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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Közösségfejlesztők Egyesülete  2014
Alábbi szakmai összefoglaló beszámoló a 2014. évi közhasznúsági melléklet részletesebb
alátámasztásaként született. Általános helyzetképet kíván adni a legfontosabb információkról
a stratégiai területek tükrében:
I. TUDÁSMEGOSZTÁS
1. Tevékenység megnevezése: eParola szakmai folyóirat megjelentetése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szervezetek és szakmai társadalom,
társszakmák szakemberei, érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 1 500 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei:2014-ben minimális támogatási háttérrel
jelentettük meg az eParola 4 számát. A 2014/1 számban a 2013. évi Közösség konferencia
előadásainak anyagait tettük közzé, a 2. számban, részben terepi munkák alapján, a
szakmaközi együttműködés fontosságát boncolgattuk, a 3. számban a XI. Nyári Egyetem a
Közösségi Részvétel Fejlesztéséért elnevezésű rendezvényünk szakmai anyagait adtuk közre,
a 4. számban pedig, az éves Közösség konferenciáról és frissen megjelent kötetünkről szóló
beszámoló mellett a 2014-ben zárult nemzetközi szakmai munkánk eredményeit és
tapasztalatait osztottuk meg. Az eParola ingyenesen letölthető az adattar.net/parola
internetes felületen, emellett szakmai levelezési és hírlevél-listákon terjesztjük. 2014
folyamán megkezdtük az eParola szerkesztőségi munkájának megújítását.
2. Tevékenység megnevezése: a Közösségfejlesztés Adattárának működtetése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szervezetek és szakmai társadalom,
társszakmák szakemberei, érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 5 000 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014-ben, a Közösségi Kapcsolat Alapítvánnyal
együttműködve, folytattuk az Adattár weboldalának működtetését. Önkénteseink
folyamatosan töltötték fel az Adattárba és tárgyszavazták az év során keletkezett szakmai
anyagokat, illetve megkezdődött az Adattár rendezésével és megújításával kapcsolatos közös
gondolkodás is. A Közösségfejlesztés Adattárának anyagai a kozossegfejlesztes.hu weboldalról
érhetők el.
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3. Tevékenység megnevezése: szakmai weboldal működtetése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szervezetek és szakmai társadalom,
társszakmák szakemberei, érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 5 000 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: tovább működtettük a magyarországi
közösségfejlesztés szakmai weboldalát (www.kozossegfejlesztes.hu), melyen részben a KÖFE,
részben más szervezetek eseményeiről adtunk hírt. Az év során komoly energiákat
fordítottunk a KÖFE-t érintő szervezeti és az általában vett hazai szakmai tartalmak
szétválasztását lehetővé tevő honlapstruktúra kialakítására, ennek eredményeként készült el
a KÖFE szervezeti weboldalának (kofe.hu) részletes terve. Az önálló szervezeti honlap indulása
után a kozossegfejlesztes.hu oldal az általános szakmai tartalmak megjelenítését szolgálja
majd.
4. Tevékenység megnevezése: Szakmai műhelyek felállítása és működtetése
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, társszakmák szakemberei
Tevékenységből részesülők létszáma: 80 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014 folyamán elsősorban a közösségi alapú
szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységünkhöz, illetve a szakmai
tagozatok kialakítását célzó erőfeszítéseinkhez kapcsolódva szerveztünk szakmai műhelyeket,
de a felnőttképzési törvény változásaival, valamint a 2013-ban megkezdett értékelésmódszertani kísérletünkkel is foglalkoztunk szakmai nap keretein belül.
5. Tevékenység megnevezése: Közösség konferencia az alapítók emlékére
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, társszakmák szakemberei
Tevékenységből részesülők létszáma: 60 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 12. alkalommal szerveztük meg a szakma éves
konferenciáját, melyen a Közösségfejlesztők Egyesületének negyedszázados születésnapja
alkalmából megjelent A Közösség dicsérete – 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete c.
kötetet mutattuk be. A konferencia előadói a kötet szerzői voltak, akik számos személyes és
szakmai aspektusból mutatták be az Egyesületünk megalakulását megelőző, ill. az azóta eltelt
időszakban történt folyamatokat, eseményeket.
