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1. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS GYAKORLATA 

A közösségfejlesztés (community development) vagy közösségszervezés 

(community organisation) a múlt század második felében és a századelőn, az 

Amerikában és Angliában robbanásszerűen végbemenő településfejlődés 

körülményei között kapta a döntő lökést ahhoz, hogy szakmává szerveződjön.  

A hasonló törekvések, főleg a II. világháború utáni kölcsönhatások révén, Európában 

is megerősödtek és fokozatosan intézményesültek. Az amerikai és a nyugat-európai, 

abban is elsősorban napjaink angol és holland gyakorlata határozza meg e szakma fő 

irányait. 

A nyugati gyakorlat társadalomjobbító szándékból született, amely a közösségi 

problémafeltáráshoz és megoldáshoz járul hozzá a maga szakmai eszközeivel.  

A szociális munka egyik irányzata, a közösségi szociális munka, a settlement 

mozgalomból nőtt ki.  

A közösségfejlesztés hazai gyakorlatának gyökere többek között a két világháború 

között Hilscher Rezső nevéhez kapcsolódik, (settlement) hasonló kezdeményezés az 

állami támogatással létrejött Zöldkereszt. 

A '70-es évek második felében a közművelődés vált a közösségszervezés 

letéteményessé. Ez nem idegen egyébként a nyugat-európai gyakorlattól sem, egyfelől 

nem idegen a community education felnőttképzési gyakorlatától, másfelől a 

settlement intézményétől sem, amellyel sok rokon vonást fedezhetünk fel. A 

settlement ugyanis egyfajta közösségi-szociális központ. (A settlement 

intézményrendszere ma is él, kiegészülve információs és néhány más mai funkcióval).  

Napjainkban több szakma felől és szinte egyszerre megkezdődött ugyanannak a 

követelménynek a felismerése: semmi mással nem helyettesíthető módon fontos az, 

hogy helyben szülessenek megoldások és ebben a helyi állampolgárok cselekvően 

vegyenek részt.  

A magyar gyakorlat – elsősorban a helyi társadalmak demokratikus 

önszerveződésére és együttműködésére helyezi a hangsúlyt, s e tekintetben a 

nonprofit szektorral is jelentősen érintkezik. A nyugat-európai gyakorlatra is jellemző 

a nonprofit szektorral való szoros együttműködés, de míg ott a helyi közösségek 

főként megrendelőként vagy például képzések esetén felhasználóként jelentkeznek 

nálunk egy-egy civil kezdeményezésből jönnek létre. 

Míg a nyugati kollégák meglehetősen konkrét célcsoportokkal dolgoznak (szegények, 

nők, bevándoroltak, lakásbérlők, gyermekeiket egyedül nevelők stb.), addig 

Magyarországon “mindenkit” megszólítanak egy adott településen, inkább 

szomszédsági, mint célcsoportokkal való munkát folytatnak a közösségfejlesztők. 
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2. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
SAJÁTOSSÁGAI 

Magyarországon a rendszerváltás után minden település önkormányzata önálló lett, s 

a településszintű önkormányzatok határozzák meg egy-egy település fejlesztésének 

irányait. A helyi önkormányzatok mozgásterét természetesen befolyásolják a térség, 

az ország fejlesztési lehetőségei, s a parlament minden évi költségvetése, s az abban 

megfogalmazott célok. Ez a függőség azonban minden települést közel egyformán 

érint, témánk szemszögéből nézvést, tehát adottnak kell vennünk az országos szint 

lehetőségeit és programjait, s át kell térnünk a lokalitás szintjére.  

 

 

A közösségfejlesztés a helyi emberekből, a humán, természeti és gazdasági 

erőforrásokból, alulról építkezik. Közösségi úton, a civil szervezetekkel és az aktív 

helyi polgárokkal tárja fel a helyi közösség szükségleteit, azok kielégítésének 

lehetséges módjait és elkötelezi a helyieket saját problémáik közösségi megoldása, a 

helyi cselekvés mellett. A szükségletek felkutatása nem csak a gazdasági-

infrastrukturális területre szorítkozik – bár arra is –, hanem és elsősorban a humán 

erőforrásokra, vagyis az emberek hozzáértésére, tehetségére, szorgalmára, ötleteire, 

képességeire. A közjóra irányuló cselekvéshez a közösségi szociális munkások – 

legyenek akár külső fejlesztők, akár helyi polgárok – alternatívákat dolgoznak ki, 

