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Bevezető 

Szakemberként számtalanszor, számtalan nézőpontból találjuk magunkat szemben az 

esélyegyenlőség kérdéskörével. Mivel intézményünk közpénzből működik, tevékenységeinkbe 

mindenkit be kell vonnunk, szolgáltatásainkat, intézményünk infrastruktúráját mindenki 

számára hozzáférhetővé kell tennünk. Szakmai küldetésünk is az, hogy mindaz a lehetőség, 

program, tudás, információ, kulturális kincs, amely intézményünkben megtalálható, legyen 

elérhető mindenki számára, járuljon hozzá minél többek társadalmi, gazdasági, kulturális 

részvételéhez és jólétéhez. Lakóhelyünk érdeke is ez, hiszen egész településünk, 

településrészünk javára válik, ha minél többek éreznek felelősséget saját életük, szűkebb vagy 

tágabb közösségük, illetve településük, településrészük helyzete, fejlődése iránt és 

rendelkeznek mindazokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyek birtokában a 

változtatandón változtatni tudnak, a megőrzendőt pedig erősíteni tudják. Ahhoz pedig kétség 

sem fér, hogy intézményeink tevékenysége mindezen felelősségek és képességek 

kialakításához, megerősödéséhez hatékonyan tud hozzájárulni. 

Módszertani útmutatónkban igyekszünk a gyakorlatban is használható tanácsokat, eszközöket, 

praktikát nyújtani. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a törvényi kötelezésektől eltérni nem lehet. 

Tudjuk azonban, hogy minden településen, eltérő sikerrel valósítható meg ez a folyamat. Amit 

előrevetítve javaslunk: legyünk türelmesek! Ne siettessük ezt a folyamatot, de 

megvalósításában legyünk következetesek. Hiszen mindannyiunk közös céljának kell lennie, 

hogy a kulturális értékteremtésben mindenki lehetőséget kapjon a részvételre. Legyünk 

biztosak abban is, hogy mindenkiben van olyan érték, tudás, tehetség, amely közérdeklődésre 

tarthat számot, és érdemes a szélesebb közösséggel is megismertetni. Azonban ezt távolról sem 

hiszi el magáról mindenki. Ha azonban olyan folyamatokat generálunk (programok, helyzetek), 

melyek során a résztvevők biztonságban érzik magukat, és meg merik mutatni valódi énjüket, 

vagy lehetőséget adunk arra, hogy használhassák tudásukat, fantáziájukat, kézügyességüket 

vagy szervezési képességüket, akkor meglátjuk valódi tehetségüket. Ez a közösség önismeretét, 

és ezáltal kohézióját erősíti azáltal, hogy oldja – szűkebb vagy tágabb – települési környezetünk 

sztereotípiáit és előítéleteit.  

Bízunk benne, hogy javaslataink, szempontjaink a napi gyakorlatban is használhatók lesznek. 

Ezért kérjük, hogy a témáról való közös gondolkodásban legyen partnerünk! Véleményét, 

meglátásait ossza meg velünk a Cselekvő közösségek projekt képzésein, konferenciáin, szakmai 

összejövetelein vagy online felületein.  
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Kulturális közösségfejlesztés és esélyegyenlőség.  

Problémafelvetés 

Az esélyegyenlőségi szempontrendszer figyelembevétele a kulturális közösségfejlesztési 

folyamatokban 

A közösségfejlesztési folyamatban az egyik legfontosabb kiindulópontot az adott közösség 

saját önképének kialakítása jelenti (a szakirodalomban általában „A helyzet feltárása” címszó 

alatt találjuk). Egy reális és differenciált önkép kialakítása egy lokális közösség (település, 

településrész), de egy kulturális intézmény (könyvtár, múzeum, közművelődési intézmény) 

virtuális közösségének fejlesztésekor is megkerülhetetlen. A helyi hagyományok, a 

helytörténet, a településhez vagy akár az adott intézményhez köthető kulturális örökség fontos 

kohéziós erőt jelent. Egy élő, mai, fejlődő közösség kialakításának azonban az adott közösség 

jelenkori társadalmi rétegzettségének, differenciáltságának tudomásulvétele, az erre való 

ráeszmélés, az annak perifériáján élők látókörbe vonása is lényeges eleme. 

Hogyan valósulhat meg egy reális önkép kialakítása egy közösség esetében? Hogyan ismerheti 

meg egy falu, egy múzeum, egy könyvtár vagy egy művelődési ház közössége önmagát, a helyi 

társadalmat vagy annak a populációnak a teljességét, ahol hatni szeretne? Hogyan tudható meg 

együtt, hogy kié is ott a települési, intézményi tér és kié lehetne még?  

Közgondolkodás az esélyegyenlőségről 

Ma Magyarországon a hátrányos helyzetű csoportok megítélése és az arról való vélekedés, hogy 

mennyiben egyéni és mennyiben strukturális okok miatt nem tudnak fordítani a sorsukon, 

megosztja az országos közvéleményt és a helyi társadalmakat egyaránt. 

A társadalmi összetartozást gyengítő legnagyobb rizikótényező helyi és országos szinten a 

tartósan veszélyeztetett társadalmi csoportok (idősek, betegek, mélyszegénységben élők és 

romák, fogyatékossággal élők, nők, gyerekek) iránti szolidaritás erodálódása. A betegek és 

fogyatékossággal élők segítését mindössze a felnőtt lakosság kétharmada, az idősek 

támogatását még kisebb hányada tartja fontosnak. Több összehasonlító európai kutatás is azt 

mutatja, hogy a magyar társadalom rendkívül kevéssé toleráns a betelepülőkkel és a más 

szexuális identitással rendelkezőkkel szemben. 

A társadalmi kohézió általános gyengeségét az országon belül történetileg kialakult erőteljes 

területi gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek tovább árnyalják. A területi különbségek a 

rendszerváltást követően nem csökkentek, jól látható nyugat-keleti lejtő alakult ki. Budapest 

mellett az ország gazdasági szempontból legdinamikusabb régiója a Nyugat-Dunántúl, ezen 

belül is Győr-Moson-Sopron és Vas megyék, hozzájuk zárkózott fel Fejér megye. A sor végén 

Északkelet-Magyarország található, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Borsod-Abaúj-

Zemplén a legalacsonyabb fejlettségű megyék. Természetesen Nyugat- és Kelet-Magyarország 

sem egyöntetűen homogén társadalmi-gazdasági fejlettséget mutat. A Dunántúl 

legelmaradottabb megyéje Somogy, de meg lehet említeni Zala megye egyes kistérségeit, az 

Ormánságot, a tolnai perifériákat, vagy egyes közép-dunántúli kistérségeket, a Sárbogárdit, 



Esélyegyenlőségi módszertani útmutató – háttéranyag 

7 

 

Kisbérit és Sümegit. Még a legfejlettebb közép-magyarországi régióban is vannak olyan 

térségek, mint a Szobi kistérség, vagy Nagykáta és Cegléd térsége, melyek regionálisan 

kedvezőtlenebb gazdasági mutatókkal rendelkeznek. 

A társadalmi felzárkózással, a gazdasági-társadalmi lemaradással kapcsolatos helyi viták 

tartalma könnyen elcsúszik, és csak rövid távú (politikai) prioritások és egymásnak feszülő 

vélemények határozzák meg. Hogyan kerülhető el ez a csapda egy közösségfejlesztési folyamat 

során? Ez talán az egyik legfontosabb kérdés, amelynek sikeres megválaszolásához 

szempontokat ajánlunk. 

A Cselekvő közösségek kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi kohézió erősítéséhez és a 

területi különbségek csökkentéséhez a településekhez és a kulturális intézményekhez 

kapcsolódó közösségfejlesztés eszközrendszerével járuljon hozzá. Egyrészről a 

közösségfejlesztés módszertanát differenciáltan a magyarországi települési struktúra 

sajátosságait figyelembe véve alkalmazva, másrészről a helyi projektek előrehaladásával azok 

tapasztalatát beépítve, magát a közösségfejlesztés módszertanát is specializálva – a kulturális 

intézmények különleges és egyedi módszertanát is alkalmazva.  

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség – jogszabályi keretek 

Az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció, vagyis a hátrányos megkülönböztetés tilalmát 

jelenti. Az egyenlő bánásmódot egy társadalomban a diszkrimináció tilalmát biztosító 

jogszabályok és az azok érvényesítésére hivatott intézmények biztosítják. 

Az esélyegyenlőségi politika mindazokat a jogi és nem jogi eszközöket fogja össze, 

amelyeknek az élet legkülönbözőbb területein az a céljuk, hogy mindenki egyenlő eséllyel 

érvényesülhessen. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód 

biztosításával. Az esélyegyenlőségi szakpolitika kereteit Magyarország 2012. január 1-jén 

hatályba lépett Alaptörvénye Szabadság és felelősség című fejezetének XV. cikke határozza 

meg: 

„(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen 

faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 

biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket.” 

Mára Magyarországon kialakultak az antidiszkriminációs esélyegyenlőségi politika jogi és 

intézményi keretei. A kezdeti lépések megtörténtek, de az esélyegyenlőségi politika még távol 

áll attól, hogy a társadalompolitika ágazatait és főleg a mindennapi konkrét társadalmi 

cselekvést áthassa. A befogadás és elfogadás, valamint az esélyegyenlőség kismértékű 

megvalósulása még mindig széles kört érintő, alapvető társadalmi probléma, amelyen csak 

átgondolt jogi szabályozással és erős társadalmi szolidaritással lehet változtatni.   
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Az uniós jogharmonizáció első lépését a Munka Törvénykönyvének 2001. évi módosítása 

jelentette, amely először szabályozta az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. A 

jogharmonizáció következő lépése Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) elfogadása volt. A 

jogszabály megnevezi a diszkriminációt elszenvedő, hátrányos csoportokat, kidolgozza a 

szankcionálás mechanizmusát, egyértelműen rögzíti, hogy az esélyegyenlőség biztosítása 

elsősorban az állam feladata. 

Az Ebktv. olyan általános törvény, amely azonos szabályokkal tiltja a diszkriminációt 

valamennyi hátrányos helyzetű csoporttal szemben. 19 védett tulajdonságot nevesít is, emellett 

„egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző” alapján is lehetőség van a jogérvényesítésre. E 

tekintetben az Ebktv. a tagállamokban egyedülállóan tágan határozza meg a hátrányos 

megkülönböztetés folytán védelemben részesíthetők körét. A törvény általános érvényű abban 

az értelemben is, hogy hatálya kiterjed az élet valamennyi területén előforduló jogviszonyra, 

részletes szabályokat adva a foglalkoztatásra, a szociális ellátásokra, az egészségügyre, a 

lakhatásra, az oktatásra és képzésre, valamint az áruk és szolgáltatások igénybevételére. 

A diszkriminációt tiltó szabályozás és intézményrendszer az Ebktv. elfogadása óta 

folyamatosan fejlődik, a törvény időközben többször is módosításra került. A 2009. évi 

módosítás bevezette az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika fogalmát, amely a települési 

önkormányzatok számára öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elfogadását írja elő. A 

települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve 

a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 

1-jét követően, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal rendelkezik.1 

Települési esélyegyenlőtlenségek 

A személyesen megélt hátrányos helyzetek (testi fogyatékosság, szellemi fogyatékosság, 

valamely kirekesztettségi állapot) mellett jelentősen negatív irányba befolyásolják egy 

társadalom mindennapjait, fejlődőképességét azok a csoportos hátrányok, amelyek egy kisebb, 

vagy nagyobb közösséget érnek nap mint nap. A marginalizálódott társadalmi helyzet, a 

kirekesztett népcsoporthoz való tartozás nem csupán ezeknek a köröknek jelent különös 

hátrányt, hanem az egész társadalom számára is veszteség. 

                                                 
1  Azoknak, akik mélyebben érdeklődnek az esélyegyenlőség európai szintű szabályozása iránt, javasoljuk többek 

között a következi webhelyek felkeresését, mivel ezek ismertetésére itt nincs lehetőség. Európa2020: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010DC2020 

Személyek közötti egyenlő bánásmód elve: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aem0008, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 

bánásmód általános kereteinek létrehozásáról: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=celex:32000L0078, Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010-2020: http://eur-

lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF, Fogyatékkal élők helyzete 

(2006): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-

0351+0+DOC+XML+V0//HU 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aem0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aem0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000L0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32000L0078
http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0351+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0351+0+DOC+XML+V0//HU
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Mind a személyes hátrányok, mind pedig a társadalmi helyzetből adódó hátrányos helyzetek 

egész garmadát gyűjtik csokorba azok a földrajzi térségek, amelyeket halmozottan hátrányos 

helyzetű településcsoportoknak szokás nevezni. A gazdasági, szociális és demográfiai negatív 

mutatók egész sorát felvonultató térségek nagy számban vannak jelen a mai Magyarországon. 

A hátrányos helyzetű térségekként megnevezett különböző kisebb-nagyobb tájegységek 

számos különbözőségük mellett sok esetben mutatnak azonosságokat hátrányaikat tekintve. 

Ilyeneket például:  

- Gazdasági mutatóikban messze elmaradnak nem csupán a fejlett régióktól, hanem az 

országos átlagtól is. Ez gyakorlatban magas munkanélküliséget, alacsony 

termelékenységet és egészségtelen gazdasági szerkezetet is jelent. (Az itt lakók 

többsége megélhetésének fő forrása a közmunka, elérhető távolságban kevés 

munkalehetőség található, a meglévő munkaerő-piaci kínálat elsősorban a 

mezőgazdasági idénymunkákra korlátozódik.) 

- Humán infrastruktúrájuk elmaradott, humán szolgáltatások tekintetében különösen 

nagy hátrányokat szenvednek. Ez gyakorlatban a településeket kiszolgáló egészségügyi, 

hivatali, kulturális infrastruktúra hiányát, illetve távolságát jelenti. (A körzeti orvosi 

állások betöltetlenek, a hivatali ügyintézésért messzire kell utazni, iskola nincs, a 

művelődési ház vagy lerobbant, vagy ha fel is újították, fűteni nincs pénze az 

önkormányzatnak, még a pap, vagy a lelkész is egy távolabbi településről látja el 

szolgálatát). 

- A közlekedési infrastruktúra súlyos hiányai. A települési csoportok jelentős része 

nagyon messze, 20-30 km távolságra van az alapvető ellátást nyújtó járási 

székhelyektől. Mindez párosul a közlekedési lehetőségek hiányosságaival. (Az utak a 

járhatatlanságig leromlottak, a tömegközlekedés ritka és drága. A lakosság jó része, 

szegénysége okán, nem engedheti meg magának a személyautót.) 

- A hátrányos helyzet hosszú idejű fennállása eredményeképpen a társadalmi szerkezet 

jelentősen átalakult, eltorzult. Jellemző a magas arányú elvándorlás. A korösszetétel az 

idősebb korosztályok arányának növekedése felé mutat. Megvizsgálva a 2011-es 

népszámlálás ilyen típusú térségekre vonatkozó adatait, megdöbbentő számokkal 

találkozunk a képzettségi mutatók összehasonlításakor. A lakosság 50%-nál nagyobb 

arányban csupán 8 általános, vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. A 

diplomával rendelkezők aránya elenyésző. (Általános jelenség például, hogy a még 

működő általános iskolák pedagógus gárdája nem a településeken lakik, hanem a járási 

központokból, vagy még távolabbról jár ki a falvakba.) A társadalom szociológiai 

összetételével kapcsolatban nem elhallgatható tény az sem, hogy ezekben a körzetekben 

egyre jelentősebb a roma lakosság aránya a teljes népességen belül. (A romák 

gyermekvállalási szokása pedig azt az ollót nyitja a helyi társadalmon belül, amely 

eredményeképpen a születő gyermekek egyre nagyobb arányban ebbe a népesség 

csoportba tartoznak. Ezeken a településeken egyre inkább szegregált iskolák jönnek 

létre. A nem roma lakosok jelentős hányada a közeli nagyobb települések iskoláiba 

hordja gyerekeit.) 
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- A települési közösségek állapota gyakorta hiányos képet mutat. A vallási közösségek 

leépültek ott, ahol a lelkész, vagy pap nem helyben lakik. Az önszerveződő művelődő 

közösségek (körök, amatőr művészeti csoportok) megszűntek vagy vegetálnak 

(közösségi tér, és/vagy szakember hiányában). Általánosságban megállapítható, hogy a 

szegénység növekedésével, a megélhetési gondok fokozódásával a közösségi lét iránti 

igény csökken a napi gondok szorításában. Az ilyen településeken elvétve akadnak 

bejegyzett civil szervezetek. A társadalmi bizalom elenyészik.  

Összefoglalva tehát: a települési hátrányos helyzet tekintetében egy olyan halmozott 

problémacsoporttal találkozunk, amely az itt élők mindennapjait negatívan befolyásolja és 

gyakran személyes hátrányokkal is párosul.  

