
A Debreceni Művelődési Központ, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nagymacs 
szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával 
megvalósuló mini-projektek támogatására. 
 
Beadási határidő: 2014.01.13.-2014.01.30. 
 
Képzés megnevezése: Animátorok képzése  
 
Képzés tervezett ideje: 2014. februártól májusig 
 
Célja: A közösségi animátor az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért 
elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat 
keres, settlement típusú intézményben komplex megközelítésű, közösségi alapú 
szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak 
szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat s szükség esetén kiegészítsék azokat más 
külső forrásokkal. Ennek érdekében kezdeményez és részt vesz a lokális folyamatokban, 
információt keres és nyújt, kapcsolatokat szervez, bátorít, hazai és külföldi példákat mutat be, 
aktivizálja a település lakosságát, közösségeit. 
Segíti a közösség önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi, regionális) cselekvés 
kialakulását, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismerését a helyi 
társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében. Keresi az együttműködés lehetőségeit a 
lakosság, az intézmények, a civil szervezetek között. Hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált 
alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, 
megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, 
csoportokkal. A közösségi megoldásokra felkészíti a helyi szereplőket, vagy közösségi 
képzéseket szervez számukra. Elősegíti a problémák és azok megoldásának nyilvánosságát a 
településen, illetve az érintettség tágabb körében, kistérségben, régióban. 
 
Célcsoportja: A Nagymacson lévő civil szervezetek vezetői, a szociális érzékenységgel 
rendelkező önszerveződő csoportok tagjai, a közösségek fejlesztésében érdekelt helyi lakosok. 
Elvárt eredménye: A közösségi animátor legyen képes a Nagymacs település életében 
felmerülő problémákra közösségi megoldások keresésére, munkát végezni a közösségi 
házban, szolgáltatásszervezés szemléletének és módszereinek alkalmazására. Képessé válik 
annak segítésére, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját 
erőforrásaikat, és szükség esetén kiegészítsék ezeket külső forrásokkal. Aktivizálja a település 
lakosságát, közösségeit, együttműködést szervez a település lakói, intézményei és civil 
szervezetei között. 
Segíteni a közösségi gazdaságfejlesztés, közösségi vállalkozás és szociális gazdaság helyi 
szerveződését. Elősegíti a közösségi, települési helyi nyilvánosság szerveződését. 