megszerzik a szükséges információkat, külső segítőket vonnak be – akár más 

települések képviselőit, akár szakembereket, országos szervezetek képviselőit stb. A 

közösségi folyamatban résztvevők természetesen együttműködnek az 

önkormányzatokkal is, hiszen optimális esetben a képviselőtestület a civil 

kezdeményezések képviselőiből összeállt, választott testület. Az együttműködés 

feltétlenül hatással van a tervek elfogadására, megvalósítására. 
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS LEGFŐBB 
AKTIVIZÁLÓ MÓDSZEREI 

 a közösségi feltárás 

 a közösségi tervezés 

 emellett számos más, például a helyi nyilvánosságot, vagy a helyi 

munkahelyteremtést érintő módszert is ismerünk. 

A feltárás során megmutatkoznak a helyi problémák és azok súlya, a helyi erőforrások 

és a befektetési hajlandóság (nem csak pénzre, hanem például tanulási szándékra, 

közösségben való munkálkodásra, tehát emberi befektetésekre gondolunk), 

Majd elkezdődik az emberek elköteleződése és felelősségvállalása a közösségi 

folyamatban. 

Megmutatja a feltárás azt is, hogy mi a helyi és mi a térségi probléma ,mi az ami 

helyben megvalósítható, mi az ami térségi, regionális, vagy országos feladat része. 

A helyi megoldásra kötelezi el magát a közösség fejlesztésben résztvevő szociális 

munkás. A közösségfejlesztő szakember feladata: 

 kiépíteni a helyi és a települések közötti kommunikáció csatornáit, a szükséges 

szaktudás bevonása a tervezés folyamatába, 

 a tervezés első szakaszában a problémák rangsorolása történik,  

 időrendiségének felállítása,  

 a felelősök megtalálása, ami után beindulhat a helyi cselekvés.  

Míg a településfejlesztés vagy területfejlesztés elsősorban az adott körzet 

infrastrukturális fejlesztésére irányul, addig a közösségfejlesztés a helyi 

társadalmak közösségi fejlesztésének eszköze. 

Helyi társadalmon differenciált egyéni és kollektív szükségletek, kapcsolatok és 

viszonyok sajátos fejlettségi fokon intézményesült rendszerét, az adott helyi 

keretekben élők egymásra hatását értjük. 

A közösség fejlesztés, mint már utaltunk rá, egy adott terület emberi viszonyainak 

fejlesztése, a tehetségek felkutatása és az egész közösség számára történő 

kamatoztatása révén, az együttműködéssel és a konfliktusokban is közös nevezők 

keresésével szerveződő csoportokon keresztül.  

 

 

A helyi cselekvés megoldhat konkrét hiányokat – üzemeltethet bölcsődét, családi 

napközit, játszóteret, közösségi kertet stb., attól függően, hogy mire vállalkoznak a 

településen élők. 



10  |  3. A közösségfejlesztés legfőbb aktivizáló módszerei    

 

A módszerek száma tetszőleges határig sokasodhat, nincsenek pontról pontra 

betartandó eljárásmódok. Minden módszer alapja az egyszerű kapcsolatfelvétel, a 

beszélgetés, az egymás meghallgatása, a másik véleményének megértése és 

méltánylása, az emberek beszéltetése saját problémáikról, más települések, országok 

életének, vállalkozások és problémahelyzetek, tehát minták és példák megismerése, 

ezek alapján fogalmazhatók meg a célok és eszközök. 

 

A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community 

organisation) felfogásunkban elsősorban települések, térségek, szomszédságok 

közösségi kezdeményező képességének 

 és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a 

polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek 

mértékében a közösségi szociális munkásoknak is, akiknek bátorító 

ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, 

megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat, működtetheti a létrejövő 

szolgáltatást.  

A közösségfejlesztést, mint alkalmazási terület alkalmazza a településszociológia, a 

településtervezés, a néprajz, az antropológia, a pedagógia, a szociálpszichológia, a jog 

és a gazdaságtan egyes eredményeit és módszereit. 

 

A határterületein lévő főbb szakmák: közművelődés, felnőttképzés, szociálpolitika, 

közösségi szociális munka, településtervezés, településmenedzsment. 