Az ilyen térség társadalmi (részben természeti is, ez lehetséges és gyakran szükséges opció) 

környezete körülményeinek megváltoztatása, a térség rehabilitációja hosszú távú, sok 

összetevőből álló, összehangolt cselekvést igénylő feladat. Sikerességének feltételei a 

következők: 

- Egységes, hosszú időn keresztül azonos célokat megfogalmazó, az ilyen típusú 

településcsoportok felemelését fontosnak tartó társadalom- és gazdaságpolitika. 

- Külső anyagi források tervezett, célzott, összehangolt és hosszú időn keresztül történő 

bevonása. 

- A társadalmi és gazdasági tényezők szinergiában történő fejlesztése. 

- A települési közösségek folyamatos és egyre szélesebb körű bevonása a fejlesztési 

folyamatok támogatására. Ez magában foglalja a lerombolt, de létező érdekek mentén 

újraszervezhető közösségek reintegrációját éppúgy, mint az új igények és új érdekek 

artikulációjából kinövő közösségeket. 

- A települési döntéshozók, gazdasági szereplők és a helyi közösségek összefogása. Az 

egyes fejlesztési területek érdekeltjeinek folyamatos hosszú távú és hálózatban történő 

együttműködése. 

- A személyes és közösségi érdekek olyan összhangjának megteremtése, amely kialakítja 

a társadalmi közbizalom légkörét. 

A továbbiakban a fenti kritériumoknak megfelelő közösségi művelődési hálózat létrehozásának 

indokát és lehetséges működési modelljét vázoljuk fel. Nyilván a közösségi művelődés csupán 

egy olyan elem, amelynek fejlesztése szükséges, ugyanakkor elengedhetetlen a települési 

hátrányos helyzet enyhítéséhez. 

A települési kulturális feladatellátás (alapszinten könyvtári, közművelődési és múzeumi) az 

érvényes önkormányzati és ágazati törvény értelmében az önkormányzatok feladata. Ezt a 

feladatot az állam a települési közgyűjteményi és közművelődési normatív hozzájárulás 

formájában támogatja. Jellemzően a támogatás mértéke csak részben elegendő a települési 

feladatellátás finanszírozására. Általában az ilyen típusú önkormányzati szolgáltatások tartalma 

elsősorban az önkormányzatok és a településvezetők hozzáállásán múlik. Ha két szélsőséges 

példát említünk, akkor az egyik esetben az önkormányzat a normatívát elszámolja ugyan, de 

gyakorlatban szinte semmilyen szolgáltatást, vagy támogatást nem nyújt ennek terhére. Más 
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esetben a képviselő-testület a normatíva mértékét messze – akár többszörösen is – meghaladóan 

fordít a falvak kulturális és közösségi életének szervezésére. A hátrányos helyzetű térségek 

települései esetében nagyrészt a normatíva cél szerinti felhasználása jellemző, esetleg kis 

kiegészítéssel. Jelen rövid írásunk keretei között nincs lehetőség kitérni a felhasználás szakmai 

tartalmának elemzésére. A településvezetők jellemzően e forrás terhére nem elsősorban a 

közösségi alkalmakat, sokkal inkább a szórakoztató rendezvényeket támogatják (falunap). 

A korábban kifejtett közösségi hátrányok tekintetében nyilvánvaló, hogy a helyi fejlesztési 

folyamatok elindítása sok esetben meghaladja egy-egy település anyagi és humán erőforrásban 

megnyilvánuló erejét. Nincs mód a fejlesztési folyamatokat irányító, a helyi közösségi 

művelődést szervező képzett munkatárs alkalmazására. A települési közösségek hiányosságai 

szervezeti szinten is hiányt jelentenek.  

Ebben a helyzetben nyilvánvalónak látszik, hogy a települések közötti összefogás lehet a 

járható út. A legegyszerűbb megoldásnak az tűnik, hogy több egymással kooperáló település 

alkalmaz egy megfelelő képzettségű szakembert. Tekintve azonban a kulturális területeken 

meglévő bérhátrányokat, illetve azt, hogy ezekre a hátrányos helyzetű településekre képzett 

fiatal munkaerő nem szívesen költözik, nem tűnik valószínűnek, hogy ez tömeges megoldást 

jelentene.  

A helyi erők bevonása lehetséges megoldás abban az esetben, ha a települési összefogás nem a 

munkaidő megosztásában, hanem a fejlesztések innovációjában, a források közös 

biztosításában és a folyamatos hálózatszerű együttműködésben nyilvánulnak meg. 

A szegénységben élő helyi közösségek bizalmának megnyerése kívülről érkező emberek 

számára egyébként sem könnyű, e külső személytől – a Cselekvő közösségek projekt esetében 

a kulturális közösségfejlesztő mentortól – sokkal inkább a szakmai-módszertani támogatás, 

illetve a „külső szem” funkciója várató el. Célszerűnek látszik tehát a településen élő és azt jól 

ismerő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező emberek megnyerése a közösségi 

művelődés fejlesztésének céljára. E személy lehet akár a TOP által támogatott 

közösségfejlesztési folyamat keretében foglalkoztatott, közösségfejlesztési feladatokat ellátó 

munkatárs, vagy – további források esetén – egy másik szakember. Számukra közös fejlesztési 

program kidolgozása, képzés és együttműködési rendszer működtetése kínálhatja azt az 

erőforrást, amely lehetőséget ad a helyi kulturális közösségi folyamatok beindítására. E közös 

fejlesztési program alapját jelenthetik a TOP által támogatott közösségfejlesztési folyamat 

keretében megszülető helyi közösségi cselekvési tervek, a képzéseket – legalábbis azok egy 

részét – biztosítja majd a Cselekvő közösségek program. 

Az előnyök nyilvánvalónak látszanak. Egy helybelinek nem kell megküzdenie az ismeretlenség 

adta bizalmatlansággal. Ugyanakkor a fejlesztési folyamatok során megszerezhető hitelesség 

kínálhatja a hatékony települési munkavégzés lehetőségét. 

Konkrétan tehát lehetséges modellként ajánlható az a települési és kistérségi fejlesztési 

rendszer, amely a következő elvekre épül: 

- A fejlesztési folyamatok helyi aktorai helyben lakó, helyben ismert személyek. 

- A helyi cselekvésük egy szélesebb társadalmi és földrajzi környezetbe ágyazott és 

lépéseiben kidolgozott modell szerint halad előre – azaz a fentiek szerinti hátrányos 
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helyzetű települések esetében a térségi szintű együttműködés kialakítása, fejlesztése az 

egyik kiindulópontja a fejlesztési folyamatnak.  

- A helyben folytatott tevékenységet tehát a kezdetektől fogva támogatja majd a Cselekvő 

közösségek képzési kínálata. Ez azonban korlátos, így szükséges egy további, átgondolt, 

a cselekvési folyamatokat gyakorlatban támogató képzés. A képzés elemei konkrétan 

vonatkoznak a helyi szükségletekre. Az általánosságban ilyenkor szükségesnek látszó 

tartalmakon túl (közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, projektmenedzsment) – 

amelyeket a Cselekvő közösségek program képzési kínálata biztosít majd 

településenként egy-egy kulturális, közösségi szakember számára – a helyi 

specifikumoknak megfelelő képzési modulokat érdemes szervezni. A képzést a 

települések együttesen finanszírozzák. (E tekintetben célszerűnek látszik a kezdeti 

időszakban, melynek idejét meghatározni külön-külön lehetséges, a finanszírozást 

projekttámogatásokból megoldani. Ennek forrásai lehetnek a TOP-os projektek.) 

- A több település viszonylatában működő együttműködési háló részben jelenti a 

települési munkatársak állandó interaktív kapcsolatát. Ezt egészíti ki a Cselekvő 

közösségek program által biztosított mentori tevékenység. 

- A hálózati együttműködés kezdeteitől fogva törekszik a fenntarthatóság biztosítására 

oly módon, hogy az támaszkodik a helyi igények kielégítésére. Továbbá a települések 

közös anyagi teherviselésére és forrásbevonási képességének fejlesztésére. 

A külső szemlélő számára is felvetődik azonban, hogy a fenti modell sebezhetősége több ponton 

is jelentkezik. Ilyen például a kezdeti projektfinanszírozás után (amely jelentheti például azt, 

hogy a települések anyagilag nem járulnak hozzá a hálózat működéséhez) az egyes 

településvezetők nem érdekeltek a rendszer saját forrásból történő – akár részbeni – 

finanszírozásában. Szintén problémát jelenthet az egyes települési munkatársak előmeneteli 

rendszerének hiányos mivolta. Vagyis az aktuális élethelyzetükre éppen megoldást kínáló 

lehetőség megragadása után továbblépésben gondolkodnak és elhagyják eddigi fejlesztéseik 

helyszínét. 

Ezekből kiindulva látható, hogy az ilyen típusú közösségi művelődési fejlesztések alapvetése 

nem a projektszemléletű megoldással kezdődik, sokkal inkább a települési döntéshozók és 

véleményformálók meggyőzésével, érdekeltté tételével. Továbbá az is fontos szempont lehet, 

hogy a Cselekvő közösségek program által biztosított képzési és mentori rendszerek mellett, azt 

kiegészítve legyenek olyan továbblépési lehetőségek (továbbtanulás, más ágazatokban történő 

érdekérvényesítési potenciál), amely perspektívát ad a programban résztvevőknek. 

A sokféleképpen értelmezett szegénységi mutatók, a hátrányos helyzetre jellemző ismérvek 

különböző értelmezése nem teszi lehetővé, hogy pontosan meg lehessen mondani a 

Magyarországon élő hátrányt szenvedők számát. Mint ahogy az sem határozható meg egzakt 

módon, hogy hány polgártársunk él olyan térségekben, amelyekre jellemzőek mindazok a 

deprivációk, amelyeket jelen írásunk első felében felvázoltunk. Az azonban tény, hogy az ilyen 

körzetekben élők számára is biztosítani kell az alapvető polgári jogokat, így a művelődéshez 

való jogot. Ellenkező esetben az elnéptelenedő, elszegényedő, műveltségi szintjében 

folyamatosan süllyedő térségek elvesznek a magyar társadalom számára. Jelen társadalmi 
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folyamataink nem tükrözik azt a szemléletet, melyben érvényesül az „egy polgártársunk 

alkotóerejéről sem mondhatunk le” gondolat, azonban nemzetünk sorsáról felelősen 

gondolkodva ezt nem veszíthetjük szem elől. 

Helyzetkép: közművelődési intézmények 

Kérdőíves felmérés két országos szakmai szervezet, a Területi Művelődési Intézmények 

Egyesülete és a Kulturális Központok Országos Szövetsége bevonásával 

Ahhoz, hogy képet kapjunk a közművelődési intézményeknek az esélyegyenlőség területén 

végzett tevékenységeiről, kérdőíves felmérést végeztünk az érintett szakmai szervezetek 

tagintézményeiben. Fontos kérdés, hogyan is látják a közművelődési intézmények az egyes 

társadalmi csoportok elérésének és bevonásának a lehetőségeit, hiszen ezek tükrében tudható 

meg az is, hogy mennyi esélye van a jó gyakorlatok adaptálásának, intézményi gyakorlatba való 

átültetésének. 

A kérdőívre 66 visszajelzés érkezett, 44 TEMI2 és 22 KKOSZ3 intézmény töltötte ki 2016. 

november 14-ig. 

 

Települési eloszlás 

A válaszadó intézmények több mint fele megyeszékhelyen működik, a második legnagyobb 

csoportot a városi intézmények alkotják (27%), majd a fővárosban működők (12,5%). Községi 

szintű településen működő intézmények csak a TEMI tagok közül kerülnek ki (14%). 

 

A kérdőív rákérdezett az esélyegyenlőségi terv meglétére. A vidéki, kisebb intézmények nagy 

részénél (66%) nem készült el még az esélyegyenlőségi terv, ez inkább a nagyobb, 

megyeszékhelyen működő intézményekre jellemző. Bár a kérdőív erre nem kérdez rá, 

gyanítható, hogy ennek a különbségnek az az oka, hogy a jórészt nagyobb városokban működő 

kulturális központok nagyobb számban valósítottak meg olyan EU-s finanszírozású projektet, 

amelynek kötelező eleme volt az esélyegyenlőségi terv megléte és esélyegyenlőségi referens 

alkalmazása. 

 

A következő, már konkrétan az esélyegyenlőség területével kapcsolatos kérdések már alig-alig 

mutatnak eltérést a két szervezet tagintézményeiben végzett tevékenységek között. Ez azt 

jelenti, hogy dacára annak, hogy pl. sok vidéki, kisebb városban vagy községben működő 

intézményben nincs elfogadott esélyegyenlőségi terv, maga az esélyegyenlőség alapelvei 

mégiscsak érvényesülnek a napi munkában, és az ezzel kapcsolatos nehézségeket is azonos 

szinten érzékelik az intézményekben dolgozók. 

  

                                                 
2 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 
3 Kulturális Központok Országos Szövetsége 
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A legjelentősebb esélyegyenlőségi intézkedések 

Az intézmény munkavállalóival kapcsolatos esélyegyenlőségi intézkedések közül az alábbiak: 

 

- Közhasznú foglalkoztatás 

- 50 évnél idősebb munkavállaló foglalkoztatása határozatlan idejű szerződéssel 

- Rugalmas munkaidő-szervezés 

- Részmunkaidős foglalkoztatás 

 

Társadalmi csoportokra vonatkozó kérdések 

A kérdőívben az alábbi társadalmi csoportokkal kapcsolatos meglátásokra és tevékenységekre 

kérdeztünk rá: 

 

- kisgyermekes családok, 

- gyermeküket egyedül nevelők, 

- fiatalok, 

- nők, 

- időskorúak, 

- munkanélküliek, 

- mélyszegénységben élők, 

- szegregált (telepszerű) környezetben élők, 

- fogyatékkal élők, 

- romák. 

 

A fenti csoportok közül az alábbiak látogatják leggyakrabban a közművelődési intézményeket: 

- időskorúak, 

- kisgyermekes családok, 

- nők, 

- fiatalok. 

 

Ugyanezek a társadalmi csoportok azok, amelyek a legkönnyebben aktivizálhatók, 

közreműködőként bevonhatók önkéntesként, a programok szervezőiként. 

A kérdőívre válaszoló intézményeket alkalomszerűen az alábbi csoportok látogatják: 

- fogyatékkal élők, 

- munkanélküliek, 

- romák, 

- fiatalok. 

Elérési nehézségek 

Kérdőívünkben rákérdeztünk arra is, hogy mely társadalmi csoportok elérése (a 

tevékenységeken, programokon való részvétele) jelent nehézséget az intézmény számára: 

- munkanélküliek, 

- mélyszegénységben élők, 
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- szegregált (telepszerű) környezetben élők. 

Intézkedések 

A válaszadó intézmények az alábbi tevékenységekkel, intézkedésekkel segítik a hátrányos 

helyzetű csoportok kultúrához, közművelődéshez való hozzáférését: 

- ingyenes programok szervezése, 

- épület akadálymentesítése, 

- programok külső helyszínen megvalósítása, 

- kedvezmények (pl. nagycsaládos, illetve testvérkedvezmény) érvényesítése, 

- esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek támogatása. 

Modellértékű gyakorlatok 

A kérdőív végén a modellértékű gyakorlatokra kérdeztünk rá. A válaszok alapján az derült ki, 

hogy kevés intézmény végez olyan gyakorlatot, melyet megosztásra, adaptálásra érdemesnek 

tartana. A napi munkában az esélyegyenlőség kérdése a fenti feltételek biztosításán túl 

leginkább programszinten jelenik meg, egy-egy olyan rendezvény, műsor szervezésében, mely 

kifejezetten egy hátrányos helyzetű csoportnak szól.  

Esélyegyenlőség biztosítása a küszöb lejjebb vitelével 

Bevezetés 

Mind a társadalmi szolidaritás kialakítása, mind pedig az egyes csoportok esélyegyenlőségének 

biztosítása szempontjából kiemelten fontos olyan közösségi színterek kialakítása, amelyek 

nemcsak fizikai, hanem mentális értelemben is könnyen megközelíthetők. Olyan terekre van 

szükség, ahol az egyén nem érzi, hogy neki valamilyen okból nincs ott helye.  

Az „alacsony küszöb” egyrészt fizikai, másrészt mentális értelemben is felfogható. Előbbi 

értelemben olyan helyet jelent, amely könnyen megközelíthető, a célközönség valamennyi tagja 

képes szó szerint belépni. (Pl. akadálymentesített, vagy a településnek olyan pontján van, amely 

mindenki által könnyen megközelíthető.) 

Mentális értelemben azt jelenti, hogy a küszöbfélelem leküzdhető, az illető könnyedén képes 

megtenni az első lépést a közösségi színtér birtokba vétele irányában.   

