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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Közösségfejlesztők Egyesülete  2015

Alábbi szakmai összefoglaló beszámoló a 2015. 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: 2015-ben minimális támogatási háttérrel
jelentettük meg az eParola 4 számát. A 2015/1. számban Közösségi tervezéssel Budafokért;
Közösségfejlesztés Nigerben térképészeti és közösségi média módszerekkel; Settlement
típusú közösségi ház funkciók a digitális korban, Közösségszervezéssel a szociális
tűzifáértanyagainkat tettük közzé, a 2. számban, A közösségi érdekvédelem fontossága a mai
civil társadalomban és a fogyatékos ügyben fontosságát boncolgattuk, a 3. számban közzétettük
Ferenc pápa teljes bolíviai beszéde először magyarul, Civil szervezetek a nemzetközi
fejlesztési együttműködésben – magyar kitekintésünket és a XII. Nyári Egyetem és Körfeszt a
közösségi részvételért elnevezésű rendezvényünk szakmai anyagait adtuk közre, a 4.
számban pedig, a Settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus oldásában az
International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) és az ÉLETFA Segítő
Szolgálat Egyesület szervezésében lezajlott konferencia eredményeit és tapasztalatait osztottuk

meg. Az eParola ingyenesen letölthető az adattar.net/parola internetes felületen, emellett
szakmai levelezési és hírlevél-listákon terjesztjük.
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
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2015-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 kofe.hu weboldalról érhetők el.
3. Tevékenység megnevezése: szakmai weboldal működtetése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szervezetek és szakmai társadalom,
társszakmák szakemberei, érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 0 fő
Az átalakításba bevont szervezetek száma: 9 (kb. 35 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 önálló szervezeti honlap, a
kozossegfejlesztes.hu oldal az általános szakmai tartalmak megjelenítését szolgálja már,
szakmai tagozatonként taglalja pl. a szakmai programokat és a szakmai támogatás
lehetőségeit is.
4. 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: 13. alkalommal szerveztük meg a szakma éves
konferenciáját az alapítók emlékére. Idén szorosabb együttműködésben a közösségszervezés
hazai mozgalmával, „Közösségi beavatkozás és eredményesség. Szereplők–célok–nézőpontok”
címmel. A helyszín továbbra is a Civil Kollégium volt.

5. Tevékenység megnevezése: Kiadvány megjelentetése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, társszakmák szakemberei,
érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 500 fő
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Parola füzetek sorozatunkban megjelent,
Molnár Aranka: Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában c. munkája, mely
elérhető elektronikus formába is egyesületünk holnapján.

