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„A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával,
szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan
puszta lehetőség marad.” (Ernst F. Schumacher)
A Debreceni Művelődési Központ feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az
egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül
a kultúra eszközrendszerének segítségével.
A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt
törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális
koncepciókban, stratégiákban megfogalmazott általános célokhoz az adott évre
vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg.
Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló adekvát
szakmai válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét
szakmai feladatokhoz a meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-,
tárgyi és gazdasági feltételeket.
Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közművelődési feladatellátás
tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése.
1. A MUNKATERV MEGHATÁROZÓI
1. 1. A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok
1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL törvény.
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 39/1999. (XII.23) Kr. sz. rendeletét
Debrecen város közművelődési feladatairól.
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször
módosított intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.
4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünknek a 2016. évre
biztosított költségvetése
1.2 Általános alapelvek
1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé
kell tennünk az áltatunk nyújtott a kulturális javakhoz való hozzáférést.
2. Közösségi színtér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése.
3. Közösségi művelődési formák biztosítása.
4. Szakmai együttműködések, partnerség.
5. Színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása

2. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK

A Debreceni Művelődési Központ a több, mint 10 éves fejlesztési program keretében
lezajlott bővítésével lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény a jövőben olyan munkát
folytasson, amely az egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat
hozzá. Olyan multifunkcionális közösségi szolgáltató terekkel rendelkezünk, amelyek
a közösségi együttlétektől a legmagasabb színvonalú rendezvényekig képesek ellátni
a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Szakmai szempontból
a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézményi egység képes legyen a helyi
társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és informális
képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok
befogadására; erősödjön élményfunkciója; területi közművelődési szolgáltatásokat
nyújtson szakmai szervezetek részére; részt vegyen a területfejlesztési stratégiai
tervezésben valamint a turisztikai vonzerőt jelentő regionális rendezvények
szervezésében.
Alapelvünk, hogy a kultúra „nem afféle ünnepi viselet, hanem a mindennapok szerves
része”.
A Debreceni Művelődési Központ feladata, hogy Debrecen és a környékbeli
települések teljes lakossága számára a fogyasztásorientált életvitellel szemben olyan
szerethető alternatívát kínáljon, amely
 hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,
 segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést,
 lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére.
A munkatervben 2016-ban az alábbi stratégiai célterületeket határozzuk meg,
amelyek mentén szakmai munkánkat folytatnunk kell:
 Kulcskompetenciák fejlesztése
- a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia javítja az
egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, hozzájárul az életben való
boldoguláshoz
- a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek
érdemben képesek hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek,
készségek és attitűdök szintjén
 Közösségfejlesztés
– a DMK működését az azt használó közösségek érdemben véleményezhessék,
a megfogalmazott javaslatokat lehetőség szerint ültessük a gyakorlatba, ezért
működtetni fogjuk SzMSz-ünk szerint ezen szervezetek formális képviseletét–
meg kell kezdeni annak a szakmai koncepciónak a kidolgozását.
 Szabadidő, rekreáció biztosítása
- az intézmény továbbra is a megszokott magas színvonalon biztosítsa a hasznos
és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét, segíti a tudatos választást és a
tájékozódást
-

 Ágazati és intézményi együttműködés
– részt veszünk az országos közművelődési folyamatokban, szakértői
tevékenységekben (NMI)
– az intézmény részt vesz szakmai és szakmák közötti hálózatokban
– 2016-ben célunk legalább 2-3 szakmai szervezettel hosszú távú stratégiai
megállapodás megkötése
 Szervezetfejlesztés
– új munkaköri leírások elkészítése
– belső szabályzatok aktualizálása, új szabályzatok készítése – nyilvántartó
szoftver folyamatos és zavartalan használata, az adatok folyamatba épített
rögzítése
– folyamatábrák készítése
– belső kompetenciafejlesztő tréningsorozat és szakmai továbbképzés
szervezése
 Minőségfejlesztés
Ehhez a következő dokumentációt és szabályozókat kell beépítenünk a
mindennapos munkába:
- folyamat szabályozás
- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet
részletes folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell
- kommunikációs terv és arculati kézikönyv – el kell készíteni az intézmény
egységes arculati kézikönyvét és kommunikációs tevékenységét szabályozó
dokumentumokat
- Beszámoló- és munkaterv sablonokat kell készíteni
 Esélyegyenlőség biztosítása
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése
– a lehető legteljesebb fizikai, érzékszervi és értelmi akadálymentesítéssel
kapcsolatos egyeztetések megkezdése, lehetőség szerint megállapodások
megkötése szakmai szervezetekkel
 Környezetvédelem
– a környezetvédelemnek intézményi keretek között (is) kell működnie,
mert igazán eredményes csak úgy lehet, ha összefogunk.
– feladat olyan fejlesztések, cselekvések sorozata, amelyek pl. a
természeti erőforrások ésszerű használatát célozzák meg.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szakalkalmazott kollégák
Határidő: folyamatos
3. KIEMELT PROJEKTJEINK, NAGYRENDEZVÉNYEINK
 Szociális szövetkezetek
fejlesztése

létrehozásához

szükséges

kompetenciák

Szociális szövetkezetek kialakítása, működtetése – ismeretterjesztő,
interaktív előadássorozat
Tevékenység célja:
Elméleti ismeret-, tudásanyag megszerzése és gyakorlati hasznosítása. A szövetkezet,
mint régi/új szervezeti forma szerepe a szegénység, a munkanélküliség, a területi
hátrányok és társadalmi problémák kezelésében.
A szociális szövetkezetek hozzájárulhatnak:
– új munkahelyek teremtéséhez
–

a különböző mesterségek
foglalkozások kialakításához

felélesztéséhez,

életben

tartásához

és

új

–

a különösen hátrányos helyzetű és a társadalmi kirekesztettség szélén álló
csoportok számára a munkához vezető utak kiépítéséhez.

Tevékenység szakmai leírása:
A szövetkezeti alapértékek és alapelvek megismertetése.
Ismeretterjesztő előadások:
– „Önkéntes és nyitott tagság” elve: a szövetkezetbe szabadon beléphet bárki, aki az
alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, abból bárki
bármikor szabadon kiléphet. Fontos szempont a diszkriminációmentesség.
–

„Demokratikus tagi ellenőrzés” elve: a szövetkezetben főszabályként az egy tag
egy szavazat elve érvényesül, a szövetkezet és a tag viszonyában elsődlegesen a
közösségi aktivitás a meghatározó, és csak másodlagos a vagyoni hozzájárulás
mértéke.

–

„A tagok gazdasági részvételének” elve: ennek lényege, hogy a szövetkezeti tag
elsősorban olyan mértékben részesül az eredményből, amilyen mértékben a
szövetkezet szolgáltatását igénybe veszi, illetőleg amilyen mértékben a
szövetkezet működésében közreműködik.

–

„Autonómia és függetlenség” elve: a szövetkezetek a tagok által ellenőrzött
autonóm, önfenntartó szervezetek.

–

„Oktatás, képzés és tájékoztatás” elve: a tagok oktatása, képzése, ha csak
közvetetten is, de hozzájárul a szövetkezet vagyoni, gazdasági fejlődéséhez. Ez az
elv utal a tagok társadalmi felzárkóztatásában betöltött szerepére, illetve a
nyilvánosság tájékoztatásának szerepére.

–

„Szövetkezetek közötti együttműködés” elve: szövetkezetek közötti szolidaritáson
is alapuló együttműködés, mely megvalósulhat vertikális illetve horizontális
formában. Az együttműködés a gazdasági együttműködés mellett a szövetkezetek
érdekeinek képviseletét is jelenti.

–

„Felelősség a közösségért” elv: hozzájárulás a közösség fejlődéséhez és
fenntartásához.