A küszöbfélelem a könyvtár- és információtudományi szakirodalomban használt terminus „azt 

a lelki gátat jelenti, amely megakadályozza az emberek eljutását a könyvtárig, a könyvekig. 

Szimbolikus kép, mely hűen fejezi ki, azt a szorongást, melyet egy ismeretlen dolog válthat ki 

bennünk. Vagyis, amikor nem merjük megtenni azt a lépést, mely esetünkben bevezetne minket 

a könyvtárba [vagy más közösségi térbe]. Nem ismerjük a szabályokat, nincsenek viselkedési 

mintáink, nincsenek forgatókönyvek a fejünkben arról, hogy mit és hogyan kell tennünk egy 

ilyen közösségi térben.”4    

  

                                                 
4  Péterfi Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés = Könyvtári figyelő, 2007. (53. évf.) 3.sz. 

http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/olvasokozpontu-olvasasfejlesztes/  

http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/olvasokozpontu-olvasasfejlesztes/
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A küszöbfélelem kialakulásának nagyon sok oka lehet, amelyek közül néhány példa:  

- Az adott közösségi színtér túlságosan elit intézmény benyomását kelti. Pl. egy fizikai 

munkásként dolgozó, vagy csak alacsony jövedelemmel bíró egyén úgy érzi, hogy egy 

adott tér elsősorban értelmiségieknek, magas státuszú embereknek lett kialakítva, 

ahonnan őt kinézhetik (étterem, vitorláskikötő klubja). 

- Az adott közösségi színtér nem kellően független, azaz a benne résztvevők olyan közös 

értékekkel bírnak, cselekvési mintákat, szokásokat követnek, amelyek a kívülről 

jövőnek nehezen elsajátíthatók, ezért kényelmetlenek. Pl. ilyenek lehetnek a vallási 

vagy politikai alapon szerveződő közösségek. 

- Az adott közösségi színtérben való részvételhez olyan készségek meglétét asszociáljuk, 

amelyekkel mi magunk nem rendelkezünk. Pl. sportolási, szabadidő-eltöltési céllal 

létrehozott terek (edzőterem, falmászó klub, squash). 

Alacsony küszöbbel rendelkező terek független találkozóhellyé válhatnak, amelyekben 

lehetőség van a legkülönbözőbb hátterű, értékrendű, státuszú emberek spontán találkozására. A 

találkozások elősegíthetik egymás megismerését, az előítéletek lebontását, a bizalom erősítését, 

a társadalmi szolidaritás növelését. Az alacsony küszöbbel rendelkező terek alkalmasak arra, 

hogy a saját véleményünket, értékrendünket, világlátásunkat ütköztessük más háttérrel bíró 

emberek értékrendjével, világlátásával, véleményével. Az alacsony küszöbbel bíró terek a 

közösséghez való tartozás ajándékát adják.  

Elméletek 

Az alacsony küszöbbel bíró terek társadalomban betöltött funkcióját írja le az alacsony és 

magas intenzitású találkozóhelyek dichotómiája, a független közösségi terek szükségességéről 

szól a könyvtár- és információtudományi szakirodalomban gyakran hivatkozott „harmadik 

hely” fogalma. 

Az alacsony vs. magas intenzitású találkozóhelyek dichotómiáját Ragnar Audunson dolgozta 

ki. „Ez a dichotómia ragadja meg a különbséget azon helyek között, ahol a fő érdeklődésünket 

és elkötelezettségeinket éljük ki – és azokkal találkozunk, akik osztják ezeket – (magas 

intenzitású) valamint azok között, ahol más értékeket valló és különböző érdeklődéssel 

rendelkező emberekkel szembesülhetünk (alacsony intenzitású).”5  

Magas intenzitású találkozóhely lehet a vallásos emberek számára a templom, a sportolók 

számára egy-egy sportegyesület, azonos érdeklődésű diákoknak valamely szakkör, de sok 

esetben akár a munkahely is. Ezekben a találkozások intenzíven, egy-egy jól meghatározható 

téma, értékek mentén zajlanak. Az emberek biztosak lehetnek abban, hogy a saját életüket 

meghatározó értékek jelentős részét a többiek is osztják, ami miatt ezeket a találkozóhelyeket a 

nyitottság és az egymás iránti bizalom jellemzi. Egy magas intenzitású találkozóhelyet 

rendszeresen látogatók között (cserkészcsapatban, kórusban, sportegyesületben, civil 

közösségekben, hittanórán) mindenki biztos lehet benne, hogy nem fogja a társa kinevetni, ha 

őszintén elmondja a gondolatait, nem fogja eltulajdonítani az őrizetlenül hagyott személyes 

tárgyait, többet ér az adott szó és általában biztonságosabb a légkör. Ez nem feltétlenül igaz 

                                                 
5 Audunson, Ragnar: The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context The necessity of 

low-intensive meeting-places = Journal of Documentation (61. évf.) 3. sz. 429-441. p. 
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olyan közösségekben, ahol a tagok nem ismerik egymást, nem lehetnek biztosak abban, hogy a 

másik ugyanazon értékeket vallják magukénak. A társadalom éppen ezért igényli az alacsony 

intenzitású találkozóhelyeket is, ahol az emberek szembesülhetnek mások nézeteivel, 

értékrendjével, megismerhetik egymást, így idegenek között is erősödhet a bizalom. A 

multikulturális társadalmakban alacsony intenzitású találkozóhelyek kellenek ahhoz, hogy 

megfigyeléseket tehessünk alacsonyabb vagy magasabb végzettségű, más etnikai csoporthoz 

tartozó, más vallású emberekről, azok szokásairól. Ehhez azonban csak értéksemleges, nyitott 

terek lehetnek megfelelőek, mint például a könyvtár vagy más közművelődési intézmény, ami 

biztonságos teret enged az önkifejezésre. Ezeken a helyeken esély van rá, hogy olyan emberek 

is együtt töltsék az idejüket, akik a közös érdeklődés, az életkor vagy élethelyzetbeli hasonlóság 

hiánya miatt soha nem jelennének meg ugyanazon terekben. 

Az alacsony intenzitású találkozóhelyek szükségesek a társadalmi tőke növeléséhez. Általában 

elmondható, hogy az élet olcsóbb és egyszerűbb, ha az emberek megbíznak egymásban. A 

bizalom megteremtéséhez pedig olyan helyek kellenek, ahol esély van a sajátunktól eltérő 

élethelyzetekkel, kultúrákkal, normákkal való szembesülésre, és a közös értékek 

megteremtésére. 

Ray Oldenburg írta le az első, a második és a harmadik hely fogalmakat. Az első hely az 

otthon, amelyet a hozzánk legszorosabban kötődő emberekkel, családunkkal, de legfeljebb a 

legközelibb barátainkkal osztunk meg. Az együttélésnek íratlan szabályai vannak, amelyek 

mindenki számára egyértelműek, és senki nem kérdőjelezi meg azok érvényességét. A második 

a munkahely, az egyetem vagy az iskola lehet. Itt töltjük napjaink jelentős részét. Nem minden 

esetben mi választjuk meg azokat az embereket, akikkel itt együtt töltjük a mindennapjainkat, 

de itt is szükségesek a közös értékek, a normák, amelyek szabályozzák az együttlét kereteit. 

Napjaink nagyvárosaiban ezeken túl szükség van az úgynevezett harmadik helyekre is, amelyek 

minden olyan közösségi teret jelentenek, ahová az emberek szívesen járnak.6  

A harmadik hely a következő tulajdonságokkal bír: 

- közel hozza egymáshoz a környéken élőket, 

- az újonnan érkezőknek és a látogatóknak a „közösség kapuja”, 

- elősegíti különböző csoportok (művészeti stb.) kialakulását, 

- közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és a felnőtteket, 

- elősegíti a környék fejlődését, 

- elősegíti a politikai viták kialakulását, 

- csökkenti a megélhetési költségeket, 

- szórakoztat, 

- a barátság ajándékát adja (barátságok születhetnek itt), 

- fontos a nyugdíjasoknak.7 

                                                 
6 Oldenburg, R. (1989) The Great Good Place. New York, Paragon Books. 
7  Szóllás Péter: A könyvtár mint harmadik hely = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 19. évf., 11. sz. 3-7. p. 

http://ki.oszk.hu/3k/2011/07/a-konyvtar-mint-harmadik-hely/  

http://ki.oszk.hu/3k/2011/07/a-konyvtar-mint-harmadik-hely/
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A harmadik helyek elengedhetetlenek a közösségek formálásban. A normák nem minden 

tekintetben adottak, hanem éppen az egymás által képviselt értékekkel való szembesülés 

nyomán formálódnak.  

Oldenburg könyve megtermékenyítő erővel bírt a szociológiai irodalomban. Az elmélet 

utóéletének egyik fontos momentumát jelenti Jerry Kloby írása, aki a következőképpen 

határozta a sikeres harmadik hely összetevőit: 

- ingyen vagy viszonylag olcsón be lehessen menni, és ott ételt–italt vásárolni, 

- könnyen, otthonról akár gyalog is megközelíthető legyen, 

- számos ember tartózkodjon ott napi rendszerességgel, 

- mindenki érezze jól magát, könnyen beszédbe lehessen elegyedni másokkal, 

- aki betér, minden alkalommal régi és új barátokkal találkozhasson.8   

A harmadik hely egy kényelmes és hívogató közeg, sajátossága a társalgás, amely lehetőséget 

ad a másoktól való tanulásra. Azok, akik gyakran jelennek meg ilyen helyeken, közösséget 

alkotnak.    

Példák – könyvtári jó gyakorlatok 

A következőkben néhány könyvtári példán keresztül bemutatom, hogy miként jelennek meg a 

fentebb leírtak a gyakorlatban egyes esélyegyenlőségi csoportok vonatkozásában.  

A hajléktalanok Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban  

Péterfi Rita számolt be róla, hogy a tél beköszöntével rendszeresen megjelentek a hajléktalanok 

a könyvtárban, akik ápolatlan külsejükkel, testszagukkal és antiszociális viselkedésükkel 

megbotránkozást keltettek a használókban és a személyzet tagjaiban. Az olvasók jelezték, hogy 

tűrhetetlennek tartják a kialakult helyzetet, így a könyvtárosok cselekvésre szánták el magukat. 

Felvették a kapcsolatot a szentendrei hajléktalanszállóval, ahonnan igyekeztek minél többet 

megtudni a problémás olvasókról és azok körülményeiről. Kiderült, hogy a könyvtárat 

rendszeresen látogató fedél nélküli személyek ebben a közegben is kifejezetten problémásnak 

tekinthetők, és bár rendelkezésükre áll a tisztálkodás és a ruháik kimosásának lehetősége, ezzel 

gyakran nem élnek. A könyvtár amellett, hogy könyvletéttel segítette a szegény sorsú emberek 

olvasnivalóhoz jutását, a többi olvasó védelmében szigorú szabályokat vezetett be és csak ápolt 

külsővel bíró személyeket engedett be a könyvtárba. A hajléktalanszálló munkatársai 

kifejezetten együttműködőnek bizonyultak, így az ő közreműködésükkel sikerült elérni, hogy a 

hajléktalanok többsége is tudomásul vegye a szabályokat. Egyesek ugyan elmaradtak, mások 

viszont csak szalonképes öltözetben és megfürödve vették igénybe a könyvtár szolgáltatásait. 

A Pest Megyei Könyvtár munkatársai ezzel egyszerre segítették a többségi társadalom által 

képviselt normák közvetítését a hajléktalanok felé, segítve azok városi közösségbe való 

integrálódását. Mindezekkel együtt a lakosság számára is bizonyosságot nyert, hogy ezek a 

megbélyegzett emberek is képesek megfelelni a velük szemben támasztott alapvető 

elvárásoknak.9  

                                                 
8 Szóllás Péter, i.m.  
9  Péterfi Rita: Ápolatlan olvasók a könyvtárban =Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013. (22. évf.) 5. sz. 

http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/apolatlan-olvasok-a-konyvtarban/  

http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/apolatlan-olvasok-a-konyvtarban/
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Hajléktalanok könyvtári ellátása Zágrábban, Horvátországban 

Horvátországban a rendszerváltáshoz kötődően lezajlódó folyamatok, a szociális biztonság 

elveszítése mellett az 1991-95 között lezajlott délszláv háború miatt is sokan kerültek az utcára. 

Jelenleg 400 regisztrált fedél nélkül élő ember él Zágrábban, a valós számuk azonban becslések 

alapján ennek akár a tízszerese is lehet. A Zágrábi Városi Könyvtár ezért elhatározta, hogy 

lépéseket tesz a hajléktalanok társadalmi kirekesztettségének mérséklése irányába, motiválja és 

segíti ezeket az embereket munkaerőpiacra való visszatérésben. Három modellel kísérleteztek. 

Az első modellben a könyvtár nem rendszeresen kínál szolgáltatásokat a hajléktalanoknak, 

amelyeket azok alkalomszerűen vesznek igénybe. A kísérleti projektet 2010 április 23-án 

indították az Utcalámpa című hajléktalan magazin szerkesztőségével való együttműködéssel. 

Az újságban hajléktalanok publikálnak, azt ők is terjesztik, amivel némi jövedelemre tehetnek 

szert. A könyvtár mindezek mellett kínált információs műveltség kurzust, kreatív 

workshopokat, amelyeket követően a hajléktalanok vállalhattak önkéntes munkát a 

könyvtárban. Tartottak speciális írószemináriumot is, amelynek keretében a magazinba írhattak 

cikkeket. A modell alapja, hogy külső partnerekkel kell kapcsolatot teremteni, és megkeresni a 

módját a sikeres együttműködéseknek. Ezzel a programmal munkaerőpiacra való sikeres 

visszailleszkedéshez szükséges alapvető készségek és kompetenciák fejlesztését segítették elő. 

A második modellben a szolgáltatásokat a könyvtár kínálta, de azok a hajléktalanszállókban 

kerültek megvalósításra. A programokon a hajléktalanok rendszeres megjelenését várták. A 

modell megvalósítására 15.000 dollár pályázati támogatást kaptak. Egy könyv a fedélért: 

könyvtári hálózat a hajléktalanok segítéséért címmel 2011 novemberétől egy éven át tartott a 

projekt. Mivel a fedél nélkül élők jellemzően nem férhetnek hozzá az internethez, a legnagyobb 

zágrábi hajléktalanszállónak vásároltak négy darab számítógépet és egy nyomtatót, amelyeket 

a szálló lakói számára szervezett információtechnológiáról szóló kurzusokon használtak. A 

könyvtárosoknak a helyszín, a hajléktalanoknak az oktatók voltak újak. A kölcsönös bizalom 

megteremtése nagy kihívásnak bizonyult. Végül hat fő vett részt rendszeresen az IT kurzuson, 

és többen alkalmanként. Párhuzamosan zajlott egy munkaerő-piaci reintegrációt segítő 

program. Ezt egy pszichológus vezette volna, azonban az ő személyét elutasították a 

résztvevők, helyette egy a szállót jól ismerő önkéntes és egy hajléktalanból lett könyvtári 

dolgozó vezette ezt a sorozatot. Végül a két programot összevonták. A tapasztalatok azt 

mutatták, hogy ez a modell kívánta a legnagyobb anyagi erőfeszítést és jelenti máig is a 

legjelentősebb kihívást. 

A harmadik modellben a könyvtárban szerveztek programokat, amelyeken a hajléktalanok 

rendszeres részvételét várták. A másik két nagy hajléktalanszálló kezdeményezte, hogy ők sem 

szeretnének kimaradni a könyvtári workshopokból. Ennek érdekében 9 önkéntessel a központi 

könyvtár épületében tartottak munkakereséssel és IT műveltséggel kapcsolatos tanfolyamokat. 

Ezeket csak a leginkább motivált emberek látogatták. A motiváltságukat csak növelte, ha 

feladatot és felelősséget kaptak, bővíthették a személyes kapcsolati hálójukat. A könyvtár 

biztonságos, kellemes közeget nyújtott a számukra. 