 

Az eredményeként megjelenő jellemző tevékenység mindaz, amit a lakosság önmaga 

végez el annak érdekében, hogy önmagán segítsen a helyi társadalom- és 

gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, az egészségügy, a lakáshelyzet, az oktatás, a 

kultúra, a művészetek, a szabadidő, valamint a (helyi – térségi – városi) nyilvánosság 

és közösségi információáramlás megszervezése terén, városokban, városkörnyéken 

és vidéki térségekben egyaránt. Ez a tevékenység vonatkozhat lakossági tervezésre, 

fejlesztésre és szolgáltatásokra az élet minden területén.  

 

Főbb partnerei: civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, regionális kutatási 

központok, a munkaügy- és a vállalkozásfejlesztés szervezetei, képzési szervezetek, 

információs adattárak.  

 

Kulcsszavak, amelyek a leginkább jellemzik:  

 közösségfejlesztés, közösségszervezés, közösségi (szociális) munka;  

 közösség, fejlődés, lokalitás – szomszédság, társadalmi nyilvánosság;  
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 helyi cselekvés, helyi fejlesztés, társadalmi tervezés, társadalmi akció, 

szomszédsági munka, kistérségi és regionális fejlesztés, városfejlesztés, 

közösségi gazdasági fejlesztés;  

 önszerveződés, önkéntesség, önsegítés, érdekérvényesítés, részvétel, 

partnerkapcsolatok. 

 

 

A közösségfejlesztés lényege tehát a lokalitásban, a helyi, településszintű vagy 

regionális cselekvésben és fejlesztésben jelölhető meg. A lokalitás, mint újdonság, 

nagyon erőteljes lehetősége és pozitív élménye Magyarországnak a rendszerváltás 

óta, ezt minden problémája ellenére is tudjuk, ez adja az általunk eddig kidolgozott 

közösségfejlesztési filozófiának vagy elméletnek az alapját. 

 

A "közösség" fogalma többféle lehet: csoportelméleti és ideologikus értelemben is 

használható. 

Mi lokalitásba gyökerezően és funkcionálisan értelmezzük a közösséget. Ez azt jelenti, 

hogy a közösségiség szempontjából is ideáltipikus görög poliszok közösségében a 

"közösség" szó egyaránt jelentette az emberek összetartozását és együttműködését 

(katonai és politikai téren is) és a helyhez kötöttséget is. A magyar "közösség" szó 

alakváltozata a "község" szó, csakúgy, mint az angolban, ahol a "közösség" szó 

jelölheti a települést és az embercsoportot is ‒ community, local community, illetve 

community group. A német nyelvben is megtalálható ez a kettősség, mint ahogyan azt 

a közösségelmélet legnagyobbja, Ferdinand Tönnies kifejti, a Gemeinde és a 

Gemeinschaft szavakban is megtalálható ez a bizonyos helyhez kötöttség. A 

"Gemeinde" szó máig megőrizte eredeti értelmét és idiomatikusan úgy fordíthatjuk: 

"neighbourhood" = szomszédság.  

Úgy gondoljuk tehát, hogy a "közösség" egy lokális fogalom is. Elfogadva Roland L. 

Warren amerikai szociológus funkcionális elméletét, úgy gondoljuk, hogy a közösség 

az a társadalmi alakzat, amely egy sajátos szocializációs folyamaton keresztül 

bizonyos értékeket olt tagjaiba (nyilvánvalóan ez a közösség lehet egy nemzet vagy 

egy kultúrkör, tehát nem csak egymást személyesen ismerő emberekről lehet szó); 

 amelyben a közösség megélhetési lehetőséget biztosít tagjainak; 

 amelyben érvényesül a társadalmi igény és a társadalmi részvétel, teljesítve a 

társasági igény iránti általános igényt;  

 amelyben érvényesül a társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség 

értékeinek betartását, 

 és amelyben érvényesül a társadalmi szolidaritás és a kölcsönös támogatás, 

 mely folyamat segítségével a közösség tagjai megvalósítják azokat a 

feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló 

személy kezelni tudja. 
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Warren szerint egy tanyabokortól a nagy városokig ez az öt funkció fordul elő 

számtalan formában, hol formálisan, hol informálisan.  

Funkcionálisként, értelmezzük a közösséget azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a 

közösségek a civil társadalom alapintézményei, a demokrácia gyakorlóterepei, a 

hatalom alternatívái és végül hiánypótló intézmények, vagyis olyan szolgáltatásokat 

is megszerveznek, amelyeket az állam vagy nem tud, vagy nem akar megszervezni. 