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6. Tevékenység megnevezése: Kiadvány megjelentetése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, társszakmák szakemberei,
érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 500 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: A Közösségfejlesztők Egyesülete alapításának
negyedszázados évfordulója alkalmából megjelentettük A közösség dicsérete – 25 éves a
Közösségfejlesztők Egyesülete c. kötetet. A kötet megírásában és összeállításában 20 kollégánk
vett részt. A kötet print példányait ingyenesen osztottuk szét a közösségfejlesztő szakemberek
és a társszakmák képviselői között, a kötet anyaga ingyenesen letölthető a
www.kozossegfejlesztes.hu weboldalról.
II. SZAKMAKÖZISÉG
1. Tevékenység megnevezése: Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, társszakmák szakemberei,
közintézmények munkatársai, érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: A bennünk élő hatalom címmel rendeztük
megXI. nyári egyetemünket, melyen részben neves elméleti szakemberek, részben a
legkülönfélébb terepeken dolgozó és eredményeket elérő kollégák részvételével tekintettük
át az erőforrásokhoz való hozzáférés, a tudás, az önrendelkezés és a hatalom fogalmához
kapcsolódó más tématerületeket. A nyári egyetem legtöbb eseményét a Közösségi Kapcsolat
Alapítvány segítségével és számos önkéntes közreműködésével élőben közvetítettük az
adattar.net/nyariegyetem weboldalon, ill. ugyanitt megjelentettük az előadások és
panelbeszélgetések anyagainak írásos változatát. A 2014. évi és korábbi nyári egyetemek
közvetítéseinek anyagai folyamatosan megtekinthetően ezen a weboldalon.
2. Terepmunka
Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztő szakmai közreműködés Újpalotán
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: Budapest XV. kerületében a Zsókavár utcában élő lakosság
Tevékenységből részesülők létszáma: 700 fő
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Egyesületünk a kerület városmegújítási
projektje keretében végzett feltáró munkát, illetve ennek eredményeire alapozva feladatunk
volt a lakosság aktivizálása és közösségi mozgások elindítása. 2014-ben végzett
tevékenységeink eredményeként lépcsőházi és közösségi kertek körül szerveződő közösségek
jöttek létre, s kezdtek közös tevékenységekbe.
3. Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztő szakmai közreműködés a
Hegyvidéken
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: Budapest XII. kerületében a célterületen élő, 60 év feletti lakosság
Tevékenységből részesülők létszáma: 400 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014 tavaszán kezdett munkánk során
interjúzás és közösségi beszélgetések segítségével mértük föl a kerületrész 60 éven felüli
lakosságának igényeit, attitűdjeit, részvételi kapacitásait. A felmérés eredményei alapján
szakmai javaslatcsomagot dolgoztunk ki az önkormányzat számára. Fejlesztő munkánk
eredményeként a hegyvidéki szomszédok elnevezésű lakossági kör és a kerületi intézményi
szakemberek közösségi mentori műhelyének összefogásával kialakult egy folyamatosan
együtt gondolkodó, tevékenykedő önkéntes kör. A kerületrészben több lakossági
kezdeményezés indult, őket támogató munkánkat 2015-ben tovább folytatjuk.
4. Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztő szakmai közreműködés a budapesti
Kis-Pongrác telepen
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: a Kis-Pongrác telep lakossága
Tevékenységből részesülők létszáma: 400 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014-ben a helyi közösség szükségleteit és
felajánlásait a helyi lakosokkal közösen mértük fel, a felmérés eredményeit pedig egy
háromnapos képzés keretében dolgoztuk fel. E munka eredményeként született meg a Kik
vagyunk és mit akarunk? c. ajánlás, melyben a lakótelepi közösség a közösségi ház
működtetésének formai és tartalmi kérdéseivel kapcsolatban fogalmazta meg elképzeléseit.
Ezt követően szerveztük meg azt a tanulmányutat, melynek keretében a telepi közösség kb.
