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Közösségi felmérés (értékelés, összegzés)
A felmérésben használt kérdőívet a közösségi interjúk és a közösségi beszélgetések tapasztalatai
alapján a szakmai vezető állította össze. Bár körvonalazódott a beszélgetéseken mind a tartalom,
mind a forma, a végleges változat a szakmai vezető kezéből került ki, ezt véleményezték a
beszélgetések résztvevői. A felmérés célja a lakosság véleményének kikérése volt. A helyi
önkéntesek „ajtótól ajtóig” járták a települést (6 kérdőív/ önkéntes), a közösség minden rétegéből
szólítottak meg embereket. A kérdőív nem csak a véleményekre volt kíváncsi, hanem ötleteket,
javaslatokat is bele lehetett írni.
A felmérés alapján tapasztalható legfontosabb eredmény az, hogy érzékelhetően nőtt a tenni akarók
köre, a nyilvánosságnak köszönhetően egyre többen érdeklődtek a felvetődött témákról, a
településen életvitelszerűen összegyűlt csoportok tagjai közt is beszédtéma lett a felmérés
kérdésköre, tartama. Bár írásban nem minden vélemény jelenik meg, a hallottak nagyban
hozzásegítik a szakmai vezetést a megfelelő cselekvési terv összeállításához.
A kérdőív kitöltőinek több, mint kétharmada nő volt, 40-60 év közöttiek. Szakmával és/vagy
érettségivel rendelkezők, dolgozók illetve nyugdíjasok.
Sáta közbiztonságának megítélése közepes, hiányolják a tájékoztatást a bűnmegelőzési
lehetőségekről. A korábban szervezett ilyen jellegű fórumok elsősorban az idősebb korosztályt
célozták meg, a kérdőív kitöltői között ők voltak kisebb számban.
A 7. kérdésben a bűnmegelőzés lehetséges módozatait kellett fontossági sorrendben állítani.
Jól látható, hogy a válaszadók nagy hangsúlyt fektettek a bűnmegelőzési programok szervezésére és
az ifjúság nevelésének fontosságára. Érdekesség, hogy a törvények szigorítását csak egy személy
tartotta a legfontosabbnak. Hiába vannak a törvények, ha nem tartják be őket. A megelőzés
fontosabb, mint a bűncselekmény elkövetése utána büntetés.
A rendőrség és a lakosság kapcsolatát a válaszadók igen jónak minősítették. Ez bizakodásra adhat
okot, mint ahogy a 9. kérdésre adott válasz is: 22 személy hajlandó feladatot vállalni a
bűnmegelőzés terén.
A következő kérdéscsoport a közlekedésbiztonsággal volt kapcsolatos.
A fejlődés lehetőségeit az utak/járdák állapotának javításában látják a legtöbben, de
felvilágosításnak, a fiatalok nevelésének, a közúti ellenőrzések számának növelésének is nagy
szerepet tulajdonítanak.
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A válaszadók szerint nagyon kevés a településen a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos program.
Mivel általános iskola 7 éve nincs a faluban, ezért az itt lakók nem tapasztalják az ilyen jellegű
foglalkozás jelenlétét, hisz korábban iskolai programok keretében történt a közlekedésbiztonsági
képzés, tanácsadás, felvilágosítás. Mindenképpen pótolni kell településszinten ezt a hiányt, hisz
nem kizárólag az általános iskolás korosztályra kell fókuszálnunk. Ezt erősíti a következő válasz,
mely szerint nem minden korosztály igényét elégítik ki ezek a programok.
Az egészségfejlesztő programok terén jobb képet kapunk: a megítélés közepes. Az
egészségfejlesztés lehetőségeiről kapott tájékoztatást szintén közepesre értékelték.
Az egészséges életmódra nevelés szempontjából a fiatalok nevelésének fontossága került első
helyre, és nagy szerepet szánnak az egészséggel kapcsolatos programok szervezésének is. A
lakosság egészségügyi dolgozókkal való kapcsolatát inkább jónak látják az itt élők. Ez biztató, hisz
így bátrabban fordulnak a szakemberekhez segítségért a lakók.
A kérdéscsoport utolsó pontjában javaslatokat fogalmazhattak meg a kérdőívet kitöltők. Többek
között az egészséges táplálkozásra és a rendszeres sportolásra helyezték a hangsúlyt, tehát a
programok összeállításakor ezt az igényt is figyelembe kell vennünk.
Az utolsó kérdések általában a közösségi programokra vonatkoztak. A válaszokból kiderül, hogy
minden típusú programra igény van. Az érdeklődési kör sokrétű, a közösségszervezőknek azon kell
dolgozniuk, hogy az igényeket minél szélesebb körben ki tudják elégíteni. Egy-egy közösségi
nap/délután alkalmával több korosztály és több érdeklődési területtel bíró személy megtalálja a neki
illő programot. A közösségfejlesztő folyamat részeként meg kell jelennie mind a bűnmegelőzést,
mind a közlekedésbiztonság fejlesztését szolgáló felvilágosításnak, képzésnek, valamint szerepet
kell kapnia az egészségfejlesztésnek. Sokszínű kulturális programsorozattal a közösségi színterekre
„csalogathatók” a lakók, ahol mindenki megtalálhatja az igényének megfelelő tevékenységet.
A projekt elsődleges célja, hogy elősegítse a helyi közösségek fejlődését, inspirálja a lakosságot a
közösségi szerepvállalás erősödésére, támogassa a társadalmi felzárkózást, a rendezvényeken
keresztül lehet elsősorban elérni. A különböző korosztály, társadalmi csoport tagjainak együttes
jelenléte, munkája a kulcsa a helyi identitás és kohézió erősítésének. Más települések példáinak
követése elősegítheti a sikerességet, de az „együtt cselekvés” által a településünkre jellemző
sajátosságok, pozitívumok is felerősödhetnek.
A projekt időtartama alatt a közösség minél több tagját meg kell szólítanunk, éreztetni kell velük,
hogy mindannyian egy csoport részei. Mind az aktív szerepvállalókra, mind a háttérből
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szemlélődőkre szükség van. El kell kerülni, hogy bárki is a perifériára kerüljön.
Az érdeklődés felkeltését valódi, hasznos tartalommal bíró rendezvényeknek kell követniük, hogy
az induló lendület ne törjön meg, és idővel természetessé váljon a közösségi rendezvényekbe való
bekapcsolódás.
Való eredményekről akkor beszélhetünk, ha jelentkezik az egyénekben a hiányérzet, várják a helyi
programokat, rendszeres résztvevői lesznek a falusi eseményeknek, és egyre többen
bekapcsolódnak a szervezési folyamatokba.
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