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műkődésük támogatása,fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek, és a művelődő
közösségek számára a helyszín biztosítása.-A
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76.§(3)

A közösségi tevékenység
megnevezése

Művelődő
közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek
és
a
művelődő
közösségek
számára
helyszín
biztosítása
A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Modern tánccsoport

Az egész életre kiterjedő
tanulás
feltételeinek
biztosítása
A
hagyományosan
közösségi
kulturális
értékek
átörökítése
feltételeinek biztosítása
Az amatőr alkotó-és
előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek
biztosítása
A
tehetséggondozás-és
fejlesztés
feltételeinek
biztosítása
Kulturális
alapú
gazdaságfejlesztés
Rendezvény/program/
projekt 1.
Rendezvény/program/
projekt 2.
Rendezvény/program/
projekt 3
Rendezvény/program/
projekt 4.
Rendezvény/program/
projekt 5.
Rendezvény/program/
projekt 6.

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)
A közösségi tevékenység
A közösségi tevékenység
célja
rendszeressége
vagy
tervezett
időpontja,
időtartama
hetente 2 óra

A
közösségi
tevékenységben
részt
vevők tervezett száma (fő)

A közösségi tevékenység
helyszíne

A
közösségi
tevékenységben a helyi
lakosság részvételi módja

16

Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)

Közösségi Tér

jelentkezés útján

Közösségi Tér

jelentkezés útján

Közösségi Tér

jelentkezés útján

Közösségi Tér

jelentkezés útján

Zumba csoport

mozgás, közösségépítés

hetente 1 óra

12

Horgoló szakkör

együtt
alkotás,
tudás
átadása
hasznos időtöltés, közös
programok szervezése

hetente 2 óra (kivéve nyár)

6

havonta 2 óra

25

Március 15. megemlékezés

társadalmi részvétel

2021. március 12.

2

Nemzeti
összetartozás
napja
Október 23. megemlékezés

társadalmi részvétel

2021. június 4.

20-30

I. és II. világháború
emlékművek
Trianoni emlékmű

társadalmi részvétel

2021. október 22.

34-40

1956-os emlékmű

Farsangi álarckereső
Húsvéti tojásfa díszítés
Költészet napja versíró
pályázat
-

hagyományápolás
hagyományápolás
kulturális értékek ápolása

2021. 02.08-10.
2021.03.23-04.05.
2021.04.01-16.

30
80
10

település területe
községháza előtt
online

önkéntes alapon
önkéntes alapon
önkéntes alapon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Falunap

2021. július 3.

300

évi 3-4 alkalom

30

Nyári napközi felügyelet

közösségépítés,
összetartozás erősítése
segítségnyújtás,
felelősségvállalás
-

2021. 07.05-08.06.

20

Játszóház

közösségépítés, élmény

évi 3-4 alkalom

30

Karácsonyi vásár

helyi
kézművesek
támogatása
hagyományápolás

2021. december 4.

40

2021. december 19.

100

Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)
Szákszendi
(Faluház)

Nyugdíjas Klub

Véradás

Falukarácsony

Közösségi Tér

Meghívás
alapon
Meghívás
alapon

ás

önkéntes

és

önkéntes

Közösségi Tér

Meghívás és önkéntes
alapon
önkéntes alapon

Közösségi Tér

jelentkezés

Közösségi Tér

önkéntes alapon

Közösségi Tér

Meghívás
alapon
Meghívás
alapon

Közösségi Tér

és

önkéntes

és

önkéntes

Jóváhagyási záradék
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét a ______ számú
határozatával jóváhagyta.