30 képviselőjével az észak-abaúji kistérségbe látogattunk, ahol a settlement típusú közösségi
tereket néztük meg, ill. kapcsolatfelvételt, tapasztalatcserét elősegítő találkozókat
szerveztünk. A kis-pongráci közösségi háznak időközben, a közösség kezdeményezésére, új
vezetője lett, akivel a helyi közösség színvonalas együttműködést tudott kialakítani, s ez az
együttműködés projektünk zárása után is megmaradt.
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5. Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztő szakmai közreműködés az Őrségben
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: Kercaszomoron, Magyarszombatfán, Veleméren és Bajánsenyén
élő fiatalok
Tevékenységből részesülők létszáma: 70 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: a projektben szakmai partnerünk, az Élettér
Egyesület közreműködésével befejeztük a 8-28 éves fiatalok bevonására, közösségi
aktivizálására irányuló projektmunkánkat. 2014 folyamán közösségi beszélgetéseket és
közösségi tervezést folytattunk a helyi fiatalokkal, két szakmai táborra épülő képzést
valósítottunk meg (közösségi részvétel, ill. ifjúsági közösségi munka), valamint 3
tanulmányutat szerveztünk a programban részt vevő fiatalok számára (Alsómocsolád, Pécs, ill.
Komárom).
III. ÚJ GENERÁCIÓK A SZAKMÁBAN
1. Tevékenység megnevezése: Fiatal Fejlesztők Műhelye
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: fiatal közösségfejlesztő szakemberek, közösségfejlesztés iránt
érdeklődő egyetemi hallgatók
Tevékenységből részesülők létszáma: 25 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014 során 3 FFM szakmai műhelyt szerveztünk
és bonyolítottunk le. E műhelyek szakmai programjának tervezése és megvalósítása a fiatal
fejlesztők aktív részvételével történt. Az FFM jelentős részt vállalt az EuCDN nemzetközi
projektjében, melynek célja a közösségfejlesztés európai keretrendszerének kidolgozása volt.
A projekt eredményeként született keretrendszert az eParola 2014. évi 4. számában mutattuk
be.
IV. FELNŐTTKÉPZÉS
1. Tevékenység megnevezése: Felnőttképzési programok kidolgozása
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: város- és vidékfejlesztésben dolgozó szakemberek, helyi közösségi
munkások, közösségek, önkéntesek
Tevékenységből részesülők létszáma: 142 fő
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: az új felnőttképzési törvény életbe lépését
követően Egyesületünk hat képzési programot engedélyeztetett: Helyi közösségek képzése
(24 ó), Közösségi munka (40 ó), Közösségi mentorálás (60 ó), Közösségi tervezés (24 ó),
Közösségi gazdaságfejlesztés (24 ó), ill. Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett
szociális és közösségi munka (60 ó). E és D kategóriás (egyéb képzések) képzések
engedélyeztetése mellett kidolgoztuk és a Kereskedelmi és Iparkamarával engedélyeztettük a
B kategóriába tartozó (egyéb szakmai képzés) 120 órás Közösségfejlesztő képzés feltétel – és
követelményrendszerét.
2. Tevékenység megnevezése: Felnőttképzési programok szervezése és lebonyolítása
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2013. évi LXXVII. tv.
Tevékenység célcsoportja: különböző fejlesztési programokba bevont szakemberek és helyi
lakosok
Tevékenységből részesülők létszáma: 142 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014-ben szakmai partnereinkkel, különböző
uniós, ill. hazai finanszírozású, valamint önkormányzatokkal kötött szerződés keretein belül
megvalósított programok keretein belül 9 képzést szerveztünk, ezeken összesen 142 fő vett
részt, és szerzett tanúsítványt. Képzéseink a következők voltak: Helyi közösségi munkások
képzése, A közösségfejlesztés elmélete, A közösségfejlesztés gyakorlata, Közösségfejlesztő,
Közösségi munkás, Helyi közösségi munkás, Szomszédsági önkéntesek és helyi mentorok
képzése
3. Tevékenység megnevezése: Egyetemi mesterképzés fejlesztése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: az ELTETáTK civil tanulmányok mesterszakának hallgatói
Tevékenységből részesülők létszáma: 30 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014-ben is jelentős részt vállaltunk a
mesterkurzus tematikájának tervezésében, a kísérő szakmai események szervezésében és
lebonyolításában, ill. a megfelelő és releváns szakmai terepgyakorlati helyek felkutatásában
és a szakmai gyakorlatok értékelésében.