A másik elméleti kérdés, a "fejlődés" fogalma. Itt két dologról kell beszélnünk, az 

egyik az, hogy a helyi szükségletek felismerése-felismertetése fontos feladat, másrészt 

ezekre a szükségletekre adott válaszok alkotják a tennivalókat. 

  

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

A szomszédságok, ezt az egyes tájegységeken, például Erdélyben még ma is élő, szép 

kifejezést a kisebb települési összetartozásra, amelyet a városépítészet emelt be 

szakszavai közé, és amellyel azt az igyekezetét jelölte, hogy az átláthatatlan városokat 

kisebb, otthonosabb egységekre bontsa, tehát a szomszédságok szerepe nagyon 

fontos, s ahol nincs, ott kialakulásukra nagy szükség lenne, hiszen a társadalmi 

részvételünkre leginkább a lakóhelyünk ad megfelelő kereteket.  

A nyilvánosság is kulcsfogalmaink közé tartozik. Az általunk preferált nyilvánosság 

helyi és "oda-vissza" jellegű, két- vagy többirányú kommunikációs folyamatokból 

tevődik össze, melyben a helyi közösségeknek van kulcsszerepe. A közösségek a helyi 

nyilvánosság alapegységei, mert lehetőséget adnak az információk értelmezésére, 

felszínre hozzák a véleményeket, segítenek azok mérlegelésében, esetleg 

konfrontálódásában, s végül az álláspontok finomodására és a konszenzusra jutásra.  

A nyilvánosság-képben a társadalom 3 nagy szektora, tehát a kormányzati, a nem 

kormányzati- és az üzleti szféra szereplői között is rendszeres kommunikáció folyik. 
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4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, A KÖZÖSSÉGI 
MUNKA MÓDSZEREI 

A közösségfejlesztés gyakorlatához szükség van egy alaposan kidolgozott 

módszertanra, azonban, ha ennek birtokában vagyunk, igen fontos az, hogy ne 

veszítsük el a saját intuitív érzékünket, és hogy továbbra is bátran támaszkodjunk rá. 

Fontos tehát, hogy bizonyos mértékig mindig természetesen reagáljunk problémákra.  

 

A közösség által vezetett fejlesztés folyamatának fázisai  

Legáltalánosabban véve, a közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság 

megszólításával és bevonásával ‒ aktivizálásával ‒ kezdődik, majd a problémák 

felismerésével és azok nyilvánossá tételével folytatódik, melynek során mind többen 

kapcsolódnak a folyamathoz, és jutnak el a közösségben megfogalmazódó feladatok 

felismeréséhez és közösségi megoldásához, mégpedig ismereteik és képességeik 

fejlesztése útján, a lehetséges partnerekkel együttműködve.  

A fejlesztői munka első fázisában tehát először is mozgásokat kell létrehoznunk. 

Össze kell gyűjtenünk egy adott területen a cselekvő tényezőket, a köz- és 

magánintézmények, a helyi közösségek, egyesületek, a közigazgatás képviselőit stb. A 

helyi intézmények képviselőit tulajdonképpen egy partnerkapcsolatba kell 

összefogni, vagyis lényegében szövetkezéssé kell alakítani, mégpedig úgy, hogy 

felvetjük a kérdést: mindannyian ezen a településen, ebben a térségben lakunk. Nem 

gondolják úgy, hogy szükséges lenne összeállnunk és közösen gondolkodnunk, hogy 

mik a helyi fejlődés lehetőségei?  

A második fázis (ez persze történhet egyidejűleg is az első fázissal) az adott terület 

mintegy lefényképezése, a helyzet feltárása. Ezt a fázist hívjuk társadalmi-gazdasági 

diagnózisnak. Ez a diagnózis három alapvető pilléren nyugszik: a lakosság, a gazdaság 

és a képzési rendszer feltérképezésén, elemzésén. 

Amikor a mérleget megvonjuk, az adatok közötti kapcsolatokat is ki kell alakítanunk. 

A diagnózis egyes elemei egymásra is hatnak, kölcsönhatásban is lehetnek egymással. 

Az adatok keresztezéséből is lehet következtetéseket levonni, például ha van egy 

elöregedő, nagyrészt szakképzetlen lakosságunk, egy sebességét apránként elvesztő 

iparunk és egy nem eléggé rugalmas képzési rendszerünk, akkor mindez azt jelenti, 

hogy a településen 5 év múlva jelentős gazdasági-szociális lecsúszás következik be. 