–

A szociális szövetkezet, mint a szociális gazdaság szervezete A szociális
szövetkezet, mint a szociális gazdaság egyik szervezeti formája, gazdasági és

szociális küldetés egyaránt teljesít: közérdekeket szolgál, lokális szinten működik,
új munkahelyeket teremt, hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat,
árbevételt realizálva az a célja, hogy bizonyos idő után önfenntartóvá váljon.
–

A szociális szövetkezet, mint vállalkozási forma képes ötvözni a gazdasági
hatékonyságot a szolidaritással, a technológiai fejlődést a munkahelyteremtéssel,
a munkát a képzéssel és a rugalmasságot a helyi közösségekből építkező gyökeres
jelenléttel. Hátrányos helyzetűeknek biztosít munkalehetőséget, és olyan
szükségletek kielégítésére törekszik, melyet a piacgazdaság nem tud felvállalni. A
szociális szövetkezetek célja egyrészt a szociális problémák megoldására való
törekvés, másrést az értékteremtő gazdasági tevékenység. Alapvető ismérve tehát,
hogy a társadalmi cél mellett valós piaci igények kiszolgálására jön létre, és
minőségi, versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kínál. Jellemzője a kettős
szerepvállalás: a profittermelés mellett a helyi közösségért történő
felelősségvállalás (a hátrányos helyzetű tagok számára munkalehetőség
teremtése, biztosítása, és egy lokális „piaci rés” kielégítésére törekvés).

–

Jogszabályi keretek

–

Tanulmányút Hajdúnánásra. A szociális szövetkezetben egyedi recept alapján,
szintetikus
tartósítószer
nélkül
kilencféle
savanyúságot
készítenek:
káposztasaláta, cékla, uborka, lecsó, vegyes vágott savanyúság. Ezeket termelői
piacon árulják. A szociális szövetkezet célja nem az, hogy versenyezzen a
termelőkkel, épp ellenkezőleg, egyfajta integrátori szerepet tölt be azzal, hogy
megtermeli azokat a termékeket, amelyek még hiányoznak a piacról. Hiszen a
több termék még több vásárlót vonz. Itt nemcsak egy piac jött létre, hanem egy
összetartó közösség is. A termelők összejárnak, bálokat szerveznek, jótékony
célokra adományokat gyűjtenek.

–

Termelői piac beindítása

Felelős: Új Judit, Diós Gergő
Határidő: folyamatos

 Közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programok
„MACSI – KERT” és „ONDÓDI - KERT”beindítása
Tevékenység célja:
A nagymacsi „aktív mag” bevonásával, a már működő közösségek szerepvállalásával
közösségi kert kialakítása, működtetése. „Kertészek”, támogatók bevonása a kert
művelésébe és a munkákhoz kapcsolódó közösségi programokba.
A kert a DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő területen helyezkedne el. Nagymacs
kertvárosi település, így a lakosok többsége rendelkezik saját kerttel. A cél a
közösségi parcella művelése elsősorban zöldségtermesztés, melyet a közösség a helyi

termelői piacon, vagy a „Szatyor” termelői hálózaton keresztül értékesíthet. A kert
másik részében olyan virágok termesztése, amelyeket a város a Debreceni
Virágkarnevál programjához készített virágkocsik díszítéséhez felhasználhat.
A hosszú távú cél egy generációs kert működtetése, ami a városban élő családok,
oktatási-nevelési intézmények számára „gyakorló kertként” működhet, ahol az
ismeretátadás mellett megtapasztalhatják a közösségben való együttműködést,
tevékenykedést.
Tevékenység szakmai leírása:
–
Kert kiválasztása virág és zöldségtermesztés céljából. (Szempont: jó
megközelíthetőség, vízvételi lehetőség)

Igényfelmérés Nagymacson a potenciális csatlakozók és kertészek számára,
illetve a lehetséges támogatókra, partnerekre vonatkozóan.

Közösségi találkozó szervezése a leendő kertészek számára az igények és az
egyéni várakozások egyeztetésére.

Belső kommunikáció elindítása és kézben tartása a kerthez csatlakozók közötti
kapcsolattartás és a jövőbeni feladatok meghatározása, ütemezése, leosztása és a
felmerülő ötletek, javaslatok megosztása céljából.

Alapvető kertészeti ismeretek átadására képzés elindítása, folyamatos
tanácsadás.

Vezető / vezetők választása a kert hivatalos képviseletére, a közös kertészeti
munkák koordinációjára, az adminisztrációs feladatok ellátására és az esetleges
konfliktusok kezelésére.

Szponzori megkeresés összeállítása a lehetséges erőforrások (támogatások)
összegyűjtésére a kert kialakításához (pl. termőföld, szerszámok, vetőmag, kerítés,
vízgyűjtő, vízóra, kerti bútorok, stb.) és működtetéséhez.

Pályázatfigyelés és pályázatírás a szervezeti és humán költségek fedezésére
vagy ennek kiegészítésére.

Költségvetés készítése az alapításra és a működtetésre vonatkozóan a
tervezhetőség és a támogatók felé történő megkeresések konkretizálhatósága
érdekében.
Felelős: Diós Gergő, Burai Luca, Új Judit
Határidő: folyamatos
 „Önként a közért” program folytatása
Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat alapelvei:
– A helyi közösség erősítése: A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan
tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség javát
szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében ‒
esetleg néhány kilométeres körzetében ‒, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy
annak közvetlen környezetében valósulnak meg.

–

Szabad választás elve: A diákok ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés
alapján ‒ maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az
iskola által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az iskola által pedig
elfogadott tevékenységek közül.

–

Anyagi érdektől függetlenség elve: Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a
felek (pedagógus, intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő)
anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem
jutathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz.

–

Szervezett keretek közöttiség elve: A középiskola feladata és felelőssége az
iskolai közösségi szolgálat szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak
az iskola szervezésében lehet az elszámolható tevékenységet végezni. A
diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult
iskolai személy, a feladat felelősének és szüleinek jóváhagyásával.

–

Kettős cél elve: A tevékenységek során egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az
élménypedagógia-alapú tanulásnak megvalósulnia. A közösségi szolgálat
megvalósulásához szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte is.

–

Kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló személy ‒ lehetőségeihez
mérten ‒aktívan bevonódik a programba. A kölcsönösség megélésére a
felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat, így elősegítve, hogy a diák
nyitott és elfogadó legyen azzal a személlyel, akivel kapcsolatba lép.

–

Közvetlenség elve: A közösségi szolgálat során nem a szervezetet, hanem
közvetlenül a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell végezni. A
segítő (diák) és a segítségre szoruló között személyközi együttműködés,
partnerség jön létre, ami a személyek közötti valódi kapcsolatra helyezi a
hangsúlyt, amely alkalmas a személyiségformálásra, az önismeret
fejlesztésére.

–

Együttműködés elve: Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi
szolgálat kapcsán partneri viszony alakul ki az összes érintett között, nem
jelenhet meg alá-fölérendeltség sem a pedagógus-diák, sem a fogadó
szervezet-diák, sem az ellátott, segített személy-diák viszonyában.

–

Arányosság elve: A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél,
amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként
is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy
bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi
szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi
szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az
iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként.

–

Változatosság elve: Az alapvető pedagógiai cél szempontjából fontos, hogy
tevékenységtől függően, lehetőség szerint több területen (pl. három) és
rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve végezze a diák ún.
kontaktóra (min. 40 óra) feladatait. lehet olyan terület, ahol indokolt az 50 óra

egy fogadó intézménynél való teljesítés, míg más esetben nem. A változatosság
mértékéről a koordinátor pedagógus a diák megkérdezésével, indokolt
esetben a szülővel való konzultációt követően dönt.
–

Fenntarthatóság elve: Lehetőleg olyan tevékenységekben vegyenek részt a
diákok, amelyek hosszútávon fenntarthatók, valamint a további évfolyamok és
az ellátottak számára is előnyösek. Nem fenntartható tevékenységet ne
szervezzen az iskola az IKSz keretében pl. squash hátrányos helyzetű
fiatalokkal.

