrészi
funkciók

Közösségi
kohézió

Települési
arculat

Jövőkép

Demográfia,
népesség
alakulása

Életminőség,
infrastruktúra,
közszolgáltatások

Gazdaság,
finanszírozás
Környezet,
fenntarthatóság

Jövőkép

Minőség, teljesítmény

Jövőkép

2015

Kulcstényezők

Jelen

IDŐ

2030

Jövőkép
Hajdúnánás az önrendelkező város
Hajdúnánás az Észak-Hajdúság oktatási, kulturális, technológiai,
szabadidős, idegenforgalmi és gazdasági központja. Széles
együttműködési rendszerrel bír a Kárpát-medencében, európai
és nemzetközi szinten is.
Gazdasága, piaca és energiaellátása nem kiszolgáltatott. A
helyben megtermelt áru magas hozzáadott értékkel és széles
felvevő piaccal bír. A település minden lakójának a megélhetése
biztosított. A magas foglalkoztatottság alapja az erős, helyi
gazdaság.
A település vagyona kulturális, gazdasági és környezeti téren is
növekvő. Megtartó képessége, vonzása és visszavonzása erős.
Erős középréteggel rendelkezik. Tudásbázisa egyre szélesedik, és
a gazdaságot szolgálja. Biztonságos város, megtartja békés,
kisvárosias jellegét.

Kecskemét jövőképe
Kecskemét olyan, európai értékeket
követő, egyúttal saját identitását is
megfogalmazó és azt büszkén vállaló
várossá kíván válni, amely képes egyensúlyt
teremteni a gazdasági fejlődés és a
közösségi értékek között, felelősen
gondolkodik természeti és épített
környezetéről, társadalmában nyitott,
befogadó és innovatív

Az ITS-hez kapcsolódó
partnerségi egyeztetés folyamata

1. Meghatalmazás
(Vezetői interjú)

2. Felkészülés, előzetes
elemzés

(Desk research I.)

5. Érintettek megszólítása,
bevonása
4. Érintettek elemzése

(stakeholder analysis)

• Támogatók, közömbösök,
kerékkötők
• Protokoll
• Személyes, közösségi
kapcsolatok

10. Tervezési eredmények
lejegyzése
• Rendezés, rendszerezés
• Dokumentáció
• Harmonizálás a vonatkozókapcsolódó tervekkel,
stratégiákkal stb.

(Együttműködő
véleményformálók)

6. Problémák, erőforrások
és kitörési pontok,
fókuszok azonosítása

9. Operatív tervezés

7. Helyzetelemzés
• A közösségi tudatosság pillérei
• Belső és külső elemzés
(PEST/SWOT, ESEC/SWOT)
• Desk research II. – Eredmények
megosztása és értékelése

3. Irányító csoport
megalakítása

8. Jövőkép
megfogalmazása,
hitelesítése

• Problémafa, célfa
• SWOT II.
• Stratégiai keretmátrix
• Erőforrástérkép
• Erőforrás-tervezés
(feladatkiosztás) ütemezés stb.

11. A tervezés eredményeinek megosztása

12. A folytatás
megtervezése, követés

• „Visszaolvasás”, korrekció
• Eredmények megünneplése
• Nyilvánosság tájékoztatása

• Stratégiai ciklus
• Monitoring
• Értékelés, újragondolás

Stratégiai táv

A stratégiai terv logikai szerkezete

Jövőkép

Cselekvési terv

Középtávú terv

Cselekvési irányok, a
megvalósítás célterületei

Cél
Projekt
Feladat
Feladat

Cél

Cél
Program

Projekt

Projekt

Feladat

Feladat

Feladat

Feladat

Eljárás
Feladat
Feladat

Program
Projekt

Projekt

Feladat

Feladat

Feladat

Feladat

Projekt
Feladat
Feladat

Cél
Folyamat

Részfolyamat

Részfolyamat

Feladat

Feladat

Feladat

Feladat

Projekt
Feladat
Feladat

Programok, projektek, ciklusok, eljárások, feladatok

Program
Projekt

Projekt

Feladat

Feladat

Feladat

Feladat

Operatív tervezés
Célterületek kijelölése
• A jövőkép elérése érdekében követendő stratégiai
fejlesztési irányok

Célok meghatározása
• A jövőkép elérése érdekében a kijelölt
célterületeken elérendő célok

Projektek, tevékenységek tervezése
• A célok elérését megvalósító projektek,
tevékenységek (folyamatok, ciklusok, funkciók) és
feladatok, felelősségek tervezése, programozása