Megakadályozása milyen lépéseket igényel? Milyen szolgáltatásokat nyújt a település 

az ott élő időseknek?  

A helyzet feltárásánál elsősorban a humán erőforrásokra helyezzük a hangsúlyt.  

A humán erőforrások feltérképezése azt jelenti, hogy felderítjük a lakosság szellemi 

adottságait, lelki beállítottságát, vagyis konkrét hozzáértését, tehetségét bizonyos 
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dolgokhoz és cselekvési készenlétét, kedvét vagy éppen kedvetlenségét, 

beletörődöttségét. De a humán erőforrásokba tartoznak a meglévő közösségi 

cselekedetek csakúgy, mint a potenciális közösségek potenciális cselekedetei is. Ezek 

alapja azoknak a terveknek, elképzeléseknek a megismerése, amelyeket ki-ki 

magában hordoz a településsel, a régióval, az országgal és saját magával kapcsolatban 

is. Sok-sok terv és elgondolás létezik az emberek fejében, amelyek azonban soha nem 

kerülnek napvilágra, mert soha nem kérdezik meg őket. Valaki, akinek van valamilyen 

elképzelése, akinek valamilyen terv jár a fejében, nagyon könnyen gondolhatja, hogy 

ez csak az én álmom, úgysem valósul meg soha, hiszen soha senki nem kérdezte meg 

tőle, hogy van-e valamilyen elgondolása, vágya? A közösségfejlesztőnek az a dolga, 

hogy ezek a kérdések feltevődjenek és az egész közösség javára megtérüljenek.  

A harmadik fázis a közösség véleményének, késztetéseinek, cselekvési 

szándékainak, lehetőségeinek feltárása, amely nélkül egy közösség hátrányos 

helyzetben érezheti magát a konzultációkon, kivált fontos kérdésekben. 

Egy jól működő és a megfelelő válaszokat produkáló felmérés segítségével például 

lehetővé válik a megfelelő helyi politika és a mindenkit kielégítő szolgáltatási 

rendszer kialakítása.  

A közösség véleményét nem a fejlesztők, hanem az általuk már aktivizált helyi 

lakosok tárják fel. Igyekeznek minél több helyi embert érdekeltté tenni saját 

problémáinak feltárásában, települése, szomszédjai megismerésében. 

A továbbiakban az a cél, hogy olyan közös, lakossági cselekvési terv készüljön, amely 

nemcsak a településen élők problémáit és elképzeléseit tartalmazza, hanem a 

problémák megoldásában aktív szerepet vállaló helyi polgárok és közösségeik 

feladatait is. Egy ilyen közösségi munkában gyakorlattá válik az együttműködés 

átvállalását is, párbeszéd alakul ki a lakosság és a helyi önkormányzat között, 

melynek során begyakorlódnak demokratikus eljárások és a közösség részt vesz a 

döntések előkészítésében is. A közösségi feltárás során megteremtődnek a helyi 

nyilvánosság fórumai is, elsősorban a közösségek, ahol az információkat értelmezik 

az emberek, másodsorban azok az orgánumok, melyeken keresztül véleményeiket a 

köz elé tárják.  

A negyedik fázis a feladatok közös rangsorolása – a tervezés.  

Készítsünk “most”, “hamarosan”, “később” táblázatot a feladatok sorrendiségének és a 

felelősök meghatározásának céljából. A táblázat rovata azoknak az itt és most 

közösen meghatározandó felelősöknek a köre is, akiknek a kompetenciájába a csoport 

szerint az adott ügy beletartozik: helyi önkormányzat, helyi lakosok, helyi 

közösségek, orgánumok, szakértők, szakmai és érdekképviseleti szervek, munkaügyi 

központ, központi kormányzat stb. Lehet a táblázatnak egy “hogyan?” rovata is, 

amelybe a megvalósítás módozatai írandók például 1. lépés: képzés, 2. lépés: a 

szervezet (például szövetkezet) megalakítása stb.  
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További lehetséges feladatok:  

 modelláljuk a településrendezés lehetséges alternatíváit (makett készítése és a 

vele való közös tervezés, a makett kiállítása több alkalommal a lakosság előtt, 

további vélemények kérése stb.),  

 szokás készíteni adataink és terveink alátámasztására egy helyi térképet, amely 

bemutatja, mit tartanak fontosnak a helybeli emberek mindennapi életükben? 