A zágrábi kezdeményezések jó példáját adják annak, hogy a könyvtár nemcsak mint mindenki 

számára nyitott, passzív befogadó, hanem a szerencsétlen sorsú emberekhez aktív módon 

közeledő, őket tudatosan megszólítani akaró attitűddel képes lehet újabb szerepeket is 
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felvállalni és új kontextusokban hasznosítani a meglévő erőforrásait. A tanulás és a kultúra 

értékein keresztül történő kompetenciafejlesztés támogatása egy gazdasági és társadalmi 

szempontból is kritikus probléma kezelésének egyik hatékony összetevője lehet.10 

Roma gyerekek a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban 

Kardos Ferenc számos példát ír a romák integrációjának könyvtári lehetőségeiről. Ezek közül 

idézek néhányat. 11  

„A Halis István Városi Könyvtárban minden formájában megtapasztalható a roma kultúra: van 

roma könyvtárosunk, szép számmal vannak roma olvasóink, az épületet használják 

programjaikhoz a roma civil szervezetek. Mindez tudatos, a lehetőségekből kiinduló 

tevékenység volt részünkről: például nem kerestünk égre-földre roma könyvtárost, hanem 

észrevettük egy roma fiatal bizonytalan szándékait, s amint, ahogy lehetett, foglalkoztattuk, 

lehetővé tettük számára a könyvtáros végzettség megszerzését, és nem eldugtuk a raktárba, 

hanem tudásához és képzettségéhez méltó könyvtáros feladatokkal bíztuk meg, elvárva tőle a 

kollégáitól is megkövetelt minőséget. (…) Mindez persze feltételez egy olyan könyvtárvezetőt, 

aki jól menedzseli a tanulási folyamatot, aki biztat, figyel, lehetőségeket teremt, nem gátolja, 

hanem segíti a roma ügyekben kompetens beosztottjait, és a teljes könyvtári tevékenységbe 

tudja illeszteni a roma olvasók, roma könyvtáros integrációs folyamatait. Esetünkben Czupi 

Gyula igazgató értő és toleráns menedzsere a könyvtárunkban zajló roma ügyeknek. Nemcsak 

az embert szeretném jó példaként említeni itt, hanem a szűk és tág szakmai és nem szakmai 

környezetében mindenki számára látható befogadó magatartását is. Ez a magatartás ugyanis azt 

üzeni a helyi roma közösségek vezetőinek, véleményvezéreinek: a könyvtárral könnyű és 

érdemes együttműködni, sőt, várja az együttműködést.” 

„A roma közösségek a legközvetlenebbül a roma olvasókon, könyvtárlátogatókon keresztül 

érhetők el. Könyvtárunk nemcsak roma olvasóira, hanem minden olvasójára úgy gondol, mint 

munkatársára a könyvtárhasználók körének bővítésében, az olvasás terjesztésében. Ezért, aki 

önként megadja a lehetőséget, e-mailen minden programunkról értesítjük, hogy olvasóink a 

még nem könyvtárlátogató rokonaikat, szomszédaikat, ismerőseiket is hívják be a könyvtárba. 

Természetesen fontos az olvasók megtartása is, azonban amíg a lakosság kisebb hányada 

könyvtárhasználó, addig a nem könyvtárba járók sokaságából bővíthetjük leginkább 

olvasóközönségünket. A zártabb, főleg a külterületeken vagy szegregátumokban élő roma 

közösségben még fontosabb, ha van “nagykövetünk”, azaz olyan olvasó, aki ismeri 

szolgáltatásainkat, érti a könyvtárhasználat nagy lehetőségeit az információhoz jutásban, és 

szereti az olvasók, könyvtárosok közösségét.” 

Örökhagyó napok „A sok roma olvasóval bíró mozgókönyvtári szolgáltató hely amolyan 

kísérleti laborként is működhet: pontosabb képet kaphatunk a roma közösségek olvasási 

szokásairól, ennek tapasztalatait hasznosíthatjuk a szolgáltatásfejlesztésekben, kezdeményezni 

lehet a roma kultúrával kapcsolatos vagy roma integrációt segítő programokat. A tavalyi 

legsikeresebb ilyen program a Csapi Örökhagyó Nap volt. Az örökhagyó napok olyan 

                                                 
10 Bunić, Sanja (2013) Libraries and the homeless = Library Review, 62. évf. 1-2. sz. 34-42. p. 
11 Kardos Ferenc: A roma mint követhető értékminta a könyvtárakban A közeli és a távoli jövő roma  könyvtárosa 

és roma olvasója = Könyv, könyvtár, könyvtáros 2013. (4. sz.) 21-32. p. http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/a-roma-mint-

kovetheto-ertekminta-a-konyvtarakban/  

http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/a-roma-mint-kovetheto-ertekminta-a-konyvtarakban/
http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/a-roma-mint-kovetheto-ertekminta-a-konyvtarakban/
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rendezvények a Nagykanizsa környéki falvak könyvtáraiban, ahol a falu idősebb lakóinak 

fényképeiből gyűjtünk a település könyvtári honlapjára való anyagot, közben fotózzuk a mai 

falut. A Csapiban működő, hátrányos helyzetű fiatalokat nevelő óvoda, iskola és kollégium 

roma tanulói együtt vettek részt a rendezvényen a falu idős magyar lakosaival. Jó hangulatban 

fényképeztek, szkenneltek, hallgatták az idős emberek fényképekhez fűzött beszámolóit.” 

„Multikulturális tábor. Azok a roma olvasók, akik felnőttképzésük miatt, vagy roma 

kisebbségi önkormányzati tevékenységük során látogatnak először a könyvtárba, tehát nem 

kedvtelésből, hanem tanulási vagy információszerzési szándékkal, hídszerepet tölthetnek be 

közösségük felé. De ehhez az kell, hogy kialakuljon esetükben a személyes, bizalmon alapuló 

olvasó-könyvtáros együttműködés. Ők jól bevonhatók közösségük szervezésére, ha arra a 

könyvtár kéri őket. Nagykanizsán, amikor a hátrányos helyzetű 10-18 éves fiatalok számára 

multikulturális tábort szerveztünk egy pályázati projekt keretében, a szepetneki, nagyradai 

gyerekek könyvtárba járó családtagjuk közvetítésével, a nagykanizsai, pogányszentpéteri roma 

gyerekek közösségeik könyvtárba járó vezetőinek közvetítésével jutottak a lehetőséghez.” 

Muzulmán lányok integrációja  

„Oslóban a lakosság csaknem 20%-a nem-nyugati nyelvi és kulturális háttérrel rendelkezik. A 

szomáliai, etiópiai, eritreai, marokkói és egyéb afrikai, valamint a török, az ázsiai (pakisztáni, 

sri lankai és vietnámi) bevándorlók száma igen nagy. A kisebbségi anyanyelvű diákok száma 

az általános iskolákban jelentősen megnőtt, arányuk 36%-ra tehető. Néhány városrészben ez az 

arány megközelíti a 70%-ot, sőt, egyes iskolában akár a 90%-ot is elérheti. A multikulturális 

társadalom irányába történő fejlődés új feladatok elé állítja a könyvtárakat, hiszen a könyvtár 

lehetőséget ad a bevándorlóknak arra, hogy egyrészt saját hazájuk kultúráját gyakorolhassák, 

másrészt arra, hogy ismereteket és információkat szerezzenek a norvég társadalomról. Az 

oktatási szférával együttműködve számos könyvtár bővítette szolgáltatásait azzal a céllal, hogy 

a bevándorlók norvég nyelvtudását fejlesszék. A bevándorlók egyre növekvő csoportja 

speciális kihívások elé állítja a könyvtárakat. Tapasztalható, hogy a könyvtárak szolgáltatásait 

számos bevándorló családból származó gyermek igénybe veszi, még a muszlim származású 

lányok is. Nyilvánvaló, hogy a muszlim szülők számára a könyvtár biztonságos nyilvános hely, 

melynek látogatását engedélyezik gyermekeik számára, ellentétben például az ifjúsági 

klubokkal. Ezáltal a könyvtár fontos eszközévé vált a velük való kapcsolatteremtésnek.”12 Ez a 

társadalom normáinak a megismerése, azok elfogadása szempontjából is fontos, ugyanakkor 

lehetőséget teremt arra, hogy a nem nyugati háttérrel bíró személyek is többségi társadalom 

tagjaival egyenlő módon mutatkozzanak, meg ezzel segítve a saját etnikai csoportjuknak a 

megismerését és elfogadását.    

  

                                                 
12 Audunson, Ragnar: Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. A könyvtárhasználók tájékozódásának segítése a 

változó világban = Könyvtár figyelő, 2005. (51. évf.) 4. sz. http://ki.oszk.hu/kf/2005/01/konyvtari-szolgaltatasok-

norvegiaban-a-konyvtarhasznalok-tajekozodasanak-segitese-a-valtozo-vilagban/     

http://ki.oszk.hu/kf/2005/01/konyvtari-szolgaltatasok-norvegiaban-a-konyvtarhasznalok-tajekozodasanak-segitese-a-valtozo-vilagban/
http://ki.oszk.hu/kf/2005/01/konyvtari-szolgaltatasok-norvegiaban-a-konyvtarhasznalok-tajekozodasanak-segitese-a-valtozo-vilagban/
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Esélyegyenlőség biztosítása közösségfejlesztéssel 

A társadalmi szolidaritás kialakítása mint alapvetés 

Szkepsziseink  

Egy közintézmény valóban a helyiekért van? Oda bárki bemehet? Akkor is bejut oda, ha 

szegény vagy fogyatékkal él, vagy a település szélén él? S megkülönböztetés nélküli 

fogadtatásban lesz része?  

Valóban van akarat arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy aki 

nemcsak nem tud, de nem is akar részt venni a közösségi életben, az a valaki a mélyről, vagy 

közönyből kilépve, beléphessen helyzetekbe, s gondoskodjunk arról, hogy ott nyitottan 

fogadják? S mindemellett akarjuk-e, hogy olyan helyre léphessen be, ahol készség van arra, 

hogyan fog tudni megerősödni, a közösség teljes értékű, elfogadott tagjává válni? 

A kulturális intézmények, a települési vérkeringésben való részvétel nem mindenki számára 

biztosított, ha annak az egyénnek vagy kisebb csoportnak valamilyen hátránya miatt nincs 

lehetőség az elérésre. Sokféle hátrány lehet az oka annak, hogy nem is indulnak el egy 

intézmény által biztosított lehetőséghez történő eljutáshoz, vagy egy települési kezdeményezés 

felé. Különösen tekintettel kell lenni az egyenlő esélyekre a gazdasági, társadalmi különbségek 

mellett a kulturális és családi életminőség megélésére, s ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a 

gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet ún. pozitív megkülönböztető intézkedésekre 

is, de egy település életében az az ideális, ha a szolidaritás kialakul, és állandósul.  

Akkor, amikor arról gondolkodunk, hogyan tehető mindenki számára elérhetővé egy közösségi 

lehetőség, azon szemléletben érdemes ezt megtenni, hogy mindenki a település lakója, akik 

tehetnek a közösségi életért, a település jobbításáért, s ezen keresztül a saját életük jobbításáért. 

Az egy másik szál, hogyha erre nincs motivációja, azt hogyan lehet kialakítani, s hogyan válhat 

ez nemcsak jogává (kvázi lehetőségévé), hanem felelősségévé is. Mindenki – tehát legyen az 

idős, fiatal, nő, gyerek, fogyatékos, beteg vagy éppen szegénységben élő – számára biztosítható 

a lehetőség, hogy tudjon róla, részese lehessen, alakíthassa a közösségi életet, vagy 

kezdeményezővé válhasson, aktivitásának megfelelő szintjén mozoghasson. Azért, hogy ezt 

mindenki megtehesse, s mindenki számára biztosítottak legyenek a feltételek az eléréshez – 

azok számára is, akik valamilyen hátrányban élnek –, egy település egészének felelőssége. 

Különösen fontos végiggondolni esélyegyenlőségi és speciális csoportonként az elérés 

biztosítását, ez a társadalom többi szerepelője nélkül egy üres frázis marad. A településen élők 

közötti együttműködéseket segítve, az ott élők egymásra figyelését, szolidaritását erősítve lehet 

tenni a hátrányban élőkért.  

Ebben a legfőbb kérdés, hogy kik az érintettek? Kik is azok, akik leginkább tehetnek azért, 

hogy a hátrányban élőkkel való gondolkodás és a róluk való gondoskodás beépüljön a 

köztudatba, a közösségi tudatba?  

Három szintet tudunk erre javasolni:  

- döntéshozói szint, 
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- humánszolgáltatói szint (szakmaközi – leginkább szociális, vidék- és 

településfejlesztési, oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi), 

- lakossági szint. 

Mindegyik szinten a cél a tudatosítás, és a folyamatok, programok során ezen szempontok 

érvényesítésének gyakorlattá tétele. Ahhoz, hogy a települési, településrészi, térségi 

közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása esetében a közösségek 

álljanak az egyes projektek középpontjában, és ahhoz, hogy mindenki számára elérhető 

kulturális intézmények induljanak el a közösségi művelődésben, szükséges az 

esélyegyenlőségben érintettekkel való gondolkodás.  

A megközelítés települési és intézményi szinten is igényli azt, hogy ismerjük meg a hátrányban 

élőkkel való munkamódokat. 

A társadalmi integráció legalább két közeget feltételez, egy befogadót (integráló) és egy 

beilleszkedni akarót (integrálódó). Egyik részről, az integráló részéről nyitottságot, 

érzékenységet és készséget kell teremteni. A másik részről ezeken túl a legfontosabb a mentális 

szintet támogató bizalom, önbizalom segítése.  

Érzékenyítés  

Az érzékenyítés alapja a megismerés 

A partnerségbe hívott települési közösségekkel olyan helyeket érdemes kialakítani, és olyan 

programokkal érdemes azokat megtölteni, amelyek egyszerre vonzóak a helyi középrétegnek, 

valamint a hátrányosabb rétegeknek egyaránt. Ezek kialakítása nem elképzelhető a már 

érzékenyebb civil közösségekkel való intenzív párbeszéd, és azon belül is egyfajta speciálisan 

helyreszabott lelki és szellemi felkészülés nélkül. 

Az érzékenyítés célja, hogy a felek váljanak nyitottá egymás felé, ezzel hozzuk közelebb a 

feleket egymáshoz, s a résztvevők felismerjék sztereotípiáikat és előítéleteiket, ezeknek 

tudatában legyenek, illetve ezeket kezelni is képesek legyenek a mindennapi helyzetekben. A 

partnerség kezdeményezése az esélyegyenlőségi célcsoportok felé jelen projektben a közösség- 

és intézményfejlesztési folyamatban résztvevő szakember(ek) feladata. 

Fel kell mérnie a kezdeményezőnek, hogy a közösség- és intézményfejlesztési folyamatokban 

kik az érintettek, s különösen fontos, hogy a folyamatban résztvevő szakemberek 

tudatosságának erősítésével kezdjük a nyitottság megteremtését. Az érintetti kör 

számbavételénél külön gondossággal kell átgondolni a településen működő döntéshozói kört 

hogyan vonjuk be az érzékenyítési folyamatba. Mindegyik fél nyitottságát megteremthetjük 

egyszerű beszélgetésekkel, az önbemutatást célzó találkozásokkal, tréningekkel, s a 

közösségfejlesztés módszereivel, ezen belül elsősorban a bevonás módszertanát érdemes 

előtérbe helyezni. 

Vannak már kifejezetten ezen témában érzékenyítő képzések is, amelyben közelebb hozhatjuk 

az „esélyegyenlőség ügyét” a projektben dolgozó szakemberek felé, amely a felismerése mellett 

a résztvevők saját élményű feladatokon keresztül tapasztalják meg az el nem fogadás, a 

stigmatizáltság, a kirekesztettség érzését. Ezen képzések nem tűznek ki irreális célokat, azaz 
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nem tudják megváltoztatni a résztvevők előítéleteit. Amit el lehet érni, hogy az előítéletekkel 

szembeni jelenségekre érzékennyé és tudatosabbá váljunk. 

Néhány könnyen megfogható tapasztalati tényező a gyakorlatból: 

Nem kizárt, hogy olyan nagy a távolság a településen élők között, hogy korai egyből 

közvetlenül az intézménybe invitálni a hátrányban élőket. Tapasztalat szerint néhány 

kötetlenebb találkozást meg kell, hogy előzzön a célzott kapcsolatfelvétel, akár közvetlenül a 

hátrányban élők lakóhelyén. A kötetlen találkozások után – amit a célzott terepmunka nagyban 

segíthet - a sokat emlegetett bizalmi kapcsolat kialakítását kell célozni, amit intézményi keretek 

között érdemes megágyazni. Ahhoz, hogy mind az intézményben dolgozók köre, mind a 

célcsoportként meghatározott hátrányban élő egyének, vagy közösségek nyitottabbá váljanak 

egymás felé, olyan helyzeteket kell generálni ahol akár indirekte módon megismerhetik 

egymást, s nem feszít a kényszerhelyzet adta elvárás. Találkozásokat, beszélgetéseket generálni 

akár kulturális eseményeken, akár célzottan egymás megismerését szolgáló műhelymunkákon 

is lehet, nem kizárólag az alkalom témája, hanem az eseménybe tudatosan beépített párbeszéden 

van a hangsúly. De a jó módszer lényege, hogy a célcsoportot önbemutatásra invitáló eseményt 

velük tervezzük meg, hagyjuk, hogy az ő ötleteik mentén váljon „kényelmessé” számukra a 

szituáció. Mindemellett így érzik majd a sajátjuknak az eseményt, s motivációjuk így alakul ki 

az intézménybe belépésre. 

