1.sz. melléklet

Az önkormányzat által megrendelt, közhasznú közművelődési és ifjúsági
feladatok:
(1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és
a 2011. évi CLXXXIX Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól alapján)

A) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.
Ezen belül:
Formális képzési, tanulási tevékenységek: Az iskolarendszerű és az iskolán
kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttműködő partnerként, vagy
önálló képző intézményként való részvétel
Évi: 2 – 4 képzési forma
Egyetemi, főiskolai, középiskolai hallgatók szakmai gyakorlatai:
Az egyetemeken, főiskolákon művelődésszervezést, kommunikációt és
andragógiát tanuló fiatalok szakmai gyakorlatában társaságunk a jövőben is
partner kíván lenni. Fogadja az iskolai közösségi szolgálatra jelentkezőket és az
önkénteseket.
Évi: folyamatos
Nonformális képzések, tanulási tevékenységek: Az iskolarendszeren kívüli,
főleg ismeretterjesztő képzési formák megvalósítása.
Évi: 2-6 képzési folyamat
Informális képzések, tanulási tevékenységek: A napi élettevékenység során
létrejövő, nem feltétlenül tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységeket
soroltuk ide.
Évi: 100 képzési folyamat
A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése: formális,
nonformális és informális képzési tevékenység megvalósítása erdei iskolák,
szaktáborok,
alkotótáborok,
tematikus
kirándulások
keretében.
Környezettudatos tevékenységek szervezése.
Évi: folyamatos

B) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
Komplex közművelődési rendezvények: szellemi örökségünket,
intézményeinket bemutató országos rendezvényekhez kapcsolódó események,
amelyek részben külön megállapodások alapján valósulnak meg.
A művelődés hete a tanulás ünnepe
Múzeumok éjszakája
Kultúrházak éjjel-nappal

Művészeti kiállítások: A nemzetközi, hazai és városi művészeti élet
kiemelkedő alkotóinak kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok.
Évi: 20 – 30 alakalom
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Táncházak: rendszeresen megszervezzük családi táncházainkat, amelyekben a
tánctanítás mellett játékokkal, a kézművesség fortélyaival is megismertetjük a
látogatókat.
Évi: 4 – 6 alkalommal
Kecskemét Táncegyüttes: A csaknem 250 fős együttes célja, a magyar
néphagyomány, népi kultúra táncos mozgásvilágának életkortól függetlenül
történő elsajátítása, a kultúra, a műveltség iránti érzékenység megalapozása,
valamint az alkotás és a befogadás kompetenciájának fejlesztése.
Jelenleg nyolc csoportban folyik a helyi, kiskunsági tánc- és néphagyomány
ápolást előtérbe helyező nonformális képzés.
Évi: melléklet szerint
Kecskeméti Képzőművészek Közössége: A Kecskeméten és környékén élő
alkotókat összefogó közösség elősegíti a művészek minél több helyi és
nemzetközi pályázatán való részvételét, illetve kiállításokon való
bemutatkozásukat.
Évi: folyamatos
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar:
Az átlagosan 35 fős Zenekar célja a Kodályi örökség ápolása, a komolyzenei
nevelés folytatása, komolyzenei művek professzionális szintű bemutatása.
Évi: folyamatos, min. 5 koncert
Szivárvány játéktár:
A gyerekek játék kultúráját fejlesztő program (több játékhelyszín kialakítására
alkalmas logikai, társas, ügyességi, népi sportjáték készlet). A Játéktár sokrétű
hasznosítása műsoros rendezvények kísérő foglalkozásaként, játszónapok,
rendhagyó órák keretében; iskolai illetve szabadtéri rendezvények játszó
programjaként történik.
Évi: folyamatos min.20 foglalkozás
Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely:
művészetpedagógiai műhely, tematikus foglalkozások (dramatikus játszóház,
színházi nevelési program) művészeti találkozók, tehetséggondozó programok és
módszertani továbbképzések szervezése
Évi: folyamatos min. 5 program

C) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
Fesztiválszervezés: Az önkormányzattal kötött külön megállapodások alapján.
Tavaszi Fesztivál,
Népzenei Találkozó,
Kodály Fesztivál,
Hírös Hét Fesztivál,
Bor és Pálinka Ünnep,
Kecskemét Fringe Fesztivál,
Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Fesztivál,
Téli Fesztivál,
Sörfesztivál
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D) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
Komplex ismeretterjesztő kiállítások: országos, vagy helyi akciókhoz
illeszkedő, a kiállítást más közművelődési eszközökkel is megtámogató
programok.(Horgász-vadász napok, Környezet és természetvédelem jeles napjai,
gombász, díszmadár, ásvány, stb.)
Évi: 12 – 15 alkalom
Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok.
Évi: 50 - 80 alkalom
Közművelődési közösségek fejlesztésével kapcsolatos tevékenység: az itt
működő művészeti, alkotó művelődő közösségek életének szervezése,
koordinálása.
Évi: 2. sz melléklet szerint
Az Otthon mozi (art mozi) üzemeltetése
Évi: folyamatos

E) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
Az Európai Ifjúsági Információs Charta iránymutatásai alapján működő ifjúsági
információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítása:
- közérdekű, szabadidős, kulturális, az önálló életvitelhez kapcsolódó és egyéb,
a helyi igényekhez igazodó közhasznú információk biztosítása,
- pályaválasztási, életvezetési, az európai mobilitáshoz kapcsolódó és egyéb
tanácsadások tartása
Évi: folyamatos és igény szerint
Segítséget nyújtás az ifjúság, főként annak veszélyeztetett csoportjai számára:
- az önálló életvitelükhöz kapcsolódó ügyeik intézésében,
- krízishelyzetek megoldásában.
- Szakmai, módszertani segítséget nyújt helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági
szolgáltatások számára.
Évi: folyamatos és igény szerint
Az Európai Ifjúsági Részvételi Charta iránymutatásai alapján aktív szerepet
vállal az ifjúsági érdekegyeztetés helyi megvalósításában, a városi Ifjúsági
Cselekvési Terv végrehajtásában és fejlesztésében.
Évi: folyamatos
Fejlesztő műhelyt működtet, és új típusú szolgáltatásokat dolgoz ki, adaptál, vezet
be
- a demokratikus részvételt segítő egyéni kompetenciák fejlesztése,
- az iskolai teljesítést segítő egyéni kompetenciák fejlesztése,
- a helyi közösségek fejlesztése,
- az ifjúsági célú szakmai projektek és programok fejlesztése,
- valamint az ifjúságsegítő szakma módszertani fejlesztése céljából.
Évi: folyamatos
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Közösségi terek működtetése
Városrészi közösségi terek:
- Kecskeméti Ifjúsági Otthon – KIO KÖZ-tér
- ELEVEN Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér
- KÉK ELEFÁNT Árpádvárosi Ifjúsági Közösségi Tér
- a Hetényegyházi Közösségi Házban működő Ifjúsági Közösségi Tér
Székhelyen: az épület előcsarnoka, egyéb társalgói és a hozzájuk kapcsolódó
szociális helyiségek bárki számára ingyenesen látogathatók és használhatók.
Információs-szolgáltató központ: információszolgáltatás (közérdekű, közhasznú,
kulturális, turisztikai, gyermek, ifjúsági programok, szolgáltatások, munkaerőpiaci információk elérése), 8 gépes szabad internet hozzáférés, családbarát
gyermekfoglalkoztató, nyilvános internet.
Évi: nyitvatartási időn belül

Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési
folyamatokba:
-

kapcsolatok fejlesztése, az együttműködés erősítése
pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása
módszertani támogatás, szaktanácsadás
fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint.
Évi: folyamatos

Kulturális információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele. Információs
tájékoztató rendszer működtetése az előcsarnokban, honlapok üzemeltetése.
Évi: folyamatos
Kecskeméti Kínáló: Az ingyenes kulturális iránytű koordinációja, részben külön
megállapodás alapján.
Évi: folyamatos

F) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása: Színházi,
táncszínházi előadások és bérletek, komoly és könnyűzenei koncertek szervezése,
fogadása, lebonyolítása minden korosztály részére.
Évi: 20– 30 alkalommal

G) A területi szintű közművelődési és ifjúsági szakmai szolgáltatás keretében ellátandó
feladatok:
Területi szintű
támogatása

közművelődési

és

ifjúsági

tevékenységek

szervezése,

Évi: 2-4 alkalommal
Együttműködés az országos, regionális megyei, járási és a nemzetközi szakmai
szervezetekkel
Évi 6-8 szervezet
A terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési és ifjúsági
tevékenységgel összefüggő fejlesztő programok készítése és hasznosítása,
szakmai műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása,
közreműködés a kulturális alapú és ifjúságcentrikus gazdaságfejlesztésben.
Évi: 2-4 alkalom igény szerint
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A területi szintű ifjúsági amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző
tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének, az élethosszig tartó tanulás, a
tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a
közösségfejlesztés, a kulturális turizmus támogatása.
Évi: 2-4 alkalom igény szerint
Közművelődési és ifjúsági információs szolgáltatás nyújtása, közművelődési és
ifjúsági adatbázis létrehozása és működtetése,
Évi: folyamatos
Szakmai, módszertani segítségnyújtás helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági
szolgáltatások számára.
Évi: folyamatos
Közreműködés a helyi közművelődési és ifjúsági szakember-képzésben
Évi: folyamatos
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