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1. A Civil Cselekvési Terv indokoltsága
A Civil Cselekvési Terv mint önkormányzati stratégiai dokumentum létrehozásának fontossága több
indokkal is alátámasztható. Egyrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. május 31-i
ülésén a 166/2012. (V.31.) KH számú határozattal elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Középtávú Civil Koncepcióját. Az említett stratégiai dokumentum a témára
vonatkozó alapelvek rögzítését követően röviden utal a jogszabályi háttérre; áttekinti a civil szféra
helyét, helyzetét és szerepét a társadalomban; elvégzi Kecskemét város civil szektorának SWOTanalízisét; elemzi az önkormányzat és a civil szféra együttműködését a városban; áttekinti a
Kecskeméten működő civil szervezetek struktúráját és megfogalmazza a középtávú stratégiai
célokat, feladatokat. A Koncepció záró fejezete, valamint az elfogadásáról szóló közgyűlési
határozat egyaránt célként és feladatként fogalmazza meg, hogy el kell készíteni az említett
dokumentumra épülő Civil Cselekvési Tervet.
Legalább ilyen fontos indoka a Civil Cselekvési Terv megalkotásának az a felismerés, hogy a
közeljövőben a civil szervezetek egyre jelentősebb szerepet játszanak/játszhatnak a társadalmi
szükségletek kielégítésében, ami szükségessé teszi az önkormányzati és a civil szektor közötti
intenzívebb együttműködési formák kialakítását helyi szinten is. A különböző ellátási és
szolgáltatási rendszerek minősége javítható a civil és az önkormányzati szféra átgondolt, feladatorientált együttműködésével, ami végső soron a településen élő emberek életminőségének javulását
eredményezi, ami mindkét szféra számára alapvető célkitűzés.
A civil és az önkormányzati szféra együttműködéséből olyan társadalmi hozzáadott érték
képződhet, amelyből kölcsönösen részesülhet a helyi társadalom és az önkormányzat is. Ennek a
hozzáadott értéknek a megjelenése kölcsönös érdek tehát, és a Civil Cselekvési Terv ehhez kíván
hozzájárulni oly módon, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú
Civil Koncepciójában megfogalmazott feladatirányok alapján célokat, prioritásokat fogalmaz meg,
konkrét feladatokat, határidőket és felelősöket tartalmaz, így teremtve meg az együttműködés
világosan dokumentált, intézményesült kereteit.
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2. A Civil Cselekvési Terv megalkotásának módja, a dokumentum struktúrája, a
megalkotásban részt vevő civil szervezetek
A Civil Cselekvési Terv mint önkormányzati stratégiai dokumentum megalkotása az érintettek
lehető legszélesebb körének bevonásával és az egyenrangú partneri viszony deklarálásával,
valamint az ebből következő módszertan kialakításával történt. Mivel a civil szféra egyik
legjellemzőbb sajátossága a független, önálló, értékorientált közösségi-közéleti aktivitás, valamint a
sokszínű, változatos világnézet és tevékenység, a dokumentum létrehozásakor nagy hangsúlyt
fektettünk arra, hogy mindezek a jellemzők és értékek a háttérmunka folyamán is teret kapjanak.
Ennek érdekében a Civil Cselekvési Terv létrehozását megelőzően az önkormányzat közzétett
Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján egy anonim online Civil Kérdőívet abból a
megfontolásból, hogy a tervezett Civil Cselekvési Terv csak akkor lesz hasznos és működőképes, ha
már létrehozásának legkorábbi fázisában lehetőség nyílik a civil szervezetek minél szélesebb köre
számára a vélemények és javaslatok megfogalmazására.
Az említett Civil Kérdőív egyik elsődleges és megfontolandó tanulsága, hogy dacára annak, hogy
az Önkormányzat munkatársai a rendelkezésre álló nyilvános címlisták alapján elektronikus
levélben hívták fel a civil szervezetek figyelmét a kérdőív kitöltésének lehetőségére, illetve a helyi
írott és elektronikus médiában is megjelentek ezzel kapcsolatos figyelemfelkeltő hirdetések, a
beérkezett kitöltött kérdőívek száma elmaradt a várakozástól. Ennek többféle magyarázata
képzelhető el: a fentiek ellenére nem volt eléggé hatásos a kérdőívről való tájékoztatás, nem jutott el
a kérés az érintettekhez, illetve a jelenség felhívhatja a figyelmet a civil-önkormányzati bizalmi
viszony további javításának szükségességére is. A beérkezett kérdőívek ugyanakkor számos fontos
és továbbgondolandó észrevételt, javaslatot és kritikát is megfogalmaztak az önkormányzat felé a
konkrét, civil szervezetek által elvárt önkormányzati intézkedések terén; a városi
támogatáspolitikáról alkotott vélemények terén; a civil szervezetek által megfogalmazott
infrastrukturális igények terén, illetve a civil-önkormányzati kommunikáció javítási lehetőségei
terén.
A konkrét, civil szervezetek által elvárt önkormányzati intézkedések terén a válaszadó civil
szervezetek többek között az alábbi igényeket, javaslatokat, esetenként kritikákat fogalmazták meg:
 fejlesztéseket lehetővé tevő támogatás, anyagi források biztosítása az önkormányzat
részéről
 az önkormányzat reálisan értékelje és ismerje az egyes civil szervezeteket, azok
tényleges tevékenységét, ennek ismerete alapján támogassa az aktuális pályázatait
 az önkormányzati feladatok ellátásába bekapcsolódó szervezetek részére irodahelyiség
biztosítása
 városi honlapon való megjelenés, civil szoba: internet, jogi, könyvelői segítség
biztosítása
 jelenleg hasznosítatlan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan ingyenes használatba
adása
 tárgyi eszköz beszerzés támogatása
 szakmai fórumok, pályázati lehetőségekről szóló konferenciák szervezése
 az illetékes bizottságok, munkacsoportok aktív kapcsolattartása a civil szervezetekkel
szakmai megbeszélések, bizottsági ülésekre történő meghívások formájában
A városi támogatáspolitikáról alkotott vélemények terén a válaszadó civil szervezetek többek között
az alábbi igényeket, javaslatokat, esetenként kritikákat fogalmazták meg:
 a kellő tájékoztatás hiánya
 lassú az elbírálás, sok esetben aránytalanság fedezhető fel a szétosztásban
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a civilek előzetes bevonásának igénye a pályázatok kiírásába, illetve a támogatások
számszerű megítélésébe a döntések szakmai megalapozottságának javítása érdekében
a pályázati döntések gyorsabb meghozatala és publikálása
sikeres civil pályázatok megvalósításának segítése önkormányzati előfinanszírozási
hitellel
a civil szervezetek tevékenységeinek összehangolását segítse elő az önkormányzat
támogatáspolitikája
kizárólag civilek kaphassanak támogatást a Városi Támogatási Programból
követhető alapelvek kinyilvánítása, elosztás szempontjainak megismerhetősége
a városi támogatáspolitikai rendszer alkalmazkodjon az országos (NEA) pályázati
adottságokhoz, legyen egységes az Önkormányzati és az országos NEA pályázati
rendszer tematikája

A civil szervezetek által megfogalmazott infrastrukturális igények terén a válaszadó civil
szervezetek többek között az alábbi igényeket fogalmazták meg:
 díjmentes helyszín /pl. terem/, technikai felszerelés, projektor, mobil számítógép biztosítása
 a saját tulajdonú létesítmény felújítása, rezsi költségeinek finanszírozása
 állandó klubhelyiség biztosítása
A civil-önkormányzati kommunikáció javítási lehetőségei terén a válaszadó civil szervezetek többek
között az alábbi igényeket, javaslatokat, esetenként kritikákat fogalmazták meg:
 kihelyezett rendezvények megszervezésének támogatása
 közös térségi weboldal, mely egy helyen tudja bemutatni a civil szervezetek
tevékenységeit, meghirdetett programjait, minden civil szervezet a közös web felületen
bejelentkezés alapján a saját programjait, adatait tudja karbantartani
 rendszeres önkormányzati hírlevél, honlapon való megjelenés biztosítása
 helyi sajtóban a civil szervezetek rendezvényeivel, tevékenységével kapcsolatos
figyelemfelhívás támogatása
 önkormányzati civil kerekasztal/fórum/egyeztetési lehetőség létrehozása
 a média képviselőivel megállapodás megkötése civil műsoridők, felületek biztosítására
az önkormányzat támogatásával
A széles körű partnerséget és a civil szervezetek véleményének minél intenzívebb becsatornázási
lehetőségét szolgálta az is, hogy a dokumentum megírása szakmai munkacsoporti keretekben zajlott.
A munkacsoportokban az önkormányzat csak koordináló szerepet töltött be, a munkacsoportok
vezetői és tagjai kizárólag civil szervezetek képviselői voltak. A dokumentum létrehozásában az
alábbi munkacsoportok működtek közre:
 kulturális, nemzetiségi, hagyományőrző, egyházügyi és zenei munkacsoport
 oktatási, ifjúsági és sport-szabadidős munkacsoport
 egészségügyi, szociális és idősügyi munkacsoport
 környezet- és műemlékvédelmi munkacsoport
 nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok, határon túli civil szervezetek és turizmus
munkacsoport
A fenti munkacsoportok oly módon kerültek kialakításra, hogy amennyire csak lehetséges,
leképezzék a városban működő civil szervezetek struktúráját, illetve lefedjék azokat a
szakterületeket, amelyekben a leggyümölcsözőbb önkormányzati-civil együttműködési lehetőségek
(sőt gyakran már kialakult formák) rejlenek. A munkacsoportok 7-9 tagszervezetből álltak,
ugyanakkor az önkormányzat kifejezetten támogatta azt a civil törekvést, hogy az egyes
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munkacsoportok a kapcsolati hálójukat kiaknázva a szakmai háttértevékenységbe minél több civil
szervezetet bevonjanak és az ő véleményüket, javaslataikat is megjelenítsék a dokumentumban. A
munkacsoportok létrehozása során az önkormányzat hivatalosan felkérte a Városi Civil Kerekasztal,
mint a legnagyobb és legfontosabb helyi civil ernyőszervezet gesztor szervezetét, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi csoportját, hogy az egyes munkacsoportokba 2-2 szervezetet delegáljon a
Kerekasztal képviselőjeként.
A szakmai munkacsoportok, valamint az általuk még a tevékenységbe bevont civil szervezetek
együttműködtek a Civil Cselekvési Terv fő céljainak definiálásában, az általános és ágazati
prioritások megfogalmazásában, az egyes ágazatok helyzetelemzésében, valamint a konkrét
feladatok és intézkedések meghatározásában is, így döntő részben az ő munkájuk eredményeként
alakult ki és telt meg tartalommal a dokumentum szerkezete.
A Civil Cselekvési Terv létrehozásában közreműködő munkacsoportok tagjai a következő civil
szervezetek voltak:
 A kulturális, nemzetiségi, hagyományőrző, egyházügyi és zenei munkacsoport munkájában
a következő civil szervezetek vettek részt:
- Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
- Eurokult Egyesület
- Katolikus Diáksport Szövetség
- Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány
- Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
- Tűzön Vízen Át Egyesület
 Az oktatási, ifjúsági és sport szabadidős munkacsoport munkájában a következő civil
szervezetek vettek részt:
- Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért
- Fenntartható Fejlődés a Dél-Alföldi Régióért Egyesület
- Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége
- Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
- Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány
- Széchenyivárosért Egyesület
 Az egészségügyi, szociális és idősügyi munkacsoport munkájában a következő civil
szervezetek vettek részt:
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kecskeméti Csoportja
- Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány
- Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége
- Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány
- Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
- Szentcsalád Plébánia Karitász Alapítvány
 A környezet- és műemlékvédelmi munkacsoport munkájában a következő civil szervezetek
vettek részt:
- A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
- Bács-Kiskun Megyei Építészkamara
- Kecskeméti Városszépítő Egyesület
- KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete
- Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
- Szatyor Egyesület
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 A nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok, határon túli civil szervezetek és turizmus
munkacsoport munkájában a következő civil szervezetek vettek részt:
- Európa Jövője Egyesület
- Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége
- Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület
- Rotary Club Kecskemét Egyesület
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3. A Civil Cselekvési Terv fő céljai és az ezekből fakadó általános prioritások
A Civil Cselekvési Terv elsődleges célja a civil-önkormányzati partnerség alapjainak megteremtése
a civil és önkormányzati intézmények, szervezetek és szakemberek által közösen megfogalmazott
általános és ágazati szakmai stratégiai irányok és feladatok kijelölésével. A dokumentum további
célja, hogy megfogalmazza azokat az általános és ágazati prioritásokat, amelyek mentén a 20132015 között végrehajtandó feladatokat kijelöli. A dokumentum egyértelmű törekvése, hogy olyan
feladatokat, tevékenységeket tartalmazzon, amelyek alkalmasak a város élhetőségének további
javítására, illetve amelyek mind a civil szervezetek, mind pedig az önkormányzat számára korrekt
módon teljesíthetők.
A fenti célokkal, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójával
összhangban a Civil Cselekvési Terv fő általános prioritásai a következők:
 a helyi szintű partnerség erősítése
 a civil szervezetek stabilabb, hatékonyabb működési feltételeinek megteremtése
 a civil szervezetek bevonása a döntés-előkészítő munkába és a feladatellátásba
 a civil szervezetek egymás közötti és az önkormányzattal való együttműködésének erősítése
az információáramlás javításával
 a civil szervezetek ismertségének, munkájuk megismertetésének javítása, vonzóvá tétele
 a civil szervezetek munkaerőpiacon történő részvételének erősítése
 a civil szervezetek alkalmassá tétele a társadalmi változásokból adódó és az önkormányzat
által kötelezően és önkéntesen vállalt növekvő terheket jelentő feladatok feladatátvállalással
történő közös elvégzésére
 azoknak a feladatoknak, projekteknek és akcióknak a rögzítése, amelyek végrehajtása
hozzájárul a Civil Koncepcióban meghatározott stratégiai célok megvalósulásához, és
amelyek megvalósítása 2013-2015 között szükséges
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4. A Civil Cselekvési Tervben megfogalmazott általános, nem ágazat-specifikus feladatok
Az előzőekben meghatározott célok és általános prioritások mentén a Civil Cselekvési Terv a Civil
Kérdőív beérkező válaszaira, valamint a dokumentum létrehozásában közreműködő civil és
önkormányzati szakemberek konzultációira alapozva a következő általános, az egész civil szférát és
a civil-önkormányzati együttműködés egészét érintő feladatokat fogalmazza meg:
4.1 A civil-önkormányzati együttműködési struktúra megerősítése és bővítése: bár az
önkormányzati és a civil szervezeti forma számos lényegi tulajdonságában különbözik, mégis
könnyen találhatunk olyan közös elemeket is, amelyek az együttműködés kialakításának irányába
hatnak. A Kecskeméthez való kötődés, a város érdekében kifejtett aktivitás, a közös célok és
problémák, valamint a gyakori érdekazonosságok mind az együttműködés fontosságát
hangsúlyozzák. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt fontosságú, városstratégiai
jelentőségű területnek tartja a civil szférával való együttműködést, aminek már kialakult és jól
működő, intézményesült struktúrája és kerete van, aminek legfontosabb elemei a Városi Civil
Kerekasztallal kötött együttműködési megállapodás, a rendszeresen megrendezésre kerülő Városi
Civil Fórum, a Városi Támogatási Program, valamint az egyes szakterületeket érintő, ellátási
szerződéssel átvállalt önkormányzati feladatok.
A Civil Cselekvési Terv szükségesnek tartja ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a civilönkormányzati partnerség és együttműködés nyitott azon civil szervezetek számára is, amelyek
egyelőre nem képviseltetik magukat az említett Városi Civil Kerekasztalban. Ennek érdekében létre
kell hívni a városvezetés kezdeményezésével és a civil szervezetek minél szélesebb körének
bevonásával egy rendszeresen megtartandó civil-önkormányzati egyeztető fórumot, amely alkalmat
teremt a közvetlen kommunikációra és véleménycserére.
Intézkedés: Rendszeres civil-önkormányzati egyeztető fórum létrehozása és megszervezése
Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: Városi Civil Kerekasztal, egyéb kecskeméti civil szervezetek, a helyi
média
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés
4.2 Forrásallokáció: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felismerte, hogy a helyi civil
kezdeményezések, projektek támogatása érdekében kívánatos a minél stabilabb pénzügyi forrás
biztosítása helyi szinten is, ezért hívta életre a közgyűlés a 7/2011. (II.9.) KH. számú határozatával
a Városi Támogatási Programot, ami egy olyan támogatási konstrukció, amely pályázati forrásokon
keresztül biztosít finanszírozási lehetőséget a helyi civil szervezetek számára.
A pénzügyi források tekintetében fontos megjegyezni, hogy a civil szervezetek által külső
forrásokból (SZJA 1%, belföldi és uniós pályázatok, stb.) megszerzett támogatások nagy része
ugyancsak helyben hasznosul. Számos fejlesztési program támogatásának feltétele ugyanakkor az,
hogy arra az önkormányzat csak civil partnerrel együttműködve nyújthat be pályázatot, az ilyen
típusú sikeres együttműködések anyagi hozadéka pedig fontos lehet a város szempontjából.
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A Civil Cselekvési Terv azonban a forrás és a támogatás fogalmát nem pusztán pénzügyi
értelemben használja, hanem hangsúlyozni kívánja a nem-financiális források, így a természetbeni
juttatások, a humán erőforrás, az önkéntesség, az infrastruktúra, az információs források vagy a
pályázati együttműködések fontosságát is.
A Civil Cselekvési Terv ágazatoktól független feladatként és célkitűzésként fogalmazza meg a helyi
civil szervezetek számára elérhető pénzügyi forrás további biztosítását a Városi Támogatási
Program keretein belül; a civil-önkormányzati forráslehívó képesség és a helyi-országos pályázatok
összehangolását, valamint a törekvést a nem anyagi jellegű erőforrások biztosítására a civil
szervezetek számára.
Intézkedés: A Városi Támogatási Program további működtetése, és a közös civil-önkormányzati
pályázati forrásallokáció támogatása
Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: Városi Civil Kerekasztal, egyéb kecskeméti civil szervezetek, Civil
Szakértői Testület
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, belföldi és uniós/egyéb külföldi pályázatok
4.3 A civil szervezetek döntési mechanizmusba való bevonásának biztosítása: Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata az eddigiek során is törekedett arra, hogy a partnerség és a
hatékony kétirányú kommunikáció érdekében bevonja a civil szervezeteket az önkormányzati
döntési mechanizmus lehető legkorábbi fázisaiba is. Ennek jegyében több helyi civil szervezet vesz
részt az egyes önkormányzati bizottságok és munkacsoportok tevékenységében, valamint olyan
stratégiai dokumentumok megalkotásában és véleményezésében, amelyek fontos hatást
gyakorolnak a városban élők életminőségére. (pl. Ifjúsági Cselekvési Terv, Idősügyi Koncepció,
Civil Koncepció)
A Civil Cselekvési Terv – meghallva és megértve a Civil Kérdőívre érkezett válaszokban
megfogalmazott egybehangzó véleményt - célként és feladatként határozza meg Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata számára ennek a folyamatnak a folytatását és lehetőségek szerinti
bővítését. Ezt a célt szolgálta az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság 114/2012. (X.15.)
OKEB. sz. határozatával létrehozott Civil Szakértői Testület is, amely kezdeményezi az Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizottság számára a civil szervezeteket érintő napirendek megtárgyalását,
ezzel összefüggő javaslatot tehet a bizottsági munkaterv összeállítása során, valamint közreműködik
a civil szervezeteket érintő önkormányzati döntések, előterjesztések előkészítésében és
véleményezésében. Természetesen az együttműködés és a döntési mechanizmusba való bevonás
technikai kereteit a témáról folytatott civil-önkormányzati párbeszéd fogja kialakítani.
Intézkedés: A kialakult civil-önkormányzati együttműködési mechanizmusok folytatása, bővítése,
a civil szervezetek döntési mechanizmusba való bevonásának biztosítása
Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: a civil szervezetek lehető legszélesebb köre
10

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2013. (V.30.) határozatának
melléklete
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel
4.4 Az információáramlás hatékonyabbá tétele: A civil-önkormányzati és a civilek egymás
közötti kommunikációjának hatékonyabbá tétele érdekében javítani szükséges az
információáramlást. A már meglévő, intézményes együttműködési formák (Városi Civil
Kerekasztal, Városi Civil Fórum), valamint a helyi nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben
való alkalmi megjelenések lehetőségének biztosítása mellett szükséges egy Városi Civil Honlap
létrehozása és működtetése, amely arra is alkalmas lenne, hogy növelje a rajta regisztrált civil
szervezetek társadalmi ismertségét, vonzóvá tegye a civil szervezetekben való részvételt a polgárok
számára. Ez a honlap segítené a látogatókat abban, hogy tájékozódjanak az őket érdeklő-érintő civil
szervezetekről, megjelenhetnének rajta a civil szervezetek aktuális rendezvényei és programjai,
elhelyezhető lenne rajta egy galéria, amelyben a civil szervezetek bemutathatnák a rendezvényeiken
készült fényképeket, illetve a szervezet tevékenységét általánosságban bemutató, képekkel
illusztrált anyagot is közzé tehetnének.
Rendkívül fontos funkciója lenne az említett Civil Honlapnak a fentieken kívül egy
levelezőrendszer működtetése, amely hozzájárulna a gyorsabb és közvetlenebb kommunikációhoz
az önkormányzat és a civilek között. Ezen a levelezőrendszeren keresztül rendszeresen kapnának a
szervezetek értesítést az őket érintő aktuális pályázati lehetőségekről, illetve a pályázatokkal
kapcsolatban felmerülő kérdésekben tanácsadással és információs fórumokkal segítené a működtető
az érdeklődőket.
Intézkedés: Városi Civil Honlap létrehozása
Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: Fenntartható Fejlődés a Dél-Alföldi Régióért Egyesület, civil
szervezetek
Határidő: 2013. december 31.
Forrás: önkormányzati költségvetés, civil szervezeti források