4. Tevékenység megnevezése: Terepgyakorlatok
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: szociális munkás, szociológus, közösségi tanulmányokat és más
társadalom-ismereti tanulmányokat folytató egyetemisták
Tevékenységből részesülők létszáma: 8 fő
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Egyesületünk az ELTE TáTK humánökológia,
továbbá a közösségi és civil tanulmányok, a Debreceni Egyetem szociológia és szociális
munkás, valamint a Wesley János Főiskola szociális munkás hallgatóit fogadta gyakornokként.
A gyakornokok számára elsősorban terepeken biztosítottunk megfigyelési lehetőségeket és
feladatokkal, de a szervezet küldetését, feladatait és működését is megismertettük velük, ill.
lehetőséget adtunk a szervezeti feladatok teljesítésébe való bekapcsolódásra.
V. HÁLÓZATOSODÁS
1. Tevékenység megnevezése: Tagszervezeti státusz erősítése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: KÖFE tagsága és partnerei
Tevékenységből részesülők létszáma: 60 fő, ill. szervezet
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014 tavaszán Magyarországon
(Kunbábonyban) szerveztük meg a European Community Development Network soron
következő vezetőségi találkozóját; ez az esemény egyben a Közösségfejlesztők Egyesülete
megalapításának 25. évfordulójáról megemlékező nemzetközi műhelykonferencia is volt,
melyen az EuCDN vezetőségének tagjai is méltatták a KÖFE nemzetközi színtéren végrehajtott
teljesítményeit. 2014 őszén Örebro-ban képviseltettük magunkat az EuCDN vezetőségi
találkozóján, egyben a svéd tagszervezet 25. születésnapját ünneplő konferencián, az év végén
pedig a közösségfejlesztés értékelés-módszertanának fejlesztésére irányuló nemzetközi
projekt elindítását kezdeményeztük a szervezeten belül.
2. Tevékenység megnevezése: Nemzetközi szakmai együttműködések
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: hazai és európai szakemberek
Tevékenységből részesülők létszáma: 150 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: aktív részt vállaltunk a European Community
Development Network által jegyzett, az EU által támogatott nemzetközi projekt utolsó
szakaszának sikeres lebonyolításában és a projekt lezárásában. Az együttműködés célja a
közösségfejlesztés európai szintű értelmezése és a közösségfejlesztés európai
keretrendszerének kidolgozása volt. 2014 során a megelőző szakmai munka és nemzeti
esettanulmányok alapján kidolgozott keretrendszer-munkaverzió több szakmai közegben
történt megvitatásával, a vélemények becsatornázásával és javaslatok tételével járultunk
hozzá a végleges keretrendszer kidolgozásához. A év utolsó szakaszában megkezdtük a
végleges EuCDN kiadvány fordítását és a szakmai eredmények terjesztését, publikációját
(eParola).
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VI. KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL ERŐSÍTÉSE
1. Tevékenység megnevezése: Állampolgári Részvétel Hete
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: magyar állampolgárok
Tevékenységből részesülők létszáma: 5 000 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014-ben is aktív szerepet vállaltunk az
Állampolgári Részvétel Hete eseményeinek koordinációjában, illetve a nyilvánosság
megteremtésében, valamint a Közbizalom felmérés elkészítésben. A nemzetközi
eseménysorozat magyarországi rendezvényeinek láthatóvá tétele érdekében aktív
kommunikációt folytattunk partnereinkkel, ill. a Civil Kollégium Alapítvány fő partnereként
segítettük az ÁRH sajtónyilvánosságának megteremtését. Az ÁRH eseményei a
reszvetelhete.net weboldalon tekinthetőek meg
2. Tevékenység megnevezése: Közbizalom felmérés
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: magyar állampolgárok
Tevékenységből részesülők létszáma: 1 600 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: az Állampolgári Részvétel Hete keretein belül a
szervezők az ország számos pontján adták az események résztvevőinek kezébe a KÖFE
munkatársai által kidolgozott Közbizalom kérdőívet, melynek évenkénti felvételével és
feldolgozásával hosszú ideje nyomon követjük az állampolgárok különböző
közintézményekkel szemben tanúsított bizalmának szintjét és alakulását. 2014-ben a
kérdőívet kb. 1 600 polgártársunk töltötte ki, a Közbizalom felmérés 2014. évi eredményei a
kozossegfejlesztes.hu weboldalon olvashatóak.