A közösségi szolgálat területei:
– egészségügyi: a településrészen élő időskorúak segítése (gyógyszerkiváltás,
bevásárlás stb.)
–

szociális és jótékonysági: jótékonysági gyűjtések szervezésében való részvétel

–

oktatási: helyi képzésekben oktatásszerezői munkában való részvétel

–

kulturális és közösségi: programok, rendezvények lebonyolításában való
részvétel

–

környezet és természetvédelmi: akciók szervezésében való részvétel
Felelős: Pethő Ibolya
Határidő: folyamatos

 A XXVI. Nemzetközi Betlehemes találkozó
A XXVI. találkozó megvalósítása mellett az év legjelentősebb eredménye, hogy A
debreceni betlehemes találkozó hagyományátörökítési gyakorlata 2015. évben a
Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására felvétetett. 2013ban kezdődött el a betlehemes találkozó jelölésének előkészítése. A nemzeti jegyzékre
jelölés célja az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet e rendkívül gazdag szakrális
szokáshagyományra és továbbélését biztosítsuk: ennek megvalósításához a
Nemzetközi Betlehemes Találkozó stabil szakmai-módszertani hátteret jelenthet
hosszú távon. A szervezők és a szakemberek a magyar táncház módszer sikerét
tekintették példaként. Ezzel a pozitív döntéssel nem csupán a betlehemes
szokáshagyomány fennmaradásának lehetőségei nőnek számottevően, de a
hagyományt fenntartó közösségek megmaradásának esélyei is. A következő fontos
lépésként a Szellemi Kulturális Örökség egyezmény előírásainak értelmében a jelölés
sikeréhez meg kell teremteni az örökség-elem átadásának egységes pedagógiaimódszertani eszközrendszerét, az örökség-elem ellenőrzött hozzáférhetőségét. A
program teljes körű megvalósításához elengedhetetlen a szellemi kulturális
örökségünk védelméért felelős nemzeti bázisintézmények együttműködése.
Fő tapasztalatok fejlesztési irányok:

A sikeres XXV. Betlehemes Találkozó után megállapítható, hogy a találkozók
folyamatos fenntartásának garanciája az együttműködők körének folyamatos
bővítése, a tudományos és laikus közvélemény figyelmének fókuszálása e páratlanul
gazdag örökségre, a szokáshagyomány autentikus formáinak továbbélése,
visszataníthatósága érdekében. Ezért különösen nagy fontosságú a debreceni
találkozó Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására
kerülése, ami még inkább ráirányítja a szakmai és a laikus közvélemény figyelmét a
betlehemezésre.
A találkozó jövőképe, stratégiai fejlesztése szempontjából nagy jelentőségű az
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel és a Táncművészeti Főiskolával történő
kapcsolatépítés, melynek folytatásaként együttműködési keret-megállapodást kívánunk
kötni a két szervezettel.
Felelős: igazgató, Gyöngy Péter
Határidő: folyamatos
 A „Városrészi családi programok” továbbépítése
Az évkör legnagyobb hatású, városi körülmények között ma is megélhető ünnepei, a
„sátoros ünnepek” – Karácsony, Húsvét, Pünkösd – képezhetik természetes módon a
gerincét egy debreceni szintű közösségi művelődési programnak, melybe a további
jeles napi alkalmak fokozatosan bővülően illeszthetők be.
A program kétszintű, az első a közösségi házak bázisára épülő közösségekben
valósítható meg, a második szint a nagyobb közösségnek szóló, népünnepély-jellegű
megmozdulásokat jelenti.
A szakralitás élő gyakorlata meglehetősen távol áll mai – különösen városi – létünktől,
fontos, hogy mi, közművelődési szakemberek, akik az ünnepek „társszerzői” lehetünk,
lássuk a belső összefüggésrendszerét hagyományunknak és megértsük, milyen
alapvető „erőforrást” jelenthet egy fenntartható, élhető életviteli minta kialakításában
az évkör kozmikusan telített pontjainak megélése.
Célok:
- Egy települési szintű közösségi művelődési gyakorlat kialakítása, mely integrálja a
DMK intézményei által a városrészi közösségi rendezvények terén eddig elért
eredményeket, jó gyakorlatokat, ma divatos szóval szinergiát teremt az egyes
területeken elért eredmények között.
- A város különböző adottságú lakóterületein élők közösségei számára alkalmat
teremteni a DMK intézményi hálózatára és munkatársaira építve a hagyományos
évköri ünnepek közösségi szintű megélésére. A néphagyomány közösségteremtő
ereje egy olyan nagyváros esetében is, mint Debrecen, komoly fejlesztő tényező, elég
csak a cívis hagyományra visszautalnunk.
- A megélhető hagyomány társadalmasítása, az elérhető célközösségek bázisának
szélesítése.
Munkatervünkbe beépített közösségi alkalmak:

- Húsvéti „vendégjárás” az intézményegységekben a város, a járás és a megye
hagyományőrző csoportjainak bevonásával
- Pünkösdi játékok – Pünkösd előtti héten az intézményegységekben a
hagyományőrző csoportok közreműködésével, kidolgozott pünkösdi
dramatikus játékok alapján.
- Szent Iván-i szertartásjáték „jó gyakorlatának” ajánlása célzott közösségek
számára
- Őszi ünnepek: Szent Mihálytól Katalinig – szüreti vígasságok, pásztorünnepek
- Téli ünnepkör: Szent Andrástól Vízkeresztig: központi eleme a Nemzetközi
Betlehemes Találkozó
- Vízkereszttől Hamvazóig: farsangi mulatságok sorozata, a helyi
adottságokhoz igazodva
Felelős: Mocsári Melinda
Határidő: folyamatos
 A Tímárház városi hagyományápoló központtá fejlesztése, bekapcsolása
a kulturális turizmusba
Régiónkban jelentős számú kézműves alkotóműhely létezik. Mindezek, bár sokrétű
tevékenységet foglalnak magukban, mégsem képviselik olyan komplex módon a népi
tárgyalkotó kultúrát, mint teszi azt a Tímárház- Kézművesek Háza.
Az országban egyedülálló feltételekkel és formában működik Debrecen egyik
legrégebbi, eredeti helyszínen megőrzött ipartörténeti emléke, amelynek
tevékenysége hagyományaink megőrzésére, továbbadására, a kézműves mesterségek
megismertetésére, megszerettetésére irányul. Az állandó tímártörténeti kiállítás
mellett két időszaki kiállítótermünkben hagyományos kézműves mesterségeknek
nyújtunk bemutatkozási lehetőséget egyéni és csoportos formában. Jeles napokhoz
kötődnek a többnyire óvodás és általános iskolás korosztály számára szervezett
kézműves játszóházi foglalkozásaink, a nyári időszakban nyolc héten át kézműves
tábor várja a gyerekeket, ahol tíz féle mesterség műhelytitkaival, alapfogásaival
ismerkedhetnek meg.
Immár négy éve felnőttképzési formában adunk helyet a népi játszóház vezetői
tanfolyamnak, mely elsősorban pedagógusok számára kínál lehetőséget képességeik
továbbfejlesztésében.
Intézményünk székhelye, a 2013-ban alakult, helyi értékeket felkutató, őrző,
népszerűsítő Debreceni Értéktárnak. A Tímárház látványműhelyeiben pedig
szűrrátétes, hímző, fazekas, bőrműves, csipkeverő, nemezkészítő, szappanfőző
valamint sajtkészítő mester munkájába nyerhet betekintést az idelátogató kedves
vendég.
Az épületegyüttes zárt, kellemes hangulatú, szabadtéri kemencével rendelkező
udvarán lehetőség van közművelődési - folklór programok, vásárok, szabadtéri
kézműves bemutatók tartására.

Összességében valamennyi tevékenységünk prezentálja térségünk kulturális
hagyományait visszatükröző iparos mesterségeit, illetve alkotási folyamatát. Mindez
pedig szervesen illeszthető a turizmusba való bekapcsolódásunk folyamatába annál is
inkább, mert tartalmas, kreativitást fokozó, élményt szerző tevékenység a m iénk,
tehát eladható. Egyben visszatükrözi az adott térség jellegzetességeit, kultúráját,
hagyományait.
Mindezekhez igazodva eddigi szolgáltatásaink mellé új szolgáltatások beindítását
tervezzük, további időtöltésre, kikapcsolódásra nyújtva lehetősét a hozzánk
látogatóknak.
Felelős: igazgató helyettes, Mátrai- Nagy Andrea
Határidő: folyamatos
 A Debreceni Értéktár Bizottság támogatása
A 2013. nyarán megalakult, a Debreceni Művelődési Központ egységében a TímárházKézművesek Házában működő Debreceni Értéktár Bizottság munkáját a 2012.
július 1-től hatályos magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a
hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is
erősítve a nemzeti tudatot és gazdaságot.
A testület elnöke Dr. Mazsu János történész, egyetemi docens, tagjai Dr. Kovács Béla
Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója, Jantyik Zsolt, a Debreceni
Művelődési Központ igazgatója, Dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója, ill. Dr.
Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának
igazgatója. Az Értéktár ügyintézésével illetve adminisztrációs feladataival a Debreceni
Művelődési Központ szakalkalmazottja, Mátrai- Nagy Andrea egységvezető van
megbízva.
Az Értéktár megalakulása óta folyamatosan történik a javaslatok gyűjtése,
megismertetése a város lakosságával. A beérkezett javaslatok értékelését követően a
testület dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a
Magyar Értéktárba juthatnak el.
A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a
magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság
csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja
ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.
Megalakulása óta az Értéktár szám szerint hatvanöt beadott javaslatot bírált el. Ebből
helyi értékké nyilvánított ötvenhat darabot, Megyei Értéktárba történő továbbításra
pedig harmincnyolc darabot javasolt.
Jelen pillanatban a nemzeti kultúra nemzetközileg ismert és elismert gasztronómiai
értéke a debreceni páros kolbász hungarikummá nyilvánításának folyamata zajlik,
mely reményeink szerint a 2016-os évben elnyeri a Hungarikumok Gyűjteményében
méltó helyét.