5. A kecskeméti civil szféra ágazati helyzetelemzése
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5.1 Kecskeméti civil szervezetek a kulturális életben, a hagyományőrzés és a zene területén
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: A kulturális és hagyományőrző tevékenység
egyaránt kiemelkedő jelentőségű a kecskeméti civil szervezetek vonatkozásában. Abban, hogy
Kecskemét méltán nevezheti magát a kultúra és a fesztiválok városának, elévülhetetlen szerepe van
azoknak a civil szervezeteknek, amelyek akár intézmények fenntartásában, akár pedig fesztiválok,
kulturális rendezvények megszervezésében vállalnak szerepet. Az érintett civil szervezetek a
kultúra, a művészet és a hagyományőrző tevékenység számos ágát képviselik. Az aktív alkotói
tevékenység mellett fontos célkitűzésük az elődök szellemi örökségének méltó ápolása és a jelen,
illetve a jövő generációja számára való megőrzése és hozzáférhetővé tétele, amely célkitűzésben
számíthatnak az önkormányzat támogató együttműködésére.
Kecskemét abban a szerencsés helyzetben van, hogy a civil szervezetek komoly szerepet játszanak a
kulturális intézmények fenntartásában is. A város egyik reprezentatív múzeuma a Bozsó
Gyűjtemény, amelyet a nemzetközi hírű kecskeméti festőművész, Bozsó János alapított és
hagyományozott a Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítványra, amelyet 1993-ban hozott
létre a művész és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen. Az alapítvány célja a
Bozsó János életművét és műgyűjteményét tartalmazó kecskeméti Bozsó Gyűjtemény fenntartása,
annak a közművelődést szolgáló állandó és időszaki kiállítások keretében történő folyamatos
bemutatása. Ugyancsak a Gyűjtemény a fő szervezője a kecskeméti Múzeumok Éjszakájának,
amely a város egyik legnagyobb volumenű kulturális megmozdulása. A rendezvény szereplői
között az intézmények mellett rendszeresen részt vesznek a civilszférai csoportjai.
Ugyancsak országos jelentőségű egyedülálló kulturális intézménye Kecskemétnek a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, amelynek kollekciója az alapító Leskowsky Albert szenvedélyes gyűjtő
tevékenységének köszönhetően jelenleg több mint 2500 hangszerből áll. 1999-ben alapította meg az
önkormányzat a Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítványt, amely amellett, hogy
a gyűjteményt kezeli, színes kulturális programokat kínál az érdeklődőknek.
1991 óta Kecskemét egyik nemzetközileg is legismertebb rendezvénye az Európa Jövője Gyermekés Ifjúsági Találkozó, közismert elnevezéssel a Csiperó Fesztivál, amelynek megálmodója és életre
hívója az Európa Jövője Egyesület, amelynek elnöke, Farkas Gábor Kecskemét díszpolgára és a
gyermektalálkozó szervezésének motorja immár több mint két évtizede. Ez a rendezvény nemcsak
találkozási lehetőséget kínál Európa, sőt a világ gyermekei és fiataljai számára, de olyan kulturális
esemény is, amely egyre magasabb színvonalával markáns színe a városi kulturális palettának. A
rendezvényhez kapcsolódó főtéri események, valamint a kísérő programok egyaránt kitűnő
lehetőséget nyújtanak a civil szervezetek számára a bekapcsolódásra. A Találkozó arculatát és
hangulatát meghatározza, hogy a kezdetektől lelkes és népes önkéntes segítők működnek közre a
programokban.
Rövidebb múltra tekinthet vissza a Kecskemét Főterén 2012 tavaszán első ízben megrendezett
Garabó Hírös Hagyományok Ünnep, amelyet egy, a világról hasonlóképpen gondolkodó, a
hagyományokat élő értékként kezelő civil közösség talált ki és indított el. A rendezvény nem
pusztán egy fesztivál, hanem a helyi értékek és hagyományok ünnepe kíván lenni, amelynek
keretében értékek mentén szerveződő közösségi együttlétek alakulhatnak ki.
A civil kezdeményezésre létrejövő kulturális rendezvények friss és szép példája az a kortárs
képzőművészeti kiállítás (B.I.fokvalitás), amely Borsos István Stuttgartban élő kecskeméti alkotó és
gyűjtő személyes kezdeményezéséből született. A reprezentatív tárlat szubjektív válogatás a kortárs
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magyar képzőművészet széles spektrumából, és a rendező reményei szerint a kecskeméti közönség
akár évről évre találkozhat hasonló színvonalú, de folyamatosan megújuló kollekcióval.
A kortárs képzőművészet színvonalas és közérdeklődésre számot tartó képviselőinek és munkáinak
a bemutatása az egyik fő célja a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének is immáron 25
esztendeje. A Közösséget olyan jeles mesterek alapították, mint Góor Imre vagy Báron László, azzal
a szándékkal, hogy megszervezzék Kecskemét képzőművészeti életét, és az értékek őrzése és
bemutatása mellett hatékonyan képviseljék a városban alkotó művészek érdekeit is. Olyan szellemi
műhely kíván lenni, amely a minőségi kortárs művészeti alkotások létrehozása és bemutatása
mellett művészettörténeti és kortárs művészeti előadások, műhelybeszélgetések és konzultációk
útján próbálja növelni a kortárs képzőművészet népszerűségét.
A fiatal képzőművészeket tömörítő civil kezdeményezés az X Csoport, amely Kecskeméten élő és
alkotó fiatal képzőművészek baráti közössége, és amelynek tagjai rendszeresen közösen állítanak ki
helyi rendezvényeken.
A képzőművészet mellett természetesen az irodalomban, a színháztörténetben, a zenében és a
népművészetben is találhatók jelentős kulturális civil szervezetek Kecskeméten. A Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központban működik a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre,
amely verses- és széppróza kötetekben, bibliográfiákban, memoárokban, szakmai és helytörténeti
tanulmányokban, valamint rendszeresen megjelentetett antológiákban mutatja be a megyében élő
alkotótársak munkáit.
Kecskemét nagy hagyományú színházi kultúrájából ad ízelítőt Az Örök Életű Kecskeméti
Színházművészetért Alapítvány által létrehozott és gondozott Színészmúzeum, amelyben a
Kecskeméthez kötődő művészek személyes relikviái, emlékei és használati tárgyai mellett
megtalálhatók a Katona József Színház múltját felelevenítő kultúrtörténeti emlékek is.
Kodály Zoltán városában élénk civil zeneművészeti élet is gazdagítja a kulturális kínálatot. 1888.
március 9-én alakult meg a Kodály Kórus jogelődje, a Kecskeméti Polgári Dalkör, amely 1949
júliusában Kodály Zoltán személyes engedélyével és hozzájárulásával vette föl a Kecskeméti
Dolgozók Kodály Zoltán Énekkara nevet, és 1994 óta működik önszerveződő közösségként
alapítványi formában. A Kórus a kezdetek óta azt a kodályi elvet szolgálja, és annak alapján
működik, amely szerint „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklőkét és másokét is.”
Hasonló elvet követve alakult meg 2004-ben a Lakó Sándor Kamarazenekar az M. Bodon Pál
Zeneiskola volt növendékeiből. A zenekar tevékenységével igyekszik folytatni névadójuk, az
egykori kiváló kecskeméti zenepedagógus azon törekvését, miszerint legyen lehetősége minden
zenét tanult, de nem a zenei pályán elhelyezkedőnek a muzsikálásra.
Kecskemét városát a klasszikus zene mellett virágzó népzenei mozgalom és gazdag népzenei élet is
jellemzi. A Tűzön-Vízen Át Egyesület felnőttek néptánc oktatását tűzte ki célul. Kezdő és
újrakezdő csoportjába bekapcsolódhatnak azok a fiatal felnőttek, kisgyermekes szülők, akik kedvet
éreznek a néptánchoz, vagy hajdanán táncoltak és szeretnék újrakezdeni. Haladó csoportja a már
több éve táncolókat fogja össze lelkes csapattá, színvonalas műsorokkal, programokkal.
A városban számos népzenei műhely működik – alapítványi, illetve egyesületi formában az iskolai
mellett – ahol generációk sora megtalálható az apró gyermekektől a felnőtt korosztályig (Kurázsi
Táncműhely Egyesület, Kecskemét Táncegyüttes, Hírös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület,
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Kecskeméti Főiskola néptánc csoportja, Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tagozata, stb.)
A népművészeti területen tevékenykedő kecskeméti civil szervezetek közül az UNIVER Tánczos
Péter Népzenei Egyesület is természetesen erősen kötődik a zenei kulturális civil szervezetekhez.
Az Egyesület a népzenei hagyományok és értékek közvetítését tűzte zászlajára, rendszeres
résztvevője a városi rendezvényeknek, fesztiváloknak, amelyeken mindig komoly sikert arat a
hallgatók körében.
Az ágazat egyik kiemelkedő civil szervezete a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület. A civil
szervezet számos olyan szolgáltatást nyújt helyi szinten, amelyek a szervezet tagságánál szélesebb
kör igényeit elégítik ki. A kézművesek esetében a mesterség-bemutatókkal egybekötött vásárok a
nagyközönség számára készülnek, interaktív módon bevonva az érdeklődőket. A népi kézművesség
oktatása megjelenik az iskolákban, szakkörök, táncházi kézműves foglalkozások formájában. A
népművészek kutató munkáik során főként a határon túli magyarokhoz jutnak el, (de mintaértékű
példákat gyűjtöttek Skandináviában is) így tanulmányútjaik, tapasztalatcserék útján hírét viszik a
helyi közösségek értékeinek is.
2013-tól a Városi Civil Kerekasztal keretein belül megkezdte működését az önálló Hagyományőrző
Civil Kerekasztal, ami azt mutatja, hogy a hagyományőrzés területe –amely természetes módon ezer
szállal kötődik a népművészethez, népzenéhez és néptánchoz is- komoly civil erőforrást és
aktivitást képes mozgósítani. Az utóbbi év egyik legsikeresebb önszerveződő civil internetes
kulturális csoportja, az „Élet a régi Kecskeméten…” facebook csoport is ehhez a témához
kapcsolható, hiszen a fő célkitűzésük a kecskeméti (közel)múlt élményszerű felelevenítése és
bemutatása a helyi és a város iránt érdeklődő nagyközönség számára.
Az intézményfenntartás, a kiállítás- és koncertszervezés, a kiadványszerkesztés és az önálló
rendezvények szervezése mellett a szférában működő civil szervezetek működésének jelentős
területe a különböző, az önkormányzattal közös rendezvényeken, illetve kiemelkedő fontosságú
projektekben való részvétel. A Hírös Kertészek Egyesülete például immár hagyományosan rendezi
meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a méltán népszerű tavaszi főtéri
virágbemutatót és vásárt, amit ősszel megismételnek a Város Napja rendezvénysorozathoz
kapcsolódva.
A Hírös Hét fesztivál kiegészítő programjaként a fesztivál időtartama alatt a Városháza díszudvara
Rózsabirodalommá változik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kecskeméti csoportjának
jóvoltából. A programok között egyebek mellett rózsaszimfónia, rózsahölgyek nemzetközi
találkozója és gasztronómiai bemutató is található. Ugyanehhez a fesztiválhoz kötődik a Nők a
Nemzet Jövőjéért Egyesület által szervezett Gyermekköszöntő és áldás program, valamint a
süteménysütő verseny is.
A kulturális civil szervezetek nemcsak a város egészét érintő fesztiválok és rendezvények aktív
szereplői, hanem a kisebb városrészi programokból is kiveszik a részüket. A többnyire a
részönkormányzatok szervezésében és koordinálásával megvalósuló városrészi rendezvényeken a
helyi civil szervezetek műsorai, kiállításai is színesítik a kínálatot.
A közelmúltban Kecskeméten több olyan nagy volumenű, kiemelt projekt is megvalósult,
amelyekhez kapcsolódva számos helyi kulturális civil szervezetnek is sikerült bemutatkoznia,
illetve programot megvalósítania. Kecskemét belvárosának arculatát döntően befolyásolja a DAOP
2.1.1/B-09-2009-0019 azonosító számú, a „Rákóczi út-Vasútkert revitalizációja” című projekt,
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amelyhez kapcsolódóan 11 civil szervezet nyert támogatást a projektet népszerűsítő úgynevezett
mini projektek megvalósítására. Ezek között egyebek között megtalálható volt a Móricz Zsigmond
Közművelődési Alapítvány szervezésében a „Helyismereti és városfejlesztési esték” sorozat, a
Kecskeméti Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány szervezésében az iskolai rajzpályázat, a Nők a
Nemzet Jövőjéért Egyesület szervezésében megvalósuló, a különböző korok öltözködési szokásait
bemutató Promenád rendezvénysorozat, a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület által szervezett
Muzsikáló udvar térzenei napok, valamint a HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és
Támogatásáért Alapítvány „Rákóczi Túrós” elnevezésű közösségfejlesztési klubprogramjai. A
kulturális civil szervezetek fent leírt tevékenységei természetesen koránt sem fedik le teljességében
az ágazat aktivitását, csupán annak sokszínűségét igyekeznek illusztrálni.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: Az ágazat civil
szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések strukturális alapját elsősorban azok a
szakterületi munkacsoportok jelentik, amelyek Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága keretén belül jöttek létre. A 28/2010. (XII.13.)
OKEB. sz. határozatával került sor a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Kulturális Munkacsoportja tagjainak megválasztására és
feladatainak megállapítására. Ebben a munkacsoportban több, a kulturális élet szempontjából
kiemelkedően fontos civil szervezet képviselteti magát, így lehetőség nyílik számukra a részvételre
mindazon kultúrával kapcsolatos feladatokban, amelyeket a Munkacsoport számára az említett
határozat kijelöl.
Ugyancsak az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság munkáját segítendő jött létre 2011.
május 23-án a 78/2011. (V.23.) OKEB. sz. határozat értelmében Kodály Örökség Munkacsoport,
amelynek legfontosabb feladatai közé tartozik az együttműködés a város és a megye területén
működő és Kodály Zoltán szellemi örökségét ápoló társadalmi szervezetekkel és intézményekkel.
Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: Az ágazat civil szervezeteinek
pályázási intenzitását mutatja, hogy a Városi Támogatási Program 16.000.000 forintos
keretösszegére összesen 76.649.457 forint igény érkezett 2012-ben. A benyújtott 180 pályázatból
105 fűződik valamilyen civil szervezet nevéhez. A legtöbb civil szervezet által benyújtott pályázat a
Kecskeméten zajló, a város polgárságának közművelődését, szórakozását, szabadidejének tartalmas
eltöltését biztosító rendezvények szervezése témakörben érkezett, összesen 22 db, tehát a helyi
kulturális civil szervezetek rendkívüli aktivitást mutatnak a kulturális rendezvények szervezése
terén.
Közel ekkora érdeklődést váltott ki a civil szervezetek körén belül a múlthoz fűződő emlékek
ápolása és a hagyományőrzés támogatása, 21 pályázat érkezett erre a feladatra, így elmondható,
hogy a kulturális civil szervezeteken belül nagyon fontos szegmens a hagyományőrző tevékenység.
Ugyanezt támasztja alá az is, hogy 19 civil pályázat érkezett be a hagyományteremtő és
hagyományőrzést szolgáló programok támogatására is.
A legkevesebb pályázat, mindösszesen 1 db a turisztikai szakmai rendezvények, valamint bel- és
külföldi idegenforgalmi szakmai programokon való részvétel támogatására érkezett, pedig a
kulturális turizmus népszerűsítése fontos kitörési pont lehetne mind a város, mind az ágazat civil
szervezetei számára. Ugyancsak viszonylag kevés pályázat célozta meg a nemzetközi, országos
művészeti programokon való részvétel támogatását és a felkészítő tanárok jutalmazását, a város
országosan és nemzetközileg elismert művészeti értékeinek megőrzését és a város kortárs művészeti
értékeit megjelenítő rendezvények támogatását.
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5.2 Oktatási-köznevelési területen működő civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: A 2013. január 1-jével hatályba lépett
jogszabályi változások következtében (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény) ugyan
módosulások következtek be az általános iskolák és középiskolák fenntartói és működtetői
hátterében, mégis több szempontból indokolt a Civil Cselekvési Tervben mint önkormányzati
stratégiai dokumentumban az oktatási területen működő civil szervezetek tevékenységének
áttekintése. Egyrészt a köznevelési rendszerből az óvodák továbbra is önkormányzati fenntartású
intézmények maradtak, amelyek természetesen szorosan együttműködnek az egyes intézményekhez
kötődő alapítványokkal, illetve jelenleg is több, alapítványi fenntartású magánóvoda is működik
Kecskeméten, amelyek hozzájárulnak az óvodai ellátási igények minél teljesebb körű és jobb
színvonalú ellátásához. Azt is meg kell említeni, hogy az iskolák között is található alapítványi
fenntartású iskola, mint például a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény általános iskolája, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek
Országos Szövetsége Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, vagy a Katedra
Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium.
A helyi civil szervezetek azonban, amelyek a Kecskeméten élő és tanuló diákok és szülők, valamint
a városban működő intézmények szakembereinek érdekeit védik, működési-oktatási feltételeit
javítják, nem csupán mint fenntartók jelennek meg a város köznevelési rendszerében, hanem
tevékenységük kiterjed számos egyéb területre is. Az általuk ellátott feladatok közé tartozik többek
között a tehetséggondozás támogatása, az esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók támogatása az intézményekben megvalósuló rendezvények támogatása, a
nemzetközi kapcsolatok működésének támogatása, az intézményi kereteken kívüli oktatásinevelési-szabadidős tevékenységek támogatása, a különböző felvilágosító és prevenciós
tevékenységek támogatása vagy a sporttevékenység megszervezése és támogatása is.
A sokszínű, civil szervezetek által megvalósított tehetséggondozó programok között megtalálható
például tehetségnap szervezése a Corvin, az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány által, zenei
tehetséggondozó program az SOS Gyermekfaluban a Gitár Klub Alapítvány szervezésében, vagy
Elsős Leszek Tábor a Nyitott Szemmel a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért Egyesület rendezésében.
Kiemelkedő rendezvénye a tehetséggondozási területnek a Színészek az Ifjúságért Alapítvány által
megrendezett tehetség gála, vagy a Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány közreműködésével
megvalósuló Kecskeméti Fiatal Tehetségek Napja. A kecskeméti tehetséggondozás egyik
legfontosabb ernyőszervezete a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács, amelynek civil szervezetként
tagja többek között az Útravaló Alapítvány, a Matematikában Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány vagy az APPENDIX Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért.
Az esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és csoportok
támogatása ugyancsak olyan feladat, amelyet számos helyi civil szervezet zászlajára tűzött. A
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete például informatikai oktatás megszervezését
vállalja mozgássérült emberek számára, hozzásegítve őket ezzel a külvilággal történő
kapcsolatteremtéshez és tartáshoz. A munkaerő-piaci reintegrációt támogató oktatási programot
dolgozott ki siket és nagyothalló emberek számára a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
„Némán, csendben is lehet tanulni, dolgozni.” címmel. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
és szüleik támogatására a Városi Szociális Közalapítvány minden karácsonykor ajándékcsomagokat
oszt a Városháza dísztermében. A hagyományos jótékonysági akció fedezetét részben az ugyancsak
hagyományosan megrendezésre kerülő Gyermekek a gyermekekért gálaest bevételéből fedezi a
Közalapítvány. Az esélyegyenlőség megteremtését, a diszkrimináció csökkentését és a kölcsönös
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megértést szolgálja a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által működtetett Bács-Kiskun Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház által megszervezett Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál,
amely a kultúra segítségével teremt hidat a két közösség fiataljai között.
A különböző köznevelési intézmények szervezésében megvalósuló rendezvények támogatása az
oktatási területen működő civil szervezetek klasszikus tevékenységei közé tartozik. Ehhez a
témakörhöz, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolásához egyaránt kapcsolódik az APPENDIX
Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért által szervezett Kárpát-medencei Bolyai Középiskolák
Nemzetközi Találkozója, vagy a tavalyi év során Kecskeméten megrendezett XXI. Nemzetközi
Magyar Matematika Verseny, amelynek megvalósítását aktívan támogatta a Bányai Júlia
Gimnáziumért Alapítvány.
Az intézményi kereteken kívüli oktatási-nevelési-szabadidős tevékenységek megszervezése és
támogatása egyre fontosabb feladata az oktatási területen működő civil szervezeteknek.
Hagyományosan ide tartozik a különböző iskolai szünidei rendezvények, táborok megvalósítása, a
rendhagyó órák, tanulmányi kirándulások megszervezése és az önkéntes tevékenységek
megszervezése is, amelynek jelentősége a bevezetendő 50 órás közösségi szolgálat teljesítési
kötelezettsége miatt fokozatosan növekszik.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: Az oktatási területen
működő civil szervezetek és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködés
több síkon zajlik. Egyrészt az önkormányzat bevonja a témában érintett civil szervezetek
képviselőit az oktatást érintő döntések előkészítésébe, illetve a civil szervezetek képviselőket
delegálhatnak az oktatást érintő önkormányzati szervezetekbe is. (pl. a Kecskeméti Tehetségsegítő
Tanácsban való részvétel)
Fontos szegmense a civil-önkormányzati együttműködésnek ezen a téren a koordinációs
tevékenység is. Az Önkormányzat koordinálja a civil szervezetek egymás közötti és az
önkormányzattal való együttműködését, hozzájárul az információ áramlásának erősítéséhez,
valamint támogatja az oktatási civil szervezetek hálózati együttműködését, egymás megismerését,
egymástól való tanulást. Az Önkormányzat ezeken felül közös projektek, pályázatok, akciók
megszervezésével segíti a civil szervezeteket, valamint biztosítja, hogy az oktatási intézményhez
kötődő alapítványok térítésmentesen használhatják az intézmény helyiségeit rendezvényeikhez.
Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: A 2012-es Városi Támogatási
Program oktatási programok előirányzatára összesen 86 pályázat érkezett, amelyek döntő többségét
oktatási intézmény nyújtotta be, mindössze 34 olyan volt, amelyet valamilyen civil szervezet adott
be. A 86 pályázatban összesen megigényelt összeg 18.139.661 Ft volt.
A civil szervezetek által benyújtott pályázatok között a legnépszerűbb támogatási cél a
tehetséggondozást kiemelt célként kezelő programok támogatása volt, amire összesen 17 pályázat
érkezett. Ez a szám azt mutatja, hogy az oktatási területen működő civil szervezetek valóban
rendkívül fontos feladatuknak tartják a tehetséggondozást, azonban a cél megvalósításához
szükséges anyagi erőforrások nem állnak hiánytalanul a rendelkezésükre. A második leggyakrabban
megpályázott támogatási célterület a hátrányos helyzetű csoportokat segítő tartós és folyamatos
programok, illetve a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató és esélyteremtő programjainak
támogatása volt. Az előbbi célra 7, míg az utóbbira 4 db civil szervezet által benyújtott pályázat
érkezett, tehát a kecskeméti oktatási civil szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség
lehetőségének megteremtésére mind a hátrányt szenvedő egyének, mind pedig a csoportok
vonatkozásában.
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3-3 pályázat érkezett civil szervezetektől a kecskeméti tanulók tanulmányi versenyeken való
részvételének, valamint felkészítő tanáraiknak a támogatására, illetve a közoktatási intézmények
jubileumi rendezvényeinek és kiadványainak támogatására.
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5.3 Ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: A város ifjúságmegtartó képességének egyik
záloga a magas színvonalú oktatás és képzés biztosítása a fiatalok számára, ugyanakkor a
jogszabályi háttér változásának következményeként egyes köznevelési intézmények 2013
januárjától állami fenntartásba kerültek. A civil szervezetek komoly lehetőségeket nyújthatnak a
fiataloknak az iskolarendszeren kívüli tanulás-nevelés feltételeinek biztosítása terén. Kecskeméten
jelenleg három helyszínen működik olyan ifjúsági közösségi tér, amelyet részben vagy egészben
civil szervezet működtet - Hunyadivárosi Közösségi Ház a Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét
működtetésében, Malom Társalgó a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület
működtetésében és a Kék Vonal Computer Klubház a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
működtetésében -, melyek mindegyike célul tűzte ki az iskolai kereteken kívüli nem-formális
képzések megvalósítását. Ezek a terek ugyancsak alkalmasak az egyre nagyobb hangsúlyt kapó
tehetséggondozási tevékenységekre is.
Rendkívül fontos eleme az ifjúsági civil szervezetek tevékenységének az ifjúság testi-lelki
egészségvédelme és az ez irányú preventív tevékenység is. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a
családi életre nevelés, az önkép és az önismeret fejlesztése. A Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület által 21 éve működtetett „Boldogabb családokért” családi életre nevelés
program az elmúlt években számos helyi oktatási intézménybe eljutott már. A múlt évben 40
intézmény 154 osztályában 3700 diák volt részese a programnak. A tanulók körében nagyon
népszerűek a „Család-órák”, melyek a családi életre való felkészülést segítik. Ezeket az órákat az
Egyesület a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalkorúak Börtönében, 2011.
szeptember óta pedig az anya-gyermek részlegben is tartja. A természetes családtervezés
népszerűsítése a fiatalok, jegyespárok és házaspárok körében is folyik.
A fiatalok testi és mentális egészségének megőrzése nem választható el a szenvedélybetegségek
elleni küzdelemtől, hiszen ezek gyakran veszélyeztetik a fiatalok egészséges fizikai és lelki
fejlődését. A 2000 óta a Főplébániai Karitász Alapítvány keretében működő Rév Szenvedélybeteg
Segítő Szolgálat felkérés alapján segít az iskolai drogellenes stratégiák kidolgozásában,
drogmegelőző programokat és kortárs képzést tart diákoknak, drogprevenciós tájékoztatót
tantestületeknek, szülőknek, megjelennek szóróanyagaikkal és személyes tanácsadással az ifjúsági
szabadidős rendezvényeken, prevenciót folytatnak diákotthonokban bentlakásos gyermekvédelmi
intézményekben. Számos kiadványuk és szóróanyaguk jelent már meg diákok és szülők számára
egyaránt. Megelőző-felvilágosító szolgáltatást, azaz elterelést is végeznek, az elmúlt évben 48
kecskeméti vett részt a programban. A Rév önsegítő csoportot is működtet.
Szabadidő és kultúra terén cél a fiatalok részére minél több, az igényeikhez alkalmazkodó,
színvonalas szabadidős és kulturális program szervezése. Ennek megvalósulásában természetesen
fontos szerepet játszanak a civil szervezetek is. Számos ifjúsági civil alkotó közösség működik
mind a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban, mind pedig a Kecskeméti Kulturális és Konferencia
Központban, például az Ifjú Morbid Színpad, Kerámia Szakkör, Kortárs Képzőművészeti Műhely,
Animációs Műhely, Disputa Klub, a Kecskeméti Táncegyüttes, a Bács-Kiskun Megyei Költők és
Írók Baráti Köre, a Kecskeméti Képzőművészek Közössége, a Kecskeméti Napraforgó Foltvarró
Kör, a Bohém Klub, vagy a Kecskeméti Ásványgyűjtők Baráti Köre. Ezeken kívül természetesen a
fentebb említett közösségi terek is megfelelő körülményeket biztosítanak a szabadidő kulturált
eltöltéséhez a fiataloknak.
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A szabadidő eltöltésének egyik leghasznosabb módja az önkéntes tevékenység, aminek
megszervezése a civil szervezetek egyik klasszikus alaptevékenysége. A Kecskeméti
Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre a Főként Önként
vetélkedő, amelyben iskolák kerülnek mozgósításra. A vetélkedő keretein belül önkénteseket
foglalkoztató szervezeteket mutattak be az iskoláknak. Fontos eleme az ifjúság önkéntes
tevékenységre való ösztönzésének a 72 óra kompromisszumok nélkül című, az önkéntesség
népszerűsítését célzó kampány. A kampány az Önkéntes Centrum és az Európa Jövője Egyesület
együttműködésével valósult meg.
A környezetvédelem iránti fogékonyság és a környezettudatosság kialakítása az ifjúság körében
kulcskérdés a fenntartható jövő szempontjából. Ehhez kapcsolódik a Nyitott Szemmel a Dél-alföldi
Régió Gyermekeiért Egyesület által meghirdetett Tapossa laposra! akció is, amelynek keretében a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai csatlakoztak a szelektív hulladékgyűjtési mozgalomhoz.
Hagyományos rendezvény az Autómentes Nap is, amelyen szintén megjelennek a civil szervezetek.
A gyermek- és ifjúságvédelem terén kiemelkedő tevékenységet folytat a már említett Twist Olivér
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Mindkét
civil szervezet célja a hasznos szabadidő eltöltés biztosítása mellett az utcai csellengés megelőzése
és a kiskorúak veszélyeztetettségének csökkentése is.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: Egyre fontosabbá
váló és egyre több együttműködési lehetőséget kínáló szegmense az önkormányzati ifjúsági
feladatoknak és munkának a helyi civil szervezetekkel való együttműködés, az aktív
párbeszédrendszer létrehozása. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás növelésére kitűnő
alkalmat szolgáltathatnak azok a civil szervezetek, amelyek elkötelezettek a gyermekek és a fiatalok
iránt, és amelyek színvonalas programokkal segítik az ifjúság kulturált, értékes és hasznos
szabadidős kikapcsolódását, illetve az ifjúsági szakmai munka magas szintű kibontakozását. Mind
az egyes önkormányzati intézmények, mind a civil szervezetek akkor tudnak igazán hatékonyan
működni a fiatalok érdekében, ha összehangolják tevékenységüket, a lehető legszélesebb körben
együttműködnek. Az önkormányzat felelőssége ezen együttműködések elősegítése, találkozási
alkalmak, fórumok megteremtése, közös kezdeményezések felkarolása akár anyagi, akár szakmai
segítségnyújtás útján. Ezen célkitűzések mentén alakult meg 2010-ben Kecskemét Megyei Jogú
Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága munkáját segítendő a 23/2010.
(XII.13.) SZEIB. sz. határozattal az Ifjúsági Munkacsoport, amelynek munkájában az ágazatban
érintett civil szervezetek is részt vesznek.
Kecskemét vonatkozásában mind az Ifjúsági Koncepció, mind pedig az Ifjúsági Cselekvési Terv
stratégiai partnerként kezeli és nevesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek segítik a hasonló
gondolkodású fiatalok értelmes szabadidős kikapcsolódását. 2011. május 9-én jött létre Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal között az az
együttműködési megállapodás, amelynek célja, hogy „a 2010. évben megalakult Kecskeméti
Ifjúsági Kerekasztal tagjaként nyilvántartott, a helyi ifjúságpolitikában részt vállaló, Kecskemét
területén működő civil szervezetek, intézmények és az Önkormányzat között kialakult
kapcsolatrendszert, együttműködési mechanizmusokat tovább erősítse, a kapcsolattartást
szervezettebbé tegye és tartalmát pontosítsa.” Ugyanez a dokumentum alapelvként fogalmazza meg
a felek közötti kölcsönösségen és bizalmon alapuló viszonyt is. A Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal,
illetve az azt alkotó civil szervezetek mellett az önkormányzat fontos civil partnere az ifjúsági
területen a Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil Kerekasztal, amely a Városi Civil Kerekasztal
partnereként működik közre Kecskemét ifjúsági életének színesítésében.
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Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: A 2012-es Városi Támogatási
Program ifjúsági programok előirányzatára összesen 86 pályázat érkezett, a pályázatok között 58
civil szervezet által beadott található. A pályázatokban igényelt összeg 34.435.140 forint volt.
A civil szervezetek által benyújtott ifjúsági témájú pályázatok közül 28 érkezett az elsősorban
Kecskemét illetékességi területén élő fiatalok részvételével Magyarország területén megvalósuló
nyári vakációs táborok megszervezésére. 14 olyan pályázat volt, amely az ifjúsági célcsoport
tagjainak egyéni személyiségfejlődését, kompetencia növekedését, toleranciájának fejlődését,
közösséggé alakulását, közösségi szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló
korosztályi, öntevékeny, fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, értékorientált projektek és
programok támogatására irányult. A harmadik legnépszerűbb pályázati cél 9 beérkezett pályázattal a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőtlenségének megszüntetését, vagy
legalább annak csökkentését szolgáló programok támogatása volt. Ezek az adatok azt támasztják
alá, hogy a kecskeméti ifjúsági civil szervezetek elsősorban a nyári táboroztatásban, a kompetencia
és tolerancia fejlődést szolgáló projektekben és programokban, a szabadidő hasznos eltöltését
szolgáló programokban, valamint az esélyegyenlőséget támogató ifjúsági programokban mutatnak
pályázati aktivitást a Városi Támogatási Program vonatkozásában, illetve várnak el financiális
támogatást az önkormányzattól.
A Városi Támogatási Program 2012-es ifjúsági előirányzatára beérkezett civil pályázatok közül
mindössze 1 db érkezett az ifjúsági önkéntesség támogatását célzó programra vagy projektre, míg a
fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra reagáló preventív felvilágosító programokat, illetve az
ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek programjainak támogatását célzó pályázatokból is egyaránt
csupán 3-3 db érkezett. Szintén alacsony (1 db) volt azon beérkezett pályázatoknak a száma,
amelyek a fiatalok részvételével, illetve a velük foglalkozó szakemberek, ifjúságsegítők, szülők
közreműködésével megvalósuló nem oktatási rendszerű, nem direkt nevelési formájú
tevékenységek megvalósítását tűzték ki célul. Mindezek alapján feltételezhető, hogy az ifjúsági
munka és tevékenység ezen formái még további kiaknázásra váró lehetőségeket rejtenek magukban.
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5.4 Sport és szabadidős civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: Kecskeméten közel 100 civil szervezetként
bejegyzett sportszervezet működik, amelyek rendkívül széles tevékenységi kört fednek le. Ezeknek
a szervezeteknek közös célja, hogy a lehető legszélesebb körű szakmai összefogással népszerűsítsék
a mozgás örömét az óvodás, az iskolás és a felnőtt korosztály körében figyelemfelkeltő
rendezvények, programok szervezésével. A sport különböző területeinek egymásra épülése lehet
csak hatékony eszköze egyrészt a sportolás egyre szélesebb körű elterjedésének, másrészt a
megalapozott sportsikerek elérésének. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzat feladata a sport
különféle területeinek egymással harmonizáló fejlesztése, különféle feltételrendszerének biztosítása.
Az említett területek, amelyek mindegyikében kisebb-nagyobb szerepet töltenek be az érintett civil
szervezetek, a következők:
1./ Versenysport és az élsport
Versenysportról és élsportról a sportági szövetségek, illetve szakszövetségek által működtetett
versenyrendszerben, meghatározott versenynaptár és szakmai program alapján végzett
sporttevékenység esetén beszélhetünk.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. §-ában foglaltak szerint a sport versenyrendszerében
hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerek különülnek el.
A sportolók által elért eredmények és a versenyrendszerekben történő részvétel alapján a
versenysport területén az alábbi tagozódás figyelhető meg:


az amatőr sportolók, akik az amatőr vagy a vegyes (nyílt) versenyrendszerekben sportolnak
(versenyszerű keretek között szabadidejükben rendszeresen sportolók),



a rendszeresen versenyző, a hazai versenysport élvonalába nem tartozó, minősített
sportolók,



a hazai versenysport élvonalába tartozó, de a nemzetközi szintet nem elérő versenyzők,



az adott sportág válogatottjába, annak nemzetközi élvonalába tartózó, kontinens- és
világversenyeken eredményesen szereplő sportolók (élsportolók).

Élsport az országban a legjobbak versenyrendszere. Célja kiemelkedő országos és nemzetközi
sikerek elérése. Profi körülmények, szerelések, profi bérek, főállású edzők, az országos egyéni és
csapatversenyek legeredményesebb egyéni és csapat szereplés, nemzetközi versenyeken való
rendszeres részvétel, illetve sikerek jellemzik. Célja továbbá az országosan kiemelkedő
teljesítményt nyújtó utánpótláskorúak foglalkoztatása saját nevelésből illetve versenysportkluboktól
leigazolással.
A sportszervezetek közül jelenleg az élvonalban szerepelnek a Kecskeméti TE Kft. labdarúgó, a
Kádár Kecskeméti Röplabda Club felnőtt férfi, a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club felnőtt rögbi
csapatai, valamint az UNIVER KTE Kft. férfi és női asztaliteniszezői.
Az egyéni sportágak tekintetében legeredményesebb a cselgáncs, a birkózás, a búvárúszás és az
ökölvívás. De színvonalas munka folyik a súlyemelés, az atlétika, a sakk, az úszás, valamint a
küzdősportok és a lovassport különböző szakágaiban is.
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Az élsport csúcsa a négyévente megrendezésre kerülő olimpiai játékokon, illetve a nem olimpiai
sportágaknál a Világjátékokon történő részvétel. Az elmúlt időszakban városunk sportolói közül
többeknek megadatott ez a lehetőség és néhányan kiemelkedő eredményt értek el szereplésük során
(Majoros István, Messzi István, Szellő Imre).
Versenysport az élsport előszobája. Célja minél nagyobb területi és országos sportsikerek elérése, a
sportoló folyamatos fejlődése révén az élsportba kerülés. Itt folyik a tehetségek kiválasztása,
menedzselése, a sportági sajátosságok szerinti szakmai fejlesztés. A felnőtt korú versenyzők mellett
a legjobb utánpótlás versenyzők is együtt versenyeznek a felnőtt versenyeken. Országos
versenyrendszerben rendszeresen indulnak a versenyzői, a sportági sajátosságoktól függően a
nemzeti csapatbajnokság 2-3 osztályában indulnak a csapatok. Jellemzően nagy létszámú utánpótlás
neveléssel foglalkoznak. Esetenként főállású, de elsősorban mellékfoglalkozású edzők irányítják a
szakmai munkát. A versenyzők között vannak profik és amatőrök egyaránt. A sportfelszereléseket a
sportszervezet és a sportoló közösen finanszírozza.
A versenysport jelenlegi meghatározó csapatai a sportág második vonalába tartozó Kecskeméti TE
Duna Aszfalt férfi kosárlabda és a Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület felnőtt csapata,
valamint a Kecskeméti Sportiskola felnőtt férfi vízilabda csapata.
Egyéni sportágak tekintetében a súlyemelés, az atlétika, a sakk, az úszás, a vívás, valamint a
küzdősportok és a lovassport különböző szakágaiban folyik versenysport színvonalú munka.
2./ Szabadidősport – rekreáció
A két terület célját, formáját tekintve nagy átfedésekkel bír. A szabadidősportra inkább jellemző az
alacsonyabb szintű versenyrendszer működtetése, míg a rekreáció inkább az egyén saját maga
késztetésén alapul, önmagában valósul meg.
a.) Szabadidősport
A szabadidősport kedvtelésből, a szabadidő hasznos eltöltése céljából, az egészség megőrzésének
érdekében végzett sporttevékenység, testedzés.
A szabadidősport rendezvények a részvételi lehetőségek szerint városi szintű, a lakosság minden
tagja számára nyílt vagy zárt rendszerű, meghatározott csoport, réteg, korosztály stb. tagjai számára
szervezett események lehetnek.
Rendszeresség szempontjából megkülönböztetjük a bizonyos időközönként rendszeresen
megrendezésre kerülő hagyományos rendezvényeket és az alkalmanként - általában egyszer –
szervezett sporteseményeket.
A szabadidősportot művelők közé kerülhetnek a koruk, tehetségük vagy éppen a rosszabb
körülmények miatt versenysportból leszakadt versenyzők, illetve olyanok, akik rendszeresen csak
fiatal korukban sportoltak, vagy egészségük érdekében kezdtek foglalkozni a testmozgással.
Kecskeméten mintegy 20-30 szabadidősportos sportszervezet van, amelyek közül jellemző
elsősorban a futással illetve természetjárással foglalkozó, de vannak technikai és egyéb, klasszikus
sportágakat űző egyesületek is.
b.) Rekreáció
Szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és
mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, a
testi-lelki teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember. A
rekreáció egyik célja az ember egészségének megszilárdítása, illetve szükség szerinti megújítása,
harmonikus életvitele kialakítása, a jó közérzet, a jóllét, a jó minőségű élet megteremtése. Lehet
sportszervezetek és egyéb más közösségi szervezetek, illetve üzleti sportvállalkozások keretén belül
művelni. A sportvállalkozáson kívül e terület nem tud folyamatosan létezni önkormányzati
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támogatás nélkül.
3./ Iskolai testnevelés és diáksport, utánpótlás-nevelés és sportiskolai képzés, valamint a
mindennapos testnevelés
A, Iskolai testnevelés és diáksport
Az iskolai testnevelés és a diáksport elsődleges célja, hogy a tanulók minél nagyobb részének
biztosítsa a rendszeres testmozgás lehetőségét, a módszeres testedzést. A diáksport területén
emellett célként jelenik meg a tanulók által képviselt közoktatási intézmények hírnevének,
tekintélyének növelése, a sportoló fiatalok iskolájukhoz való tartozásának erősítése. Felmenő
rendszerű versenyrendszerben is részt vesznek az iskolák diákjai.
További nagyon fontos cél az iskolában sportoló fiatalok továbbirányítása a sportegyesületek felé.
B, Utánpótlás-nevelés, sportiskolai képzés
Utánpótlás korú sportolónak számít az a gyermek vagy fiatal, aki valamilyen sportszervezetben
rendszeresen sporttevékenységet folytat, hetente többször edz és részt vesz a korosztálya számára
szervezett versenyeken, valamint sportpályafutása, eredményei és motivációja alapján lehetősége van
felnőtt élsportolóvá válni.
Mind a sportiskolai képzésnek, mind a sportszervezeti keretek között zajló utánpótlás-nevelésnek
célja Kecskemét város minőségi sportjának fejlesztése, az országos és nemzetközi versenyeken
történő minél eredményesebb szereplés elősegítése. További cél a fiatalok szabadideje hasznos
eltöltésének biztosítása, a közösségi érzés erősítése, a rendszeres testedzés iránti igény
megteremtése.