A térkép formáját a település közössége határozza meg, de a teljes közösséget 

bátorítani kell a térkép strukturálásában való részvételre. A lakossági tervezés 

ezen a ponton válhat rendkívül érzékletessé. A térkép valószínűleg elegyíteni 

fogja a meglévő és a vágyott állapotokat, ábrázolni fogja a fásított, sövényekkel 

ellátott, rendezett utcákat, a kis tavat vagy erdőt, mint szabadidős helyeket, a 

fontos közösségi épületeket, mint például a községháza, a templom, a közösségi 

ház, az iskola, a rendelő, a boltok stb.  

Az eredményeket és a térképet, vagy a településrendezési terv makettjét a település 

minden lakosával jó lenne megismertetni. A közösségi feltárást végző helyi 

lakosoknak mindent meg kell tenniük ahhoz, hogy a folyamat eredményéről szóló 

jelentés másolatai az emberek számára elérhetővé váljanak. Egy – vagy több – 

nyilvános találkozó a település lakóival jó alkalmat nyújt az eredmények 

megvitatására, a makettel való tervezésre, a térkép megrajzolására, és lehetőséget ad 

az újonnan bekapcsolódóknak az alakuló közösségek valamelyikéhez történő 

csatlakozáshoz.  

Az ötödik fázis a közösségek megalakulása, képzések és különböző helyi 

tevékenységek (projektek) beindulása.  

A közösségi feltárást végző helyi lakosok, a kezdeményezők, a szerkesztők, a 

kérdezők, az értékelők stb. már maguk egy közösséget alkotnak, amelynek saját 

tevékenysége (projektje) maga a közösségi feltárás, és amelynek költségeire 

pályázhat is. Emellett a közösség mellett még számos másik is kibontakozik a tervek 

megvalósítása során. E közösségekkel immár önmagukon belül kell újra végigbeszélni 

identitásukat, feladataikat, stratégiájukat, lehetőleg bentlakásos képzés keretében.  

Segíthet új közösségek megalakításánál a helyi tehetségek közjóra való 

munkálkodása: például helyi lap indítása, múzeum kialakítása, nyelvórák adása stb. – 

mindenütt közösségi megoldásokat keressünk!  

A megoldások legeredményesebb útja a különféle önsegítő projektek támogatása. 

Természetesen a közösség nem lesz képes minden elvárásnak a saját maga által 

előteremtett forrásokból megfelelni, de nagyon sokat lehet és kell is tenni helyi 

szinten. Külső segítségforrások mind tanácsok, mind anyagi eszközök formájában 

rendelkezésre állhatnak, de a munka elvégzéséért maga a település vállal felelősséget.  

A projektek tervezésénél számba kell venni, hogy melyek a megvalósításához 

szükséges emberi befektetések: közösségi szerveződések, tanulási, tájékozódási 

folyamatok beindításának szükségessége; anyagi befektetések; vállalkozási, 

szövetkezeti formák keresése, pályázati lehetőségek; s mindehhez milyen szakmai, 



16  |  4. a közösségfejlesztés, a közösségi munka módszerei    

 

szaktanácsadói, információs és szervezési háttér, közösségi álláshely/ek teremtése 

szükséges stb.  

Számos szükségesnek megállapított feladat kivitelezése csak képzés során valósulhat 

meg. Maga a feltárási folyamat is egy képzés egyben – akár tudatosítjuk ezt mindjárt a 

kezdetekkor is, akár nem –, de képzés szükséges a számítógépes értékeléshez, az 

elemzéshez, az írásos összegzés elkészítéséhez is. A partnerek keresése is akkor 

igazán hatékony, ha azt arra felkészített emberek végzik. De a feltárás során 

megfogalmazódó feladatok is képzést tesznek szükségessé. A helyi projektek 

kulcsemberei megtanulnak pályázatot írni; a leendő vállalkozók vagy 

kisszövetkezetet alapítók vállalkozói vagy szövetkezet-alapítási tanfolyamon vesznek 

részt, ellátogatnak sikeres vállalkozókhoz, már működő szövetkezetekhez; a falusi 

turizmusba bekapcsolódók vendéglátói és nyelvtanfolyamokat, bel- és külföldi 

tanulmányutakat szerveznek, mert a példának van a legnagyobb mozgósító ereje stb.  

Az egyes tevékenységekhez szükséges pénz előteremtése is részben a közösség 

feladata. A pályázáshoz szükséges információk, a tevékenység rövid és hatásos 

összefoglalása, költségvetés készítése szintén megtanulandó feladat.  