A Debreceni Értéktár helyi értékek feltárásával, gyűjtésével, megőrzésével foglalkozó
munkája szervesen illeszkedik az annak helyet adó Debreceni Művelődési Központ,
művészeti értékeket feltáró-, őrző-, hagyományápoló tevékenységébe.
Felelős: Mátrai- Nagy Andrea
Határidő: folyamatos
 A városrészi közösségfejlesztő projektek fenntartása
A lakosok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken élők helyi ügyek iránti
elköteleződésének és cselekvési szándékainak feltárása és fejlesztése.
Közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése, amelyek hozzá járulhatnak az itt
élők életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek
feltárását.
A fejlesztésbe bevont városrészek: Kismacs, Nagymacs, Nagysándor-telep, Ondód, Pac,
Tégláskert.
A projekt eredményei:
• A helyi fejlesztők elköteleződtek a program mellett, érdeklődéssel és aktívan
vettek részt abban.
• Többségükben megtalálták azokat a segítőket, akiknek a részvételével
kialakult az „aktív mag”, akik meghatározók lehetnek a továbbiakban is a
kezdeményezéseket támogató segítői kör szélesítésében.
• Elkészült a „3 kérdés - 3 válasz” véleménykérő lap, amelynek segítségével
április végétől folyamatosan kérjük a lakosok véleményét a közösség ügyeiben,
erre alapozottan szerveződtek a közösségi beszélgetések.
• Ondódon elkészült a közösségi felmérés, és a véleményeket figyelembevevő
cselekvési terv. Megoldódott a közösségi ház működtetése, közösség általi
hasznosítása. (2014 szeptemberétől az üzemeltetési feladatokat a DMK látja
el.)
• Elkészültek a városrészekre vonatkozó cselekvési tervek.
• Két városrészben - Kismacs, Nagymacs, – elindult az „Önként a közért”
program, amelyben az 50 órás iskolai közösségi szolgálatra szólítottuk meg, a
városrészekben élő érdeklődő fiatalokat.
• A helyi közösségek által tervezett és megvalósított közösségi akciók minden
városrészben újszerű, sikeres események voltak.
A DMK nem projektként, hanem folyamatként tekint a programra. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a „beavatkozás” felelősség, ami a projekt befejezése után sem szűnik meg.
Munkatársainkban kialakult az elköteleződés a program mellett, az intézmény
vezetése támogatja a fejlesztői munka folytatását a városrészekben.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szakalkalmazott kollégák
Határidő: folyamatos
 Közmunka programok továbbvitele
Intézményünkben a kulturális közmunka és a MANDA program keretében összesem
46 fő dolgozik.
Közösségi munkások feladatai:

A közösségi munkás közreműködik a Nemzeti Művelődési Intézet helyi és térségi
feladatainak megvalósításában, az alábbi területeken:
– a helyi és térségi értéktárak elkészítése, kapcsolódó rendezvények
szervezése, tájékoztatás,
– a térségben működő integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT-k)
szakmai munkájának támogatása,
– a közösségi művelődés népszerűsítését szolgáló, lehetőségeket helybe
vivő Kapunyitogató programok segítése,
– amatőr művészeti közösségek és rendezvények támogatása, segítése, a
kapcsolódó térségi összművészeti fesztiválok, nagyrendezvények
szervezésének segítése,
– élethosszig tartó tanulás, közösségi művelődési formáinak
megerősítése, közművelődési szakmai képzések, továbbképzések
szervezése, lebonyolítása
– közművelődési statisztika gyűjtése, feldolgozása, elemzése,
– ifjúsági közösségek fejlesztése,
– határon átívelő, a határon túli magyarság bevonásával zajló és
nemzetközi, illetve hazai nemzetiségi kezdeményezések támogatása,
erősítése,
– a társadalmi és gazdasági integrációt, személyes és közösségi
érvényesülést segítő helyi, térségi kezdeményezések segítése,
különösen a hátrányos helyzetű személyek és közösségek
vonatkozásában,
– más, értékteremtő, illetve értékmegőrző helyi és térségi tradícióval
rendelkező közösségi, közművelődési kezdeményezések támogatása.
Felelős: igazgató, igazgató helyettes, szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos
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4.1. Információs tevékenység
A Debreceni Művelődési Központ valamennyi intézményi egységében kiemelkedő
feladat a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több
csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező
visszajelzések fogadása és elemzése. Információs munkatársaink ismerik a
gyűjtőkörükbe tartozó információs területet, rendszerszemléletűek, kommunikatívak
és empatikusak. Valamennyien rendelkeznek informatikai és irodatechnikai
kompetenciával.
A DMK információs központja a Belvárosi Közösségi Házban működik, mely az
intézmény nyitvatartási idejében folyamatosan üzemel és ad tájékoztatást
személyesen, telefonon illetve e-mailben az érdeklődőknek elsősorban
kulturális, oktatási és közhasznú információkról, pályázati lehetőségekről.

Intézményi egységeink információs tevékenységének gyakorlata az információs
füzet használata, az igénybevevők számának rögzítése a statisztikában, igényfelmérő
lap,
telefonos
megkérdezés,
személyes
beszélgetés,
programegyeztetések alkalmazása. Havi programajánló füzetet jelentetünk meg,
melyen valamennyi egység rendezvényei tematikusan csoportosítva helyet kapnak.
Az információs tevékenységgel kapcsolatos visszajelzéseket információs füzetben,
naptárban, valamint a látogatói visszajelző lapokon gyűjtjük, összegezzük és
értékeljük.
eMentori feladatunk:
•
Folyamatos kapcsolattartás a koordináló munkáltatóval, projekt
részjelentések küldése, adatszolgáltatás a megvalósulásról.
•
Helyi igények eTanácsadók általi felmérése (idegen nyelvi és
infokommunikációs képzések) a Munkáltató által biztosított informatikai rendszer
támogatásával.
•
A célcsoport tájékoztatása - Információs napok tartása az eMOP-okon
•
Képzésre jelentkezés segítése. - Adminisztráció, adatkezelés, adatrögzítés,
pályázati asszisztencia.
•
Mentorálási tevékenység a Munkáltató által biztosított informatikai rendszer
támogatásával.
2014 októbere óta 5 eMagyarország Pont működik a Debreceni Művelődési
Központon belül (Belvárosi, Csapókerti, Homokkerti, Kismacsi és Nagymacsi
Közösségi Házakban) és két Könyvtárpont kezdte meg tevékenységét a DMK és
a Méliusz Könyvtár együttműködésében a Kismacsi és a Nagymacsi Közösségi
Házakban.
Valamennyi információs munkatárs feladata:
 Az intézményhasználók, érdeklődők tájékoztatása
- Belső és külső partnereink folyamatos tájékoztatása a DMK tevékenységeiről
- Személyes, telefonos és e-mailes tájékoztatás a város kulturális intézményei,
civil szervezetei, amatőr művészeti közösségei programjairól,
szolgáltatásairól
- Információcsere a megye, a régió kulturális, felnőttképzési intézményeivel,
szolgáltatóival
- Tájékoztatás az e-ügyfélszolgálat, az ügyfélkapu működéséről, használatáról
- Az előtérbe információs anyagok kihelyezése, frissítése
Felelősök: információs kollégák
Határidő: folyamatos
 Intézményi adatbázis gondozása, fejlesztése
-A Partner adatbázis kezelő program folyamatos feltöltése, karbantartása,
bővítése.
Új tulajdonságok rögzítése, listák készítése a DMK programjainak megfelelően,
a listák ellenőrzése, karbantartása.