Tehetségük és eredményeik alapján a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési, valamint a Héraklész Bajnok
Programban több sportág (atlétika, asztalitenisz, birkózás, stb.) kecskeméti képviselője is részt vesz.
C, Mindennapos testnevelés
Az iskolai tanrendbe beépítve, folyamatosan egyre több évfolyam kapcsolódik be a programba.
Célja, hogy minél több fiatal mozogjon, kezdjen el rendszeresen sportolni.
4./ Fogyatékosok sportja
A fogyatékos személyek sportja kiterjed minden sérült – károsodott – ember bármilyen célú, fajtájú
és eredményességű sporttevékenységére a napi fizikai aktivitástól a teljesítmény-centrikus
versenysport legmagasabb csúcsáig, minden fogyatékossági területen. A nemzetközi, valamint a
hazai gyakorlatban is a fogyatékos emberek sportja a mozgás-, látás-, hallás- és értelmi
fogyatékosságokkal élő, valamint a szervátültetett személyek sportját jelenti.
Fogyatékosság esetében módosul a sporttevékenység alapvető személyi feltétele. A különböző
fogyatékosságok az átlagtól eltérő szomatikus és funkcionális rendellenességekkel, eltérő egészségi
állapotokkal, módosult mozgási képességekkel és olyan következményekkel járhatnak, amelyek
a sporttevékenységet és annak fajtáját indikálják vagy kontra indikálják,
megváltoztatják a sportolás környezeti feltételeit,
sajátos sportági tartalmi feltételeket, szabályokat, versenyrendezési feltételeket indokolnak.
Kecskeméten elsősorban a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sport Egyesülete és a Humán Rehab
SE foglalkozik a fogyatékos sportolók versenyeztetésével. Legismertebb fogyatékos kecskeméti
élsportoló Boronkay Péter paratriatlon világ- és Európa bajnok.
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A sport és szabadidős civil szervezetek aktív szervezői, rendezői és résztvevői a városi családi
sporteseményeknek. Az elmúlt időszak legnagyobb ilyen programjai a Vásárhelyi Félmaraton és
Családi Futófesztivál, a K&H Olimpiai Futónap, a Hírös Félmaraton, a Rotary Futás, a Szilveszteri
Futás, valamint a Domb Futás versenysorozat voltak, amelyek lebonyolításában olyan helyi
szabadidősport szervezetek működtek közre, mint például a BORÓKA Szabadidősport Egyesület,
az Izomláz Szabadidősport Egyesület, a Iustitia Sport és Kulturális Egyesület vagy a Kecskeméti
Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Clubja.
Komoly igény mutatkozik a természethez kötődő sporttevékenységek, túrák megszervezésére is,
hiszen a test megmozgatásán túl ezek a túrák a csapatépítés szellemében telnek, illetve segítenek
betekintést engedni hazánk természeti csodáiba. Ennek a kikapcsolódási formának a
népszerűsítésében élen jár az Kecskeméti ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát Egyesület, a Pedagógus
Életerő Klub, a Pedagógus Sportkör, a Tájak-Korok-Múzeumok Kecskemét Városi Szervezete és a
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Clubja.
Az ágazatban működő civil szervezetek feladata a diáksport koordinálása, valamint a gyermek- és
ifjúsági sportrendezvények szervezése is. Diáksport terén kiemelkedő eredmény és teljesítmény,
hogy a kecskeméti fiatalok rendszeres résztvevői a Nemzetközi Gyermek Játékoknak, és a
delegációk kialakításakor a Kecskemét Városi Diáksport Egyesület véleménye rendkívül fontos
támpont. Kecskemét ugyanakkor jelentős diáksport-események rendezését is vállalja, ilyen például
a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács és az
önkormányzat által közösen megrendezett kosárlabda diákolimpiai országos döntő, vagy a Szent
Imre Diáksport Egyesület által megrendezett országos kézilabda, kosárlabda, röplabda és labdarúgó
bajnokság a katolikus iskolák diákjai számára.
Kiemelkedő nemzetközi eseménye az ágazatnak az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány
által immár hagyományosan Kecskeméten megrendezésre kerülő Gyermekotthonok Európa Kupa
Döntője. A versenyen a részt vevő csapatok több sportágban is összemérik tudásukat,
szabadidejükben pedig a várossal ismerkednek, kulturális rendezvényeken vesznek részt és
strandolni járnak.
A kecskeméti sporttal foglalkozó civil szervezetek rendkívül fontosnak tartják az olimpiai eszme
népszerűsítését, a sport témájú kiállítások és programok szervezését, valamint Kecskemét olimpiai
emlékeinek ápolását. A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre emléktábla avatással,
könyvkiadással, sporttörténeti kiállítás szervezésével teljesíti ezeket a célkitűzéseket.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: 2010-ben Kecskemét
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága munkája
segítésére jött létre a 3/2010. (X.25.) KVB. sz. határozat alapján a Sport Munkacsoport, amelynek
egyik feladata a megye és a város területén működő, testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi
szervezetekkel történő együttműködések kezdeményezése és koordinálása.
Az Önkormányzat és az ágazat civil szervezetei közötti együttműködés szép példája az eddig két
alkalommal megrendezett Városi Sportnap, ahol a sportági bemutatók keretében nyílik az
egyesületek számára alkalom a sportszerető városlakókkal való közvetlen találkozásra és
egyesületeik népszerűsítésére. 2012-ben a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre
kezdeményezésére Kecskeméten zajlott a Magyar Olimpiai Akadémia Vándorgyűlése, amelyen a
nyári olimpiai játékokat megelőzően a magyar csapat felkészülése, illetve a vízilabda és az úszás
sportágak hazai helyzete volt a téma. Mindezek mellett korábbi olimpiai bajnokok köszöntésére, a
Kecskemét Sportjáért Díj átadására és a 2011/2012-es évad kiváló sportolóinak díjazására is sor
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került.
A Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége szervezésében, az önkormányzat támogatásával valósult
meg Kecskeméten 2010-ben és 2011-ben a Nagy Sportágválasztó rendezvény, ahol a gyerekek és
szüleik megismerkedhettek a helyi klubok és egyesületek által kínált sportválasztékkal, valamint
személyesen találkozhattak a helyi élsport jeles képviselőivel is. Sajnos a rendezvény a nagy sikerek
ellenére 2012-ben nem került megrendezésre, viszont 2013-ban ismét sikerült megszervezni
olimpiai és világbajnok sportolók vendégszereplésével.
Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: Az önkormányzat a sporttal és
szabadidővel foglalkozó civil szervezeteket is támogatja a Városi Támogatási Programban erre a
célra elkülönített keretösszegből, amely 2012-ben 39.000.000 forint volt. Az ágazat civil
szervezeteinek forrásigényét szemlélteti, hogy erre a keretösszegre 105.123.796 forintnyi
támogatási igény érkezett. A pályázatot benyújtók között egyaránt megtalálhatók voltak az
alapítványok, egyesületek, sportklubok és szakosztályok, valamint a diáksport egyesületek is.
A legtöbb pályázat, 47 db, a város lakossága szabadidősportjának, kiemelt jelentőséggel bíró, nagy
tömegeket megmozgató rendezvények lebonyolításának támogatására érkezett. 32 pályázat a
gyermek- és ifjúsági sport, diáksport témakört érintő programokra érkezett, 15 pedig a 2012. évi
költségvetésben nevesített támogatásban nem részesült versenysport-szervezetek működésének és a
2012. évi Nyári Olimpiai Játékokon, kvalifikációs versenyeken résztvevő sportolók felkészülésének
támogatását célozta meg. Egyaránt 8-8 pályázat érkezett a fogyatékkal élők sportolásához szükséges
feltételrendszer biztosítására, versenyekre történő felkészülésre és részvétel támogatására, valamint
a sportcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartására és működtetésére.
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5.5 Egészségügyi civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: Számos tudományos kutatás és
népegészségügyi statisztikai adat igazolja, hogy a magyar lakosság egészségi állapota - függetlenül
az életkortól- sajnos rosszabb, mint a nemzetközi átlag. Az egészségközpontú gondolkodás
népszerűsítésében, a megelőzés fontosságának hangsúlyozásában, a tudományos kutatásban, az
információnyújtásban, a rászorulók segítésében vagy az egészséges életmódra nevelésben a
kecskeméti egészségügyi civil szervezetek döntő szerepet játszanak. Az egészségügyi civil
szervezetek az ágazat szinte minden szakterületén jelen vannak, és áldozatos munkájukkal és
szakértelmükkel hozzájárulnak a város lakossága életminőségének javításához.
Az egészségügyi civil szervezetek egyik legfontosabb és talán legkézenfekvőbb működési területe a
különböző gondozási-ápolási tevékenységekben és ellátási formákban való részvétel. Hiánypótló
feladatot lát el ebben a vonatkozásban az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, amely
segítséget kíván nyújtani mind az otthoni ápolás, mind pedig egy később létesítendő Hospice Ház
eredményes működésének támogatásában. Ugyanez az alapítvány szervezi Kecskeméten az egyre
ismertebbé váló Méltóság Mezeje Programot, amelynek célja az életük végén járó súlyos betegek
humánus ellátásához szükséges nyitott társadalmi kontextus megteremtése. A betegekért, a
reményért és a cselekvő szolidaritásért évente szervezett kampányesemény az emberi méltóságra és
a társadalmi felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet.
Ugyancsak az otthoni ápolás lehetőségének megteremtése és támogatása az egyik célkitűzés a
Smaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete számára,
amivel hozzájárulnak a betegek sikeresebb rehabilitációjához.
Mivel egyre jobban érezhető a lakosság körében a fokozódó igény a különböző népbetegségek
felismerését és megelőzését szolgáló elérhető szűrések és az ezekkel a betegségekkel kapcsolatos
felvilágosító tevékenység iránt, az egészségügy területén működő civil szervezetek igyekeznek
ilyen szolgáltatásokat is elérhetővé tenni a kecskemétiek számára. Kiemelkedik ezen tevékenységek
közül az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alalpítvány kistérségi szűrési programja, a Procurator
Alapítvány által különböző nagyobb szabású rendezvényeken végzett urológiai és ortopéd szűrések,
vagy a Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete által szervezett Diabétesz
Világnapi rendezvény, ahol testzsír, vércukor és vérnyomásmérés egyaránt a résztvevők
rendelkezésére áll. Ugyancsak kiemelt tevékenység a kardiológiai területen végzett lakossági
felvilágosítás és szűrőprogramok szervezése az Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus
Megelőzésére gondozásában. Az említett alapítvány különböző szórólapok, tájékoztató kiadványok
összeállításában, tanácsadásban, előadások, szakmai napok szervezésében és lebonyolításban vesz
rész. Hasonló célokat tűzött maga elé a Magyar Nemzeti Szívalapítvány is, amelynek célja a szívérrendszeri betegségek visszaszorítása annak érdekében, hogy azok ne legyenek a vezető halálokok,
valamint a korai rokkantság egyik fő előidézői Magyarországon.
A kecskeméti egészségügyi civil szervezetek fontos szerepet játszanak az egyes egészségügyi
szakterületekhez kötődő szakellátások, tudományos és szakmai tevékenységek, képzések,
eszközbeszerzések terén is. Ezek a tevékenységek talán kevésbé nevezhetők klasszikus civil
területeknek, inkább szakmai jellegűek, a város lakosai számára nyújtott magas szakmai színvonalú
hozzáadott értékük miatt azonban feltétlenül említést érdemelnek.
A Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Alapítvány 1992 óta működik, a pszichiátriai betegek
ellátásának javítását kívánja szolgálni Kecskeméten és vonzáskörzetében. Tevékenységének egyik
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fő iránya a szakmai képzések, konferenciák szervezése, a régió mentálhigiénés prevenciójának
támogatása, a másik pedig a pszichiátriai rehabilitáció lépcsőzetes rendszerének, ezen belül is a
foglalkozási rehabilitáció kialakításának, fejlesztésének segítése.
Szakmai és laikus körökben egyaránt nemzetközi elismertségre tett szert az 1991-ben létrehozott
Hírös Manus Alapítvány. Az Alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy Kecskeméten is legyen
magas szintű kéz- és mikro sebészeti traumatológiai ellátás. Az alapítvány kiemelt hangsúlyt fektet
a tudományos munkák és szakmai továbbképzések, új műtéti eljárások bevezetésének támogatására.
Elsősorban a Kecskeméti Megyei Kórházban dolgozó kézsebész és traumatológus orvosok,
gyógytornászok, műtősnők és más egészségügyi dolgozók rendszeres továbbképzését segíti.
Támogatja a hazai és nemzetközi fórumokon történő részvételeket és tapasztalatcsere lehetőségeket.
Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: 2012-ben a Városi Támogatási
Programon belül egészségügyi programok pályázati előirányzatra összesen 3.000.000 Ft állt a
pályázók rendelkezésére. Erre a keretösszegre 8.060.432 Ft igény érkezett be. Összesen 23 pályázat
került elbírálásra, amelyből 14-et nyújtott be valamely civil szervezet.
A legnépszerűbb támogatási cél a civil szervezeti pályázók körében az emberek egészségi állapotát
javító programok szervezésének támogatása volt, erre 10 civil szervezet nyújtott be pályázatot, ami
jól mutatja, hogy a szakterületen működő egyesületek, alapítványok leginkább a lakosság körében,
terepen végzett tevékenységeket tartják fontosnak, és ezekhez várnak anyagi támogatást az
önkormányzattól.
2-2 pályázat érkezett az egészségügyi ellátás színvonalát és hatékonyságát javító programok
szervezésének, illetve az egészségügyi felszerelés, gép és műszerbeszerzés, informatikai fejlesztés
támogatására. Ez utóbbi terület nyilvánvalóan komoly anyagi erőforrásokat igényel, amelyek
megteremtésére a Városi Támogatási Program kínálta lehetőségek nem feltétlenül elegendőek.
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5.6 Szociális civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: A Kecskeméten ezen a szakterületen működő
civil szervezetek egyaránt részt vállalnak a szociális szolgáltatások kínálatának bővítéséből,
valamint ezen szolgáltatásoknak a minél szélesebb rétegek számára való hozzáférhetővé tételéből is.
A szociális szolgáltatást nyújtó kecskeméti civil szervezetek tevékenységi köre kiterjed a házi
segítségnyújtás tevékenységére, a támogató szolgálatra, az utcai szociális munkára éppúgy, mint az
alacsony küszöbű ellátásra, a szenvedélybetegek közösségi ellátására, a pszichiátriai betegek
közösségi ellátására, illetve a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására,
valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinálására is.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: A Kecskeméten a
szociális ágazatban működő civil szervezetek között több olyan is található, amely
feladatátvállalási/közszolgáltatási szerződés keretén belül kötelező vagy önként vállalt
önkormányzati feladatot vállal át. Ezek a feladatátvállalások nemcsak az önkormányzatra rótt
terheken enyhítenek, hanem az érintettek számára is magas szakmai színvonalú, a rászoruló
felnőttek és gyermekek iránt elkötelezett szolgáltatásokat biztosítanak.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
között 2004. december 20-án jött létre ellátási szerződés a családok átmeneti otthona ellátás
biztosítása érdekében, valamint 2003. december 22-én született meg a népkonyhai ellátás
Kecskeméten való biztosítására vonatkozó szerződés ugyanezzel az egyesülettel. A 2011. május 12én létrejött újabb ellátási szerződés értelmében a civil partner különböző feladatok és szolgáltatások
teljesítését vállalja a Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása érdekében.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az SOS-Gyermekfalu Magyarországi
Alapítványa között 2009. január 7-én jött létre a helyettes szülői ellátás biztosítására vonatkozó
ellátási szerződés, amely 2011. december 1-ig volt hatályos. 2011 decemberében került sor a
határozatlan időre szóló új ellátási szerződés aláírására ebben a tárgyban a felek között.
2010. június 25-én gyermekvédelmi szakellátás tárgyban - ugyancsak Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa között – nagy
jelentőségű ellátási szerződés jött létre. Ezt a szerződést a felek azon gyermekek és fiatal felnőttek
otthont nyújtó és utógondozói ellátására kötötték, akikre vonatkozóan a Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklet, kiegészítő szabályok 9.
pontjának 5-6. francia bekezdése szerint az ellátási kötelezettség Kecskemétet (mint megyei jogú
várost) terheli. Mivel a feladat 2013. január 1-jétől állami feladat lett, ez az ellátási szerződés
megszűnt.
A kecskeméti civil, illetve egyházi szervezetek által végzett szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatásait a következő táblázat tartalmazza:

Fenntartó/Szolgáltató
helyettes szülői ellátás
SOS-Gyermekfalu Magyarországi
Alapítványa
(Kecskeméti Gyermekfalu: Kecskemét,
Vízmű 22. )
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HUMÁN-REHAB Kiemelkedően
Közhasznú Egyesület
Kecskemét, Mikszáth K. krt. 1.

BAUTIS Gondozási Ápolási és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
BAUTIS Szociális Szolgáltató Központ
Kecskemét, Serleg u. 20.
SION Nyugdíjasház és Gondozási
Központ
Kecskemét, Budai u. 8-10.
SION Nyugdíjasház és Gondozási
Központ
Idősek Klubja

- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:
30 férőhely
- fogyatékos személyek nappali ellátása: 40 férőhely
- rehabilitációs célú lakóotthon (Semmelweis u. 35.):
8 férőhely
- külső foglalkoztató általi fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
étkeztetés,
házi segítségnyújtás – 450 fő
idősek nappali ellátása – 60 férőhely
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
idősek nappali ellátása – 60 férőhely
szociális étkeztetés

Kecskemét, Szarvas u. 3.
SION Nyugdíjasház és Gondozási
Központ
Idősek Klubja
Kecskemét, Fráter György u. 2.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület
Kecskeméti Csoport Gondviselés Háza
Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület
Komplex Hajléktalanellátó és
Rehabilitációs Központ
Kecskemét, Matkói út 20.
Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány
MoFa Segítő Ház- Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
Kecskemét, Mária krt. 1.
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Kecskemét, Fecske u. 20.

Kecskeméti Pro Homine Alapítvány
Kecskeméti Integrált Támogató
Szolgálat
Kecskemét, Irinyi u. 62.
Kecskeméti Jóléti Egyesület Szociális
Ellátó Központ
Kecskemét, Nyíri út 37. fsz. 20.

idősek nappali ellátása – 40 férőhely

családok átmeneti otthona – 21 férőhely,
nappali melegedő – 70 férőhely,
népkonyhai étkeztetés,
utcai szociális munka
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye – 21 férőhely,
hajléktalanok otthona – 28 férőhely,
hajléktalanok átmeneti szállása – 13 férőhely,
éjjeli menedékhely – 39 férőhely,
nappali melegedő – 45 férőhely,
utcai szociális munka
házi segítségnyújtás

alacsonyküszöbű ellátás,
szenvedélybetegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása – 30
férőhely,
támogató szolgálat

támogató szolgálat,
utcai szociális munka
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Wojtyla Ház Szociális Ellátó és
Szolgáltató Nonprofit Kft
Kecskemét, Egressy u. 5/B.
„Silencio” Étkeztetési Szolgálat
Kecskemét, Csabay G. krt. 1.

népkonyhai étkeztetés

„Silencio” Nappali Melegedő
Kecskemét, Csabay G. krt. 1.

nappali melegedő – 36 férőhely

„Silencio” Hajléktalanok Átmeneti
Szállása és Éjjeli Menedékhelye
Kecskemét, Csabay G. krt. 1.
Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió Segítő Szolgálat
Ellátottak számára nyitva álló helyiség:
Kecskemét, Klapka u. 9-11. fszt. 6/B.
Huncutkák Családi Napközi Szolgáltató
Nonprofit Betéti Társaság
Huncutkák Családi Napközi
Kecskemét, Széchenyi krt. 9.
Hetényi Élettér Képességfejlesztő és
Családi Napközi Alapítvány
Kerekerdő Családi Napközi
6044 Kecskemét-Hetény, Külsőnyír 101/D.
Szivárvány Családi Napközi Betéti
Társaság
Békabölcsi Családi Napközi
Kecskemét, Jókai utca 11.
Mókusvár Szolgáltató Kft.
Mókusvár Családi Napközi
Kecskemét, Pelikán u. 23.
Kecskeméti Micimackó Óvoda
Közhasznú Alapítvány
Zsebibaba Családi Napközi
Kecskeméti Micimackó Óvoda
Közhasznú Alapítvány
Kanga Családi Napközi
Kecskemét, Fácán utca 2.
Minizsenikért Alapítvány
Minizsenik Játszóház és Családi
Napközi
Kecskemét, Ballószög 121/A.
Unikornis Gyermek-Művészeti
Alapítvány
Tapsi Füles Családi Napközi
Kecskemét, Ferenczy Ida u. 5. II/9.
Kinderovi Alapítvány
Családi Napközi III.
Kecskemét, Duna u. 20.
Kinderovi Alapítvány
Játszóház I.
Kecskemét, Duna u. 20.
Kinderovi Alapítvány
Családi Napközi I.
Kecskemét, Duna u. 19.

hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye – 72
férőhely

szociális étkeztetés

étkeztetés,
házi segítségnyújtás – 750 fő
családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely
családi napközi – 7 férőhely
családi napközi – 5 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 5 férőhely

családi napközi – 7 férőhely
alternatív napközbeni ellátások-játszóház
családi napközi – 7 férőhely
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Kinderovi Alapítvány
Kinder Ovi Családi Napközi II.
Kecskemét, Duna u. 19.
Kinderovi Alapítvány
Családi Napközi IV.
Kecskemét, Duna u. 22.
Kinderovi Alapítvány
Családi Napközi V.
Kecskemét, Duna u. 22.
Kinderovi Alapítvány
Kinder Ovi Családi Napközi I.
Kecskemét, Duna u. 19.
Kinderovi Alapítvány
Játszóház II.
Kecskemét, Duna u. 19.
Kinderovi Alapítvány
Játszóház III.
Kecskemét, Duna u. 22.
Kadafalvi Gyermekekért Alapítvány
Rumcájsz Családi Napközi
Kecskemét, Szarka u. 36.
Hetényi Élettér Képességfejlesztő és
Családi Napközi Alapítvány
Napház Családi Napközi
6044 Kecskemét- Hetény, Külsőnyír
101/D.
Frankenberger a Minőségi Oktatásért
Nonprofit Kft.
Mocorgók Családi Napközi
Kecskemét, Vak Bottyán u. 15.
Frankenberger a Minőségi Oktatásért
Nonprofit Kft.
Mocorgók Családi Napközi I.
Kecskemét, Vak Bottyán u. 15.
Tel.: 06-70/503-1101
Pitypang Virágai Oktatási Alapítvány
Búzavirág Családi Napközi
Kecskemét, Egyetértés u. 19.
Tel.: 76/382-047, 06-70/524-8420
Pitypang Virágai Oktatási Alapítvány
Pitypang Családi Napközi
Kecskemét, Egyetértés u. 19.
Tel.: 76/382-047, 06-70/524-8420
Keresztút Gyermek-, és Ifjúságsegítő
Közhasznú Keresztény Egyesület
Bárka Családi Napközi
Kecskemét, Felsőszéktó 35.
Keresztút Gyermek-, és Ifjúságsegítő
Közhasznú Keresztény Egyesület
Szivárvány Családi Napközi
Kecskemét, Felsőszéktó 35.
Kardela Novum Nonprofit Kft.
Hétpettyes Bölcsi-Ovi Családi Napközi
1.

családi napközi – 7 férőhely
családi napközi – 7 férőhely
családi napközi – 7 férőhely
alternatív napközbeni ellátások-játszóház
alternatív napközbeni ellátások-játszóház
alternatív napközbeni ellátások-játszóház
családi napközi – 7 férőhely
családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 5 férőhely

családi napközi - 5 férőhely

családi napközi – 5 férőhely

családi napközi – 5 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely
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Kecskemét, Jókai u. 12/2.
Kardela Novum Közhasznú Nonprofit
Kft.
Hétpettyes Bölcsi-Ovi Családi Napközi
2.
Kecskemét, Jókai u. 12/2.
Bambino-Ház Nonprofit Kft.
Bambino-Ház 1.
Kecskemét, Szolnoki. u. 35.
Bambino-Ház Nonprofit Kft.
Bambino-Ház 2.
Kecskemét, Szolnoki. u. 35.
„Kikelet-Csana-Nonprofit” Oktatási és
nevelési Kft.
Ringató Családi Napközi I.
Kecskemét, Nagykőrösi u. 40.
„Kikelet-Csana-Nonprofit” Oktatási és
nevelési Kft.
Rügymozdító Családi Napközi II.
Kecskemét, Nagykőrösi u. 40.
„Kikelet-Csana-Nonprofit” Oktatási és
nevelési Kft.
Szorgoskodó Családi Napközi III.
Kecskemét, Nagykőrösi u. 40.
Aranykapu Gyermekházat Támogató
Alapítvány
Aranykapu Bölcsőde Családi Napközi
Kecskemét, Serfőző u. 21.
Aranykapu Gyermekházat Támogató
Alapítvány
Aranykapu Tanoda Családi Napközi
Kecskemét, Serfőző u. 21.
AnnMark Hungary Bt.
Öt pötty kreatív foglalkoztató játszóhely
Kecskemét, Nyíl u. 9/B.