Tapasztalatok szerint minél kisebb a társadalmi és földrajzi távolság, annál nehezebb a közelítés 

a csoportok/közösségek között. Gyakran szolidárisabbak vagyunk a távolabbi, a más 

településeken élő elesettekkel, mint a közvetlen szomszédunkban élőkkel. A szegénység arca 

például sokféle, közelsége pedig nem ritkán riasztó. Ezek leküzdéséhez sok-sok idő szükséges, 

a megismeréshez pedig sok-sok történet kell, melyek közelítenek és bizalmat építenek. 

Közösségi szemlélet kialakítása 

Az esélyegyenlőségben érintettek esetében az egyéni támogatáson túl tehát szükség van arra, 

hogy a közösségközpontú megközelítés is széles körben elterjedjen, mert csak így érhető el, 

hogy a társadalmi integráció, inklúzió és szolidaritás irányába mozduljunk el azáltal, hogy a 

településeken olyan partnerkapcsolatokat keresünk és szervezünk, melyek a közös 

gondolkodást, közösségi cselekvést helyezik a középpontba. A helyi szereplők által 

megvalósított közösségi cselekvések állandósulása a közösségi munka eredménye. 

A közösségi munka olyan társadalmi problémák kezelésére is alkalmas, amelyeket egyedi 

esetekként nem lehet, vagy nem eléggé hatékonyan lehet kezelni. A közösségi munka a 

szükségleteket intézményes keretek között kielégítő gyakorlattal szakítva kilép egy olyan 

terepre, mely a közösségé és nem a sajátja, ezáltal képes a helyi problémák egyedi, helyi szintű 

kezelésére, ebben a közösség tagjai épp oly fontos szerepet játszanak, mint a szakember. Új 

szemléletet hordoz tehát a közösségi munka az intézményi háttér meghatározottsága 

tekintetében is, melyben beavatkozik, forrást teremt, politikai nyomást gyakorol, intézményeket 

és csoportokat szervez, akciókat organizál a helyi emberek bevonásával. 
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Közösségi tervezés 

A közösségi szemlélet meglétével a tervezés módja nem kérdéses. A közösségi tervezés az 

egyetlen alkalmas módszer arra, hogy közösségi alapú és fejlesztésű program szülessen, s ha az 

érintettek a tervezési szakaszban bevonásra kerülnek, aktív megvalósítóivá válnak a 

programnak. A tervezésbe való bevonásnak amellett, hogy vannak módszerei és fokozatai, 

figyelembe kell vennie az egyének helyzetét, bevonódási hajlandóságát, kapcsolódási 

készségét, amelyek fejlesztése fontos előkészítési feladat. Az előkészítésre ezért sokkal 

hosszabb idő szükséges, hiszen képessé kell tenni a szereplőket a tervezésre, és az érintettek 

motivációját ki kell alakítani. Valamilyen hátrányban élőkkel a képessé tétel szakmaközi 

munka: a szociális, az oktatási, az egészségügyi, a művelődési és más szakmai területek 

fenntartható és közösségi szemlélettel jól kiegészítik egymást. 

A helyben megcélzott csoportok azonosítása 

Különösen fontos, hogy az esélyegyenlőség szempontjából érintett/megcélzott csoportotokat 

közösségi tervezés során együtt azonosítsuk, és a prioritásokat is közösen állítsuk fel, mert 

illúzió volna egy páréves projekttől elvárni, hogy minden érintettel eredményt tudunk elérni. 

A szakmaköziségről röviden 

Tapasztalatunk szerint leülni egy sok szakmát (intézményt) megszólító körben nem 

működőképes elképzelés. Más nyelvet beszélnek, és nagyon eltérő fentről jövő 

kötelezettségeknek való megfelelést hoznak a nagyobb intézmények, ami beszűkíti a 

mozgásteret, így nem tud horizontális szemléletmód irányába mozdulni a közös gondolatmenet. 

Sokkal inkább célravezető a kisebb szakmai körben induló, konkrét ügyek mentén alakuló 

együttműködés. Egyre gyakoribb, hogy az intézményeken belül konkrét feladatként jelenik 

meg a szakmaköziség elősegítése, viszont ennek alapja az emberi kapcsolatok minősége. Az a 

tény pedig, hogy aprófalvas településeken nincsenek helyben a szereplők (nincs iskola, óvoda, 

a szociális munkás, orvos, lelkész, mert mind bejár, sőt a boltos, a postás is sokszor „mobil”, és 

csak átsuhannak a településen), elzárttá teszi a peremhelyzetben élőket és a kezdeményezőket. 

A szakemberek hiányos jelenléte és az intézmények központosítása azt a gyakorlatot teremti 

meg, hogy térségi szinten érdemes a tervezésbe és fejlesztő munkába kapcsolódni, az aprófalvas 

települések közötti kapcsolódási pontok mentén (mikrotérségi, járási, jegyzőségi alapon) 

összeszervezhetőek, és a hasonló helyzetükből fakadó problémákra közösségi megoldások 

irányába mozdíthatóak a szereplők. A közösségfejlesztési szakemberek feladata ezen érintett 

szakmák és intézményi képviselők megtalálása, bevonása a helyi cselekvési tervezési 

folyamatba, valamint hogy olyan helyzeteket teremtsenek, amiben kezdeményezővé válhatnak 

az itt élők. 

Térségi komplex fejlesztési tervek döntéshozók nélkül nem életképesek. Kik a döntéshozók? 

Kik azok, akik forrással rendelkeznek? Van-e a települési döntéshozóknak jövőképe a saját 

településükről, vagy egy térségi tervhez illesztve válhatnak működőképesebbekké a 

települések? Mitől lesz komplex, valóban építkező egy fejlesztési kezdeményezés, folyamat? 

Az együttműködési készségtől függnek leginkább a válaszok. A térségi szinten cselekvőképes 

szereplőknek kell egymással egyeztetniük. Területi alapon kell összehangolni a különböző 

szakmai megközelítéseket – gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, 
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társadalmi célok megvalósítása, társadalmi mobilitás, humán versenyképesség, szociális 

ellátórendszer – a közösségek igényére és motivációjára építve. 

Legfontosabb szempontok, amiket a fenti megállapítások mellett mérlegelésre ajánlunk 

azoknak, akik peremhelyzetben lévőkkel/lévőkért közösségi részvétellel terveznek projektet: 

- Közösségi szemlélettel rendelkezik-e a stáb? 

- Össze tud-e állni egy olyan munkacsoport, ami időt, energiát, szakértelmet nem sajnálva 

áldoz ezen szakaszra? A tervezési szakasz ma még ritkán finanszírozott, vagy inkább 

külső szakemberekre épít.   

- Vannak-e olyan szereplők, akik gondoskodnak a peremhelyzetben élők bevonásáról, 

tervezési szakaszba vonhatóságra való felkészítéséről? 

- Tudunk-e nyilvánosságot biztosítani a tervezésnek, azok eredményeinek? 

- Tudjuk-e a tervezési folyamatot cselekvési folyamatokkal támogatni, amik folyamatos 

eredményeket mutatnak fel, és segítik a szereplők részvételi motivációját? 

- Fel tudjuk-e dolgozni, hogy nincs elkészült terv, nincs vége a folyamatnak, állandóan 

dolgozni kell rajta, alakítani szükséges az eredmények, a közösségi tervezésbe bevont 

érintettek fejlődése mentén, kivárva a következő lépéseiket, és a külső, előre meg nem 

határozható körülményeket? Tehát tudjuk-e, hogy a közösségi tervezés maga a 

közösségfejlesztés? 

Felhasznált szakirodalom:  

Dialóg Egyesület mélyszegénységben élőkkel folytatott közösségfejlesztő munkájából:  

TESZE - Tegyünk együtt a szegénység ellen! – komplex társadalmi program Észak-Abaújban 

Projektazonosító kódszám: TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0010. 

TESZE-M! Módszertani kiadvány:  https://issuu.com/dialogegyesulet/docs/tesze-m_ 

  

https://issuu.com/dialogegyesulet/docs/tesze-m
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Az integrált közösségi tér és közösségi szolgáltatások feladatai az 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

A közösségi szolgáltatások egy épületbe történő integrálása és elérhetővé tétele mára már 

megszokottá és példaértékűvé válik és utat mutat azon helyi vezetőknek, akiknél az integráltság 

még gondolati szinten sem jelenik meg. Az infrastrukturális feltételek megteremtése 

elengedhetetlen a többfunkciós terek működtetéséhez, de a ”tégla” nem minden. A fal csupán 

egy lehetőség, egy adottság, melyet különböző szakmai szempontok és helyi igények alapján 

kell megtölteni tartalommal. A közösség bevonásával fel kell mérni a település igényeit, meg 

kell vizsgálni a már adott szolgáltatásokat, s együttműködést kell generálni az integrálható 

területeken. A több funkciót ellátó közösségi tér célja, hogy a településen élőket kimozdítsa 

otthonukból, esélyteremtő és támogató lépéseket valósítson meg a különböző célcsoportot elérő 

szolgáltatások bevezetésével az ott élő családok hátrányainak kompenzálása és esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében. 

A Művelődési Ház társadalmiasításával a közösségi térnek lehetőséget kell adnia a lakossági 

kezdeményezéseknek. Ha a bizalmat és a lehetőséget megadjuk az egyéneknek, akkor aktívak 

lesznek azok a felelős és cselekvő állampolgárok, akik nem csak elvárják a szolgáltatások 

meglétét, hanem tesznek önmagukért, szűkebb és tágabb környezetükért, és e pozitív értékek 

mentén maguk is a szolgáltatások generátorai lesznek.  

A közösségi szolgáltatások alapvetése, hogy az állandóan változó és folyamatosan megújuló 

társadalmi igényekhez igazodnak. Az integrált közösségi teret működtetőknek figyelemmel kell 

lenniük a megjelenő igényekre és a szolgáltatási portfóliót is ennek megfelelően kell változtatni 

a financiális lehetőségek figyelembevétele közben. 

Az integrált közösségi és szolgáltató terek a cselekvőképes egyén kibontakozási lehetőségének 

megteremtése mellett egy térben teszik lehetővé, s a rendszeres nyitva tartással elérhetővé a 

lakosság számára a helyben releváns szolgáltatásokat. A több funkciót ellátó tereknek 

nyitottnak kell lenni minden olyan szolgáltatásra, amely a helyi lakosság igényeiben merül fel, 

a kétszemélyes beszélgetésektől kezdve a helyiek többségét megmozgató, alkalomadtán több 

száz főre duzzadó rendezvényig.13 

Javaslatok a közösségi terek infrastrukturális esélyegyenlőségének megteremtésén túl a 

hátrányos vagy kevésbé elért célcsoportok foglalkozásaihoz és a közösségi aktivitás 

fokozásához: 

- prevenciós programok szervezése (droghasználat, bűnözés megelőzése stb.); 

- hátránykompenzáló programok kialakítása és működtetése (szabadidős programok 

szervezése); 

- az akadálymentesítésen túl a közösségi terek és épületek több funkciót kiszolgáló 

lehetőségeinek kialakítása, fejlesztése (sportpályák, játszóterek); 

- egyházakkal, szakhatóságokkal, rendőrséggel történő együttműködés kialakítása; 

                                                 
13  Saját művelődési otthonunk: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, szerkesztette: Beke Pál 

Komárom 
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- hálózati együttműködés kialakítása a térségben, járásban annak érdekében, hogy a 

célcsoportok maximálisan elérésre kerüljenek, s tapasztalatátadásokkal segítsék és 

kiegészítsék a kulturális intézmények egymás feladatellátását; 

- szakemberek egymás közötti információ- és ismeretátadási lehetőségének biztosítása 

fórumokon, tájékoztatókon keresztül; 

- civil szervezetek létrehozásának elősegítése, majd a működtetés szakmai támogatása; 

- a szabadidő aktív eltöltési lehetőségéről információk eljuttatása a veszélyeztetett 

célcsoportok számára; 

- alternatív szabadidő-eltöltési formák népszerűsítése; 

- családok bevonása a szabadidős tevékenységbe. 

Az integrált közösségi és szolgáltató terek tehát a cselekvőképes egyén kibontakozási 

lehetőségének megteremtése mellett a következőkre hivatottak a szükséges közösségi 

szolgáltatások egy épületbe történő szervezésével: egy térben teszik lehetővé, s a rendszeres 

nyitva tartással elérhetővé a lakosság számára a helyben releváns szolgáltatásokat. Az egy térbe 

integrált különböző szolgáltatások célja a közösségfejlesztési funkciók bővítése, legyen az egy 

színházi előadás, egy civil szervezeti találkozó, a vállalkozók információnyújtásának helye, 

vagy akár kisebb sportprogram, illetve ifjúsági vagy nyugdíjas klub napi összejövetele. A több 

funkciót ellátó tereknek nyitottnak kell lenni minden olyan szolgáltatásra, amely a helyi 

lakosság igényeiben merül fel, a kétszemélyes beszélgetésektől kezdve a helyiek többségét 

megmozgató, alkalomadtán több száz főre duzzadó rendezvényig. Az integrált közösségi tér 

nem színház, nem klubhelyiség, nem könyvtár, nem irodai tér, hanem a község, a kisváros 

szinte minden közösségi funkciót egybehívó környezete.14 

A szegénység mint kiemelt téma 

Szegénységben, mélyszegénységben élők közösségének segítő módszertana, gyakorlata 

Bevezetés 

A szegénység, a mélyszegénység kezelése nagy kihívást jelent a társadalom számára, nemcsak 

hazánkban, hanem az egész világon. Fontos kérdéssé vált, hogy tudunk-e, és ha tudunk, akkor 

milyen megoldásokat ajánlunk az ezzel a kérdéssel foglalkozó szakemberek, intézmények, 

szervezetek számára. Vannak-e olyan jó megoldások, példák, amelyek hatással tudnak lenni 

erre a problémára és pozitív változást érnek el? Léteznek már elindult folyamatok, olyanok, 

amelyek kitörési lehetőségeket mutatnak, de természetesen nincsenek, s nem is lehetnek 

mindenhol változtatás nélkül használható minták, hisz minden esetben a helyi adottságokat, 

erőforrásokat és viszonyokat kell alapul venni egy-egy program kidolgozásakor. 

A szegénység, mélyszegénység nem csupán az anyagi források hiányát jelenti, hanem a 

tanultságnak, a közösségi kapcsolatoknak, az öngondoskodásnak, a cselekvő aktív közösségi 

tagságnak, a megfelelő szintű szolgáltatások elérésének hiányát is. Épp ezért szükség van arra, 

hogy a szegénységet ne csak jövedelmi és anyagi oldalról közelítsük, hanem emberi és 

                                                 
14  Saját művelődési otthonunk: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, szerkesztette: Beke Pál 

Komárom 
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közösségi oldalról is. Mindezek mellett azt sem szabad elfelednünk, hogy vannak térségek, ahol 

a szegénységnek strukturális okai is vannak, amely másféle problémamegoldást követel. 

2010-2014 között zajlott a TÁMOP-5.1.3 projekt „Közösségi felzárkóztatás a 

mélyszegénységben élők integrációjáért” címmel. A pályázati konstrukció egyik egyedisége 

volt, hogy két projektet hirdetett meg a kiíró. Az egyik pályázat (a megvalósító konzorcium 

tagjai: az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos 

Tudásközpont Nonprofit Kft. [korábban: VÁTI Nonprofit Kft.], és a Szociális Szakmai 

Szövetség) célja az volt, hogy szakmai segítséget nyújtson azon megvalósítóknak, akik a 

hátrányos helyzetű településekből kialakított akcióterületeiken a projektjeiket megvalósítják. 

Itt a projekt során szerzett tapasztalatokra, a megvalósított gyakorlati példákra, s az ebből 

készült esettanulmányokra is építettünk. 

A tanulmány első részében a szegénység általános bemutatására kerül sor, annak a világban és 

hazánkban való megjelenéséről, és azokról a módszerekről, ahogyan a szegénységben élők 

körének meghatározása történik. Külön kitérünk a mélyszegénység és a gyerekszegénység 

problematikájára. 

A második részben a szegénységben élő közösségek jellemzőin túl bemutatásra kerül a 

társadalmi tőke és a kapcsolati háló, a közösség meghatározása a közösségfejlesztő szakma 

által, valamint a szegénység két fontos összetevője: a tanultság és a szervezettség hiánya. 

Esettanulmányt mutatunk be arról, hogy hogyan lehet a tanultságot és a szervezettséget növelni 

a hátrányos helyzetű térségekben. 

A harmadik rész a közösség szerepére hívja fel a figyelmet az egyén életében, a problémák és 

ügyek közösségi módon történő kezelésére. 

A negyedik részben pedig azokat a módszertani lehetőségeket mutatjuk be, amelyekkel 

szegénységben és mélyszegénységben élő közösségekkel dolgozhatunk. A módszertani leírást 

esettanulmányok támasztják alá.  