-PARTNER adatok frissítési tervének elkészítése, a frissítések átvezetése
Felelősök: Takács Hajnalka, Nagy Gergely
Határidő: folyamatos
 Honlap feltöltése, gondozása
- A honlap információk naprakész feltöltése, ellenőrzése, frissítése.
- Internetes hírlevél készítése az intézmény programjairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, híreiről, stb.
Felelősök: Takács Hajnalka, Törőcsik László, Nagy Gergely
Határidő: folyamatos
 Önkormányzati rendezvényportál feltöltése
-A DMK havi programjainak feltöltése információkkal, képanyaggal
Felelősök: Takács Hajnalka, Nagy Gergely, Törőcsik László
Határidő: folyamatos
 Archiválás
-A DMK szóróanyagainak, plakátjainak, meghívóinak, fotóinak,
videofelvételeinek archiválása.
- Szakmai hírek, kiadványok gyűjtése, archiválása
- Sajtómegjelenések, médiamegjelenések archiválása
- Meghívók, szórólapok, plakátok számítógépen történő archiválása
Felelősök: Takács Hajnalka, Törőcsik László, Nagy Gergely, Kardos László
Határidő: folyamatos
 Internethasználat
Lakossági ingyenes internet hozzáférés biztosítása
Felelősök: információs kollégák
Határidő: folyamatos
4.2. Ismeretterjesztés
Az ismeretterjesztő programok száma tavaly sem volt magas, így az idei tervekbe
valamennyi egység beillesztette az egészségvédelemmel, kertészeti ismeretekkel,
biztonsággal és vagyonvédelemmel kapcsolatos rendezvényeket.
Tovább folytatódik a Nagymacs szociális városrehabilitációja projekt fenntartási
időszaka, melynek keretében bűnmegelőzési, egészségmegőrzési és környezetvédelmi
témával kapcsolatos programot valósítunk meg. Az idősebb korosztály kedvelt
programjai a különféle tanácsadások (fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, jogi és
szociális) rendszeresen visszatérő elemei munkatervünknek.
Nagy súlyt helyezünk a fiataloknak, serdülőknek kínált programokra. Valamennyi
fórumon hangsúlyozzuk a prevenció fontosságát. 2016-ban is folytatjuk a „Fiatalok
órája” és a „Tabuk nélkül” sorozatot. Folytatjuk a csillagászati bemutatóval
egybekötött előadásokat és a „mesterségem címere” sorozatot is. Az ÚKH és a JKH
programjai között szerepel a „Testi – lelki egészség programsorozat”.

Feladataink:
 A város oktatási-nevelési intézményeivel egyeztetve, az intézmények
pedagógiai- nevelési programjaihoz igazodva ismeretterjesztő programok
előkészítése.
 A városban működő tanácsadással foglalkozó szervek megismerése,
kapcsolatfelvétel és együttműködési feltételek kialakítása.
Felelősök: valamennyi szakalkalmazott kolléga
Határidő: folyamatos
4. 3. Képzések
2016-ban 2 „Népi játszóházvezetői tanfolyamot” indítunk. Mindkettőt 20 fős
létszámmal. Erre a képzésre épülő 30 és 60 órás továbbképzési akkreditációnk van
folyamatban, amelyek szakmát is adnak.
Felelősök: Szőnyi Sándorné igazgató helyettes, Mátrai- Nagy Andrea Bíborka
Határidő: folyamatos
4.4. Kiállítások
2016-ban a Debreceni Művelődési Központ kilenc közösségi házában és a
Tímárházban 75 időszaki kiállítást kívánunk megrendezni.
A kiállítási tervünk összeállításánál legfontosabb törekvésünk a magyar kultúra
értékeinek közvetítése a helyi kultúra erősítésén keresztül, a helyi – térségi
azonosságtudat, a lokálpatriotizmus fejlesztése, a helyi társadalom erősítése az egyes
városrészekben. A tárlatok legnagyobb része az idén is képző-, ipar-, fotó-, és
népművészeti jellegű. Állandó elem ebben az évben is alkotó köreink, szakköreink
magas szintű alkotó munkájának bemutatása, illetve továbbra is tervezünk nemzeti
ünnepeinkhez,
évfordulóinkhoz
kapcsolódó
helytörténeti
és
dokumentumkiállításokat. Fontos szempont volt a terv összeállításánál, hogy a
jelentős energiával megszervezett nagyobb jelentőségű kiállítások – amennyiben
lehetséges – legalább három hetes időtartamig legyenek látogathatók.
A Belvárosi Galéria kiállításai 2016-ban a közösségi művészet – debreceni művészet
gondolatiságára fűződnek fel. A közösségi művészet értelmezési skálája ebben az
esetben a határainkon túl élő magyar alkotók és a velük együtt élő nemzeti,
nemzetiségi környezet művészetének bemutatásától az amatőr megyei alkotók
közösségének művészetéig terjed. A freshART8 pályázati kiállítása és a Kárpátaljai
festőiskola kiállítása jelenti a nemzetközi kapcsolatok szintjét. Az amatőr alkotók
Hajdú-Bihar megyei közössége mutathatja meg magát a 2016-os Őszi Tárlaton,
együttműködve a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájával.
A debreceni művészek kiállításai közül kiemelkedik Kassai Imre jubileumi tárlata,
mely a Város napján nyílik, s a város művészeti életében jelentős, de nem kellően
ismert debreceni festőművész életművéből ad ízelítőt, valamint Oláh Tibor
fotóművész szeptemberre tervezett tárlata. A nyári hónapokban az ugyancsak

debreceni Papp Károly grafikusművész kiállítását rendezzük meg, aki a 2015. évi Ars
sacra Debreceniensis kiállítás díjazottjaként nyert egyéni kiállítási lehetőséget a
Belvárosi Galériában. Az év záró kiállítása a debreceni magángyűjtők féltve őrzött
népművészeti kincseiből nyújt ízelítőt.
A Tímárház - Kézművesek Háza a Nagy Gál István utcában, a város egyik legrégebbi,
eredeti helyszínen megőrzött ipartörténeti műemlék épületében várja látogatóit.
A Tímárház két kiállítótermében megrendezendő időszaki kiállítások nagyon gazdag
kínálatából kiemelhetjük a települési értéktárak megismertetését folytató Tiszafüredi
Értéktár bemutatkozó kiállítását, s ugyancsak a folyamatosság jegyében a DMK által
tavaly már másodízben meghirdetett nagysikerű Kösöntyű c. ékszerkészítő pályázat
nyerteseinek kiállítását, ill. a III. Kösöntyű pályázat kiállítását. Kiemelhetjük továbbá
Az emberi élet fordulói - a születés ünnepe c. szeptemberre tervezett tárlatot, mely
tematikusan állítja elénk a népművészet köréből az élet egyik legszentebb
fordulópontjához kapcsolódó alkotásokat. A XVI. Élő népművészet pályázat országos
kiállításán arany oklevelet nyert fiatal textiles, Petrovics Nikolett, családtagjainak
alkotásaival állít ki saját munkáit egy közös tárlat keretében.
A Csapókerti Közösségi Ház programja, így az éves kiállítási terv is döntően a Házban
működő közösségek tevékenységére épül. 2016-os terveikből kiemelendő a magyar
Kultúra Napján nyíló fotókiállítás, mely Régi híres debreceni fotográfusok fényképeit
mutatja be. 40 éves lesz az idén a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör, őszre
tervezik jubileumi kiállításukat.
A Józsai Közösségi Ház több mint tucatnyi tervezett kiállításából érdemes
megemlíteni a Józsai Csipkeverő Szakkör Magyar Kultúra napi kiállítását, a Bécsi
műtermi fotogáfiák c. különleges fotótárlatot, valamint a Kozmáné Bődi Ildikó textiles
iparművész munkásságát reprezentáló kiállítást. Visszatérő eleme a tervnek a Józsai
Díszítőművészeti Szakkör éves kiállítása, valamint a nagy közönségsikernek örvendő
Vasútmodell és Terepasztal kiállítás.
Az Újkerti Közösségi Ház a kisvárosnyi lélekszámú Újkerti Lakótelep közösségi
művelődési alapintézménye – ebből fakadóan természetesen az itt élők művelődési
igényeit szolgálja.
Kamara kiállításaik közül ismét kiemelkednek az alkotó művelődési közösségek
(Medgyessy Kör, Festő tanoda, Tájoló és Palmetta Tűzzománc szakkörök)
bemutatkozó tárlatai. Izgalmasnak ígérkezik a Csokonai Nemzeti Színházzal közös, az
"Egerek" c. darabhoz kapcsoló gyermekrajz-verseny kiállítása, eredményhirdetése.
A Kismacsi Közösségi Ház a kismacsiak által régen használt tárgyakat bemutató
„Kismacsi retró” c. kiállítás mellett a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének
munkáiból rendez tematikus tárlatot.
Örvendetes tény, hogy a közösségfejlesztő tevékenység eredményeként egyre jobban
aktivizálódó nagymacsiak egyre inkább igénylik a 2013-ban átadott Nagymacsi
Közösségi Ház kínálta kulturális lehetőségeket, így 2016-ban már 7 kiállítás
megvalósítását tervezzük