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely,
alternatív napközbeni ellátás
családi napközi – 7 férőhely,
családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

családi napközi – 7 férőhely

alternatív napközbeni ellátás

Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: A Városi Támogatási Program
keretében 2012-ben 4.000.000 Ft támogatási keretösszeg állt rendelkezésre szociális tevékenységet
folytató szervezetek pályázatainak támogatására. A benyújtott 51 pályázat közül 29 köthető civil
szervezethez, ebből 19 pályázat a rászorult vagy hátrányos helyzetű csoportok részére szervezett új
és működő szakmai programok támogatására irányult, míg 10 pályázat a rászorult vagy hátrányos
helyzetű családok támogatását jelölte meg célul.
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5.7 Idősügyi civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: Az idősüggyel foglalkozó kecskeméti civil
szervezetek célja az idősek érdekeinek védelme, társadalmi megbecsülésük erősítése, egészségi
szükségleteik kielégítésének támogatása. Ezek a civil szervezetek kiemelkednek szervezettségükkel,
folyamatosan nagy létszámban képviseltetik magukat a különböző városi rendezvényeken.
Programjaikból kiemelendők a kulturális összejövetelek, kirándulások, valamint a rendkívül nagy
részvétellel és kiemelkedő sikerrel zajló bibliaismereti vetélkedő, amelynek szervezője a
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége. A vetélkedő különlegességét az adja,
hogy a részt vevő csapatok a nemzedékek közötti együttműködés jegyében oly módon kerülnek
kialakításra, hogy mindegyikben két nyugdíjas és két általános iskolai diák kap helyet. A vetélkedő
másik sajátossága, hogy ökumenikus, részt vesznek benne katolikus, református, evangélikus és
baptista csapatok is.
Az ágazat civil szervezetei tovább folytatják példaértékű, a generációk közeledését elősegítő
programjaikat, például az „Egy klub – egy iskola” mozgalmat. Ennek lényege az, hogy egy-egy
nyugdíjas klub partnerséget alakít ki egy-egy általános iskola tanulóival, és közös kulturális
programokat, kirándulásokat szerveznek. A mozgalom keretén belül minden évben sor kerül
komolyzenei koncertekre, amelyeket fiatalok és idősek közösen adnak. Ugyancsak közösen vesznek
részt a mozgalom idősebb és fiatalabb tagjai környezetvédelmi, városszépítő tevékenységekben is,
valamint olyan programok is színesítik az együttműködést, mint a közös disznóvágás, amelynek
végén közös kóstolót kaptak idősek és fiatalok.
Rendkívül sok érdeklődőt vonzanak az idősügyi civil szervezetek által szervezett kulturális
rendezvények, amelyeken éves viszonylatban átlagosan 10.000 idős ember vesz részt. A változatos
kulturális programok között egyaránt megtalálhatók a versmondó- és dalversenyek, a
humorfesztiválok, a különböző városrészi napokon való fellépések, az idős alkotók munkáit
bemutató kiállítások, vagy a nagy népszerűségnek örvendő Idősek Akadémiája rendezvénysorozat
is. A kecskeméti időseket képviselő és tömörítő szervezetek rendszeres résztvevői az évente
ismétlődő országos rendezvényeknek is, mint például a szolnoki szavaló verseny, a budapesti
Idősek Világnapja, a kiskőrösi népdalos találkozó, a csongrádi és siófoki dalos találkozók és a
keceli virágkiállítás. A civil szervezetek népszerű programjai az ország különböző részeire
szervezett kulturális kirándulások, zarándoklatok és múzeumlátogatások is.
Nagy hangsúlyt fektetnek az idősügyi civil szervezetek az egészség megőrzésére, az időskori
sportolási lehetőségek biztosítására és a gyógyturizmusra is. Ezen a területen fontos rendezvények a
különböző témájú, rendszeres egészségügyi előadások, a gyógyfürdő látogatások, a Séta az
egészségért program, amelynek keretén belül a Megyei Kórház munkatársai ingyenes vércukor- és
vérnyomásmérést végeznek, az idősek tornája, illetve az országos sportvetélkedőkön való részvétel.
A kecskeméti idősügyi civil szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak a határon túl élő magyarokkal
történő kapcsolattartásra és továbbfejlesztésre is. Élő cserekapcsolat alakult már ki marosvásárhelyi
nyugdíjasokkal, illetve jelenleg van folyamatban a galántai idősekkel való kapcsolatfelvétel.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: A 75/2011. (III.31.)
KH. számú határozattal elfogadott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú
Idősügyi Koncepciója az az önkormányzati stratégiai dokumentum, amely az önkormányzat
idősekkel kapcsolatos alapelveit, céljait és feladatait részletesen tárgyalja. Az általános helyzetkép
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és a demográfiai jellemzők bemutatása után a dokumentum ismerteti a Kecskeméten működő idősszervezeteket, az idősek városban betöltött helyét és szerepét, valamint a legfontosabb idősügyi
célokat és feladatokat. Ez utóbbiak közül kiemelten fókuszál a Koncepció a következőkre: az idősek
értékei és kapacitásuk, a segítségre szoruló idősek feltérképezése, generációk közötti kapcsolatok,
ellátások, egészség-sport-kultúra-szabadidő, média, élethosszig tartó tanulás, jogsegélyszolgálat és
esélyegyenlőség. Az Idősügyi Koncepció együttműködő partnerei az Idősügyi Tanácsban is állandó
vagy meghívott jelleggel jelen lévő szakmai és civil szervezetek, valamint az időseket képviselő
szervezetek.
Rendkívül fontos esemény az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködés
vonatkozásában az Idősügyi Tanács 2009-es életre hívása, amely konzultatív, véleményező,
javaslattevő és egyes esetekben döntéshozó testületként működik, és amelyben civil szervezetek is
képviseltetik magukat. A Tanács feladatai rendkívül sokrétűek, a következő tevékenységekben vesz
részt aktívan:
 A kecskeméti idősek érdekeinek képviselete, védelme;


A generációk közötti kapcsolat, szolidaritás erősítése;



Az információáramlás biztosítása, közvetítése;



Művelődési, oktatási, képzési lehetőségek összehangolása;



Az együttműködés kialakítása és erősítése az idősekkel foglalkozók között;



Évente egy alkalommal jelentést készít a Közgyűlés felé;



Évente egy alkalommal 4 főt „Kecskeméti Idősekért” díjban részesít.

Kiemelt idősügyi partnere az önkormányzatnak a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi
Szövetsége, amelynek 31 klub a tagja. Az önkormányzat 2007 decembere óta a Városházán biztosít
ingyenesen irodát a Szövetség számára. Az önkormányzat anyagi támogatást is biztosít a Szövetség
számára programjaik megvalósítására, ez az összeg 2012-ben 2 millió forint volt. További
számottevő összeg áll rendelkezésre a Városi Támogatási Programon keresztül egyéb idősügyi
programok támogatására, amelyre bármely civil szervezet pályázhat.
Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: A Városi Támogatási Program
idősügyi keretén belül 2012-ben 7 millió forint állt a pályázni szándékozó szervezetek
rendelkezésére, a pályázatokban igényelt összeg 10.902.110 forint volt. Erre a pályázati
előirányzatra 54 db pályázat érkezett be, ebből 29 volt olyan, amelyet valamilyen civil szervezet
adott be.
A 29 civil szervezet által benyújtott pályázat közül 15 célozta meg az idősek részére az országot,
illetve a szomszéd országokat megismertető kirándulások szervezésének támogatását, ezáltal a
határon túl élő magyarok életének megismerését és a nemzeti tudat erősítését, ami jól mutatja az
idős generációk igényét a belföldi és a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és gondozására. 7
pályázat érkezett az idősek kulturális programjainak támogatására, illusztrálva a kultúra iránt
érdeklődés magas fokát ebben a korosztályban.
Annak ellenére, hogy 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás éve volt az
Európai Unióban, a generációk közötti kapcsolatok erősítésére csak 3 pályázat érkezett a Városi
Támogatási Program keretében, tehát ez a terület még tartalmaz kiaknázatlan potenciálokat.
Ugyanez igaz az idősek sportolási lehetőségeinek fejlesztésére is, amely célra csupán 1 pályázatot
nyújtottak be, holott az aktív idősödés egyik kulcseleme a szellemi és fizikai állapot javítása, illetve
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a magyar népegészségügyi mutatók is szükségessé tennék ezen terület fejlesztését. A további 3
pályázat a Kecskeméten működő nyugdíjas klubok segítésére érkezett, ami - figyelembe véve a
kecskeméti nyugdíjas klubok magas számát - azt jelezheti, hogy ezek finanszírozása általában
megoldottnak tekinthető.
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5.8 Környezet- és műemlékvédelmi civil szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: A környezettudatos gondolkodásmód, a
természeti és épített környezet értékeinek megóvása fokozatosan válik egyre fontosabbá a
kecskeméti civil szervezetek körében is, így mára az egyik legnagyobb potenciált rejtő ágazattá vált
ebben a rétegben is. A természet-, környezet- és műemlékvédelmi, a fenntarthatóságot szem előtt
tartó „zöld” civil szervezetek aktivitása növekszik, az ökológiai szemlélet és a környezettudatos
magatartásforma népszerűsítésében játszott szerepük egyre hangsúlyosabb. A természeti és épített
környezet megóvása olyan közös érték, érdek és feladat, amely közös gondolkodásra és cselekvésre
sarkallja a civil szervezetekben tevékenykedő kecskemétieket.
Az ágazatban tevékenykedő civil szervezetek egyik legfontosabb célja és feladata a környezet- és
természetvédelmi oktatásban való részvétel, hiszen a hatékony gyermekkori nevelés az egyik
legjobb eszköz egy környezettudatos nemzedék felneveléséhez. Számos civil szervezet vesz részt a
környezetvédelemmel kapcsolatos nem formális oktatási eseményeken, környezetvédelmi
programokon és projekteken. Kiemelkedő projekt volt ebből a szempontból a Kecskemétiek az
Élhető Környezetért (Zöld Ernyő Projekt). A KEOP pályázaton nyert forrásokból a Kecskeméti
Ifjúsági Otthon koordinálásával számtalan program, rendezvény, vetélkedő igyekezett a
kecskemétiekhez közelebb vinni a környezettudatosság, környezetkultúra, fenntartható életmód
fogalmát. Ezeknek az eseményeknek a megszervezésében és lebonyolításában több civil szervezet
is komoly szerepet játszott, így például a VÁKUM Egyesület, a Körlánc Egyesület, a Messzelátó
Egyesület, a Greendependent Egyesület, a Tudatos Vásárlók Egyesülete vagy a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
1995 óta rendezi meg a Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület - amelynek
tevékenységét 2002-ben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Város
Környezetvédelméért Díjjal ismert el - a Középiskolások Környezet-és Természetvédelmi
vetélkedőjét. A vetélkedőn Kecskemét város középiskoláinak ötfős csapatai adnak számot
környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteikről, és az első három helyezett csapat tagjai és
felkészítő tanárai kapnak jutalmat. Az Egyesület környezet- és természetvédelmi táborok, előadások
és foglalkozások szervezésével is hozzájárul a tanulók hatékonyabb környezeti neveléséhez.
A környezeti nevelést, a hatékony információáramlást szolgálják azok a kampányok, a
Környezetvédelem Jeles Napjaihoz fűződő rendezvények is, amelyeknek ugyancsak kiemelkedő
célja a környezeti ismeretek iskolarendszeren kívüli terjesztése. Bár a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: környezetvédelmi törvény)
előírásainak értelmében ez elsősorban állami és önkormányzati feladat, a civil szervezetek örömmel
vállalnak részt a megvalósításban. Ide tartozó rendezvény például az energiatakarékossági világnap,
a víz világnapja, a csillagos nap föld órája, a föld napja, a madarak és fák napja, az állatok
világnapja vagy a környezetvédelmi világnap. Az ezekhez a rendezvényekhez kapcsolódó
tudományos-ismeretterjesztő, kulturális programokban, bemutatkozó foglalkozásokban több
kecskeméti civil szervezet is közreműködött, például a Porta Egyesület, a KINCS Kecskeméti
Nagycsaládosok Egyesülete, a Mozgalom az Átalakuló Kecskemétért, a Nyitott Szemmel
Egyesület vagy a Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület.
A környezettudatos szemlélet formálását célozta az önkormányzat azon döntése, hogy Kecskeméten
bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Ehhez kapcsolódik a Lakótelepi Gyermekekért
Alapítvány által életre keltett „Gondoskodásból Jeles” elnevezésű program keretében meghirdetett,
karitatív, környezetvédelmi műanyag, hasznos hulladékgyűjtési kampány. Az alapítvány kampánya
a szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható fejlődésünk biztosításában betöltött kiemelt szerepére épül,
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környezettudatos cselekvésre neveli, ösztönzi a fiatalokat és rajtuk keresztül a családokat. A
programot interaktív kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő előadások teszik teljessé. 2013ban már több mint 30 intézmény csatlakozott az alapítvány programjához. Havonta, átlagosan 4.000
kg újrahasznosítható, műanyag hulladék kerül vissza a körforgásba a program keretében. A Nyitott
Szemmel a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért Egyesület által meghirdetett Tapossa laposra! akció is a
környezettudatos szemléletformálást támogatta, amelynek keretében a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai csatlakoztak a szelektív hulladékgyűjtési mozgalomhoz. Hasonló kezdeményezés volt
az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés szervezésében megvalósuló Doboznap is, amelynek
eredményeképpen közel 25.000 darab, vagyis 748 kilogramm italos kartondobozt gyűjtöttek
Kecskemét óvodásai és iskolásai.
Kecskeméten nemcsak a természeti környezet iránt elkötelezett civil szervezetek működnek, hanem
olyanok is, amelyek az épített környezet, a műemléki örökség megőrzését, gondozását tűzték célul
maguk elé. Ezek közül az egyik legjelentősebb az immár 25 esztendeje működő Kecskeméti
Városszépítő Egyesület, amelynek alapvető célja, hogy a demokratikus közélet működésének
megfelelően határozottan véleményt formáljon Kecskemét városfejlesztési és városüzemeltetési
helyzetéről és feladatairól, kifejezésre juttassa a városlakók és az itt működő szervezetek igényeit és
véleményét a városi életminőség folyamatos javítása érdekében. Természetesen az Egyesület
szerepet vállal a témához kapcsolódó tudományos-ismeretterjesztő tevékenységben is, ennek egyik
legutóbbi példája az Egyesület által szervezett előadássorozat „A magyar szecesszió városai”
címmel. Ugyancsak az Egyesület kezdeményezésére és együttműködésével rendezhette meg
Kecskemét 2012-ben a város- és faluvédők országos találkozóját.
Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, az épített és természeti környezet
egészének összehangolt védelme és a fenntartható fejlődés biztosítása a célja a Kecskeméti
Építészek Környezetvédő Egyesületének, amely el kívánja érni az egyensúly megteremtését az
emberi tevékenység és a környezet megóvása között is. A Bács-Kiskun Megyei Műemléki
Alapítvány ugyancsak a műemlékvédelem jelentőségének széles körű megismertetését, valamint a
műemlékvédelem és a köznevelés, közművelődés és idegenforgalom összehangolását tűzte ki célul.
Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: Már a fentiekben is
történt utalás arra, hogy az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések
egyik legtermékenyebb formája a különböző környezetvédelmi, szemléletformáló programokban és
rendezvényekben való együttműködés. Ebbe a sorba tartozik az immár hagyományosan
megrendezésre kerülő Európai Autómentes Nap, amelynek főszervezője az önkormányzat, és
amelynek kísérő programjaiban helyi civil szervezetek is részt vesznek. 2012-ben például az ökogokartozást a KINCS Nagycsaládosok Egyesülete, a kerékpáros programok közül az Öltözz össze a
bringáddal! és a Kerékagy kontroll című programot pedig a Mozgalom az Átalakuló Kecskemétért
szervezte.
2012 tavaszán hirdette meg az önkormányzat a „Zöld Karika” Környezetvédelmi Szemléletformáló
Programot, mely összhangban van az önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervével, valamint az
Aalborgi Chartában megfogalmazott célokkal, melyhez 2000-ben csatlakozott a város. A projekt
célja meggyőző, interaktív formában, megtapasztalható módon bemutatni a környezettudatos
magatartás cselekvési alternatíváját – kiemelten megcélozva ezzel az ifjúságot –, hogy ezzel tovább
növelje a környezettel összefüggő tájékozottságot, illetve hogy pozitív példák bemutatásával
követendővé tegye a környezettudatos cselekvést a fiatalok körében. A program 5 helyszínen
(ifjúsági közösségi térben) 5 játékos ismeretterjesztő előadásból áll, amelyet az adott téma egy-egy
elismert szakértője tart neves kecskeméti sportemberek közreműködésével. A program szakmai
elemeinek kidolgozásában és megvalósításában nagy segítséget nyújtott a Kecskeméti Szatyor
38