3. Tevékenység megnevezése: Nemzetközi Nyári Egyetem
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztők európai közössége
Tevékenységből részesülők létszáma: 30 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Egyesületünk részben, mint a Közép és Kelet
Európai Állampolgári Hálózat (CEE CN) hazai partnere, részben, mint az EuCDN tagszervezete
vállalt részt a Citizen Participation University (CPU), az állampolgári részvétel európai
Nemzetközi Nyári Egyetemének szervezésében és lebonyolításában. 2014 kiemelt témái: az
európai részvétel erősítése, társadalmi befogadás és kirekesztés, fenntarthatóság és
együttműködés. A Nyári Egyetem helyszíne a Civil Kollégium Alapítvány kunbábonyi képzési
központja volt. Az eseményről szóló beszámoló és az előadások anyagai a ceecn.net
weboldalon érhetők el.

8

Tel.: 1/201-5728;
kofe@kkapcsolat.hu
www.kozossegfejlesztes.hu
Budapest, 1011 Corvin tér 8.

VII. SZAKMAI MÓDSZERTANI KÖZPONT
1. Tevékenység megnevezése: Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők
integrációjáért
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: LHH kistérségekben, mélyszegénységben élő emberek
Tevékenységből részesülők létszáma: 25 000 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014-ben bonyolítottuk le 4 éves, az Autonómia
Alapítvánnyal, a Lechner Tudásközponttal (korábban VÁTI) és a 3SZ-szel közös konzorcium
keretein belül megvalósított TÁMOP 5.1.3 program utolsó szakaszát, ill. zártuk le sikeresen a
projektet. A többéves szakmaközi együttműködés eredményeként a fejlesztett LHH
kistérségekben számos helyi kezdeményezés indult el és erősödött meg, több száz
résztvevővel valósítottunk meg képzéseket, megvalósult a különböző fejlesztő szakmákban
dolgozó szakemberek együttműködése, számos értékes szakmai anyag született, és létrejött
egy erős szakmai elköteleződésen alapuló, a mélyszegénység problémájának megoldását
hosszabb távon is feladatának tudó szakmai együttműködés. Egyesületünk a program végén
közreadta Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben – Önszerveződés és
szakmaközi együttműködés c. módszertani kiadványát. A program írásos és kép anyagai a
melyszegenyseg.hu weboldalon érhetőek el. A KÖFE a TÁMOP programban dolgozott
szakembereket meghívta mélyszegénység fókuszú szakmai műhelyébe, a szakmai tagozat
kialakításának folyamatába.
2. Tevékenység megnevezése: Közösségi szolgáltatások fejlesztése kistelepüléseken
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: kelet-magyarországi szervezetek, csoportok
Tevékenységből részesülők létszáma: 2 000 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: az NCTA által támogatott programban 15 keletmagyarországi településen működő formális szervezetnek / informális csoportnak nyújtottunk
működésük és/vagy az általuk nyújtott szolgáltatások közösségi alapokra helyezését célzó
mentori segítséget. Munkatársaink kb. kétheti rendszerességgel látogattak el a településekre,
a személyes találkozók között pedig telefonon és email-es levelezéssel tartották a kapcsolatot
a helyi önkéntesekkel, segítették munkájukat. A fejlesztési folyamatokról terepnaplók, ill.
haladási naplók készültek – szakmai vezetőink ezek elemzésével segítették a terepen dolgozó
kollégák munkáját. A program keretein belül egyrészt a hagyományos közösségfejlesztői
szereptől különböző mentori szerep betöltéséhez és megfelelő működéséhez szükséges
feltételek meghatározására tettünk erőfeszítéseket, másrészt értékelés-módszertani
kísérletbe kezdtünk egy nemzetközi jó gyakorlat alapján. A programban dolgozó fejlesztő
kollégák munkájának támogatása érdekében rendszeresen szerveztünk szakmai műhelyeket.