Bár a Homokkerti Közösségi Ház objektív feltételek terén nem a legideálisabb
kiállítás-rendezési szempontból, mégis három betervezett tárlat mutatja a helyiek
igényét erre az alapvető kulturális tevékenységi formára.
Ondódon – a „mostoha” körülmények ellenére – is jelentős közösségfejlesztői munka
zajlik, melynek eredményei ebben az évben már iskola- és helytörténeti
kiállításokban is jelentkeznek.
Felelős: a kiállításokat szervező szakalkalmazottak
határidő: folyamatos
4.5. Művelődő Közösségek
A művelődő közösségek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom mindennapi
életében, ezért a közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb
intézményi tevékenység. A Debreceni Művelődési Központ egységeiben számos
művelődő közösség működik (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok,
népművészeti csoportok, tárgyalkotó népművészeti csoportok, valamint körök,
klubok, szakkörök-lásd táblázat), amelyek száma igény szerint folyamatosan bővül,
csoportjainkkal együttműködve különböző programokat szervezünk, amelyeknek
keretében fellépést és kiállítási lehetőséget biztosítunk számukra. A
rendezvényeknek köszönhetően közösségeink bemutatkozhatnak és népszerűsíthetik
magukat.
A Debreceni Művelődési Központ számos csoportja már több évtizede működik
egységeinkben. Ebben az évben is sok csoportunk jubilál:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

40 éves a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör (DMK CSKH)
30 éves az Életfa Idősek Klubja (DMK Csapókerti Közösségi Ház)
15 éves a Józsai Kertbarát Kör (DMK Józsai Közösségi Ház
20 éves az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Dalköre (DMK Józsai Közösségi Ház)
5 éves a Józsai Hagyományőrző Csoport (DMK Józsai Közösségi Ház)
20 éves a Józsai Népdalcsoport (DMK Józsai Közösségi Ház)
20 éves a Debreceni Nyugdíjas Óvónői Klub (DMK Belvárosi Közösségi Ház)
30 éves a Boldogkerti Kertbarátkör (DMK Újkerti Közösségi Ház)
35 éves a Kölcsey Szövőműhely (DMK Újkerti Közösségi Ház)

2016-ban több új közösség kezdi meg a működését az egységeinkben:
– A Csapókerti Közösségi Házban: Csapókerti Gombász klub
– A Homokkerti Közösségi Házban: KÁSA Klub
– A Kismacsi Közösségi Házban: Óvodás Néptánc Csoport
– Nagymacsi Közösségi Házban: Nagymacsi Filmklub
– Újkerti Közösségi Házban: Életreform Klub, Galagonya Zenebölcsi, Felnőtt
Sakk Klub, Magyarok Szövetsége

2016-ban a művelődő közösségek száma:142
E terület fejlesztési feladatai 2016-ban:
- olyan új közösségek létrehozása, melyekkel elsősorban a gyermek és ifjúsági
korosztályt célozzuk meg, segítve ezzel a fiatalok ismereteinek bővítését, közösségi
élményhez jutását
- a közösségi művelődés lokális megerősítése
- a közösségek közötti kommunikáció és az együttműködés szélesítése, az ilyen
irányú kezdeményezések felkarolása, segítése.
- a csoportok, körök munkájának időszakos összehangolása (pld. Idősek Hónapja), új
együttműködések kezdeményezése, közös munkák bemutatása (kiállítási anyagok
vándoroltatása), egymás munkájának megismerése, mind ezt a kitűzött célt
szolgálják.
- a közösségi kultúra közvetítése, fejlesztése - különös tekintettel a közösségfejlesztő
tevékenységekre, formákra.
- a csoportok tevékenységének megismertetése a helyi társadalommal. Népszerűsítő
programok, honlap, propagandamunka segítségével.

4.6. Programok, rendezvények
Idei rendezvénytervünk közel 700 programot tartalmaz. Terveinket szeretnénk
megvalósítani, hisz a rendezvényeink a lakosság igényeit szolgálják. Valamennyi
egységünkben folyamatos szükséglet és- igényfelmérést végzünk és ezek eredményeit
is figyelembe véve állítjuk össze éves munkatervünket. A hagyományos, évről-évre
visszatérő programjainkat az idén is megújítjuk. Új elemekkel, közreműködőkkel
színesítjük.
Havonta, kéthavonta olyan új rendezvényeket szervezünk, melyek széles körben
szólítják meg városunk, régiónk lakosságát. Ezekbe a programokba – lehetőség
szerint - bevonjuk Debrecen oktatási, nevelési, közművelődési, kulturális, valamint
szociális intézményeit is. Az együttműködések biztosítják a rendezvények
sikerességét.
2016. évi kiemelt programjaink, programsorozataink:
- XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
- XVI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál
- XVII. Csapókerti Pünkösdi Királyválasztás
- Nyitott Városháza – karácsonyi kézműves ünnep, vásár és ajándékprogramok
- Idősek Hónapja rendezvény sorozat
- Városi Kazinczy – verseny általános iskolásoknak
- „Iciri – piciri”- Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozója - „Éneklő ifjúság” – debreceni
gyermek és ifjúsági kórusok minősítő hangversenye
- Éneklő Ifjúság- minősítő hangverseny
- A Város Napja programok
- A Magyar Nyelv Napja
- Száll a madár ágról-ágra – régiós népdaléneklési verseny

- „Kultúrházak éjjel-nappal” programjai
- Debreceni Zenész Klub programjai
- Debreceni Jazz Club
- Kulturális Örökség Napjai programok
- Egészséghét
- Gyermeknapi Városrészi – városkörnyéki családi programok
- Adventi Városrészi – városkörnyéki családi programok
- XI. Csapókerti Szomszédsági Nap
- Nemzeti ünnepeink a DMK-ban
- Filmes programokat, bérletes sorozatokat szervezünk a Delta moziban (20. sz. melléklet)
és az Amerikai Kuckóban a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára.
- Vetélkedőket, találkozókat, bemutatókat, versenyeket hirdetünk és szervezünk kapcsolódó
programokkal az óvodás, általános és középiskolás, valamint a felnőtt korosztály számára.
Felelős: szakalkalmazottak
határidő: folyamatos
4.7. Táborok
A Debreceni Művelődési Központ 2016 nyarán is meghirdeti hagyományos gyermek
és ifjúsági valamint felnőtteknek ajánlott táborait, nyolc intézményi egységében:
–
–
–
–
–
–
–
–

Csapókerti Közösségi Ház
Homokkerti Közösségi Ház
Újkerti Közösségi Ház
Józsai Közösségi Ház
Kismacsi Közösségi Ház
Nagymacsi Közösségi Ház
Ondódi Közösségi Ház
Tímárház - Kézművesek Háza