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2013. (V.30.) határozatának
melléklete
Közösség Egyesület.
Az önkormányzati-civil együttműködés fontos szegmense ebben az ágazati relációban is a
finanszírozás kérdése. Ennek egyik forrása az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, amelynek
bevételei a települési önkormányzatot illetik meg, amelyet a környezetvédelmi törvény 58. § (4)
bekezdése szerint környezetvédelmi célokra kell felhasználni. Az Alap működtetésének célját,
bevételi forrásait és a felhasználására vonatkozó szabályokat a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12-14. §-a tartalmazza. Az alapban rendelkezésre álló
összegből kerül finanszírozásra az Európai Autómentes Nap, a Környezetvédelem Jeles Napjai
rendezvénysorozat, illetve egyéb környezetvédelmi célú tevékenységek, amelyek megvalósításában
és lebonyolításában civil szervezetek is részt vesznek.
Az ágazat civil szervezetei a Városi Támogatási Programban: A környezet- és műemlékvédelmi
civil szervezetek önkormányzati finanszírozásának másik forrása a Városi Támogatási Programban
ezekre a célokra elkülönített keretösszeg. 2012-ben a Városi Támogatási Program környezetvédelmi
előirányzatán 5.000.000 forint lett elkülönítve, amelyre összesen 15.982.370 forint pályázati igény
érkezett. A beérkezett 52 pályázat közül 27-et nyújtott be valamilyen alapítvány vagy egyesület.
A civil szervezetek által benyújtott pályázatok döntő többsége a környezetvédelmi oktatás,
tudatformálás, környezeti nevelés elősegítése, tájékoztató, oktató és tudományos rendezvények,
vetélkedők szervezéséhez támogatás biztosítása témakörben érkezett, összhangban a civil
szervezetek általános működésével kapcsolatban leírtakkal. 3-3 pályázatot nyújtottak be a helyi
védettségű természeti területek, értékek megőrzése, kezelése, valamint zöldterületek védelmének,
fenntartásának, vagy helyreállításának támogatására, valamint a környezet védelmét elősegítő
tevékenységek elvégzésére, továbbá környezet- és természetvédelmi témájú programok
szervezésének támogatására. Mindössze 1-1 civil szervezet által jegyzett pályázat érkezett városi
kertek kialakításának támogatására, illetve környezetvédelmi innovatív tevékenységek
támogatására.
A Városi Támogatási Program 2012-ben a műemlékvédelmi programok pályázati előirányzatán
6.000.000 Ft keretösszeget biztosított műemlékvédelmi célokra. A 12 beérkezett pályázatban,
amelyek közül csupán kettőt nyújtott be valamilyen civil szervezet, összesen 11.100.376 Ft-ot
igényeltek a pályázók. A 2 beérkezett civil szervezeti pályázat egyike közparkokba kihelyezendő
köztéri műalkotások és építmények megvalósításának támogatására, a másik pedig a város védendő
épített értékeinek támogatására érkezett.
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5.9 A határon túli testvérvárosokkal és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó civil
szervezetek Kecskeméten
Az ágazat civil szervezeteinek működési jellemzői: Kecskemét város nemzetközi
kapcsolatrendszere igen széles és folyamatosan bővül, jelenleg 13 testvérvárossal és 4
partnervárossal tart fenn hivatalos kapcsolatot. Szerencsére ezek a nemzetközi kapcsolatok nem
rekedtek meg a hivatalos, politikai kapcsolatfelvétel szintjén, hanem – jelentős részben a civil
szervezetek kezdeményezéseinek és kapcsolatépítő törekvéseinek köszönhetően - aktívan
becsatornázódtak a kecskeméti polgárok és intézmények életébe, jelentős civil együttműködéseket
alakítva így ki az érintett települések lakói között.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a városban ezen a területen (is) működő
civil szervezetek számára egyaránt kiemelkedő jelentőségűek a határon túli magyar testvér- és
partnervárosi kapcsolatok. Ennek az egyre intenzívebbé és sokoldalúbbá váló önkormányzati és
civil együttműködésnek az eredményeképpen alakultak ki virágzó oktatási, tudományos, kulturális,
ifjúsági, idősügyi és sport kapcsolatok Marosvásárhellyel, Sepsiszentgyörggyel, Beregszásszal,
Munkáccsal, Galántával és Újvidékkel is.
1990-ben 158 kecskeméti polgár szövetkezésének eredményeként jött létre az Európa Jövője
Egyesület, amely már megalakulásakor elkötelezett volt a határon túli magyarsággal való
kapcsolattartás iránt. Az Egyesület által szervezett nemzetközi hírű Csiperó Gyermektalálkozó már
a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a határon túli magyar területek gyermekeinek bevonására,
illetve az anyaországi és a határon túli magyar civil szervezetek közötti kapcsolatok bővítésére.
1999-ben alakult meg a Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület, amely felelevenítette és
felerősítette a két város között már a múlt század fordulóján elkezdődő, és a rendszerváltás során új
erőre kapó kapcsolatokat. Az Egyesület komoly szerepet vállal a két városban található oktatási és
kulturális intézmények kapcsolatainak megszilárdításában, a két település civil szervezeteinek és
egyházainak együttműködésében, valamint a gazdasági kapcsolatok kialakításában is. Az Egyesület
magas színvonalú munkájának is elismerése volt az, hogy 2009-ben dr. Csegzi Sándor,
Marosvásárhely alpolgármestere, az Egyesület elnöke vehette át a Közgyűlés által odaítélt
„Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet.
A kecskeméti-erdélyi civil kapcsolatok erősítése, valamint az erdélyi magyar nemzetközösség
ügyének támogatása, az erdélyi magyarsággal kialakított kapcsolattartás elmélyítése, az erdélyi
szellemiség ébrentartásának és megőrzésének elősegítése a célja a Kecskeméti Erdélyi Körnek is.
A kárpátaljai magyarsággal való kapcsolattartást tekinti legfontosabb feladatának a 2005 óta
működő Beregszász-Kecskemét Baráti Kör Egyesület. Évente ismétlődő programjaik között
megtalálható a Kárpátokba szervezett nyári táborozás, a beregszászi fiatalok kecskeméti
látogatásainak megszervezése, a hagyományőrző hétvégék megrendezése, a „cipősdoboz”
karácsonyi anonim ajándékozási akció, az adománygyűjtések, a Nemzetközi Betlehemes
Gyermektalálkozó megszervezése, valamint az ifjúsági-oktatási és szociális szféra szakembereinek
nemzetközi tapasztalatcseréje.
A fenti, kifejezetten települések, illetve történelmi tájegységek közötti civil kapcsolatokon kívül
több olyan, fontos kecskeméti civil szervezet is van, amelynek tevékenysége kiterjed a határon túli
magyarsággal való kapcsolattartásra is. A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által szervezett
Nőkonferenciák és a Virágzó Civil Világért Találkozók alkalmat teremtenek a résztvevők számára a
tapasztalatcserére, a Kárpát-medence kulturális hagyományainak ápolására és népszerűsítésére, az
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adománygyűjtésre, illetve olyan, az egész nemzet szempontjából jelentős témák megvitatására, mint
a nők helyzete vagy a családok megerősítése.
A határon túli magyarsággal való civil kapcsolattartás fontos dimenzióját jelentik a szakmai alapon
szerveződő civil szervezetek között létrejövő együttműködések. A Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete 2006 óta szervez képzéseket, konferenciákat és tapasztalatcseréket a különböző
határon túli magyar szakmai civil szervezetek közreműködésével. (ERMACISZA (Erdélyi Magyar
Civilszervezetekért Alapítvány) Kolozsvár, Romániai Falugondnokságok Szövetsége –
Homoródkarácsonyfalva) Ugyanez az Egyesület 2007 óta évente rendez szakmai találkozókat a
Jugoszláviai Magyar Mérnökök és Építészek Egyesülete – Szabadka együttműködő partnerségével.
A szakmai szolgáltatást ötvözi a jótékonysággal a Funikulus Umbilicalis Alapítvány, amely Erdély
több településén, a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett árvaházakban élő gyermekek orvosi
vizsgálatát végzi 2003 óta évente két alkalommal.
A Kecskeméti Fotókör 2000 óta működik együtt a Marosvásárhelyi Fotóklubbal fotókiállítások
megvalósításában, szakmai eszmecserék megszervezésében és fotópályázatok kiírásában. 2009 óta
a Komárnói Amatőr Művészfotográfusok Közössége partnerségével közös szakmai rendezvények,
előadások és kiállítások kerülnek megrendezésre.
A kulturális és tudományos civil szervezetek közül a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület
Kecskeméti Csoportja rendelkezik széles körű és intenzív határon túli civil kapcsolatokkal.
Különböző határon túli magyar testvérszervezetekkel együttműködve honismereti programokat és
konferenciákat szerveznek, illetve ilyeneken vesznek részt, kiállításokat rendeznek, folyóiratok
szerkesztésében működnek közre, tudományos kutatásokat, vándorgyűléseket rendeznek, illetve
kulturális és helytörténeti dokumentumokat gyűjtenek a Kárpát-Medencében.
A Kecskeméti Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület mint kecskeméti civil szervezet és egyben
mint a családi életre nevelés módszertanának és szakmai továbbképzésének országosan elismert
szakértője, rendszeresen tart a „Boldogabb családokért” családi életre nevelés programjáról
adaptációkat, tanári konferenciákat, akkreditált pedagógus tanfolyamokat és továbbképzéseket a
határon túli partnerszervezetei együttműködésével Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken és
Délvidéken egyaránt.
A civil szervezetek által generált szakmai együttműködések közé tartoznak a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete által koordinált szakmai együttműködések, gyermek- és
művészeti programok, adományjuttatások és cserelátogatások is, amelyekben kolozsvári,
sepsiszentgyörgyi, marosszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és beregszászi együttműködő partnerek
vesznek részt.
Az ifjúsággal való foglalkozást, a fiatalok külföldi tapasztalatszerzését támogatja a Rotary Club
Kecskemét Egyesület, amely minden évben 2-4 kecskeméti vagy Kecskemét környéki 16-17 éves
fiatal tehetség számára teremti meg a külföldön tanulás lehetőségét. A Club megszervezi a fiatalok
utazását, szállását, kinti oktatását és programjait, így járulva hozzá a fiatalok személyiségének
kiteljesedéséhez, nemzetközi kapcsolataik és tapasztalataik gyarapodásához. Ugyancsak ehhez a
civil szervezethez kötődik az Interact Club Kecskemét, amely olyan jószolgálati klub 12-18 év
közötti fiatalok számára, amely a helyi Rotary Clubtól részesül támogatásban, irányításban és
tanácsadásban. A világ több mint 120 országában működik jelenleg hasonló Interact Club, amely
nemzetközi hálózatként működve támogatja a fiatalok jótékonysági projektjeit.
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Az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködések: Kecskemét Megyei
Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a 34/2011. (III.28.)
OKEB. sz. határozatával hozta létre a Határon Túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő
Munkacsoportját, amely az ágazat civil szervezetei és az önkormányzat közötti együttműködés
fontos szervezeti keretét adja. A munkacsoport összetételekor nagy figyelmet fordítottak arra, hogy
olyan helyi civil szervezeteket is megszólítson és bevonjon a tevékenységébe, amelyek aktívan
tesznek a határon túli magyar kapcsolatok felvirágoztatásáért. Így lett a munkacsoport tagja az
Európa Jövője Egyesület, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, vagy a Rákóczi Szövetség
Kecskeméti Alapszervezetének egy-egy képviselője is. A munkacsoport feladata, hogy
kezdeményezze a határon túli magyarságot képviselő szervezetekkel való kapcsolatok kiépítését és
szélesítését, valamint a határon túli magyarság társadalmi szervezeteivel történő együttműködést.
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6. Ágazati alapelvek és intézkedések
6.1 A kecskeméti kulturális, hagyományőrző és zenei civil szervezetekre vonatkozó alapelvek
és intézkedések:
6.1.1 Alapelvek: Az elsősorban a gazdasági fejlődésre koncentráló társadalmi környezetben
kiemelten fontos a kultúra, a közösségi művelődés párhuzamos fejlesztése, hiszen a kultúra képes
biztosítani azoknak a kulcs-kompetenciáknak, közösségalakítási képességeknek a kialakulását,
amelyek lehetővé teszik az egyének számára a változó környezethez való sikeres alkalmazkodást. A
kultúra ugyanakkor megteremti az összetartozás élményén keresztül a közösségi együttműködés
kereteit is. A civil szervezetek döntő fontosságú szerepet játszanak a kulturális értékek és
hagyományok megőrzésében és létrehozásában, a helyi közösségek identitásának kulturális
eszközökkel való megteremtésében, valamint tevékenységükkel nagy mértékben járulnak hozzá a
hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjához is. Kecskemét város sokszínű és érték-gazdag
civil kulturális élete fontos része lehet a jövőben kibontakoztatni kívánt helyi kulturális
vidékfejlesztésnek és turizmusnak is.
6.1.2 Intézkedések
6.1.2.1 A kulturális és hagyományőrző civil szervezetek összefogásának erősítése az azonos
célok elérése és a párhuzamosságok elkerülése céljából: Törekedni kell arra, hogy a hasonló célú
szervezetek egy közös cél érdekében (pl. adventi gyűjtések, hasonló tartalmú kulturális programok)
fogjanak össze, így elkerülhetővé válik a támogatás és a célközönség elaprózódása. Ezt a célt
segítené a szervezetek közötti kommunikáció és információáramlás fejlesztése a korábbiakban már
említett rendszeres Városi Civil Fórum és a Városi Civil Honlap.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kulturális és Hagyományőrző Civil
Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel
6.1.2.2 Kulturális tematikus napok szervezése nagyobb városi rendezvényekhez kapcsolódva:
Évente más-más kiemelt téma köré csoportosítva, és valamelyik, a témához köthető nagy városi
rendezvényhez kapcsolódva (pl. Tavaszi Fesztivál, Hírös Hét Fesztivál, Kodály Fesztivál, Város
Napja) bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a városban működő kulturális, hagyományőrző és
zenei civil szervezeteknek. Ilyen tematikus napok lehetnek a következők: Hagyományőrző Nap,
Alternatív Művészetek Napja, Kecskeméti Civilek Kulturális Napja, Kecskeméti Dal Napja. Fontos
megjegyezni, hogy egy tematikán belül bevonhatók más szakterület civil szervezetei is (pl.
idegenforgalmi, idősügyi, ifjúsági).
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskeméti Kulturális és
Konferencia Központ Fesztiváliroda
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek, kulturális és
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közművelődési intézmények
Határidő: folyamatos
Forrás: projekttámogatás, intézményi költségvetés, alapítványi forrás
6.1.2.3 Aukciók, kulturális rendezvények szervezése jótékonysági, karitatív gyűjtések
támogatására: A közösség számára fontos jótékonysági és karitatív eseményeket össze kell
kapcsolni a helyi kulturális, hagyományőrző és zenei civil szervezetek által szervezett aukciókkal,
kulturális rendezvényekkel, amelyeken helyi alkotók műveinek elárverezése, helyi kulturális
produkciókra való jegyértékesítés bevétele járulna hozzá a gyűjtés anyagi sikeréhez.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a témában érintett civil és egyházi
szervezetek
Együttműködő partnerek: kulturális és közművelődési intézmények, helyi média képviselői
Határidő: folyamatos
Forrás: projekttámogatás
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6.2 A kecskeméti oktatási-köznevelési területen működő civil szervezetekre vonatkozó
alapelvek és intézkedések
6.2.1 Alapelvek: A köznevelés viszonylatában alapjaiban új helyzetet teremtett a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, amelynek értelmében 2013. január 1-től a települési
önkormányzatok által fenntartott egyes köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek.
Ugyanakkor az említett törvény rendelkezései szerint a működtetés vonatkozásában továbbra is
maradtak önkormányzati feladatok, illetve az óvodák továbbra is önkormányzati fenntartásban
maradtak. Mindezek a körülmények nem csupán az önkormányzatok, hanem a szakterületen
működő civil szervezetek közneveléshez fűződő viszonyára is hatást gyakorolnak, hiszen az olyan
klasszikus civil szerepvállalási területek mellett, mint például az intézmények támogatása vagy az
esélyegyenlőség biztosítása, egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg olyan új tevékenységek is,
mint az iskolarendszeren kívüli, nem formális és informális nevelés támogatása, a szabadidős
tevékenységek támogatása vagy a fiatalok testi és mentális egészségének megőrzését szolgáló
programok szervezése. Az önkormányzat alapelvnek tekinti, hogy minden Kecskeméten élő, tanuló
diák, illetve szüleik számára biztosítani kell a megfelelő színvonalú és változatos oktatási,
köznevelési és közösségi művelődési lehetőségeket, az esélyegyenlőséget és a tehetséggondozás
támogatását. Mindezen célok elérése érdekében az önkormányzat szoros és harmonikus
együttműködésre és partneri viszonyra törekszik a köznevelési intézmények fenntartóival és az
érdekelt civil szervezetekkel egyaránt.
6.2.2 Intézkedések
6.2.2.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megfogalmazott 50 órás
közösségi szolgálat koordinációjának támogatása: A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint
az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első
alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a
2012/2013-as tanévben kilencedik évfolyamos diákokat már érinti. A tanulók számára a
középiskolák a 9-11. évfolyamon, lehetőség szerint 3 tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a
közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. A törvényi kötelezettség minél
gördülékenyebb teljesítése érdekében kívánatos a szoros szakmai együttműködés kiépítése a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
helyi civil szervezetek között. Ebben a potenciális együttműködésben Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata koordináló partnerként kíván részt venni azzal a céllal, hogy támogassa a
partneri viszony kialakulását a témában érintett köznevelési intézmények és a helyi civil
szervezetek között. Az együttműködés keretében létrehozandó egy helyi civil adatbázis, amely
azokat a szervezeteket és tevékenységeiket tartalmazná, amelyek kínálatként értelmezhetők a
köznevelési intézmények és diákjaik számára, kereső- és kommunikációs felületként működhetne,
alkalmas lehetne módszertani segédletek és információk szolgáltatására, valamint az esetleges jó
gyakorlatok bemutatására.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városi Civil Kerekasztal, Önkéntes
Centrum
Együttműködő partnerek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Gyermek, Ifjúsági és
Oktatási Civil Kerekasztal, a témában érintett civil szervezetek
Határidő: 2013. december 31.
Forrás: forrást nem igényel
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6.2.2.2 A szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása: Az oktatást és köznevelést segítő
civil szervezetek továbbra is fontosnak tartják a szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatását,
amiben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata természetesen felajánlja partneri
együttműködését, hiszen a városban élő vagy tanuló gyermekek és fiatalok helyzete kiemelt
fontosságú számára is. A hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában, különböző ösztöndíj
lehetőségek felkutatásában és megteremtésében, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken való
részvétel támogatásában egyaránt folytatandó az együttműködés a civil szféra és az önkormányzat
között.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil
Kerekasztal, Ifjúsági Kerekasztal
Együttműködő partnerek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a témában érintett civil,
egyházi és szakmai szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
6.2.2.3 A tehetséggondozás támogatása: Mind a témában érintett civil szervezetek, mind a
köznevelési intézmények, mind pedig az önkormányzat számára kulcsfontosságú feladat a
tehetséges fiatalok és felkészítőik támogatása, hiszen a bennük rejlő erőforrás lehet a város további
fejlődésének, gyarapodásának egyik záloga. A szakkörök és tehetségműhelyek működtetése, a
különböző versenyek és tehetségnapok szervezése, a tudományos konferenciák és workshopok
szervezése, illetve a tehetséggondozó munka elismerése mind olyan közös cél és feladat, amely
igényli az érintett szereplők szoros együttműködését.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil
Kerekasztal, Ifjúsági Kerekasztal
Együttműködő partnerek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a témában érintett civil,
egyházi és szakmai szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
6.2.2.4 Iskolai rendezvények támogatása, iskolai hagyományok és a testvériskolai kapcsolatok
ápolása: A kecskeméti identitás, a lokálpatriotizmus megteremtésének nagyon fontos helyszínei az
általános és középiskolák, amelyek rendezvényeikkel, hagyományaik ápolásával hozzájárulnak a
közösségteremtéshez és a városhoz való kötődés kialakulásához. Ugyancsak támogatandó a
testvériskolai kapcsolatok folytatása, gyarapítása, hiszen így szélesíthető a fiatalok látóköre és
bővíthetők nemzetközi kulturális tapasztalataik.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil
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Kerekasztal, Ifjúsági Kerekasztal
Együttműködő partnerek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a témában érintett civil,
egyházi és szakmai szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás

6.2.2.5 A köznevelési intézményi kereteken kívüli, nem formális és informális nevelési
tevékenységek támogatása: A korszerű pedagógiában, neveléselméletben mind elfogadottabb az
az álláspont, amely szerint egyre nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a nem formális és informális
nevelési eszközökre és tevékenységekre, amelyek hozzájárulnak a fiatalok személyiségének
kiteljesedéséhez és a kulcsfontosságú kompetenciák kialakulásához. A mentálhigiénés prevenció, a
szenvedélybetegségek megelőzése, a környezettudatos nevelés, a személyiségfejlesztő programok,
az önismeret fejlesztése, a kulturált szabadidős programok szervezése mind olyan feladat, amelyben
az érintett civil szervezetek közreműködése nélkülözhetetlen.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil
Kerekasztal, Ifjúsági Kerekasztal
Együttműködő partnerek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a témában érintett civil,
egyházi és szakmai szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
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6.3 A kecskeméti ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó civil szervezetekre vonatkozó alapelvek és
intézkedések
6.3.1 Alapelvek: Az ifjúság erőforrás, nem pedig probléma, ezért a jövő nemzedéke számára a
minél magasabb színvonalú életfeltételek, körülmények és lehetőségek biztosítása mindannyiunk
közös érdeke és feladata. A város jövője nagy mértékben függ ifjúságmegtartó képességétől, ezért
törekedni kell arra, hogy a fiatalok számára, de mindenekelőtt a fiatalok bevonásával és
együttműködésével hozzunk létre egy élhető, családbarát, jövőképet nyújtani képes Kecskemétet.
Kiemelt fontosságú feladatok, amelyekben komoly szerepet játszanak és játszhatnak a jövőben is a
civil szervezetek, a következők: közösségfejlesztés, az esélyegyenlőség biztosítása, a kulturált
szabadidős lehetőségek biztosítása, a társadalmi felelősségvállalás erősítése a fiatalok körében, a
környezettudatos gondolkodásmód kialakítása és a család értékként való megjelenítése. Mivel ezen
feladatok közül többet a különböző ágazatok viszonylatában tárgyal a Civil Cselekvési Terv, itt
azokra összpontosítunk, amelyek az egyes ágazati feladatok és célok részletes tárgyalása során nem
jelennek meg nagy hangsúllyal.
6.3.2 Intézkedések
6.3.2.1 Az ifjúsági közösségfejlesztés és kulturált szabadidő eltöltés lehetőségeinek
megteremtése: A fiatalok körében jelentős igény fogalmazódik meg az önszerveződésre, a
különböző közösségi formák megteremtésére és működtetésére. A civil szervezetek számos módon
képesek hozzájárulni ezen igények színvonalas kielégítéséhez: programokat és táborokat
szervezhetnek, segítséget és eszközöket nyújthatnak a fiatalok önszerveződéseihez, támogathatják a
fiatalokat a pályázati források felkutatásában és a pályázati tevékenységekben, információkat
biztosíthatnak számukra és helyszínt nyújthatnak a fiatalok öntevékeny szerveződéseinek.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő
Műhely, Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Együttműködő partnerek: Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil Kerekasztal, Ifjúsági Kerekasztal, a
6 pont Közösségi Tér Hálózat partnerei, városi közművelődési intézmények, köznevelési
intézmények
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
6.3.2.2 A város kulturális intézményeinek és civil szervezeteinek együttműködése és az ifjúsági
szabadidős programok koordinációja: Kecskeméten számos kulturális intézmény és civil
szervezet tekinti fontos feladatának azt, hogy a fiatalok számára hasznos és értékes szabadidőeltöltési lehetőséget kínáljon. Ahhoz, hogy az ezen intézmények és szervezetek által kínált kulturális
és szabadidős programok egymást erősítve jussanak el a fiatalokhoz, szükséges az érintett
szolgáltatások felmérése, közös programok kialakítása, koordinálása és népszerűsítése.
Kulcsfontosságú a hatékony információáramlás megszervezése, hogy az elérhető szolgáltatásokat
be lehessen mutatni a fiatalok minél szélesebb rétegeinek. Ebben a www.kecskegida.hu honlapnak
is fontos szerepe lehet.
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Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: köznevelési és kulturális intézmények, nonprofit szervezetek, civil
szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati intézmények költségvetése, projekttámogatás
6.3.2.3 A társadalmi felelősségvállalás erősítése a fiatalok körében: Az egymás iránti
szolidaritás, a társadalmi felelősségvállalás tudatának és gyakorlatának kialakítása rendkívül fontos
a nemzedékek közötti együttműködés és a felelős felnőtt generáció kialakulása szempontjából. A
civil szervezetek által képviselt értékek, mint például az önkéntesség vagy a közjó és a közösség
érdekeinek képviselete mind ugyanebbe az irányba hatnak, ezért meg kell teremteni a fiatalok civil
szervezetekbe való bekapcsolódásának lehetőségét, amit érdemes összhangba hozni a már említett
köznevelési törvényben előírt közösségi szolgálat követelményével.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Önkéntes Centrum
Együttműködő partnerek: helyi civil szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel
6.3.2.4 A család értékként való megjelenítése a fiatalok körében: A család alapértékként való
bemutatása az ifjúság felé Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az egyik
legfontosabb ifjúságpolitikai célkitűzés. Ez összhangban áll azzal az állami törekvéssel, amely a
családi életre nevelést kiemelt fejlesztési területként jeleníti meg a Nemzeti Alaptantervben. A
családi életre nevelés terén az iskola a legfontosabb szervezeti keret, amin keresztül a
legkönnyebben érhető el a célközönség (szülők, gyerekek). Kecskemét mintavárosnak tekinthető a
családi életre nevelés szempontjából, köszönhetően a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület országosan elismert szakmai munkájának, illetve az iskolák és az Egyesület között
kiépült gyümölcsöző együttműködésnek, aminek fenntartása és erősítése a jövőben is kívánatos.
Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati éves költségvetés, projekttámogatás, pályázati forrás
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6.4 A kecskeméti sport-szabadidős civil szervezetekre vonatkozó alapelvek és intézkedések
6.4.1 Alapelvek: Bár a civil szervezetek a sport minden szegmensében képviseltetik magukat,
mégis talán a legfontosabb szerepet a szabadidősport, a rekreáció, az iskolai diáksport, az utánpótlás
nevelés, a mindennapos testnevelés és a fogyatékosok sportja területén töltik, tölthetik be.
Rendkívül fontos és a kecskeméti polgárok minden korosztályát, társadalmi rétegét érintő feladat és
célkitűzés az egészséges életmódhoz, a sportolási-testmozgási lehetőséghez való minél szélesebb
körű hozzáférés biztosítása, amihez nélkülözhetetlen az érintett civil szervezetek és az
önkormányzat közötti együttműködés. Az emberek egészsége, jó közérzete, jólléte és
életminőségének javítása olyan közös érdek, amely megköveteli az említett együttműködés minél
szélesebb körűvé tételét és harmonizálását.
6.4.2 Intézkedések
6.4.2.1 A kecskeméti polgároknak kínált szabadidősport és rekreációs lehetőségek terén
megnyilvánuló civil-önkormányzati együttműködés kialakítása és bővítése: A szabadidősport
kedvtelésből, a szabadidő hasznos eltöltése céljából, az egészség megőrzésének érdekében végzett
sporttevékenység, testedzés, a rekreáció fogalmába pedig beletartozik a tevékeny pihenés érdekében
végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenység, melyet a napi fő
elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség- és -képesség
helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember. Mindkét terület igényli és kínálja a civilönkormányzati együttműködést, amelynek lehetséges, több esetben már működő módjai a
következők:
 pályázati úton önkormányzati támogatás nyújtása civil szervezetek által megvalósított
rendezvényekre, programokra