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3. Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztő szakmai együttműködések
Kapcsolódása: közhasznú tevékenység
Tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, szakmai partnerek
Tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: a közösségfejlesztés meglévő eszköztára
feltárásának és számba vételének, ill. a szakmaközi együttműködés igényével 2014 folyamán
kidolgoztuk a KÖFE szakmai tagozati műhelyeinek formai és tartalmi kereteit, valamint a
tagozati műhelyek működési mechanizmusait. Elképzeléseinket több, a KÖFE tagjaival és
szakmai partnereivel tartott találkozó keretében dolgoztuk ki, és ismertettük az érdeklődő
kollégákkal. Elindítottuk első állandó szakmai tagozatainkat: a közösségfejlesztés és városrehabilitáció témájában 2, a közösségfejlesztés és mélyszegénység témájában szintén 2
tagozati műhelyt tartottunk, társszakmákban dolgozó kollégák bevonásával. Előkészítettük a
közösségi gazdaságfejlesztés műhely elindítását, illetve folyamatosan kerestük azt, hogy a
jövőben kialakuló és megerősödő szakmai tagozatok miként lennének képesek
leghatékonyabban szolgálni a hazai közösségfejlesztés és a szakmai közi együttműködés ügyét.
VIII. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS (ONLINE, OFFLINE)
1. Tevékenység megnevezése: Stratégiai tervezés
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: KÖFE tagsága
Tevékenységből részesülők létszáma: 60 fő, ill. szervezet
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014 folyamán megkezdett tervező
munkánknak két fő motivációja van: 1. megalkotni a KÖFE új szervezeti stratégiáját, 2. „saját
bőrünkön tapasztalva” elmélyíteni, ill. tovább fejleszteni a közösségi tervezés módszertanával
kapcsolatos tudásainkat és tapasztalatainkat. A KÖFE vezetőségének szándéka szerint az új
szervezeti stratégiát a tagok részvételi aktivitásának függvényében, közösségi alapokon
dolgozzuk ki, időt, energiát és pénzt szánva e folyamat végig vitelére. A stratégiai tervezés
során egy Magyarországon új, izlandi jó gyakorlaton alapuló online megoldást (YourPriorities)
is kipróbálunk.
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Kihívások és elhatározások a 2015. évre
Főbb kihívások:
-

KÖFE helyzetének egyensúlyban tartása;
saját küldetés/stratégia és aktualitások esetleges ellentmondásainak kezelése;
módszertani háttérszerep erősítése;
a KÖFE hazai szakmaközi palettán elfoglalt helyének stabilizálása.

Amit folytatunk:
-

-

stratégiai tervezés;
szakmai tagozatok építése, munkájának támogatása;
módszertani kezdeményezéseink:
o közösségi alapú működtetés / szolgáltatások fejlesztése;
o értékelés-módszertani kísérlet;
felnőttképzési programok engedélyeztetése;
nemzetközi szervezeti jelenlét;
szokásos éves programjaink szervezése.

Amire az eddigieknél több figyelmet, energiát fordítunk:
-

forrásteremtés;
honlap, kommunikáció;
nemzetközi szintű szakmai kezdeményezések;
a szervezet szakmai és pénzügyi tevékenységeinek tervezése és folyamatos nyomon
követése.

2015-ben kiemelt témánk: közösségi tervezés, Közösségi Adattár megújítása.
A fenti szakmai beszámolót 2015.05.27-én a Közösségfejlesztők Egyesületének közgyűlése
egyhangúan elfogadta.
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