A FinnAgora stratégiája 2015‒2020
A FinnAgora a FinnAgoran säätiö fenntartásában működő független finn
kulturális intézet, mely Magyarországon és a környező országokban működik, és civil
szervezetként a saját nézőpontjából kapcsolódik be a Team Finland hálózat
munkájába. A FinnAgora célja Finnország, a finn kultúra, a finn tudományos, üzleti és
gazdasági élet, a finn civil társadalom és a finn szaktudás népszerűségének és
ismertségének erősítése, illetve kapcsolatok kiépítése Magyarországon és a környező
országokban.
Különös hangsúlyt fektetünk a modern művészetek, valamint a tudományos és
művészeti élet kiemelkedő alakjainak és alkotásainak bemutatására. Folyamatosan új
és innovatív projektek után kutatunk, melyek friss nézőpontból mutatják be a finn
kultúra és tudomány kortárs fejleményeit.

Célunk:
A FinnAgora fő célja a finn kultúra, tudomány, gazdaság és civil társadalom
bemutatása, illetve új kapcsolatok kiépítése Finnország és Magyarország között.
Víziónk 2020-ig:
• A FinnAgora egyike a legismertebb és legelismertebb külföldi intézeteknek
Magyarországon és a környező országokban. Olyan partner vagyunk, akinek jelenléte
emeli egy esemény értékét. Büszkén állíthatjuk, hogy partnerként hozzáadott értékkel
gyarapítjuk a közreműködésünkkel megszülető eseményeket.
• A FinnAgora Finnországban is elismert intézmény a művészeti, kulturális és
tudományos élet résztvevői körében. Innovatív koncepcióinknak és rugalmas
munkamódszereinknek köszönhetően sikeresen valósítjuk meg közös céljainkat és
hatékonyak vagyunk a programjaink megszervezéséhez megpályázott támogatások
elnyerésében.

• A FinnAgora megbecsült tagja a finn kulturális és tudományos intézetek hálózatának.
Aktív tagja vagyunk A Finn Kulturális és Tudományos Intézetek Szövetségének
(Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry). Azok közé az innovatív és úttörő munkát végző
tagok közé tartozunk, akiknek megvalósuló terveit az egész intézethálózat szívesen
felhasználja.
• A FinnAgora érdekes és vonzó munkahely a kultúra népszerűsítésében dolgozó
szakemberek és a célország szakértói számára.
• A velünk való együttműködést mind finn, mind magyar partnereink gyümölcsözőnek
és kölcsönösen előnyösnek találják. Működésünknek köszönhetően Magyarországon
és a környező országokban is nőtt az érdeklődés Finnország és a finn tudás iránt,
szorosabb és átfogóbb kapcsolat és együttműködés alakult ki a két ország művészei
között, nem egyszer nagyobb európai együttműködések keretében.

Működési elveink:
A FinnAgora munkája saját megvalósítású projektjeinken, helyi partnereinkkel
való stabil és széleskörű együttműködésünkön, valamint az immár jelentős múlttal
rendelkező sikeres programjaink folytatólagos támogatásán alapszik.
• Programjainkat saját magunk valósítjuk meg finn művészekkel, a Finn Művészeti
Információs Központtal (Taiteen tiedotuskeskus) és kulturális szakemberekkel
együttműködésben. A programok szervezése során a FinnAgora fő felelőssége a
pénzügyi támogatás biztosítása és a program sikeres lebonyolítása.
• Együttműködő partnerként magyar és/vagy más Magyarországon működő kulturális
és tudományos szervezetekkel közösen veszünk részt különféle művészeti,
tudományos, gazdasági és civil szervezetekkel közös projektekben.
• Szakértők bevonásával és utazási támogatásink segítségével támogatjuk magyar és
magyarországi fesztiválok, kiállítások, szemináriumok és előadások megvalósulását

• A FinnAgora működését, a budapesti intézet fenntartását a finn alapítvány biztosítja,
amely aktív közreműködőként összefogja a finn szakemberek tudását az intézet
támogatásához.