önkormányzati sportlétesítmények térítésmentes vagy kedvezményes biztosítása az
adott rendezvény lebonyolítása céljából

sportszakmai koordináció, ügyintézés, együttműködés az önkormányzat és a civil
szféra között konkrét sportesemény lebonyolítására vonatkozóan

a civil szervezésű rendezvények meghirdetésében, népszerűsítésében, lebonyolításában
való önkormányzati közreműködés
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabadidő és Sport Civil
Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek, Hírös Sport Szabadidő
Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft., média képviselői
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
6.4.2.2 A fogyatékosok sportjának támogatása: A fogyatékos személyek sportja kiterjed minden
sérült ember bármilyen célú, fajtájú és eredményességű sporttevékenységére minden fogyatékossági
területen. A nemzetközi, valamint a hazai gyakorlatban is a fogyatékos emberek sportja a mozgás-,
látás-, hallás- és értelmi fogyatékosságokkal élő, valamint a szervátültetett személyek sportját
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jelenti. Mind Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mind pedig a témában érintett civil
szervezetek elkötelezettek abban, hogy a fogyatékkal élő kecskeméti emberek számára is biztosítsák
a sportoláshoz, aktív és egészséges életmódhoz való hozzáférés jogát. Ez a terület ugyancsak
komoly együttműködési lehetőséget rejt magában a két szféra számára. Ennek a lehetséges és
kívánatos együttműködésnek a feladatai és céljai ugyanazok, mint általában a sportban, csak
figyelemmel kell lenni a sérülés specifikumok sajátosságaira, ezért különösen fontos feladatok és
célkitűzések itt a következők:
 esélyegyenlőség megteremtése a sportban
 sportlétesítmények akadálymentesítése, egyenlő esélyű hozzáférés a sportszolgáltatásokhoz
 fogyatékosok sportszervezeteinek és a befogadó sportegyesületek önkormányzati
támogatása, nem csak anyagi erőforrással, hanem például önkormányzati sportlétesítmények
térítésmentes vagy kedvezményes biztosítása az adott fogyatékos sportrendezvény
lebonyolítása céljából, vagy a sportszakmai koordináció, ügyintézés, együttműködés az
önkormányzat és a civil szféra között konkrét fogyatékos sportesemény lebonyolítására
vonatkozóan
 egészségmegőrző sportszolgáltatások biztosítása civil szervezetek bevonásával az
önkormányzati sportlétesítményekben és intézményekben
 a civil szervezésű rendezvények meghirdetésében, népszerűsítésében, lebonyolításában való
önkormányzati közreműködés
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabadidő és Sport Civil
Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek, Hírös Sport Szabadidő
Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft., média, stb.
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás

6.4.2.3 A mindennapos testnevelés komplex kezelése érdekében a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a civil
szervezetek közötti együttműködés kialakításának, koordinációjának támogatása: Bár a 2013.
január 1-jével hatályba lépett jogszabályi változások (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény) következtében a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése tekintetében
változások következtek be, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a továbbiakban is
fontosnak tartja a kecskeméti vagy itt tanuló gyermekek mindennapos testmozgása érdekében
történő együttműködést mind a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, mind pedig a
köznevelési intézményekhez kötődő, illetve a sportszakmában tevékenykedő helyi civil
szervezetekkel. A mindennapos testnevelés terén az együttműködés a köznevelési intézmények
szakmai munkáját és infrastrukturális fenntartását irányító testületek, a mellettük működő civil
szervezetek és a sportban érdekelt civil szervezetek koordinálásában valósulhat meg. A
megvalósítandó együttműködés az intézmények számára tartalmas, de költségmentes vagy
minimális költséggel járó képzést jelent; a sportszervezetnek módot ad saját sportága
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népszerűsítésére, ezen keresztül a bázisa fejlesztésére; a diákok számára pedig új lehetőséget ad a
koruknak megfelelő testmozgás és sportolás sokszínű lehetőségeinek megismeréséhez.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, Szabadidő és Sport Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érdekelt civil szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel

6.4.2.4 Városi állandó sport kiállítóhely létrehozása: Kecskemét méltán lehet büszke azokra a
sportemberekre, akik teljesítményükkel nemcsak a város, de az egész magyarság hírnevét
öregbítették a hazai és nemzetközi színtéren egyaránt. Ugyanakkor kívánatos a város
sportmúltjának bemutatása azért is, mert erősíteni képes a város lakóiban a helyi identitást, valamint
olyan példaképeket állíthat elsősorban a fiatal generáció tagjai elé, akik méltók az utókor
megbecsülésére, illetve akik motiválhatják a fiatalokat hasonló teljesítmények és eredmények
elérésére.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabadidő és Sport Civil
Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érdekelt civil szervezetek és közművelődési intézmények
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás

6.4.2.5 Évente megrendezendő Városi Sportfórum: A rendszeresen megszervezendő rendezvény
alkalmat kínálna és teremtene a város sportéletének irányítói, résztvevői, a sportvezetők, valamint
az érdeklődő érintettek számára a szakmai eszmecserére, a sport aktuális kérdéseinek és
problémáinak megvitatására, a különböző szereplők együttgondolkodására. A fórum keretében jogi,
pénzügyi, sportirányításbeli, marketing, pályázatírási, lebonyolítási, elszámolási, és egyéb
sportegyesületi szakmai továbbképzéseket is lehetne tartani az egyesületek illetékesei számára.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: Szabadidő és Sport Civil Kerekasztal, a témában érdekelt civil és
szakmai szervezetek, sportegyesületek, a helyi média képviselői
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Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés

6.4.2.6 Városi sportlétesítmény-kataszter létrehozása: a létrehozandó, teljes körű
sportlétesítmény-kataszter szolgálhatna alapul az ütemezhető városi sportlétesítmény fejlesztési
folyamatokhoz. A kataszterben szereplő, különböző tulajdonosi hátterű sportlétesítmények
fenntartói és használói között kialakítható lenne a szorosabb, egymást és a város sportjának egészét
ismerő és figyelembe vevő együttműködés, így hatékonyabb lehetne az esetleges pályázati
tevékenység, illetve pl. a tao-kedvezményekre jogosító támogatás bevonása.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hírös Sport Szabadidő
Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Együttműködő partnerek: Szabadidő és Sport Civil Kerekasztal, a témában érintett létesítmények
tulajdonosai és használói, a sportegyesületek
Határidő: 2014. december 31.
Forrás: forrást nem igényel
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6.5 A kecskeméti egészségügyi területen működő civil szervezeteke vonatkozó alapelvek és
intézkedések:
6.5.1 Alapelvek: Az egészség mindannyiunk számára az egyik legfőbb érték, megteremtésében és
megőrzésében az állami-önkormányzati ellátórendszer mellett a civil, egyházi szervezeteknek és az
egyéneknek is döntő felelősségük van. A népegészségügyi mutatók ismeretében az egészség
megőrzése, a betegségek megelőzése, illetve a már kialakult problémahelyzetek szakszerű ellátása,
gondozása, valamint a szakmai felvilágosító rendszer hatékony működtetése mind olyan feladat,
amely komoly önkormányzati-civil együttműködés, összefogás lehetőségét és igényét rejti
magában.
6.5.2 Intézkedések
6.5.2.1 A megelőzést szolgáló felvilágosító programok, valamint a széles rétegek számára
elérhető szűrési programok szervezése: A kecskeméti szakmai civil szervezetek tapasztalata
megerősíti azt a meggyőződésüket, hogy fokozódik a lakosság körében az elérhető szűrési
lehetőségek és felvilágosító programok iránti igény. Ez annak az üdvözlendő, bár még tovább
népszerűsítendő szemléletbeli változásnak lehet a következménye, amely szerint az emberek egyre
inkább a prevencióra igyekeznek helyezni a hangsúlyt a betegségek megjelenését követő tüneti
kezelések helyett. Fontos feladat a szakmai civil szervezetek számára az, hogy ők jelenjenek meg az
emberek között ezekkel a szolgáltatásokkal, lehetőség szerint olyan egyéb, önkormányzati
programokhoz kapcsolódva, amelyek nagyobb tömegek érdeklődésére tarthatnak számot. Ilyen
kapcsolt szolgáltatásként megoldhatóvá válik az is, hogy az emberek az adott programot az
egészség megőrzésével, és ne a betegség kezelésével azonosítsák. Hosszabb távon ezeknek a szűrési
programoknak a segítségével megrajzolható Kecskemét egészségtérképe is, illetve a betegségek
megelőzése jóval kevesebb költséget emészt fel, mint későbbi szakszerű és eredményes kezelésük.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice
Alapítvány, Egészségügyi Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek, Bács-Kiskun Megyei Kórház,
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, részönkormányzatok, Kecskeméti Kulturális
és Konferencia Központ Fesztiváliroda
Határidő: folyamatos
Forrás: Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás, projekttámogatás
6.5.2.2 Az egészséges életmód, a rekreáció népszerűsítése: Az egészséges életmód és a rekreáció
népszerűsítése jellegzetesen olyan feladat, amely kitűnően illeszkedik a szakmai civil szervezetek
profiljába, hiszen könnyen és hitelesen tudnak szélesebb rétegeket megszólítani. Olyan
programokat, eseményeket valósíthatnak meg a civil szervezetek, amelyek képesek a családok
minden tagját bevonni, illetve amelyek a média érdeklődését is kiválthatják. A civil szervezetek
által megvalósítandó ez irányú tevékenységek tárháza széles: sportnapok szervezése, külön
figyelmet fordítva a fogyatékkal élő emberek sportjára; a témához kapcsolódó előadás-sorozat
szervezése meghívott szakértő előadókkal; egészséges életmód tábor szervezése; rendszeres
gyógytorna szervezése.
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Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Egészségügyi Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek, Egészségügyi és
Szociális Intézmények Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Kórház
Határidő: folyamatos
Forrás: Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás, projekttámogatás
6.5.2.3 Civil-állami/önkormányzati kapcsolat és együttműködés erősítése az ellátás területén:
az egészségügyi ellátórendszer struktúrájában alapvetővé vált az állami szerepvállalás erősödése,
ugyanakkor korlátozott rendelkezésre álló forrás jellemzi a területet, így a biztosított magas szakmai
színvonal mellett a gazdasági racionalitás is a civil szervezetek bevonását teszi megfontolandóvá. A
szakmai civil szervezetek elsősorban olyan hiányterületeken jelenthetnek alternatív megoldást, mint
az ápolási ellátások (otthoni szakápolás, ápolási otthon), a hospice ellátás vagy a házi
segítségnyújtás.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Egészségügyi Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek, Egészségügyi és
Szociális Intézmények Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Kórház
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás, pályázati források
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6.6 A kecskeméti szociális területen működő civil szervezetekre vonatkozó alapelvek és
intézkedések
6.6.1 Alapelvek: A szociális szférában található Kecskeméten jelenleg a legtöbb, feladatátvállalás
keretében civil szervezetek által működtetett szolgáltatás. A feladatátvállalások nemcsak az
önkormányzatra rótt terheken enyhítenek, hanem az érintettek számára is magas szakmai
színvonalú, a rászorulók iránt elkötelezett szolgáltatásokat biztosítanak, ezért továbbra is
támogatandók az önkormányzati intézmények tevékenységét átvállaló vagy kiegészítő civil
aktivitások. A civil-önkormányzati együttműködés szükségességét támasztja alá az a tény is, hogy a
pályázati források elnyerésénél előnyt élveznek azok a programok és projektek, amelyek szélesebb
körű együttműködésre épülnek.
6.6.2 Intézkedések
6.6.2.1 A civil szervezetek által működtetett intézmények, közösségi terek támogatása:
Kecskeméten jelenleg is tevékenykednek olyan intézmények, közösségi terek, amelyeket helyi civil
szervezetek működtetnek, és amelyek - többek között - a szociális területen járulnak hozzá az
élhetőbb város kialakulásához. A Bács-Kiskun Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
Kecskeméti Esélyek Háza a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület szakmai vezetése és felügyelete
alatt működik. Az elérhető szolgáltatások között megtalálhatók a szakmai tanácsadások pénzügyi,
jogi, pszichológiai, kommunikációs, hálózatépítési és gender szakterületeken, valamint a
panaszfelvétel a nemzeti és etnikai jogok országgyűlési biztosa hatáskörébe tartozó ügyek
vonatkozásában. Az Esélyek Háza 6 kiemelt célcsoport érdekeinek védelmét látja el: a nőkét, a
gyermekekét, a fogyatékosokét, az idősekét, a romákét és a hátrányos helyzetű kistelepüléseken
élőkét. Rendkívül fontos feladata továbbá a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő pályázatok
figyelése, az információk eljuttatása az érintettekhez.
Ugyancsak civil szervezet, a Kecskeméti Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület működteti a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúság és Családpasztorációs Központja és Kateketikai
Irodáját, azaz a Parázs Pasztorális Központot. A Központ segítséget tud nyújtani az
információközvetítésben, szakmai módszertanok megismertetésében, képzések szervezésében,
valamint közösség- és programszervezésben is.
A Civil Cselekvési Terv feladatként fogalmazza meg az önkormányzat számára ezeknek az
intézményeknek, közösségi tereknek a rendelkezésére álló lehetőségek szerinti további támogatását,
az együttműködés és partnerség bővítését, illetve a további érintett és érdekelt szakmai, egyházi és
civil szervezetek bevonásának koordinálását.
Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület,
Kecskeméti Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
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6.6.2.2 Együttműködés a leghátrányosabb helyzetű rétegek problémáinak feltárásában, illetve
ezen problémák kezelésében: A civil-önkormányzati együttműködés egyik legtöbb lehetőséget
rejtő területe a leghátrányosabb helyzetű rétegek közös meghatározása és megszólítása, ezen
rétegek igényeinek, szükségleteinek és problémáinak közös feltárása, valamint érdekeik együttes
képviselete. Az együttműködés egyik fontos szegmense lehet az átmenetileg krízishelyzetbe került
emberek felderítése, a jelző- és információs rendszer kiépítése és működtetése, valamint a
krízisotthonok fejlesztése. A civil szervezetek az önkormányzattal együttműködve tájékoztató
előadásokat szervezhetnek az érdekeltek számára az őket közvetlenül érintő jogszabályi
változásokról, illetve segítséget nyújthatnak az ügyintézésben is. Kiemelkedő feladat a kötelező
középiskolai önkéntesség által nyújtott lehetőségek kiaknázása és bevonása ezekbe a
tevékenységekbe.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szociális Civil Kerekasztal,
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek, Városi Szociális
Közalapítvány
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
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6.7 A kecskeméti idősügyi területen működő civil szervezetekre vonatkozó alapelvek és
intézkedések
6.7.1 Alapelvek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az egyik legfontosabb
alapelv az, hogy az idős emberek értéket képviselnek a város szempontjából, ezért kiemelt feladat
számukra biztosítani a minőségi öregedés és öregkor körülményeit. Ugyancsak fontos alapelvnek
tekinti az önkormányzat, hogy az öregedés nem betegség, hanem az élet természetes velejárója, még
akkor is, ha közismerten növeli számos betegség kialakulásának kockázatát. Az időseket érintő
döntéseket az önkormányzat oly módon igyekszik előkészíteni, meghozni és végrehajtani, hogy
mindezen döntési folyamatokba aktív beleszólási lehetőséget biztosítson az érintett korosztályt
képviselő civil szervezetek számára is. Mivel a kecskeméti idősek rendkívül aktív résztvevői a
város civil életének, az önkormányzat túl azon, hogy a különböző bizottságok munkájában is
lehetőséget biztosít az idősek civil szervezeteinek a véleménynyilvánításra, aktívan bevonja ezen
szervezeteket már a különböző önkormányzati munkacsoportokba is, így csatornázva be
javaslataikat, kritikáikat és véleményüket a döntéshozatali mechanizmus legkorábbi fázisába.
6.7.2 Intézkedések
6.7.2.1 Az idősek gondozási és ellátórendszerének támogatása: Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítja az idősek számára törvényileg előírt szolgáltatásokat, Kecskeméten az
idősek ellátása általában megoldott, mivel a kecskeméti szociális ellátórendszer az ellátásba
jelentkezőket az engedélyekben szereplő határokig képes ellátni. Mindezeken túl azonban az
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városban élő idős emberekre, és - összhangban a Civil
Koncepcióban megfogalmazottakkal - nyitott minden olyan lehetőségre, amelyek keretében
közvetlenül vagy szakintézményein keresztül civil szervezetekkel működhet együtt az idősek
életkörülményeinek, gondozásának és ellátásának javítása érdekében.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil és egyházi szervezetek, Egészségügyi és
Szociális Intézmények Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Kórház
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati és intézményi költségvetés, Városi Támogatási Program, pályázati források
6.7.2.2 A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyugdíjasok Klubjainak
Megyei Jogú Városi Szövetsége között kialakult partnerség folytatása és megerősítése az
idősügyi civil szervezetek munkájának elősegítése érdekében: Az önkormányzat elismeri és
nagyra értékeli azt a kiváló munkakapcsolatot, amelyet a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú
Városi Szövetségével mint a szépkorú kecskeméti polgárok legjelentősebb érdekvédelmi civil
ernyőszervezetével sikerült kialakítani az elmúlt évek során. Az önkormányzat a hatékony és
eredményes munkát és együttműködést, amellyel mindkét fél kölcsönösen elégedett, a továbbiakban
is fontosnak tartja folytatni, a rendelkezésére álló eszközökkel segíteni, annak érdekében, hogy
támogassa az időseket tömörítő, valamint az idősekkel foglalkozó civil szervezetek sokszínű
tevékenységét.
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Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil és egyházi szervezetek, valamint
önkormányzati intézmények, szakmai szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program
6.7.2.3 Az idősek kulturális és hagyományőrző tevékenységének támogatása: Az idősebb
korosztály tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális értékek, valamint a művészeti és történelmi
hagyományok megismerésére és megőrzésére, illetve maguk is hoznak létre értékes művészeti,
népművészeti és kézműves alkotásokat. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel
támogatni kívánja a helyi idősügyi civil szervezetek ilyen irányú törekvéseit és tevékenységét.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi idősügyi, kulturális és hagyományőrző civil
szervezetek; kulturális és közművelődési intézmények, Kecskeméti Kulturális és Konferencia
Központ Nonprofit Kft. Fesztiváliroda
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program
6.7.2.4 Tanulási és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása az idősek számára: Az Európai Unió
élethosszig tartó tanulást népszerűsítő koncepciójával összhangban Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az idősügy terén érdekelt helyi civil szervezetek egyaránt fontosnak tartják, hogy
biztosítsák az érdeklődő idősek számára a legkorszerűbb, illetve az őket leginkább érintő
ismeretekhez való hozzáférés lehetőségét. Ennek jegyében zajlik már évek óta a Nyugdíjasok
Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
közös szervezésében az Idősek Akadémiája, amelynek keretén belül magas színvonalú előadásokat
hallhatnak a részt vevő szépkorúak. Az idősek ezen kívül részt vehetnek még számítógép-kezelői
tanfolyamokon, bűnmegelőzési és fogyasztóvédelmi előadásokon, valamint történelmi és
környezetvédelmi tárgyú előadásokon is, amelyek mind valamilyen idősügyi civil szervezet
szervezésében valósulnak meg. Mindezen tanulási és ismeretszerzési tevékenységek folytatásában
és lehetőség szerinti bővítésében való együttműködés hangsúlyos feladat az érdekeltek számára.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek, önkormányzati intézmények,
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti Rendőrkapitányság, Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Határidő: folyamatos
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Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program
6.7.2.5 Az idősek egészségmegőrzésének, az egészséges életmód gyakorlásának és az idősek
sportjának támogatása: A 2012-es esztendőt az Európai Unió az aktív idősödés és a nemzedékek
közötti együttműködés évének nyilvánította. Az aktív idősödés egyik dimenziója a független
életvitel, ami azt jelenti, hogy biztosítani kell az idős nemzedék számára az egészséges életmódhoz
és idős korhoz való hozzáférés lehetőségét. A kecskeméti idősügyi civil szervezetek a Nyugdíjasok
Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének koordinálásával számos olyan programot
megvalósítanak, amelyeknek célja a fentiek teljesítése ismeretterjesztő előadások, egészségnapok,
sportesemények, gyógyüdülések és termálfürdő látogatások támogatásán keresztül. Rendkívül
népszerű például az idősek körében a Séta az egészségért program, vagy a rendszeresen
megszervezett Idősek tornája. 2013 szeptemberétől havonta kerül megrendezésre a Mozdulj!
Sportvetélkedő, amely ugyancsak az idősek aktív életvitelét szeretné támogatni. Ezeknek a
rendezvényeknek a további támogatása, valamint esetleges bővítése fontos feladat.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek, Egészségügyi és Szociális
Intézmények Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Kórház
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program
6.7.2.6 Az idősek számára szervezett rendezvények és vetélkedők támogatása: Az idős kor
tartalmas eltöltéséhez nagy mértékben hozzájárulnak azok a közösségi és kulturális élményt
egyaránt nyújtó rendezvények és vetélkedők, amelyeket az önkormányzat és intézményei, valamint
a nyugdíjasokat összefogó civil szervezetek közösen rendeznek. Hagyományos rendezvény
városunkban az idősek világnapjáról való megemlékezés. Az eseménynek az önkormányzat egyik
legfontosabb közművelődési intézménye, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
színházterme ad otthont. Az időseknek előadott műsorban önkéntesen működnek közre a Katona
József Színház művészei, valamint fiatal kecskeméti tehetségek, színészek és zenészek is. Ezen
alkalomból a város vezetése is köszönti a megjelenő, mintegy 700 fős közönséget, illetve
elismeréseket nyújtanak át az időseknek, valamint az idősekért kiemelkedően tevékenykedőknek.
Rendkívül sikeres intergenerációs programsorozat az Egy Klub-Egy Iskola Mozgalom. Ennek
lényege az, hogy egy-egy nyugdíjas klub partnerséget alakít ki egy-egy általános iskola tanulóival,
és közös kulturális programokat, kirándulásokat szerveznek. A mozgalom keretén belül minden
évben sor kerül komolyzenei koncertekre, amelyeket fiatalok és idősek közösen adnak. Ugyancsak
közösen vesznek részt a mozgalom idősebb és fiatalabb tagjai környezetvédelmi, városszépítő
tevékenységekben is, valamint olyan programok is színesítik az együttműködést, mint a közös
disznóvágás, amelynek végén közös kóstolót kaptak idősek és fiatalok.
Immáron második alkalommal került sor 2012-ben a városi bibliaismereti vetélkedőre a
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezésében. A vetélkedő
különlegességét az adja, hogy a részt vevő csapatok a nemzedékek közötti együttműködés jegyében
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oly módon kerülnek kialakításra, hogy mindegyikben két nyugdíjas és két általános iskolai diák kap
helyet. A vetélkedő másik sajátossága, hogy ökumenikus, részt vesznek benne katolikus,
református, evangélikus és baptista csapatok is.
A fent említett rendezvényen és vetélkedőkön kívül még számos olyan, civilek által szervezett
kulturális vetélkedő van, mint például a Városi Szavaló Verseny, az Aranyfürt Népdalvetélkedő
vagy a Humorfesztivál, amelyeken szívesen vesznek részt a város idős polgárai akár résztvevőként,
akár a közönség soraiban. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is
támogatandónak és lehetőség szerint bővítendőnek tartja ezeket a tevékenységeket a rendelkezésére
álló eszközök segítségével.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek, köznevelési intézmények,
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, Katona József Színház, egyházak
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program
6.7.2.7 Az idősügyi civil szervezetek belföldi és határon túli civil szervezetekkel való
kapcsolatfelvételének támogatása: Az idősek érdekeit képviselő, illetve az őket tömörítő civil
szervezetek fontosnak találják mind a belföldi, mind pedig a határon túli civil szervezetekkel való
kapcsolatok kiépítését, bővítését a tapasztalatcsere és egymás kultúrájának, szokásainak,
életmódjának megismerése céljából. Ebben a vonatkozásban törekedni kell a kecskeméti
testvérvárosi kapcsolatok ilyen irányú bővítésére a civil szervezetek bevonásával, ahogy erre
Galánta esetében már van is példa.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program

