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A 2013-ban elkezdett és jelenleg is folyó, immár harmadik Kulturális Közfoglalkoztatási
Program kulturális ágazatra vonatkozó eredményei nagyobb részben dokumentáltak, hatásainak
mérése viszont a következő időszak feladata lesz. Azt viszont a résztvevői, partneri és az általuk nyújtott szolgáltatások igénybevevői megnyilatkozásokból, alkalmi pillanatfelvételekből már
érzékeljük, mennyi hasznot, kedvező változást jelent ez a közfoglalkoztatási program egy-egy
ember, közösség életében, és a kulturális javak elérhetőségének javulásában.
2015. augusztus végéig több mint 10 000 ember kapcsolódott be a Belügyminisztérium által
finanszírozott és a Nemzeti Művelődési Intézet országos hálózatán keresztül megvalósított fejlesztő programba. A közösségi munkások révén közel 2 000 településen – tehát a magyarországi
önkormányzatok kétharmadában: a városok 91%-ában, nagyobb községek négyötödében jelen
vagyunk.
Segítjük a középfokú végzettségű, diplomás pályakezdő fiatalok munkához jutását, közösségi
kapcsolataik kialakulását. Életpályájuk e szakaszában különös fontossággal bír, hogy ez irányú
tapasztalataikat közreműködésünkkel szerzik meg. Fontos hangsúlyozni, hogy egy jelentős számú csoport, a kisebb településeken élő fiatal, gyermekeket nevelő, bölcsész- vagy agrárvégzettségekkel rendelkezők számára e program ad lehetőséget értelmes és hasznos tevékenységek végzésére. Több mint tízezer fő, s legalább ugyanennyi családi, baráti, ismerősi kör ismerkedik meg
közvetlenül és közvetve a kulturális, közösségi munkával és annak eredményeivel.
A visszajelzések kedvezők: egy civil szervezet elnöke köszönő levelet küldött, leírva benne,
milyen biztonságot ad közösségüknek, hogy tudják, egy évre tervezhetnek programokat, mert
van foglalkoztatottjuk, aki ezeket koordinálja. Polgármester ismerősöm örömmel újságolta,
mennyire más volt a település az elmúlt év decemberében, advent idején, mint annak előtte.
Meglátása szerint az emberek a korábbi években idegesen, sietősen intézték ünnep előtti dolgaikat, s most mintha békesség, nyugalom szállta volna meg lelküket. Ő arra gondolt, ez azért történhetett így, mert az egyesület közfoglalkoztatottja nagy gondossággal törődött a gyermekekkel
és felnőttekkel: közös programokat, együttes dalolásokat, s vasárnapokon gyertyagyújtásos áhítatokat szervezett. Ő maga, aki több évtizede irányítja a település ügyeit, őszintén rácsodálkozott erre a változásra.
A programnak természetesen vannak fejlesztésre váró területei. Szándékunk például jobban
bevonni azokat a kistelepüléseket a folyamatba, ahol a környéket jól ismerők szerint „nincsen
semmi” – de talán éppen ez a lehetőség kezdeményezheti a helyi adottságok, erőforrások feltárását és a szunnyadó aktivitások moccanását.
Hisszük – és felméréseink alapján bizonyítani is szándékozzuk –, hogy a Kulturális Közfoglalkoztatási Program hosszabb távon a helyi társadalmak aktivitásában, szervezettségében, és
ezáltal az életminőség javulásában kimutatható fejlődéseket eredményez.
Szakmai folyóiratunk különszámában a program eredményeit, az emberek, közösségek,
szervezetek életében általa előidézett változásokat, s azok hátterét mutatjuk be.
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