A hatodik fázis a belső és külső partnerek megkeresése és aktivizálása.  

Az így megszületett tervet, mely valószínűleg a település társadalmi fejlesztésének 

terve lesz, írásban is össze kell foglalni és el kell juttatni a remélt 

partnerintézményekhez és szervezetekhez.  

A közösség tagjai osszák föl maguk között, ki kivel lesz kapcsolatban és ki kivel 

beszéli meg később személyesen is a korábban írásban megküldött tervet. Az így 

született észrevételeket, megállapításokat be kell építeni a tervbe. Ez a munka egyben 

lobbyzás is, a feladattervben meghatározott külső segítség bevonása, aktivizálása – 

szakértők és pályázati támogatás, közösségi álláshely teremtése stb.  

A hetedik fázis a szerte ágazóvá vált munka koordinálása, az esetleg elakadó 

megvalósítások tovább lendítése, a bátorítás, a figyelemmel kísérés, az 

információnyújtás, a kapcsolatok szervezése stb. Erre a legjobb megoldás egy 

munkatárs beállítása az önkormányzatnál, vagy egy közösségszolgálati (információs) 

iroda létrehozása.  

Rövid folyamatvázlatunk végén a kistérségi tervezésről ejtünk néhány szót.  

A közösségi feltárást kistérségek esetében településenként kell lefolytatni, de a 

feltárást végző közösségek képviselői folyamatosan találkozhatnak és megbeszélhetik 

problémáikat, koordinálhatják lépéseiket. A felmérés elvégzésével felfedezzük a 

település sok előnyös vonását éppúgy, mint számos problémáját; tudjuk azt is, hogyan 

éreznek az emberek fizikai és szociális környezetük jövőbeli fejlesztése iránt. A 

feltárás értékelése után, az egyes települések jelentéseiket, vagy fejlesztési terveiket 

megküldik egymásnak és találkozásaik során átbeszélik a felismert teendőiket, 

melyekhez partnereket keresnek.  

A közösen jelentkező lehetőségek és a közös problémák adják az alapját a 

térségfejlesztésnek. A lakossági csoportokból, a helyi önkormányzatokból és felkért 
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szakértőkből egy kistérségi tervezőcsoportot szükséges létrehozni, amelyik elkészíti a 

kistérség közösségi fejlesztési tervét. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Vitassuk meg az értékeket, melyek mentén a közösségi munka zajlik 

 meg vagyunk győződve arról, hogy az emberek képesek közösen cselekedni az 

őket érintő társadalmi, gazdasági és politikai kérdések befolyásolásáért és hogy 

ez a cselekvés rendkívül fontos, mert általa olyan struktúrák jönnek létre, 

amelyek a valódi részvételhez és bekapcsolódáshoz vezetnek;  

 ehhez szükséges az önbizalom megerősítése, a cselekvési kedv feltámasztása;  

 meg vagyunk győződve arról is, hogy minden ember ért valamihez, ami a 

közösség számára hasznos lehet, s a közösség rejtett, humán erőtartalékai 

felszínre hozhatók és fejleszthetők;  

 azt szeretnénk elérni, hogy a helyi közösségi munka a személyes 

kibontakozásnak, az ismeretek és új szakértelmek megszerzésének, a 

képességek bővítésének is forrása legyen, előnyben részesítve a 

kezdeményező- és alkotókészséget és lehetővé téve, hogy az emberek inkább 

cselekvők, mint felhasználók és fogyasztók legyenek;  

 elő szeretnénk segíteni a kiegyensúlyozottabb gazdasági fejlesztést is, keressük 

a helyi, környezetbarát és szociálisan érzékeny megoldásokat;  

 hozzá szeretnénk járulni a vidék egyenrangúsodásához, a rurális értékek 

modernizálódásához, a zárt helyi társadalmak nyitásához, mindezt azonban a 

helyi hagyományok és a helyi arculat, identitás megőrzésén keresztül;  

 bátorítani szeretnénk a családi, közösségi és nemzetközi szolidaritást egy 

igazságosabb és békésebb világért;  

 mindezek konkrét helyi cselekvésekben valósulnak meg. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a közösségek fejlesztési folyamatának fázisait! 

2. Ismertesse a hazai és külföldi közösségfejlesztési gyakorlatot! 
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partnerkapcsolatok. 

 