II. SZAKMAKÖZISÉG
1. Tevékenység megnevezése: Nyári Egyetem és Körfeszt a közösségi részvételért
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztő szakemberek, társszakmák szakemberei,
közintézmények munkatársai, érdeklődő laikusok
Tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Mindannyian ismerünk hétköznapi hősöket,
akik nap, mint nap tesznek a közjóért nagyvárosi lakótelepeken, belvárosi szubkultúrákban,
vagy kis falvakban, roma-telepeken. Mi az, ami birtokukban van, mi, vagy ki adja nekik
munkájukhoz a tudást, az erőt? Tudjuk, hogy az ember közösségi lény. De hol vannak azok a
közösségek, melyek bátorítják, segítik az egyént, közös célokat és eszközöket képesek
keresni és találni közös jól‐létünk és a részvétel fejlesztése érdekében? Tudjuk, hogy
társadalmi és természeti környezetünk a jelenlegi formában nem fenntartható mélyreható
változások, változtatások nélkül. Tudjuk azt is, hogy sok kicsi sokra megy – mindannyian
egyéni felelősséget hordozunk ezekben a kölcsönösségen alapuló függési rendszerekben. De
képesek vagyunk‐e változni, változtatni, ha erre van szükség?
XII. Nyári Egyetemünkön, mely ezúttal a Közösségi Önsegítő Rendszerek Fesztiválja
(KÖRFESZT) is volt egyben, többek között ezeket a témákat jártuk körbe előadások, szakmai
műhelyek, közös cselekvések segítségével, illetve a mindennapi életben hasznosítható
gyakorlati megoldások bemutatásával. 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 2015. 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. 2015-ben végzett
tevékenységeink eredményeként lépcsőházi és közösségi kertek körül szerveződő
közösségek jöttek létre, s kezdtek közös tevékenységekbe.
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, melynek megvalósítása
zajlott 2015-ös évben és kerül folytatásra a 2016-osban. 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, akik képzéseken vesznek részt (pl. nyilvánosság –
média, közösségfejlesztés).
III. ÚJ GENERÁCIÓK A SZAKMÁBAN
1. Tevékenység megnevezése: „Fiatal Fejlesztők”
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: fiatal közösségfejlesztő szakemberek, közösségfejlesztés iránt
érdeklődő egyetemi hallgatók
Tevékenységből részesülők létszáma: kb. 9 fő
Több fiatal szakember is tevékenykedik az egyesületben hol gyakornokként, hol
munkatársként, hol pedig önkéntesen. Az ö munkájukat próbáljuk szervezettebben segíteni
azzal, hogy időnként célzott eseményeket szervezünk részvételükkel. Ez a koncepció,
merőben más, mint a tavaly még zajló – szélesebb körű – műhelymunka, de jobban
illeszkedik a jelen munkaformákhoz.
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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: 120 fő
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 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, döntéshozók
Tevékenységből részesülők létszáma: 500 fő / 16 képzési alkalom, 5 szakmai esemény
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2015-ben szakmai partnereinkkel, különböző
uniós, ill. hazai finanszírozású, valamint önkormányzatokkal kötött szerződés keretein belül
megvalósított programok keretein belül 16 képzést szerveztünk, és 5 nagyobb szakmai
esemény, közöttük a 200 főt elérő nyári egyetemet és a közel 60 fővel megtartott
Közösségkonferenciát. 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
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2015-ben is 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 támogatásában.
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
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Egyesületünk az ELTE TáTK humánökológia,
továbbá a közösségi és civil tanulmányok, a Debreceni Egyetem szociológia és 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, hazai és nemzetközi partnerei
Tevékenységből részesülők létszáma: 70 fő, ill. 10 szervezet
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2015 tavaszán a stratégiai tervezés soron
következő szakaszában megerősítést nyert a hazai közösségfejlesztő szervezetekkel való
stratégiai együttműködés kialakításának igénye. 10 szervezet jelezte pártoló tagsági igényét,
melyet örömmel fogadtunk, így ők is részt vettek a stratégia véglegesítésében, valamint az
őszi közgyűlés is ezen együttműködések részletezése mellett zajlott. Ezen partnerségek
mentén szervezzük újjá a közösségfejlesztés magyarországi honlapját, a
kozossegfejlesztes.hu-t
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
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Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: Nemzetközi szinten erősödött a tagságunk a
régió közösségfejlesztő szervezeteit tömörítő hálózatban az EuCDN-ben (European
Connunity Development Network), részt vettünk a Board ülésein, közös projektet
kezdeményeztünk és vettünk részt tevékenyen annak kidolgozásában. Több eseményében
társszervezői voltunk a közösségszervezés hazai mozgalmának a nemzetközi gyakorlat
megismertetését segítő események kapcsán. Ennek kapcsán megjelent több írás is az eParola
c. folyóiratunkban.
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: 2015-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 segítve a Civil Kollégium Alapítvány főszervezői munkáját. 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. 2015-ös
eredmények az ÁRH hivatalos oldalán kerültek megosztásra: http://reszvetelhete.hu/2016
3. Tevékenység megnevezése: Nemzetközi Nyári Egyetem
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: közösségfejlesztők európai közössége
Tevékenységből részesülők létszáma: 20 fő
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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. A Nyári Egyetem
helyszíne a Civil Kollégium Alapítvány kunbábonyi képzési központja volt. Az eseményről
szóló beszámoló és az előadások anyagai a cka.hu weboldalon érhetők el.

