A brosúra segítséget kíván nyújtani ahhoz,

A téma kapcsolódásai, hivatkozások

nek a települési problémák (tények), melyek-

ÚTMUTATÓ

hogy könnyebben beazonosíthatóak legye-

hez konkrét fejlesztési célokat és egyszerű
módszertanokat indokolt kapcsolni. Emellett

érinti a tervezési folyamat (stratégiai tervezés)
lépéseit, illetve javaslatokat fogalmaz meg

az önállóan tervező, és külső szakértőkkel
együttműködő önkormányzatok számára is.

• http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1231
• 2. fejezet. „A települések identitása, jövőképe,
sikeressége” (14-22. oldal)

• Alfejezet: 2.6. „Ajánlott tervezési módszertanok
a jövőkép tervezéséhez” (18-19. oldal)

KAPCSOLÓDÓ BROSÚRÁK:

• A települések identitása, jövőképe és sikeressége
• A települések fenntarthatósága
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Javaslatok azon településeknek,
amelyek külső szakértőt kívánnak
megbízni

A stratégiai tervezés
A stratégiai tervezés folyamatábrája azt mutatja meg, hogy milyen lépések vezetnek a lakossági szükségletfelméréstől odáig, hogy a település programokat valósítson meg.

A Helyi Közösségi Akadémiák tervezési módszertana
olyan településeknek ajánlott, amelyek rendelkeznek forrással ahhoz, hogy külső szakérőt, tanácsadót
bízzanak meg a stratégiai tervezéssel. Ajánlott olyan
szakértőt megbízni, aki ismeri ezt a módszert, megfelelő képzettsége és gyakorlata van az alkalmazásához.

I. Települési jövőkép
elkészítése

Azonban külső szakértő megbízásának kockázata is
lehet:
• nem ismeri a település belső viszonyait, nincs
helyismerete,
• nincs forrás a külső szakértő megbízási díjára,
• a megbízott szakértelmét / felkészültségét / gyakorlatát / munkája minőségét nehéz megítélni,
• munkája során nem vonja be a helyi szakembereket (sem a lakosságot), ezért az általa készített
stratégiákat / településfejlesztési elképzeléseket
nehezebb megvalósítani.

III. Stragégiák
megvalósítása

II. Stratégiaalkotás

1. Lakossági igény és
szükségletfelmérés

1. Közérthetőség biztosítása
(megosztandó tartalom)

2. SWOT analízis

2. A lakosság / célcsoport bevonása

3. Települési fejlesztési dokumentumok
áttekintése

3. A stratégiatervek áttekintése,
programokra bontása

4. A jövőkép
megfogalmazásának előkészítése

4. A programterv véglegesítése

1. A szükséges források megteremtése
2. Közérthetőség biztosítása
(a megosztandó dokumentum
tartalmában)
3. A lakosság / célcsoport bevonása
4. Szinergiatervezés

5. A döntéselőkészítés lezárása és
döntés
6. Társadalmasítás - kommunikácó

Az Útmutatóban a fentiek mellett ajánlott tervezési módszertanok is találhatók olyan
települések számára, amelyek saját erőforrásokat használnak a tervezéshez
Ajánlások az alábbi témákban érhetőek el:

Az Útmutatóban – a fentiek mellett - még külön
módszertani segítséget nyújtunk:
• kistelepüléseknek szóló javaslatokkal,
• kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatásával,
• a jövőkép tervezéséhez települési vezetők
ajánlásainak összefoglalásával (humánerőforrás-hiányos tervezés esetére is).

Közösségi térképezés*
Kérdőíves felmérések, kutatások *

Helyi erőforrástérkép készítése*
A stratégiától a programtervig (a folyamat leírása lépésről lépésre)*

Közösségi alapú helytörténet-vizsgálat*

Problémafa és célfa készítése*

Ötletláda, ötletfal*

„Eltérő szempontok” módszere*

IKIR*

Jó gyakorlat esetleírások*

* A kapcsolódó dokumentumot az Útmutató tartalmazza.