A szegénységről, mélyszegénységről 

A XXI. század egyik globális problémája a szegénység, amelyet a növekvő egyenlőtlenségek 

okoznak, s amelynek egy része átmeneti jellegű, a gazdasági recesszió eredményeként jön létre. 

A növekvő egyenlőtlenségnek strukturális okai is vannak, ilyenek például jövedelem- és 

vagyoneloszlás, egyes társadalmi rétegek és csoportok társadalmi és gazdasági alávetettsége. 

Az átmeneti jellegű szegénység az okok változásával magától képes megszűnni, míg a 

strukturális okokra visszavezethető szegénység kezelésére, megoldására beavatkozásokra, 

különböző programokra van szükség. A szegénység kialakulásának okait keresve első helyen a 

világban a munkalehetőségek hiánya, a teljes vagy részleges munkanélküliség áll. A második 

oka a képzetlenség és a funkcionális analfabetizmus. Ez a két ok összefügg egymással, hisz sok 

esetben a képzetlenség miatt nincs munkahelyük az embereknek.   

A szegénység olyan társadalmi jelenség, amelyet minden ember megtapasztalhat a 

környezetében.  A „szegény” jelző vonatkozhat anyagi és nem anyagi helyzetre egyaránt. 
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Meghatározása a különböző korokban és helyeken eltér egymástól, nem mutat állandóságot, 

nincs mindenki által elfogadott definíciója. 

A szegénység meghatározása történhet objektív és szubjektív módon. Az objektív 

meghatározás esetén nem veszik figyelembe az egyének, a családok saját magukról alkotott 

képét, véleményét, hanem számszerűsítik a szegénység mutatóit. Az abszolút szegénység 

meghatározása az alapján történik, hogy az egyének jövedelme lehetővé teszi-e a 

létminimumban elismert javak megszerzését. A relatív szegénységi küszöb meghatározásánál 

az adott ország népességének jövedelem eloszlását vizsgálják. A szegénységet egyenlőtlenségi 

kérdésként értelmezik, és a jövedelem eloszlását használják a szegénység meghatározására. 

Újabb meghatározása a szegénységnek a depriváció számítása, amely a társadalmilag 

elfogadott javakból és szolgáltatásokból indul ki. Ennek az előnye, hogy nem szűkíti a 

szegénységet csupán a jövedelemre. A deprivált jelentése: a valamitől való megfosztottság, 

vagyis az egyén, a család olyan javakat nélkülöz, amely a társadalom nagy többségének a 

rendelkezésére áll, vagy aminek elérése mindenki számára kívánatos lenne.  

A szubjektív szegénység meghatározása a vizsgált háztartás jövedelmi helyzetének saját maga 

általi értékelését jelenti.  

Mi tesz szegénnyé valakit? A munkajövedelem hiánya, a munkanélküliség, az alacsony, a 

rendszertelen jövedelem, az alacsony iskolai végzettség, a regionális egyenlőtlenségek, az 

etnikai hovatartozás. A szegénység nem más, mint megfosztani valamitől az embert, a családot, 

vagyis depriváció. A megfosztottság az élet minden területén jelentkezik, a szegénységben élő 

emberek életéből hiányzik a gazdasági, a kulturális és a társadalmi tőke is. 

A szegénységnek vannak kockázati tényezői, amelyek megléte hozzájárul a szegénység 

kialakulásához. Ezek a tényezők a következőek: életkor, gyerekek száma a családban, 

képzetlenség, alacsony iskolai végzettség, roma népességhez tartozás, fogyatékosság, 

kistelepülésen élés. Vannak, akiknél e tényezők közül több is jelen van. 

A szegénység fogalmát napjainkban egyre inkább felváltja a társadalmi kirekesztés, 

kirekesztődés fogalma. Ez a meghatározás jóval szélesebb jellemzőket takar, mint a 

szegénység meghatározása. A jövedelem- és munkanélküliség mellett jelenti a lakhatástól, az 

oktatástól, az egészségügyi és szociális ellátórendszertől, a kommunikációtól, a közlekedéstől, 

a társadalmi segítségnyújtástól való megfosztottságot is. Sőt, kirekesztett az az ember is, aki 

nem fér hozzá az életét befolyásoló és meghatározó információkhoz, pl. a lakóhelyén született 

döntésekhez, a döntés-előkészítés véleményezéséhez. 

A szegénység megjelenése Magyarországon 

Magyarországon – a TÁRKI adatai alapján – 2012-ben a teljes népesség 17 százaléka, a 

gyerekek (0–17 évesek) 26 százaléka élt jövedelmi szegénységben. 

A rendszerváltás előtt egészen 1981-ig nem beszéltek szegénységről Magyarországon. 

Azóta a társadalmi egyenlőtlenségek a fókuszba kerültek, amelyek az emberek életét, a 
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lehetőségeit meghatározzák, és befolyással vannak a jövőjükre is. Nő a távolság a szegények és 

a nem szegények között. Az, hogy e távolság erősödik-e, így marad-e vagy csökken, sok 

mindentől függ. A mai élethez, ahhoz, hogy a munkaerőpiacon valaki versenyképes 

maradhasson, ahhoz, hogy el tudjon igazodni a világban, elengedhetetlenül szükségesek 

különböző képességek, kompetenciák. Ha valaki nem megfelelő oktatásban részesül, vagy 

korán kiesik az oktatási rendszerből, vagy olyan családba született, ahol nincs lehetősége és 

esélye ezeket az ismereteket, tudásokat és képességeket megszerezni, élete végéig hátrányokkal 

küzd.  

Az egyének között négyféle szegénység rajzolódik ki:15 

1. Hagyományos szegénység: ez már a szocializmus idején jelen volt. A szakképzetlen 

réteg, a mezőgazdasági fizikai munkások és a falun élők tartoztak ide. 

2. Az újszegénység: a rendszerváltást követően a munkanélküliség által kiváltott 

elszegényedettek. 

3. Demográfiai szegénység: a rendszerváltást követően az idős lakosságot jelentette, mára 

már a gyerekek nagy része tartozik ebbe a kategóriába. 

4. Etnikai szegénység: a roma lakosság körében az átlagosnál nagyobb az aránya a 

szegényeknek. 

A szegénység megjelenésében területi egyenlőtlenségeket is megfigyelhetünk – 

településtípus szerint, településen belül és az országon belül is nagy különbségeket 

tapasztalhatunk. A közlekedéstől, a munkahelyektől, a szolgáltatásoktól (ahol az oktatási, 

szociális, egészségügyi és egyéb ellátások csak a hét különböző napjain, vagy a szomszédos 

településeken érhetőek el) elzárt falvak, a településeken belül kialakult szegregátumok, illetve 

Magyarországon belül Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl 

régióiba koncentrálódik a szegénység.  

Mélyszegénység 

A mélyszegénység újkeletű fogalom, a XX. század második felében jelent meg. Azt a jelenséget 

értjük alatta, amikor valaki hosszú időn keresztül a relatív szegénységi küszöb alatt él, és 

nem látszik annak lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső beavatkozás, segítés nélkül 

ki tudna törni. A mélyszegénység esetén a kockázati tényezők összeadódnak: alacsony iskolai 

végzettség, ami miatt kiszorulnak a munkaerő-piacról, munkalehetőségek hiánya, elzárt 

falvakban élnek, ahonnan nehéz a közlekedés az esetleges munkalehetőségekhez, a 

szolgáltatások (oktatás, szociális, egészségügy) csak részlegesen érhetőek el, és mindehhez még 

társulnak lakhatási problémák is. A mélyszegények körében felülreprezentált a romák aránya, 

de a többségük nem roma. 

A mélyszegénységet a TÁMOP-5.1.3 konstrukció a következőképpen határozza meg: „A 

mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon 

alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési 

                                                 
15Andorka Rudolf - Spéder Zsolt (1996) 
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zavarokban, kihat az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi 

állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Mindezek együtt szükségszerűen előidézik a 

szegénység és kirekesztődés újratermelődését, generációk közötti átörökítését.”16 

Látható, hogy a mélyszegénység kialakulásához összetett folyamatok és hiányok vezetnek. 

Ezért a kezelésére, enyhítésére, megoldására sem lehet egyetlen szakmát, intézményt 

megjelölni. Interszektorális együttműködésekre épülő programokra – amelyben jelen van az 

oktatás, a szociális szakma, az egészségügy, a közösségi művelődés, a közösségfejlesztés, a 

vidékfejlesztés – és gazdaságfejlesztésre van szükség.  

A mélyszegénységben élők közössége 

A szegénység kultúrája  

A szubkultúra egy társadalmon belül jól elhatárolható csoportra jellemző viselkedések és 

értékek összessége. A szegénység sajátos szubkulturális normákra épül, ami azt jelenti, 

hogy eltér a középosztály kultúrájától, a rájuk jellemző viszonyoktól és viszonyulástól. A 

szegények kultúrája átlép települési határokat, hasonlóságot mutat családszerkezetben, 

kapcsolatokban, fogyasztási szokásokban. Ez nem más, mint az egyforma alkalmazkodás a 

hasonló problémákhoz. A jelenben élnek, nem foglalkoznak a múlttal és a jövővel. Úgy érzik, 

nem tehetnek semmit a sorsuk változásáért, nem tudnak rá hatással és befolyással lenni.  

Paul Henderson angol közösségfejlesztő saját tapasztalatai és európai közösségi munkásokkal 

és közösségfejlesztőkkel készített interjúk alapján a következőkkel jellemzi a kirekesztett 

közösségeket: elnyomottság érzése, szegénység és munkanélküliség, a konfliktusok magas 

szintje, elszigeteltség, kiterjedt bűnözés és félelem a bűnözéstől, szegényes lehetőségek, 

alulfinanszírozott és megbízhatatlan közösségi szolgáltatások. 

„Nem szabad azonban abba a csapdába esnünk, hogy egy teljességgel negatív és kétségbeejtő 

képet festünk a társadalmi kirekesztettség által érintett közösségekről – a bánat számtana 

szerint, amelyben a kirekesztés, a szegénység és a hátrányos helyzet egyenlő a közösségek 

elvesztésével. Mindez nagyon félrevezető lenne. A közösségfejlesztők és más szakemberek 

időről időre bizonyítékokat szolgáltatnak az ilyen közösségek rugalmasságáról. Ezek a 

közösségek rengeteg egymással összefüggő problémával néznek szembe, és ezért 

megerősítésre szorulnak. Sokszor azonban olyan jellemzőkkel is rendelkeznek, amelyeket még 

a tehetősebb, tisztább, modernebb szomszédságok is megirigyelhetnek, s ezek a jellemzők: 

találékonyság (…), informális hálózatok és társadalmi kötődések (…), kölcsönös 

segítségnyújtás (…), sokszínűség (…). A szomszédság életminősége igenis fontos a helyiek 

számára, még ha annak nagyfokú társadalmi kirekesztéssel és alacsony társadalmi tőkével is 

kell szembenéznie.”17 

  

                                                 
16 ld. Pályázati útmutató   
17 Henderson, Paul (2007 (2005)): 24-26. o. 
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A közösségfejlesztésről röviden  

 

A közösségfejlesztésről egy külön, részletes útmutató született, ugyanakkor nem lehet elégszer 

ismételni néhány ezzel kapcsolatos dolgot. A közösségfejlesztés az adott településen élő 

emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági 

erőforrásokból alulról építkező közösségi folyamat, amely segít megfogalmazni a települések, 

kistérségek problémáit, szükségleteit. A közösség saját részvételével keresi a válaszokat a 

megfogalmazott problémák megoldására, a szükségletek kielégítésére. 

Legfontosabb célja a társadalmi részvétel erősítése a közügyekben, az emberek bátorítása, hogy 

vegyenek részt az életük alakításában, a közjó gyarapításában. A közösségfejlesztés a közösség 

általi fejlesztés, a szakember csak átmenetileg van jelen, és nem azonos sem a 

szervezetfejlesztéssel, sem a csoportfejlesztéssel. Elsősorban lokális fejlesztés, vagyis 

szomszédságok (városrész), települések, kistérségek a célterületei. 

„A közösségfejlesztés oly módon erősíti meg a civil társadalmat, hogy a közösségi cselekvést 

és a közösségi perspektívákat helyezi előtérbe a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 

irányelvek kialakítása során. A közösségfejlesztés a helyi közösségek képessé tételére 

törekszik, beleértve a földrajzilag meghatározott, a közös érdekek vagy azonos identitás, illetve 

a konkrét témák és kezdeményezések alapján szerveződő közösségeket is. A közösségfejlesztés 

a közösségi csoportokon, szervezeteken és hálózatokon keresztül fejleszti az emberek 

képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak, valamint felkészíti az 

intézményeket és az állami, magán- és nem kormányzati szervezeteket arra, hogy párbeszédet 

alakítsanak ki a lakossággal az őket érintő változások közös meghatározásában és 

végrehajtásában. A közösségfejlesztés kulcsfontosságú támogatója az aktív és demokratikus 

társadalmi részvételnek, támogatja a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott helyzetben lévő 

közösségek autonóm véleménynyilvánítását. Olyan értékrend és alapelvek mentén határozza 

meg önmagát, mint az emberi jogok, a társadalmi bevonás, az egyenlőség és a sokszínűség 

elfogadása, amelyeket meghatározott eszköz- és ismeretrendszeren keresztül érvényesít.”18 

Mit is jelent ez a valóságban? 

A közösségfejlesztés folyamatjellegű munka; nem egy program vagy akció csupán. Tervezett, 

szervezett, átmeneti és szakszerű beavatkozás, melynek fókuszában a helyi közösség áll. „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.” 19 Fontos, hogy a 

kistérségekben jelenlévő problémákat, legyen ez a szegénység, a munkanélküliség, az 

elköltözés, az ifjúság helyzete vagy az elöregedés, ne az érintettek nélkül akarjuk megoldani; 

mint ahogyan az is, hogy az ott élők közösségi megoldásokban gondolkozzanak. A 

                                                 
18 Budapesti Nyilatkozat, 2004:1. o. 
19 Varga A. Tamás-Vercseg Ilona (1998): 91-92.o. 
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közösségfejlesztők szemlélete szerint ezek a közösségi megoldások hatékonyabbak, mert 

komplex módon működnek, valamennyi szereplőre építenek, s egy közösségi hálózatot 

építenek ki az ott élők részvételével, melynek a konkrét probléma megoldásán/kezelésén túl 

számos fontos hozadéka van, elsősorban a társadalmi tőke fejlődése vonatkozásában, de 

szociális téren, vagy a közösségi tanulás terén is. A képessé tétel/képessé válás a közösségi 

munka egyik fontos célja és eredménye, amely a felelősségvállalás és a cselekvőképesség 

fokozását jelenti. A közösségek elkezdik kezükbe venni életük irányítását, mindinkább 

cselekvőkké válnak, saját életkörülményük javításán dolgoznak.  

Képessé válhatnak a kistérségben élők, a döntéshozók, a helyi hatalom, az intézmények (itt 

szélesebb körben értelmezzük az intézményeket, ide tartoznak pl. a civil szervezetek is) az 

együttműködésre. Ahhoz, hogy együttműködő, a térségükért közösen tenni akaró és 

változásokat elérő helyi emberek, helyi döntéshozók és szervezetek működjenek egy 

lokalitásban, szükség van olyan programokra és projektekre, amelyek komplexen foglalkoznak 

a települések/térségek szereplőivel.  

Fontos, hogy ez a folyamat ne csak a társadalom egy csoportját vagy intézményét érintse. Ha 

csupán a helyi lakosságra vagy a mélyszegénységben élőkre fókuszál egy program, akkor a 

döntéshozóknál és intézményeknél süket fülekre fognak találni az elgondolások, a cselekvések, 

nem lesznek partnereik, támogatóik a megvalósítás során. A közösségi megoldásoknál 

törekedni kell arra, hogy együttműködések alakuljanak ki a különböző szektorok között. 

Foglalkozzon a program a meglévő intézményekkel, szervezetekkel és a döntéshozókkal, de 

figyelembe kell vennie a helyi emberek akaratát is. A felmerülő problémákra kell fókuszálnia, 

márpedig azok sokakat, vagy éppen minden ott élőt érintenek. 