VII. SZAKMAI MÓDSZERTANI KÖZPONT
1. Tevékenység megnevezése: Szakmai tagozatok 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: 2015 folyamán elsősorban az egyesületen
belüli szakmai műhelymunkák kereteinek kialakítása volt a cél, melynek munkaformája a
szakmai tagozatok alakítása volt. Ennek során 4 tagozat alakult meg, többnek megkezdődtek
a szervező munkái, valamint azonosításra kerültek a külső elérhetőséget segítő szakterületek
és szolgáltatásaik.

Helyi közösségfejlesztés
Civil társadalom fejlesztése
Közösségi gazdaságfejlesztés
Közösségfejlesztéssel a szegénység
mélyülése ellen
Akadályozottsággal élők közösségi
befogadása
Városi munka
Közösségszervezés
Ifjúsági közösségfejlesztés
Közösségi tanulás
Közösségi alapú szervezeti működés

tagozat/szakterület
vezető

elkészült az
alapdokumentum

tagozat
alakult

szakterületként
jelenik meg

Vercseg Ilona
Vercseg Ilona
Mészáros
Zsuzsanna
Halmai Zsuzsa és
Molnár Aranka
Csabai Lucia
Giczey Péter
Sélley Andrea
Oláh Roland és
Peták Péter
Monostori Éva
Molnár Aranka
Peták Péter
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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
kelet-magyarországi 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.

VIII. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS (ONLINE, OFFLINE)
1. Tevékenység megnevezése: Stratégiai terv operatív tervezése
Kapcsolódása: alapcél szerinti tevékenység
Tevékenység célcsoportja: KÖFE tagsága
Tevékenységből részesülők létszáma: 70 fő, ill. 10 szervezet
Tevékenység tárgyévre eső főbb eredményei: 2014 folyamán megkezdett tervező munkánk
folytatásaként 2015-ben elfogadta a közgyűlés a 2015-2018-as évekre vonatkozó szervezeti
stratégiáját. Stratégiai munka terén 2015-ben két fő motivációnk volt: 1. a megalkotott KÖFE
új szervezeti stratégiáját gyakorlatba ültetni, 2. „saját bőrünkön tapasztalva” elmélyíteni, ill.
tovább fejleszteni a közösségi tervezés módszertanával kapcsolatos tudásainkat és
tapasztalatainkat. Ezek alapján terveztünk szakmai programokat 2015-ben ifjúsági közösségi
vezetők mentorálása, közösségi szolgáltatások kistelepüléseken, stb.
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Kihívások és elhatározások a 2016. 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 formálása;

Amit folytatunk:
-

-

szakmai tagozatok építése, munkájának támogatása;
módszertani kezdeményezéseink:
o szakterületeink megoszthatóvá tétele;
o értékelés-módszertan fejlesztése;
felnőttképzési programok (kiemelten szakmai B) engedélyeztetése, szervezése;
nemzetközi szervezeti jelenlét;
szokásos éves programjaink szervezése.

Amire az eddigieknél több figyelmet, energiát fordítunk:
-

forrásteremtés, összhangban a tagozati munkával;
honlap, kommunikáció  láthatóvá és elérhetővé válás fejlesztése;
nemzetközi szintű szakmai kezdeményezésekben aktív szerep;
a szervezet szakmai és pénzügyi tevékenységeinek tervezése és folyamatos nyomon
követése.

2016-ban kiemelt témánk:
-

közösségi ügyek / közösségi vezetők mentorálása;
akadályozottsággal élők közösségi befogadásának elősegítése;
peremhelyzetben élők tényezővé válásának elősegítése a közösségi részvétel
fejlesztésével;
közösségfejlesztői munka, mint reflektált folyamat értékelése.

A fenti szakmai beszámolót 2016.04.05-én a Közösségfejlesztők Egyesületének közgyűlése
egyhangúlag elfogadta.

10