Közösségi Házainkba és a Tímárház - Kézművesek Házába a város teljes területéről
várjuk az érdeklődő jelentkezőket.
A 24 tervezett turnust közvetlenül az iskolai tanév befejeztével indítjuk - június 16án, az utolsó tábori nap – augusztus 14.
Táboraink a vakáció nagyobb részében kínálnak hasznos, építő és vidám
elfoglaltságot a táborainkba jelentkező több száz gyermeknek, fiatalnak és felnőttnek.
Kínálatunk jellegük szerint:
– Sport tábor (4 db):
Tenisz tábor, Úszótábor
– Népi kézműves tábor (8 db):
Kézműves tábor, Népművészeti kézműves tábor, Ügyes kezek kézműves tábor, Ládafia
kézműves tábor, Csipkeverő tábor

– Természetbarát (2db):
Kalando-zoo tábor, Barátunk a kutya- kalandos kutyatábor
– Néptánc tábor (1 db):
Csicsergő néptánc és nép kézműves tábor
– Hangszeres tábor (1db):
Józsai hangszervarázs tábor
– Bibliai (1db):
Bibliai vakációs tábor
– Művészeti tábor (2 db):
Tűzzománc tábor, Festőtanoda képzőművészeti tábor
– Történelmi tábor (3 db):
Törökvilág Magyarországon történelmi tábor, Történelmi hagyományörző tábor,
Honfoglaló történelmi tábor
Táboraink közül 22 önköltséges, egy pályázati támogatásból egy pedig a DebrecenOndód-Macs Református Egyházkerület támogatásából valósul meg.
A táborok népszerűsítése, propagálása honlapunkon, szórólapokon, a nyári
programajánlóban, megállító táblákon, plakátokon, valamint a helyi és országos
média segítségével történik.
Felelős: Nagy Mária, Takács Hajnalka, szakalkalmazottak
Határidő: a tájékoztatók elkészítése: április 30. ill. folyamatosan
4.8. Nemzetközi együttműködés – Határon túli kapcsolatok bővítése
 Tagság nemzetközi szakmai szervezetben
International Federation of Settlements and Neighborhood Centers – IFS
(Szettlementek és Közösségi Központok Nemzetközi Szövetsége) New York, NY, USA
http://www.ifsnetwork.org/
A nemzetközi szövetség 2016. szeptember 28 - október 1. között rendezi meg
következő konferenciáját Berlinben, melynek címe és témája „Mozgásban – Otthon a
világban (Menekültek és migránsok)”. Helyszíne és berlini együttműködő partnerei
az ufaFabrik Szomszédsági Központ és a Szociokulturális Munka Német Nemzeti
Egyesülete.
 csereprogramok
Csapókerti Közösségi Ház - Association l’Archelle - Fauville en Caux, France
A Csapókerti Közösségi Ház 1992 óta áll kapcsolatban az Archelle egyesülettel.
Számtalan kulturális és civil csereprogramot, ifjúsági projektet bonyolítottak le az
elmúlt 23 évben közösen. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel együttműködve, a
2015-re tervezett franciaországi cserelátogatás időpontja 2016 márciusára módosult.
8-10 fő csapókerti civil szervezeti tag szakmai látogatásra utazik Franciaország

Normandia régiójába, a Csapókerti Baráti Kör Egyesület által elnyert NEA
támogatásnak köszönhetően.

 Nemzetközi nagyrendezvények
XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó – 2016. december
A Nemzetközi Betlehemes Találkozó a határokon átívelő nemzetközi kapcsolatok
szempontjából kiemelkedő jelentőségű intézményünk életében. Az 26. találkozón
hazai és határon túli csoportokat fogadunk a Felvidékről, Kárpátaljáról,
Székelyföldről, Partiumból és a Vajdaságból.
XVII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál – 2016. június 21-25. (Csapókerti Közösségi
Ház)
A Csapókerti Közösségi Ház és a Főnix Néptáncegyüttes hagyományos nyáreleji
szabadtéri nagyrendezvénye, mely a nyári napforduló köré szerveződik. 2016-ban
folytatni kívánjuk a hagyományt, hazai, elsősorban a régióban működő ifjúsági
néptáncegyütteseket és határon túli csoportokat hívunk meg, kiegészülve a 2015-re
tervezett, s akkor meghiúsult portugál néptáncegyüttessel.
 Nemzetközi kiállítás
freshART 8 (Belvárosi Galéria)
A freshART pályázati felhívást 8. alkalommal hirdette meg 2015-ben a Debreceni
Művelődési Központ pályakezdő fiatal művészek, kezdő képző-, ipar- és
fotóművészek számára.
A pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása és a kiállítás megnyitása 2016. január
22-én, a magyar kultúra napján lesz/volt a Belvárosi Galériában.
Partnereink a Városok-Falvak Szövetsége, a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális
Központ – Kassa Megye Kulturális Intézménye.
2016. február 12-28. között a Balassi Intézet stuttgarti Magyar Kulturális és
Tájékoztatási Központjában, 2016. március 31 – április 30. között a kassai Bástya
Galériában lesz látható az anyag.
Nemzetközi fazekas-találkozó (Tímárház)
2016. május 3-4-5. között nemzetközi kiállítást, bemutatót, versenyt és konferenciát
tervezünk, pályázati forrásból. A teljes program a hajdani hat nagy fazekas központra
épül, nemzetközi jelleget így az ad neki, hogy a Felvidékről és Erdélyből is hívunk
mestereket.
 Nemzetiségi programok

Intézményünk sokszínűek és évek óta jól működő kapcsolatokat ápol nemzetiségi és
nemzeti szervezetekkel, melynek fő házigazdája az Újkerti Közösségi Ház. 2016-ban
folytatni kívánjuk kialakult a jó együttműködést:
- a DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatával;
- a Magyar – Finn Baráti Körrel;
- a budapesti Koreai Kulturális Központtal;
- a Debreceni American Corner-rel;
- a Csokonai Gimnázium olasz tagozatával;
- az Alliance Francaise Magyarország debreceni szervezetével.
Új együttműködés kialakítását tervezzük görög nemzetiségi szervezettel.
Felelős: Pető Ibolya
Határidő: folyamatos
4.9. Partnerkapcsolataink fejlesztése
Partner adatbázisunk 2010 óta működik, mára több mint 6425 partner nevét, címét,
elérhetőségét tartalmazza.
A partnerekhez kötődő információkat tovább kell bővíteni, a meglévő listát
folyamatosan frissíteni kell. A rendszerezéseket, csoportosításokat további
szempontrendszerek mentén el kell végezni.
Felelős: Takács Hajnalka
Határidő: folyamatos
Külső kapcsolataink:
- Fenntartónkkal, illetve a szakosztályokkal, városrészi képviselőkkel a rendszeres és a
hiteles tájékoztatás érdekében erősítjük a telefonos és e-mailes kapcsolattartást.
Felelős: igazgató, Takács Hajnalka, illetve a rendezvényeket szervező
szakalkalmazottak
Határidő: havonta, illetve alkalmanként
- A Méliusz Juhász Péter Könyvtár gazdasági egység vezetőivel és munkatársaival a
pályázatok pénzügyi lebonyolítása, elszámolása és ellenőrzése érdekében a pontos
dokumentáció kezelés és a határidők betartása kiemelt feladat.
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző, Szőnyi Sándorné
Határidő: havonta, illetve alkalmanként
- A város és a megye kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel meglévő
kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és új együttműködési lehetőségeket tárunk fel.
Felelős: valamennyi szakalkalmazott kolléga
Határidő: folyamatos
- Szélesítjük és erősítjük kapcsolatainkat a debreceni egyházakkal. Közös programokat
szervezünk, együttműködési, támogatói megállapodásokat kötünk. Az egyházi
kórusoknak fellépési lehetőségeket kínálunk.
Felelős: valamennyi szakalkalmazott kolléga
Határidő: folyamatos