6.7.2.8 Az idősekkel kapcsolatos hatékony információáramlás támogatása: a kecskeméti
idősügyi civil szervezetek igénylik azt, hogy működésükről, a városban és a város lakóiért végzett
tevékenységükről minél szélesebb körű tájékoztatást, információt kaphassanak a kecskeméti
polgárok, ezért fontos feladat az ezzel kapcsolatos információáramlás, kommunikáció hatékonyabbá
tétele Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával, illetve a helyi média
képviselőivel kialakítandó szorosabb együttműködés által. Kívánatos továbbá a Generációnk című
nyugdíjas lap előfizetőinek növelése is.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugdíjasok Klubjainak Megyei
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Jogú Városi Szövetsége, Nyugdíjas Civil Kerekasztal

Együttműködő partnerek: a helyi írott és elektronikus média képviselői
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program
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6.8 A kecskeméti környezet- és műemlékvédelmi területeken működő civil szervezetekre
vonatkozó alapelvek és intézkedések
6.8.1 Alapelvek: Mind a természeti, mind pedig az épített környezet megóvása alapvető fontosságú
feladat a jövő nemzedékek életminőségének megőrzése és javítása érdekében. Az ökológiai
rendszereket fenyegető káros környezeti változásokat ellensúlyozandó át kell alakítani a jelenlegi
élet- és gondolkodásmódunkat. A környezetvédelem, a környezettudatosság és az épített környezet
iránti felelősség kialakítását minél fiatalabb korban el kell kezdeni, hogy a természetet és az épített
környezetet gyermekkorban kialakult belső motivációtól vezérelve tisztelő, a valódi értékek
védelmében cselekvő, tudatos életformájú fiatalokat neveljünk. A környezeti nevelés fontosságának
hangsúlyozása mellett prioritásként kezelendő a környezettel kapcsolatos tudás minél szélesebb
körben való megosztása, az intézményi és civil szervezeti összefogás megerősítése és a rendszeres
szakmai konzultáció kereteinek létrehozása.
6.8.2 Intézkedések:
6.8.2.1 Az intézményi összefogás megerősítése, bővítése a fiatalok környezettudatos
cselekvésének érdekében: Az önkormányzatnak a rendelkezésére álló eszközökkel támogatni
szükséges a különböző civil szervezetek által megvalósított, megvalósítani kívánt szemléletformáló,
környezettudatos gondolkodásra nevelő kampányokat (pl. a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
által szervezett Gondolkodásból jeles program, a Nyitott Szemmel Egyesület által rendezett Tapossa
laposra akció, stb.). Biztosítandó ezen kampányok megjelenése a különböző, önkormányzat által
szervezett szakmai rendezvényeken, fesztiválokon ( Európai Autómentes Nap, majális, Bor- és
Pálinkaünnep, Hírös Hét Fesztivál, különböző városrészi napok, stb.), illetve a helyi médiában
annak érdekében, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak a kampányok által népszerűsített
értékek. El kell érni, hogy ezekben a kampányokban minél több civil szervezet, a
környezetvédelemben érdekelt cég, vállalkozás és oktatási intézmény bekapcsolódjon partnerként
vagy támogatóként.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Lakótelepi Gyermekekért
Alapítvány
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek, köznevelési intézmények és
azok civil szervezetei (óvodai és iskolai alapítványok), a helyi média képviselői, a témában érdekelt
cégek és vállalkozások (Termostar Kft., Bácsvíz Zrt., KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.,
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., stb.), Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kiskunsági
Nemzeti Park, Kecskeméti Vadaskert, Kecskeméti Planetárium, Kecskeméti Járási Hivatal
Népegészségügyi Járási Intézete, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Határidő: folyamatos
Forrás: alapítványi forrás, üzleti vállalkozások támogatása
6.8.2.2 Interaktív ismeretterjesztő programok és foglalkozások kidolgozása, bevezetése: a
gyerekek és fiatalok cselekvésre ösztönzésének egyik leghatékonyabb eszköze lehet az interaktív,
családok bevonását lehetővé tevő ismeretterjesztő programok és foglalkozások kidolgozása. Ezeket
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a programokat helyi civil és szakmai szervezetek, intézmények szakemberei közösen dolgozzák ki,
az önkormányzat pedig felajánlja támogatását a programok népszerűsítése, megismertetése terén.
Koordinátor: Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
Együttműködő partnerek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a témában érintett
helyi civil szervezetek, köznevelési intézmények környezetvédelmi felelősei, Kecskeméti Ifjúsági
Otthon (Zöld Ernyő), a témában érdekelt cégek és vállalkozások, Egészségügyi és Szociális
Intézmények Igazgatósága
Határidő: folyamatos
Forrás: alapítványi forrás
6.8.2.3 Tudásmegosztás - Klímakör egy klímabarát településen: a tudásmegosztás kitűnő eszköz
arra, hogy az emberek a környezetük védelmét ne felülről érkező, betartandó utasításnak, hanem
közösen elfogadott értéknek tekintsék. 2011-ben Kecskemét is csatlakozott a Klímabarát
Települések Szövetségéhez. A szövetség ajánlása szerint a Klímakör léte és működése
elengedhetetlen része a „Klímabarát települések” programnak. A kitűzött célok megvalósításának
akkor van esélye, ha minél több helyi lakost sikerül megnyerni ennek támogatására. A Klímakör az
éghajlatváltozással foglalkozó helyi lakosok társasága, amelynek célja a stratégia céljainak
megvalósítása. A Klímakör – más civil szervezetekhez hasonlóan – saját maga dolgozza ki
működési szabályait és választja meg vezetőit. A Klímakör együttműködik az önkormányzattal a
stratégia és az éves program kidolgozásában, ezek megvalósításában és folyamatosan kapcsolatot
tart a Szövetséggel is. A Civil Cselekvési Terv egyik környezetvédelemmel kapcsolatos feladata,
hogy Kecskeméten is létrejöjjön egy, a fentieknek megfelelő Klímakör. Városunkban a Mozgalom
az Átalakuló Kecskemétért működését tekintve már most is megfelel a Klímabarát Települések
Szövetsége ajánlásaiban megfogalmazott Klímakörnek és fő célja a klímatudatosság helyi szinten
történő növelése.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mozgalom az Átalakuló
Kecskemétért
Együttműködő partnerek: Klímabarát Települések Szövetsége, a témában érintett helyi civil
szervezetek
Határidő: 2013. december 31.
Forrás: önkormányzati költségvetés, projekttámogatás
6.8.2.4 A témában érintett kecskeméti civil szervezetek közötti kapcsolatfelvétel és a szakmai
konzultáció kereteinek kialakítása: ahhoz, hogy a civil szervezetek programjai hosszútávon
beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket, elkötelezett, környezettudatos fiatalokat neveljenek,
megteremtsék céljaik eléréséhez szükséges forrásokat, széleskörű összefogásra van szükség.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelkezésére álló anyagi, emberi és kapcsolati
erőforrásaival támogatja ennek a széles körű együttműködésnek és szakmai konzultációnak a
létrejöttét és működését.
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Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel
6.8.2.5 Helyi és biotermékek népszerűsítése: Fontos feladat a helyi és biotermékek
népszerűsítése, közösségi kertek és fűszerkertek létrehozása a gyengébb minőségű, olcsó
importtermékek fogyasztása helyett. Jó példa a Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület, a bio- és
helyi élelmiszerek népszerűsítését, a gazdák és a vásárlók közti út lerövidítését célzó tevékenysége.
A közösség azért jött létre, hogy tagjai olyan táplálékot szerezzenek be, amely két feltételnek is
megfelel: egyrészt helyi, (maximum 50km szállítás), másrészt organikus vagy kíméletes
termelésből származik. A tagok tudják, hogy a termékeket ki és hogyan termeli, állítja elő, a
kapcsolat kölcsönös bizalmon alapul. A működtetést önkéntes alapon végzik, és minden tag ereje és
lehetőségei szerint vesz részt ebben a munkában. Másik jó példa a városban egyre több helyen
létrejövő közösségi vagy fűszerkertek. Az élő kertek növelik a város zöldterületét, és a helyben
termesztett haszonnövényekkel a pénztárcánkat és a környezetünket is kíméljük, mert nincs
szállítási költség, sem szén-dioxid kibocsátás. Növeljük a saját életminőségünket, nemcsak azért,
mert friss, egészséges, zamatos termés kerül az asztalra, hanem mert maga a tevékenység kikapcsol,
megnyugtat és jó hatással van ránk. Ezek a kertek segítenek újra felfedezni a természetet, az emberi
kapcsolatokat, a képességeinket és a munka által önmagunkat is. Ezen kívül közösséget építenek,
öngondoskodásra tanítanak, minimalizálják a távolságot a fogyasztó és az előállítás között, így
csökkentik a szállítás okozta környezetszennyezést, közelebb hozzák az embert a természethez,
városlakók is első kézből láthatják a természet működését.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata törekszik a helyi és biotermékek népszerűsítésére
oly módon, hogy ezen termékeknek és termelőknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa
szervezett rendezvényeken és fesztiválokon, valamint a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja
a közösségi kertek létrehozását Kecskeméten.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskeméti Szatyor Közösség
Egyesület
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, Városi Támogatási Program, alapítványi támogatás,
projekttámogatás
6.8.2.6 Az erőforrások megosztása a környezetszennyezés csökkentése érdekében: Nagyon
fontos, hogy az egyre korlátosabbá váló erőforrásokat az emberek hatékonyabban használják, ezért
a kihasználatlan tulajdonokat (kertek, (üzlet)helyiségek, irodák, járművek, könyvek, kerti és
barkácsszerszámok, stb.) érdemes megosztani egymással. Fontos feladat, hogy közösségi kerteket,
adományboltokat, telekocsi, autómegosztó, gépkölcsönző online rendszert alakítsunk ki
Kecskeméten, mert ezeknek az intézkedéseknek nemcsak kedvező társadalmi, hanem környezeti
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hatásai is vannak. Az eszközök jobb kihasználásával csökken a környezet terhelése is, sőt
költségkímélő is a helyi közösség számára.
Koordinátor: KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete
Együttműködő partnerek: a témában érintett helyi civil szervezetek
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel

6.8.2.7 A Városháza és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületei
akadálymentesítésének támogatása: A város arculatát meghatározó, az emberek hétköznapi
ügyintézésében döntő szerepet játszó, szecessziós műemléki épület akadálymentesítése régóta
felmerülő igény a kecskeméti emberek körében. A Civil Cselekvési Terv keretei arra adnak
lehetőséget, hogy egy önkormányzati dokumentum rögzítse a civilek által megfogalmazott kérést,
illetve szorgalmazza az együttműködést az érdekeltek között a feladat teljesítése érdekében.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, Mozgássérült
Fiatalok Egyesülete
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel
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6.9 A határon túli magyar települések, testvérvárosok, nemzetközi kapcsolatok és turizmus
területein működő kecskeméti civil szervezetekre vonatkozó alapelvek és intézkedések
6.9.1 Alapelvek: Az önkormányzat elismeri és a jövőben is támogatja a városban működő civil
szervezetek határon túli magyarokkal, testvérvárosi szervezetekkel kialakított együttműködését.
Fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek nemzetközi tevékenysége továbbra is járuljon hozzá
Kecskemét város széles körű külföldi megismertetéséhez, kapcsolatainak bővítéséhez. Ezek a
tevékenységek Kecskemét város számára fontos értékek, amelyeket a jövőben is segíteni kell
erkölcsi, anyagi és technikai tekintetben is.
6.9.2 Intézkedések:
6.9.2.1 A Határon Túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoport munkájának
folytatása, további erősítése: Az ágazatban működő kecskeméti civil szervezetek jó és példaértékű
gyakorlatnak tartják, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és
Egyházügyi Bizottsága égisze alatt működik a Határon Túli Magyar Szervezetekkel Együttműködő
Munkacsoport, amelynek célja és feladata a határon túli magyar szervezetekkel, intézményekkel
való kapcsolattartás koordinálása, a tevékenység eredményeinek számbavétele. Kívánatos ezt a
jövőben is fenntartani, a munkacsoport munkáját folytatni és elősegíteni, hogy a benne részt vevő
civil szervezetek és egyéb szakértők javaslatai, elképzelései beépüljenek az önkormányzat ez irányú
tevékenységébe.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek: a témában érintett kecskeméti és határon túli civil szervezetek, a
Munkacsoport tagjai
Határidő: folyamatos
Forrás: forrást nem igényel
6.9.2.2 A határon túli magyar települések civil szervezeteinek, kulturális és népművészeti
csoportjainak reprezentatív bemutatkozási lehetőség biztosítása a kecskeméti fesztiválokon,
kulturális nagyrendezvényeken: Kecskemét sokszínű és színvonalas kínálatával, fesztiváljaival és
rendezvényeivel méltán nevezhető a kultúra városának, ugyanakkor a határon túli települések
művészeti, kulturális csoportjainak bemutatkozásával a városi nagyrendezvényeken tovább
erősíthető ez az imázs, fejleszthető a kulturális turizmus. Folytatni kell a galántai, marosvásárhelyi,
sepsiszentgyörgyi, beregszászi, vajdasági civil kapcsolatok reprezentatív bemutatását a fenti
eseményeken. A kapcsolattartás természetesen kétirányú kell, hogy legyen. Fontos, hogy testvér- és
partnertelepüléseink jeles alkalmain a kecskeméti civil-kulturális képviselet is jelen legyen,
öregbítve városunk hírnevét. Ugyancsak lehetővé kell tenni az említett kecskeméti rendezvényeken
a határon túli magyar népművészek, népi iparművészek, termelők jelenlétét, s törekedni kell a
kecskeméti jelenlétre külföldi hasonló rendezvényeken. A Főtéri rendezvényeken a kereskedelmi
tevékenység háttérbe szorításával a civil öntevékenységre, a karitatív programok előtérbe kerülésére
kellene törekedni.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskeméti Kulturális és
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Konferencia Központ Fesztiváliroda, Kulturális Civil Kerekasztal
Együttműködő partnerek: a témában érintett kecskeméti és határon túli civil szervezetek és
közművelődési intézmények
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, intézményi költségvetés, Városi Támogatási Program,
alapítványi támogatás, projekttámogatás
6.9.2.3 A civil részvétel erősítése a hivatalos testvérvárosi kapcsolatokban: Kecskemét város
igen gazdag testvér- és partnervárosi kapcsolattal rendelkezik, amelyek jelentős része civil
kezdeményezésre és együttműködésre jött létre (Rodostó-Tekirdag, Beregszász, Marosvásárhely,
Dornbirn, Galánta, Viborg). Ugyanakkor nem vált még gyakorlattá a civil részvétel a testvérvárosi
delegációk látogatásaikor, gyakorlatilag az Európai Unió testvérvárosi elveivel ellentétben ezek a
találkozók vezetők és képviselők protokolláris találkozói, nem pedig a polgárok találkozása.
Ugyanakkor ez a probléma igaz fordítva is, hiszen a civilek által szervezett nemzetközi
programokon is fokozható lenne az önkormányzati jelenlét. A fentieket figyelembe véve az ágazat
civil szervezeteitől az a javaslat érkezett, hogy a testvérvárosi programokba minden esetben épüljön
be a kölcsönös civil együttműködés. Az ide látogató delegációkat kérje föl a város az ottani jó
gyakorlataik, civil kezdeményezéseik ismertetésére. Ezeknek a külföldi jó gyakorlatoknak a
kecskeméti adaptációja hasznos lehetne az itt élő emberek számára is. (Galántai lakótelepek
termálvizes fűtése, fűtővíz további hasznosítása, Lidköping szelektív szemétgyűjtési és fűtési
megoldásai, rodostói vállalkozók által biztosított iskolabusz rendszer, Viborg – gyermek-szabadidő
sport)
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város
Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoport

Önkormányzata,

Határon Túli

Magyar

Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek, az adott jó gyakorlatban érintett
cégek, vállalkozások
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, intézményi költségvetés, Városi Támogatási Program,
alapítványi támogatás, projekttámogatás
6.9.2.4 Nemzetközi civil-önkormányzati hálózat kiépítése: A civil-önkormányzati kapcsolatok
nemzetközi dimenziójú szélesítése céljából létrehozható egy hálózat, amelynek keretében a
testvérvárosi kapcsolatok, civil-önkormányzati tevékenységek képviselői összefognak egy-egy
feladat megoldására, és közösen használják ki a hálózat nyújtotta lehetőségeket, EU-s forrásokat,
valamint a meglévő források optimális felhasználását biztosítja. Első lépésként érdemes lenne a
Hírös Héten, vagy a Város Napján a testvérvárosi delegációk találkozóján ismertetni önkormányzati
szándékként a hálózatalakítást, feladatait, céljait, majd a 2014. évi Csiperó Gyermektalálkozón a
testvérvárosi civil szervezetekkel és az érintett önkormányzatokkal a hálózat tényleges megalakítása
következhetne.
Koordinátor:

Kecskemét

megyei

Jogú Város
68

Önkormányzata,

Határon

Túli

Magyar

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2013. (V.30.) határozatának
melléklete
Szervezetekkel Együttműködő Munkacsoport
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek
Határidő: 2014. szeptember 1.
Forrás: önkormányzati költségvetés, intézményi költségvetés, Városi Támogatási Program,
alapítványi támogatás, projekttámogatás
6.9.2.5 Civil szervezetek által rendezett programok, rendezvények bemutatkozásának
biztosítása az országos turisztikai szakmai rendezvényeken: Azokon az országos turisztikai
eseményeken, ahol a város standot üzemeltet, bemutatkozási lehetőséget kell adni nemzetközi
idegenforgalmi érdeklődésre is számot tartó, civilek szervezte rendezvényeknek, egyéb
programoknak (Nemzetközi Animációs Filmszemle, Leskowsky Hangszergyűjtemény, Csiperó
Gyermektalálkozó). A város turisztikai vonzerejének növelését jelentené ugyanakkor az is, ha az
egyes rendezvényekhez a turisztikai szervezetek szakirányú, direkt tevékenységgel kapcsolódnának.
Pl.: az elmúlt évi Csiperó Gyermektalálkozóra 24 ország 42 településéről érkeztek gyermekek és
fiatalok. Elképzelhető lenne olyan turisztikai akció, amelynek szlogenje: „Nyaraljon ön
Kecskeméten, míg gyermeke a gyermektalálkozón vesz részt!” Ide tartozik az is, hogy bővíteni
lehetne az „üzenetek” lehetőségét, a várost ismertető és városba csalogató kiadványok, egyéb
anyagok mennyiségét és minőségét.
Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskeméti Kulturális és
Konferencia Központ Nonprofit Kft. Fesztiváliroda
Együttműködő partnerek: a témában érintett civil szervezetek, Turisztikai Klaszter
Határidő: folyamatos
Forrás: önkormányzati költségvetés, intézményi költségvetés, Városi Támogatási Program,
alapítványi támogatás, projekttámogatás
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