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Gyömöre Község Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

ZÁRUL GYÖMÖRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK „HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

GYÖMÖRE ÉS SZERECSENY TELEPÜLÉSEKEN” CÍMŰ, KONZORCIUMBAN BENYÚJTOTT ÉS 

ELNYERT PROJEKTJE 

Az Önkormányzat 2018. augusztusában kezdett bele abba az Európai Uniós projektjébe (TOP-5.3.1-16-

GM1-2017-00005), melyet Szerecseny Község Önkormányzatával és a győri székhelyű Czinka Panna 

Roma Kulturális Egyesülettel közösen valósított meg. A projekt Gyömöre és Szerecseny községek

lakosságának komplex közösségfejlesztését, társadalmi kohéziójának növelését, valamint 

bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági fejlesztését célozta.

A programelemek pontos összeállítását célzott és részletes igényfelmérés előzte meg, mely igazolta, hogy a

lakosság nagy részének, valamint a meghatározó önkormányzati, állami, civil szervezeteknek, 

intézményeknek igénye volt arra, hogy olyan közösségformáló tevékenységek valósuljanak meg a

településeken, amelyek értékeket is közvetítenek. 

A beavatkozások eredményeként fejlődött a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil

társadalom megerősödése segítette a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési

képességek erősítését, erősödött a civil aktivitás, kialakulhattak, illetve megerősödhettek a szükséges

kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való 

kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerültek, az

együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódhattak, és minőségi változást hozhattak a

települési közösségek életében. 

A 2018. augusztus 1-től 2021. október 30-ig tartó projekt teljes egészében ezen célok megvalósulását 
szolgálta. A betervezett tevékenységeknek köszönhetően növekedett a helyi identitástudat (24 db ÉRTÉKes 
Beszélgetés, Adventi Ünnepségsorozatok, "Újraindító Családi Hétvége", 3-3 alkalommal Szomszédünnep és 
elszármazottak találkozója), növekedett az egymás iránti felelősségtudat (Bűnmegelőzési előadások 
Gyömörén 24, Szerecsenyben 12 alkalommal, 3-3 alkalommal Bringanap), az önkéntesség fejlődött, a helyi 
humán erőforrás kapacitás kihasználásra került (Helyi Közösségi Támogató Csoport, részvételi fórumok 
fejlesztése). Erősödött a civil aktivitás, a belföldi Tanulmányutaknak (6 alkalom) köszönhetően pedig jó 
gyakorlatok kerültek átvételre, adaptálásra.

A 60 millió forintos európai uniós támogatásból megvalósuló projekt eredményeképp szolidárisabb,

magasabb és fenntarthatóbb közösségi kohézióval rendelkező közösségek jöhettek létre, amelyek erős helyi

identitástudattal, ugyanakkor megfelelő nyitottsággal rendelkeznek. Fontos eredményként sor kerülhetett a
nemzetiségekkel kapcsolatos érzékenyítésre is, egymás jobb megismerése által.