Magunkról:
A FinnAgora megbecsült szakértő szervezet, megbízható és könnyen elérhető
együttműködő partner, akinek jelenléte emeli egy esemény értékét.
Tevékenységünket mindig partnereink szükségleteihez igazítjuk, a velük való
együttműködés során rendkívüli megbízhatóság is jellemzi munkánkat.
Kezdeményezőek, előrelátóak, rugalmasak és hatékonyak vagyunk. Az innováció, a
folyamatos fejlődés, a munkatársak és partnerek megbecsülése fontos értékek
számunkra.

Partnereink igényeinek figyelembe vétele:
A FinnAgora projektjei hosszútávú együttműködéseken alapulnak, a finn és a
magyar célcsoportok és együttműködő partnereink érdekeit egyaránt szolgálják.
Kezdeményezőkészség és előrelátó tervezés:
A FinnAgora jól ismeri célcsoportjai, együttműködő partnerei és egyéb ügyfelei
nemzetközi kapcsolatszerzési igényeit, és képes ezekhez az igényekhez igazodó új és
innovatív működési tervek kidolgozására. Szakértelmünknek és kapcsolati hálónknak
köszönhetően képesek vagyunk új koncepciók kidolgozására és a kapcsolatépítésben
való aktív közreműködésre.

Rugalmasság és hatékonyság:
A FinnAgora rugalmasan, egyszersmind megfontoltan reagál a felmerülő
igényekre és kezdeményezésekre. Sikere a szakértelmén és hatékony működésén
alapul, mely anyagilag is szilárd és jól megalapozott. Hatékonyságunk és

rugalmasságunk komoly anyagi biztonságra alapozva biztosítja működésünk
folyamatosságát és fejlődését.
Innováció és folyamatos fejlődés:
Sikereink titkát az újat alkotó, kreatív ötletek, valamint tevékenységünk folyamatos
fejlesztése jelentik. Képesek vagyunk megkérdőjelezni és javítani a bevett
megoldásokon. Munkatársaink kiemelkedőek kreatív problémamegoldásban.

Munkatársaink és partnereink megbecsülése:
A FinnAgora legfőbb tőkéjét hozzáértő, aktív és elkötelezett munkatársai és
partnereivel való kreatív kapcsolattartása jelentik. A FinnAgora mindig támogatja, hogy
munkatársai újat tanuljanak, és nagy gondot fordít motiválásukra, továbbképzésükre
és jó közérzetükre. A FinnAgora aktívan ápolja kapcsolatait finn, magyar és nemzetközi
partnereivel.

Hogyan biztosítjuk sikereinket?:
Munkánk sikerességének legfőbb bizonyítéka növekvő partnerhálózatunk, hogy
tevékenységünket egyre több finn szervezet támogatja, akik szívesen nyújtanak
számunkra támogatást saját szakértőik és szaktudásuk révén. Ötleteink és
rendezvényeink megvalósításához így egyre biztosabb anyagi alap áll
rendelkezésünkre.
A kultúrát támogató és népszerűsítő szakértőként tartanak bennünket számon.
A FinnAgora támogatása segítségével a finn művészet, kultúra, társadalom és
szaktudás egyre ismertebbé válik Magyarországon, folyamatosan nő az érdeklődés
Finnország iránt. A Magyarországra érkező finn alkotók és szakemberek megjelennek
a magyar médiában. Jól működő, aktív együttműködést és kapcsolatokat éptettünk ki
különféle magyar programszervezők, finn művészeti információs központok,
felsőoktatási intézmények, városok, gazdasági szervezetek és vállalkozások, valamint
civil szervezetek között.

Hírleveleink, honlapunk és a szociális média segítségével a korábbiaknál jóval
szélesebb közönséget tudunk elérni és megszólítani.
Programjaink és rendezvényeink egyre szélesebb nyilvánosságra tesznek szert
mind a finn, mind a magyar médiában. A hozzánk érkező megkeresések is egyre
gyakoribbak. Kulturális rendezvényeink, szemináriumaink és szakértői találkozóink
iránt nagy az érdeklődés, számos résztvevő fordul meg rajtuk. Finnország megjelenik
és élénk érdeklődés övezi Magyarországon és a környező országokban is.