Tanultság, szervezettség, fegyelem 

„A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, 

szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan, puszta 

lehetőség marad. Léteznek természeti kincsekkel igen gyéren ellátott, mégis virágzó társadalmak, 

és a háború után bőven volt alkalmunk megfigyelni a láthatatlan tényezők elsőbbségét. Minden 

olyan ország, amelyben az oktatás, a szervezettség és a fegyelem magas szinten állt, bármilyen 

feldúlt volt is, »gazdasági csodát« produkált.. Ez tehát a fejlesztés központi problémája. Ha a 

szegénység elsődleges oka e három tényező hiányosságaiban rejlik, akkor a szegénység elsősorban 

ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésével enyhíthető. Ez az oka annak, miért nem lehet a 

fejlesztés teremtő aktus, miért nem lehet a fejlesztést rendezni, megvásárolni, átfogóan 

megtervezni: miért van az, hogy evolúciós folyamatot igényel. Az oktatásban nincs „ugrás”, ez egy 

fokozatos, igencsak megfoghatatlan folyamat. A szervezésben sincs „ugrás”, hanem fokozatos 

fejlődés, megfelelés a változó körülményeknek. S egész pontosan ugyanez vonatkozik a 

fegyelemre is. Mindháromnak lépésről lépésre kell kibontakoznia, és a fejlesztési politika 

legfontosabb feladata szükségképpen az, hogy meggyorsítsa ezt az evolúciót. Mindháromnak az 
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egész társadalom, s nem csupán egy elenyésző kisebbség sajátjává kell válnia.” (1966 Ernst F. 

Schumacher)20 

A globális kapitalizmusban a szegénység elsődleges okai strukturálisak. Schumacher 

megállapítása a tanultság (mindaz a tudás, mindazok a kompetenciák, amelyek a világban való 

eligazodáshoz szükségesek), a szervezettség (a helyi emberek részvételével létrejövő közösségi 

hálózatok, szakmák és intézmények közötti együttműködések), és a fegyelem (önbizalom, 

méltóság, önfegyelem és szabálykövetés) a hazai fejlődésnek is fontos tényezői, s hiányuk, 

vagy hiányosságaik a hazai szegénységnek és a térségek hátrányos helyzetének is okai. Ha 

visszatekintünk a fejezet elejére, ahol a szegénység, a mélyszegénység okainak a feltárására 

került sor, első helyek között jelennek meg ezek a kritériumok. Épp ezért nagyon fontos, hogy 

a programok tervezése során figyelembe vegyük, hogy a beavatkozások fókuszába is ezeknek kell 

állniuk.  

A közösségfejlesztés a tanulás alatt nemcsak az iskolarendszerű oktatást érti. Maga a 

közösségfejlesztési folyamat is egy tanulási folyamat, mégpedig egy társadalmi tanulási 

folyamat. „Ha ezt a tanulási formát be akarjuk sorolni a felnőttképzési kategóriák 

valamelyikébe, akkor az informális képzésekhez helyezzük. A társainkhoz való demokratikus 

viszonyulást, a közösségben történő kommunikációt, egy ügynek a képviseletét, önmagunk és 

településünk megismerését, megértését és bemutatását, a közösségi döntéshozatalt és más 

közösségi képességeket és tudást mind megtanulhatjuk a közösségfejlesztés során. A folyamat 

valamennyi szereplője tanul a cselekvéseken és a belőlük nyert tapasztalatokon keresztül, a 

közösséget alkotó helyi emberek egymástól, az új helyzetből, amibe kerültek, és amelyet 

formálnak és a fejlesztőtől, a fejlesztő pedig a helyi emberektől, az ott alakuló viszonyokból. 

De az együttműködéseken keresztül tanulnak a település vezetői, az ott működő intézmények 

munkatársai is. Mindez egy olyan folyamatban valósul meg, melynek középpontjában a 

párbeszéd áll.”21 

Esettanulmány – tanultság és szervezettség növelése kistérségekben22 

„A tapasztalatok azt mutatták, hogy egymás példái és az együttműködések nagyszerűen tudják 

erősíteni a cselekvő embereket. A következőkben bemutatott beavatkozás a közösségfejlesztés 

és felnőttképzés összekapcsolására irányult, tudatosítva az emberekben a tanulás, a közösségi 

tanulás, a tudás, a helyi tudás jelentőségét, használatát az életükben és mindezeknek a hálózattá 

kapcsolását, amely a szervezettséget növelte. 

Négy, egymástól eltérő adottságú, Borsod-Abaúj-Zemplén megye négy égtáján található 

kistérségben volt az első kísérlet: az ózdi, az edelényi, a mezőcsáti és a sátoraljaújhelyi 

kistérségekben. Ezek a területek mind földrajzilag (Mezőség, Zempléni-hegység, Cserehát, 

Bükk és Sajó-völgye), mind múltjukat tekintve (nehézipari, mezőgazdasági, turizmusra épülő) 

eltérőek. Különböznek abban is, hogy volt, ahol már történtek közösségfejlesztési folyamatok 

                                                 
20  Varga A. Tamás - Vercseg Ilona kiemelése (1998): 60. o. A tanulmány teljes terjedelmében azóta magyarul is 

megjelent, ld. Schumacher, Ernst F. (2014) 
21 Molnár Aranka (2015): 9. o.  
22 Az esettanulmányban bemutatott programok Borsod- Abaúj- Zemplén megyében valósultak meg 2005- 2007, 

és 2009-2011 között, ld. Molnár Aranka (2015), 56-64. o. 
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(ózdi kistérség), míg mások most hallottak először erről (edelényi, sátoraljaújhelyi kistérségek), 

és volt, ahol másféle beavatkozás zajlott (a mezőcsáti kistérségben a Szent István Egyetem 

végzett részvételi akciókutatást). 

Központi szerep jutott itt a hálózatépítésnek, ezért első lépésként tananyagot készítettünk A 

közösségi tanulás és tanítás elmélete és gyakorlata témában. A tananyag közösségfejlesztési és 

felnőttképzési ismereteket tartalmazott, s a képzést a megye közművelődési intézeteiben 

dolgozó szakembereknek hirdettük meg. Úgy gondoltuk, hogy ők lehetnek útmutatói, szakmai 

segítői a közösségi munkának, a települési és kistérségi hálózatok létrejöttének. A képzést 

követően is figyeltünk arra, hogy ez a csapat együtt maradjon, ezért rendszeres találkozókat 

szerveztünk. Kiderült, hogy kik azok a személyek, akik elkötelezetté váltak a 

közösségfejlesztés, közösségi munka iránt, s akikre a későbbiekben együttműködőként 

tekinthettünk. Bekapcsoltuk őket a megyei hálózatba, illetve további munkákat szerveztünk 

településeikre, amelyek megerősítették őket saját helyükön és közösségi szerepükben. 

Közben elindult egy kutatás mind a négy kistérségben. Minden településre eljutottunk (105), 

és mindenhol beszéltünk 4–5 emberrel (ez közel 500 kérdőívet és interjút jelentett). Őket az 

előző kapcsolatainkon keresztül, illetve ahol nem volt, ott a polgármesterek segítségével 

választottuk ki. Azt kértük, hogy olyanokat ajánljanak megkeresésre, akik valami miatt 

fontosak a közösségben, akik köztiszteletben állnak, akikre odafigyelnek a többiek. Nyilván ez 

befolyásolta a kutatás eredményét, de a kistérségi hálózatépítés szempontjából fontos volt, hogy 

olyan embereket kezdjünk el első körben felkészíteni, akik akarnak és tudnak is cselekedni, 

akik tovább tudják építeni a hálózatot újabb és újabb emberek bevonásával. 

A kutatáshoz kétféle módszert használtunk. Kérdőívvel a képzési szükségleteket tártuk fel, a 

felnőttképzésről és a tanulás fontosságáról alkotott véleményeket. Kiderült, hogy nincsenek a 

térségekben felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, valamint az, hogy a közösségi tudást, a 

közösség számára hasznosítható ismereteket fontosabbnak tartják a megkérdezettek, mint az 

egyénit.  

Interjúk segítségével a közösségi viszonyokra kérdeztünk rá. Ez egyrészt vonatkozott a 

településen belüli, másrészt a települések közötti kapcsolatokra. Az összegzésből láthatóvá vált, 

hogy nincsenek kapcsolatok a települések között, mindössze egymás rendezvényeire járnak, de 

a tudatosan szervezett és felépített együttműködések még önkormányzati szinten is hiányoznak. 

Azt is tapasztaltuk, hogy azért a legtöbb helyen vannak működő csoportok, tenni akaró 

emberek, csak nem tudják, hogy hogyan kezdjenek a partnerség építésébe. A beszélgetések 

végén mindenkinek felajánlottunk egy, a térségben megszervezésre kerülő közösségimunkás 

képzést.  

Mind a településszám, mind a megkérdezettek száma nagy erőket kívánt tőlünk. Ehhez 

segítséget a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszéke adott, ahonnan 60 

hallgató csatlakozott a négy kistérségben folyó munkához, négyszer öt napra.  

A kutatás eredményeire építve a kistérségekben képzések valósultak meg: falusi vendéglátó a 

leendő vállalkozóknak és számítógép-kezelő tanfolyam a kistelepülések civil szervezeti 

vezetőinek és önkormányzatok alkalmazottainak. Ezek mellett Európai Uniós ismeretekre, 

konfliktuskezelésre és életvezetési technikákra is szerveződtek képzések. 
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A térségekben való megjelenésünket követően két hónap múlva kiküldtük a felhívásokat a 

közösségi munkás képzésre azoknak, akik jelezték eziránt az érdeklődést. Így indult el 

párhuzamosan a négy kistérségben a képzés, amelyen 62 fő vizsgázott le.  

Voltak dilemmák, hogy vajon mennyire fognak az emberek bekapcsolódni és mennyire lesznek 

kitartóak, amikor a saját idejüket, hétvégéjüket kell a tanulásra szánni úgy, hogy semmilyen 

más juttatást nem kapnak. Az érdeklődés intenzitása, a végzők létszáma bebizonyította, hogy 

magáért a tanulásért, a tudás megszerzéséért is hajlandóak az emberek áldozni. Nyilván 

könnyebbség volt, hogy pénzükbe nem került. 

Minden kistérségben más, de mégis hasonló lett az eredmény: a mezőcsátiban alakult egy 

kistérségi közösségi munkás egyesület; az ózdiban megerősödtek a településeken dolgozó aktív 

emberek; a sátoraljaújhelyiben az egy településen élőket hozták össze a képzési alkalmak, akik 

felbátorodva elkezdtek szervezkedni; az edelényiben lett egy csapat, akikben kialakult az igény, 

hogy jobban megismerjék egymást és egymás településeit.  

A közösségi tanulás és tanítás képzésben aktivizálódott emberek elköteleződésére épült a 

következő program. Tudatosan, több hónapon keresztül zajló közösségi tervezéssel építettük 

fel, amelyben nemcsak a szakemberek vettek részt, hanem a térségekben élők is. Ezek a 

települések: Hidasnémeti (Észak-Abaúj), Sajókaza (Sajó mente), Tiszakarád (Bodrogköz), 

Mezőcsát és Edelény. Hidasnémetiben a program az észak-abaúji közösségfejlesztési 

folyamatra, a FOGADÓ – Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület együttműködésére 

épült, Sajókazán a Sajómenti Civilek Egyesületének településeire, Mezőcsáton a létrejött 

kistérségi egyesületre, míg Edelényben és Tiszakarádon egy-egy intézményt, embert volt 

hivatott megerősíteni a program, hogy ott is elinduljon a hálózatosodás. 

Látható volt, hogy a megerősödéshez további emberek bevonása és tudásbevitel szükséges. 

Ennek módszerévé a formális és nem formális képzési alkalmak váltak.   

Sokan vettek már részt közösségfejlesztői képzésekben az érintett térségekből, de mivel a 

települési, térségi aktív mag folyamatosan bővül, az újabb és újabb emberek bekapcsolódásával 

folyamatossá váló képzési tevékenységre van szükség.  

Építve az előző képzés tapasztalataira, átalakítottuk a hosszú (160 órás) Közösségi tanulás és 

tanítás elmélete és gyakorlata tananyagot 90 órássá, és közösségi mentor néven 

akkreditáltattuk. A képzési program kétharmada közösségi munkáról szóló ismereteket 

tartalmaz, míg egyharmada felnőtt tanulást, amelynek nincsenek módszertani elemei, hanem a 

felnőttképzési rendszerben és típusaiban való eligazodást segíti. Ebből a képzésből kettőt 

szerveztünk meg, összesen 30 fővel. 

Mint ennek a megyének szinte minden részén, ezekben a térségekben is az egyik legnagyobb 

problémát a munkanélküliség és a szolgáltatások elégtelen szintű elérése jelenti. Az is láthatóvá 

vált már az évek alatt, hogy nem fognak nagy befektetők odatelepülni és munkahelyeket 

létrehozni, és a szolgáltatások fejlesztését sem fogják kívülről megszervezni, ehhez a helyiek 

összefogása szükséges, közösségi vállalkozások létrehozásával. A térségekről meglévő több 

éves tapasztalat rámutatott arra, hogy az emberekben sem tudás, sem bátorság nincs ahhoz, 

hogy vállalkozásokat indítsanak – még egyénieket sem, nemhogy közösségit. Egy dolog 

azonban több helyen már adott volt: a bizalom, amely az elmúlt évek közösségfejlesztésének 
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köszönhetően épült ki. Ezekre a problémákra reagált A közösségi vállalkozások alapítása és 

működtetése 90 órás tananyag kidolgozása, akkreditálása, majd négy térségben (Észak-Abaúj, 

Sajó mente, Mezőcsáti kistérség, Bodrogköz) képzés lebonyolítása.  

Ám hiába volt igény erre a tudásra, hiába voltak az emberek között bizalmi kapcsolatok, hiába 

volt elképzelés arra, hogy hol mit lehetne csinálni, mire kellene vállalkozni, és hiába kapták 

meg ehhez a támogatást a képzéssel, készítették el az üzleti terveiket, mégsem alakultak 

közösségi vállalkozások, mert a bátorságuk még mindig hiányzik hozzá. 23 Inkább várják a 

megoldásokat, a gondoskodást kívülről, mintsem ilyen nagy fába vágnák a fejszéjüket. Nyilván 

ezt a fajta hozzáállást a pályázatokkal támogatott szociális szövetkezeti programok is erősítik, 

hisz nem hosszú távban gondolkodnak a támogatók, csupán két években, ami nem elegendő 

ahhoz, hogy az újonnan alakult vállalkozások megerősödjenek és megálljanak a saját lábukon. 

Ezért a legtöbb ilyen módon létrejött szövetkezet a támogatás befejezésével megszűnik. E 

példák sem erősítik a vállalkozási kedvet.  

Mégsem tartjuk fölöslegesnek ezt a képzést. Azért sem, mert hiszünk abban, hogy minden 

megszerzett tudás nyitottabbá és magabiztosabbá teszi az embereket, és azért sem, mert abban 

is bízom, hogy további bátorítással majd csak elindulnak ezen az úton is a közösségek. 

Azonnali haszna is volt a közösségi vállalkozás képzésnek, hisz a települési, térségi aktív 

magba bekerült egy újfajta gondolkodásmód, és olyan emberekkel bővültek, akiket éppen ezzel 

a témával lehetett megszólítani és elkötelezetté tenni. 

A nem formális képzésekre mind az öt térségben tanulóköröket szerveztünk. A tanulóköröknél 

a kiindulópont a résztvevők kívánsága és szükséglete. A társadalomra, a helyi közösségekre 

próbál hatással lenni, találkozási lehetőségeket és alkalmakat teremtve az embereknek. Kis 

csoportok jönnek össze, az ismeretek szabad keresése jellemzi. A csoportok összetétele nagyon 

változatos, különböző tudással rendelkező emberek alkotják ezeket. A résztvevők a 

tanulókörön keresztül lehetőséget kapnak a társadalom építésében való részvételre, tanulnak 

kommunikációt és együttműködést, valamint a részvételt a kulturális, a társadalmi és a politikai 

életben. 

Azért merült fel a tanulóköri forma, mert a helyben megfogalmazott hiányzó tudásra helyben 

meglévő tudás átadása történik; illetve a helyi cselekvésekben a résztvevő emberek köre bővül 

és elkötelezettségük erősödik.   

A tanulóköröket kutatás előzte meg, amelyet a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 

Antropológia Tanszéke végzett. Az öt térségben tankatalógust készítettek, amely tartalmazta 

azokat az ismereteket, amelyeket az emberek szívesen megtanítanának másokkal, illetve azokat 

az igényeket, amelyet tanulnának másoktól. 

Erre a kutatásra építve szerveződtek a tanulókörök, térségenként öt témában, témánként öt 

alkalommal.  