- Tovább szélesítjük kapcsolatrendszerünket a képzéssel, felnőttképzéssel,
felnőttképzési szolgáltatással foglalkozó partnerek, illetve a munkaadó,
munkaközvetítő intézmények, szervezetek, munkaügyi központ, a hátrányos helyzetű
gyermekeket és felnőtteket segítő szakemberek körében.
Felelős: valamennyi szakalkalmazott kolléga
Határidő: folyamatos
Belső kapcsolataink és együttműködésünk:
- A kollégák belső kommunikációjának fejlesztése érdekében kommunikációs
tréningeken veszünk részt. Az informatikai ismeretek bővítése érdekében képzésen
veszünk részt. Lehetőséget biztosítunk az angol nyelvi ismeretek bővítésére,
megújítására.
Felelős: igazgató helyettes
Határidő: június 30-ig
- Ebben az évben is szervezünk közös szakmai utakat, programokat, a dolgozók
számára, illetve továbbra is szorgalmazzuk a team munkákat, melyek által
közvetlenebbé és gördülékenyebbé válhat a szakmai és nem szakmai munkatársak
közötti kommunikáció, a közös munkavégzés, erősödhet a munkahelyi közösség.
Felelős: igazgató, igazgató helyettes
4.10. Marketingkommunikáció
2016-ban arra törekszünk, hogy a marketingkommunikációban eddig elért
eredményeinket továbbvigyük. A helyi sajtóorgánumok rendszeresen megjelentetik
programjainkat ajánlóikban.
A Debreceni Korzó havonta jelenik meg. A Korzóban több nagyobb volumenű
rendezvényünkről, pályázati felhívásunkról bővebb beharangozó is olvasható. A
Hajdú-bihari Napló – mint a megye egyetlen nyomtatott napilapja – nagyon gyakran,
mondhatni napi rendszerességgel hírt ad a kisebb rendezvényeinkről is címlapfotó,
képcikk formájában. Az internetes portálok közül a Dehír, a HajduPress, a HAON, a
Debrecen.hu szintén propagálja rendezvényeinket.
A helyi televíziók közül a Debrecen Televízió Napszemle c. hírműsora és Debreceni
Színképek c. kulturális magazin rendszeresen tudósít eseményeinkről. Az Alföld
Televízió Este 7 c. híradója szintén beszámol rendezvényeinkről.
Ugyanez érvényes a rádiókra is, de egy-egy nagyrendezvénnyel, kiállítással az
országos hírfolyamba is bekerülünk. A sajtóval az évek hosszú sora alatt kiváló
partneri viszonyt sikerült kialakítanunk – mindezt úgy, hogy hirdetésekre nagyon
ritka esetben áll módunkban költeni. Arra törekszünk, hogy a kölcsönös, segítő
munka a jövőben is fennmaradjon.
2014-ben a Debreceni Művelődési Központ internetes portálja, dizájnja megváltozott.
Arra törekszünk, hogy még több látogatót vonzzunk az oldalunkra. A jövőben is
igyekszünk programjaink (meghívók, plakátok) népszerűsítésére felhasználni a
facebook közösségi oldalt, ahol egyre több ismerősre teszünk szert. Az ott megjelenő
rendezvényfotókat nagyon sokan lájkolják és kommentelik. Sok elismerő szót kapnak
szervező kollégáink. Propaganda anyagainkat – a költségek lefaragása – érdekében e-

mailben juttatjuk el a célközönség felé. Postázásra már sokkal kevesebbet szeretnénk
költeni.
2016-ben a nagyobb szabású rendezvényeinket, projektjeinket sajtótájékoztatók
formájában, médiakampány keretében továbbra is szeretnénk propagálni.
Céljaink között szerepel egy, az intézmény projektjeit ismertető kiadvány létrehozása.
Az önkormányzati portálon szintén szerepeltetjük rendezvényeinket, saját kollégánk
közreműködésével töltjük fel programjainkat.
Felelős: Takács Hajnalka
Határidő: folyamatos

5. AZ INTÉZMÉNYHÁLÓZAT VEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE
Az intézmény vezető feladatai az SZMSZ-ben kerültek meghatározásra. Tavaly év
végén módosítottuk szabályzatunkat, melyben a szervezeti ábra szerint az igazgató és
igazgató helyettes mellett kinevezésre kerül 1 fő szakmai osztályvezető, 1 fő
működtetési osztályvezető és 1 fő szervezetfejlesztési osztályvezető.
Intézményirányítással és gazdálkodással összefüggő feladatok

Az intézmény hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi
támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálása.

Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatának biztosítása, a vagyongazdálkodás a vagyonkezelés rendjének
meghatározása és ellenőrzése.

Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az
eredményesség követelményeinek érvényesítése.

A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjának biztosítása.

Az intézmény működéséhez szükséges jogszabály által kötelezően előírt,
illetve a helyileg indokolt belső szabályzatok ellenőrzése.
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok

Az intézményben folyó minőségbiztosítási tevékenység irányítása, tervszerű,
időszakos ellenőrzések végzése.

Felelős: igazgató, igazgató helyettes

Határidő: folyamatos

6. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK
 Személyi feltételek
A Debreceni Művelődési Központba 2016. évtől az előző évhez képest az
engedélyezett létszám 47 főre emelkedett.
Az emelkedést egységbővülés és feladatbővülés indokolta (Ondódi Közösségi Ház)
E nagy intézményhálózat szakmai és működtetési vezetési feladatainak ellátásához öt
vezetővel rendelkezik az intézmény: igazgató, egy általános igazgató helyettes és egy
működtetési osztályvezető, egy szakmai osztályvezető és egy szervezetfejlesztési
osztályvezető.
- Mind a szakalkalmazottak, mind az üzemeltetési dolgozók többsége már évek,
évtizedek óta dolgozik az intézményben, együttműködő, segítőkész, folyamatosan
fejlődő, összeszokott munkahelyi közösség. Igényes, lelkiismeretes szakmai munkát
végeznek dolgozóink.
- Anyagi feltételeinktől függően továbbra is részt veszünk azokon az országos és
regionális szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, melyeken ismereteinket,
tájékozottságunkat gyarapíthatjuk, szakmai kapcsolatainkat fejleszthetjük, illetve
munkánkat, városunk kulturális értékeit bemutathatjuk.
 Költségvetési feltételeink
A 2016. évi költségvetési előirányzatunk összesen: 281.144.000.- Ft.
Személyi juttatásokra: 102.410.000.-Ft-ot, járulékaira 28.639.000.-Ft összeget
terveztünk, amely összeg elfogadásra is került.
A dologi kiadásokra: 119.147.000.- Ft került betervezésre, a beruházásokra
12.948.000.- Ft felújításokra 18.000.000.- Ft került elfogadásra.
Az elfogadott összegből kell fedezni egységeink rezsi költségét, közös költségeit, a
biztonsági rendszer működtetését, a telefon, illetve informatikai költségeket, a
karbantartást,
szállítást,
a
különböző
szabályzatokban
meghatározott
kötelezettségeket, beruházásokat, egységeinél a fontos felújítási munkálatok
költségeit, egyéb dologi kiadásokat, a csoportvezetők óradíját.
A működési bevételi kötelezettségünk 2016-ban összesen 47.200.000 Ft. Az
alapfeladathoz kötődő bevétel: 4.030.000.-Ft.
A bérbeadásból származó a bevétel 12.136.000.-Ft.
Ahhoz, hogy az Intézmény a 2015. évi bevételekhez képest jelentősen megemelt
bevételi kötelezettségét teljesíteni tudja, elengedhetetlen feltétel a régi
kapcsolatrendszerünk, megtartása, bővítése és új kapcsolatok keresése, valamint a
bérletbe kiadható termeink maximális kihasználása és propagálása szükséges.
A költségvetés maradéktalan betartása, a munkatervben vállalt feladatok
megvalósítása hatalmas feladatot jelent az intézmény vezetőinek és dolgozóinak

egyaránt. Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai
tevékenységünket még ilyen körülmények között is fejleszthessük, arra kell
törekednünk, hogy a meglévő erőforrásainkat még jobban, gazdaságosabban
használjunk ki és új forrásokkal egészítsük ki azokat. Ennek érdekében továbbra is
meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget.
A pályázatokhoz azonban szükség volna arra, hogy a fenntartó önkormányzat
pályázati alapjából alkalmanként az előfinanszírozáshoz kölcsönt kaphassunk, vagy
az önrészhez segítséget. Új erőforrások bevonása csak ilyen és hasonló módon
lehetséges.
További takarékossági elemzéseket kell végezni és intézkedéseket tenni, hogy a
rezsiköltségekre rendelkezésre álló összegből folyamatosan működtetni tudjuk a
ránk bízott nyolc ingatlant, hogy a munkatervi feladatainkat teljesítsük.

Debrecen, 2016. március 10.

Jantyik Zsolt
igazgató