Ez azt jelenti, hogy az öt térségben összesen 25 tanulókör volt, ez 125 alkalmat jelentett, 

amelyeken összesen 1080 fő vett részt (van olyan személy, aki több alkalmon is ott volt). A 

                                                 
23 Észak-Abaújban 2015-re megerősödött a közösség, annyira, hogy a projektben érintett térségek közül elsőként 

alakítottak szociális szövetkezetet saját erőből, a meglévő tudásukra, erőforrásaikra építve   
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témáját tekintve főleg hagyományápolás (kézimunka, tánc, fafaragás), gasztronómia, 

kézművesség, számítógépes ismeretek, nyelvismeret, mezőgazdasági és gyógynövényismeret 

jelentek meg. A demokráciáról, az állampolgáriságról való tanulás igénye még ezekben a 

térségekben sem fogalmazódott meg, annak ellenére, hogy több éve jelen vagyunk mi, 

közösségfejlesztők. Ez minden bizonnyal betudható annak is, hogy mind a közoktatásból, mind 

a felnőttképzésből hiányzik az állampolgárrá való felkészítés, így hiányzik az a fajta 

gondolkodás is róla, hogy ezzel dolgunk van, erről ismereteket kell szereznünk ahhoz, hogy 

jobban tudjuk szervezni-vezetni az életünket. 

Ennek ellenére a tanulókörök nagyon sikeresek voltak. Nemcsak azért, mert sokan részt vettek 

bennük, és mert sok új ismeretet szereztek a résztvevők, hanem azért is, mert egy másféle 

gondolkodás indult meg a felnőttképzésről, ami felnőtt tanulássá alakult. A tervezés során több 

helyen is felmerült, hogy van-e nekik közük egyáltalán a felnőttképzéshez mint szervezőknek, 

megvalósítóknak és „tanároknak”? A tanulókörök végére rájöttek, hogy a felnőttképzés 

nemcsak az, ha valaki tanároktól szakmát tanul, hanem van egy informális része is, amit ők is 

tesznek szinte minden alkalommal, amikor összeülnek valamit közösen tervezni, vagy 

megvalósítani az elképzeléseiket. Emellett közösségi kezdeményezéseik is sokasodtak és 

erősödtek, hisz arra a sok emberre, akik bekapcsolódtak, már számíthatnak a települési 

közösségi munkák során, illetve ezzel segítséget is kaptak az aktív mag bővítésére. Elmondásuk 

szerint sokkal könnyebb volt az emberek megszólítása így, hogy egy konkrét tevékenységre 

hívták őket, mint amikor csupán közösségi beszélgetésre.” 

A közösség szerepe az egyén boldogulásában 

Történt már utalás arra, hogy a kapcsolati hálón csak akkor tudunk változtatni – hogy az 

áthidaló és összekapcsoló társadalmi tőke erősödjön, amelyek túlnyúlnak az egyén közvetlen 

közösségén –, ha nem csupán a szegénységben, a mélyszegénységben élő emberekkel 

dolgozunk. Fontos, hogy a településen élők széles köre, a teljes lakosság, az ott működő 

intézmények és a helyi hatalom is részese legyen a folyamatnak, kialakuljon a társadalmi 

szolidaritás települési szinten, az elzárkózás megszűnjön, az emberek ne sztereotípiákban 

gondolkodjanak. Felismerjék azt, hogy a mélyszegénység problémája mindenki problémája, 

nem csupán azoké, akik abban élnek. 

Az ilyen helyzetben lévő településeknél a szakembernek a település egészében kell elindítani 

közösségi mozgásokat, figyelve arra, hogy a jobb helyzetben lévők és a társadalmi helyzetük 

miatt kirekesztettek együtt gondolkodjanak a közösségükről. Azon települések esetében pedig, 

ahol már működik a közösség, arra kell összpontosítani, hogy a különböző csoportokat 

összehozzák egymással, elinduljon közöttük a rendszeres kommunikáció, az egyeztetés, és 

megszűnjön a csoportok kirekesztő magatartása. Ahol a mélyszegénységben élő emberek 

kimaradnak a település közösségi életéből, a legtöbb esetben ott is esik szó a szegénységben 

élőkről, a helyzetükön történő változtatás lehetőségeiről, ám a jobb sorban élők jobbára csak 

klisékben fogalmaznak meg megoldási lehetőségeket. A probléma ezekben az esetekben az, 

hogy az érintettek kimaradnak, őket nem kérdezik meg, nincs közös tervezés, beszélgetés a 

problémáról, így az ajánlott megoldások sem lesznek életszerűek. 
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„Az Itthon otthon vagyunk című projektben (Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület) az 

aktivizálást, a célcsoportok benntartását a közös tervezés segítette. Ennek alapját az adta, hogy 

az akcióterület több településén korábban is voltak már különböző civil kezdeményezések. A 

projekt ezekre (is) építve a település jövőjéről, a lehetséges fejlesztési irányokról szóló 

fókuszcsoportos beszélgetésekre hívta a helyi civileket, szakembereket, döntéshozókat és nem 

utolsósorban a mélyszegénységben élőket. Cél volt, hogy ezekből kiindulva rendszeressé váljon 

a közösségi tervezés, elinduljanak az ún. jövőműhelyek. Ezáltal azt remélték a megvalósítók, 

hogy egyfelől a helyi elit nyitottabbá, érzékenyebbé válik, másfelől a szegények is képesek 

lesznek aktívan bekapcsolódni a települési szintű interakciókba. A szegénységben élő 

célcsoport megszólítása, bevonása a közös tervezésbe a szociális munkás által kialakított 

bizalmi viszony révén működött. Ugyanakkor az esettanulmány tanulsága szerint „a 

mélyszegénységben élők ebben a léptékben nem tudtak érdemben megnyilvánulni, hozzászólni, 

kevés információval rendelkeztek a tágabb környezetükről”. Ezzel együtt azt sikerült elérni, 

hogy különböző települési rendezvények tervezésében és megvalósításában a szegények is részt 

vegyenek.”24 

Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a mélyszegénységben, szegénységben élő 

közösséggel külön munkára, de nem szabad, hogy itt megálljon a folyamat. Fontos, hogy 

megerősítsük a közösségüket, de az is fontos, hogy felkészítsük őket arra, hogy kilépjenek 

a saját közegükből – amit a lehető legkevesebbszer tesznek meg –, és képesek legyenek 

partnerként viszonyulni a hivatalokhoz, intézményekhez és a helyi lakosokhoz. Nyilván ehhez 

arra is szükség van, hogy ugyanezt a partneri viszonyt kapják vissza és ne alá-fölérendeltség 

alakuljon ki. Ez hosszú évek alatt felépített, tervezett és szakszerű fejlesztési folyamat 

eredménye tud lenni, amely települési szintű és szektorközi beavatkozással valósul meg.  

Általában a problémák kezelésére, megoldására egyéni stratégiákban szoktunk gondolkodni. A 

kultúránkból hiányzik a közösségben való gondolkodásmód. Mindenki külön-külön járja ki az 

utakat, megküzdi és „megharcolja” azt, ami neki jó. A közösségfejlesztési folyamatok során, 

amikor az emberek szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a problémáikkal nincsenek egyedül, 

hogy mások is ugyanazzal küzdenek, megerősödnek abban, hogy tegyenek és 

cselekedjenek a megoldásokért. Ahhoz, hogy idáig eljussanak, az elsődleges és legfontosabb 

szempont, hogy szóba álljanak egymással, leüljenek közösen tervezni, egyeztetni, a 

problémákat közösségi szintre emelni, kiépüljön a kommunikációs hálózat. Az első lépések 

megtétele mindig nehézkesen megy, egészen addig, míg ki nem épül a bizalom.  

A közösségnek ereje is van, ha többen akarják, ha összeadják az emberek a tudásukat, az 

erőforrásaikat, sokkal könnyebb megbirkózni a rájuk nehezedő feladatokkal, problémákkal. A 

közösségben kimondott szónak, felvállalt feladatnak mindig nagyobb súlya van, mintha azt 

csupán néhány ember hallja.  

Ugyanakkor a közösségi megoldások nehezebben születnek meg, mint az egyéniek, mert itt 

rendszeres egyeztetésekre, tervezésekre, értékelésekre van szükség. Ennek ellenére mégis 

                                                 
24 Áttekintés (…) (2014): 21. o. 



Esélyegyenlőségi módszertani útmutató – háttéranyag 

41 

 

megéri az időt rászánni, mert a hatása és eredménye sokkal mélyebb és tartósabb, mint az egyéni 

megoldásoké.  

A közösség fontos az egyén életében, mert a problémák, az ügyek megoldása mellett 

viszonyítási alapot is jelent. Ahhoz, hogy az emberek cselekvővé váljanak, tervezni merjenek, 

beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe, önbizalommal kell rendelkezniük. Ennek az 

önbizalomnak a kialakulásához ad viszonyulási alapot a közösség, hisz mindig másokhoz 

képest tudom meghatározni azt, hogy ki is vagyok én. Mind az egyénnek, mind a közösségnek 

a megerősödése a cselekvéseken, a közös cselekvéseken keresztül történik.  

Közösségfejlesztés a mélyszegénységben élő közösségekkel25 

Nincs recept arra, hogy hogyan is dolgozzunk a közösségekkel, a településekkel, a 

településrészekkel. Minden esetben a helyi viszonyokat kell alapul venni és azokat 

figyelembe véve lehet csak a megfelelő módszert, módszereket kiválasztani. Ahhoz, hogy 

ezt a fejlesztő szakember, majd a köré csoportosuló központi mag és szélesebb kör meg tudja 

tenni, az első és legfontosabb lépés annak a közösségnek a megismerése, akikkel dolguk van. 

Ez a feltérképezés egyrészt történik a már rendelkezésre álló dokumentumok, adatok, 

helytörténeti írások összegyűjtésével és tanulmányozásával. Másrészt a helyi intézmények, 

szervezetek, az ott élő emberek megkérdezésével, az emlékeiknek, az érzéseiknek, a 

viszonyaiknak a feltárásával. A közösségfejlesztő szakember és a közösségi aktivisták ezek 

alapján tudják elkészíteni a tervet, ami mentén haladni fognak a munkájuk során, és ez segít 

nekik megtalálni a megfelelő módszereket is.  

A közösségfejlesztési folyamatterv sohasem tekinthető véglegesnek. A cél állandó: hogy 

változás történjen a helyi emberek és egyéb szereplők aktív cselekvésén keresztül. Az ide 

vezető út és a módszerek folyamatosan változnak, a közösség akarata, és választása szerint. Épp 

ezért fontos, hogy a közösségfejlesztő rugalmas legyen, ne ragaszkodjon a saját 

elképzeléseihez, azonnal reagáljon a felmerülő igényekre.     

Megszólítás, bevonás, aktivizálás 

 „Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa olyan ügyekben, amelyek rá tartoznak.” 

(Tocqueville) 

A részvétel megteremtésének fontosságáról nap mint nap sokat lehet hallani. Fontos, hogy az 

emberek részt vegyenek a saját életükben, vagyis megteremtsék azokat a feltételeket, hogy 

beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe, annak résztvevői, aktív alakítói legyenek, ne csak 

passzív szemlélői, elszenvedői. A bevonás folyamatával teremtjük meg a részvétel lehetőségét.  

                                                 
25 Ez a rész az alábbi módszertani kiadványok felhasználásával készült:  Áttekintés (…)(2014); Molnár Aranka,  

Peták Péter, Vercseg Ilona (2014);Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben (2014) 
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„A valahová tartozás a részvételt magát is jelenti: részt veszek annak a közösségnek az életében, 

ahová tartozom. A részvétel az élet teljességére kiterjedő megnyilvánulás és létforma. Általános 

értelemben a részvétel az egyén és a közösség szintjén jelentkezik. 

Az egyén szintjén arról van szó, hogy az egyén maga is részt vesz saját életének irányításában, 

azaz felelősséget vállal önmagáért. A sodródás helyett a cselekvésre vállalkozik, mintegy 

megalkotja a maga életét, értékeket fogalmaz meg a maga számára, annak megfelelő célokat 

tűz ki, és társakat választva küzd e célok megvalósulásáért.  

A közösségi szinten a részvétel már az egymás és a közösség ismeretét és azon belüli 

kapcsolatait is jelenti. Jelenti továbbá az egymás iránti bizalmat, a kölcsönös támogatást és 

szolidaritást, a közös normákat és a viszonosságot.  Beszélhetünk részvételről a társadalom 

szintjén is, amikor a részvétel a társdalom interakciós és intézményes folyamataiban valósul 

meg. Politikai megközelítésben a részvétel a döntési folyamatok különböző szintjein való 

részvételt jelenti.”26  

Ahhoz, hogy a részvétel megvalósuljon, kellenek társak, információk és közös cselekvések. 

Nem mindegy, hogy milyen szándékkal vonjuk be az embereket. Csak látszatból tesszük, vagy 

valóban így is gondoljuk és számítunk rájuk, vagy még a látszatot sem kívánjuk fenntartani? 

Azt is el kell dönteni, hogy csak az ötletelésbe, a tervezésbe vonjuk be a helyieket, vagy a 

megvalósításba is, és mindennek milyen teret és rendszerességet biztosítunk.  

Ahhoz azonban, hogy valóban bekapcsolódjanak a helyi emberek a közösségi folyamatokba, 

az intézmények életébe, fontos, hogy minden a legnagyobb nyilvánosság előtt történjen. Ez 

nemcsak a rendezvényekre, a szolgáltatásokra vonatkozik, hanem a tervezői megbeszélésekre 

is. Ki kell alakítani a részvételek rendszerességét, így a találkozók rendszeressé válásával 

megkönnyíthető a helyi emberek bekapcsolódása.    

Aktív-és passzív bevonás 

A részvétel minősége alapján aktív és  passzív bevonásról beszélhetünk. 

Aktív a bevonás abban az esetben, ha folyamatba kapcsoljuk be az embereket. Számítunk az 

aktív részvételükre a tervezéstől kezdve a megvalósításon át az értékelésig. Nemcsak igényeket 

mérünk, hanem bevonjuk a cselekvésekbe is, mégpedig úgy, hogy mindegyiküknek van benne 

feladata.  

A másik a passzív bevonás. Ebben az esetben az emberek eljönnek a rendezvényekre, igénybe 

veszik az intézmények által kínált szolgáltatásokat, de az intézmény további életéből 

                                                 
26 Vercseg Ilona: Közösség és részvétel, - a közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlati elmélete. Hilscher 

Rezső Szociálpolitikai Egyesület és az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozata. 

Budapest, 2011. 33. p  
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kimaradnak. Nem kíváncsiak a fejlődésére, a kialakított viszonyaira. Csak egy fontos: minél 

magasabb színvonalú és jobb szolgáltatást nyújtson az intézmény, a többi a dolgozók feladata.  

Többféle szakmai érv hangzik el amellett, hogy a mélyszegénységben élők megszólításához és 

aktivizálásához más módszerekre és eszközökre van szükség, mint a társadalom más rétegei 

esetében. A közösségfejlesztés szerint a közösségfejlesztési folyamat fókuszában a 

bizalomépítés, a partnerségen alapuló párbeszéd megteremtése áll, ahol nincs alá-

fölérendeltség, a rendszeres közösségi beszélgetéseken, közösen tervezik a cselekvéseket, 

majd közösen cselekszenek akkor is, ha mélyszegénységben élő emberekkel dolgoznak együtt. 

A mélyszegénységben élő emberek eléréséhez és elköteleződéséhez ugyanezekre van szükség, 

a fő hangsúly azon van, hogy milyen minőségű az a folyamat, amibe bevonjuk az 

érintetteket, és mennyire tekintjük őket partnernek.  

Többféle módon lehet elérni a mélyszegénységben élő embereket, családokat. Információk 

gyűjtésével azoktól az intézményektől, akik kapcsolatban állnak a szegénységben élőkkel, 

esetleg megkeresni már lezárt társadalomfejlesztéssel foglalkozó projekteket és számba venni 

azokat az embereket, akikkel ők dolgoztak együtt, de a kiválasztott területen elindulhatnak 

közvetlen beszélgetések is az érintettekkel, de lehet azt a módot is választani, hogy közösségi 

rendezvények alkalmával kínáljuk fel a csatlakozás lehetőségét.  

Az első legfontosabb lépés a bizalom, és önbizalom építése. A bizalom megteremtésének módja 

a személyes beszélgetések kezdeményezésével kezdődik. Megtalálhatjuk az embereket 

intézmények kapcsolatain keresztül, vagy egyéb ajánlások segítségével, de ezt az első lépést, 

hogy felkeressük őket, nem hagyhatjuk ki. Odafigyelve rájuk, emlékezve a családjukra, az őket 

foglalkoztató problémákra vívhatjuk ki a bizalmukat, az elköteleződésüket a folyamat iránt. 

Van úgy, hogy elegendő egyszeri találkozás és már ekkor sem csupán kapcsolatfelvételre kerül 

sor, hanem kiépül az együttműködés, de időnként többszöri személyes beszélgetés szükséges 

ennek eléréséhez. Amikor már van egy csapat, akik hajlandóak a többiekkel leülni és közösen 

gondolkodni, megszervezhetjük az első közösségi beszélgetést. 

Az emberek aktivizálása úgy is történhet, hogy a különböző érdeklődési körökre és az 

egyénekben meglévő tudásra klubok szerveződnek. Gyakran derül fény ilyenkor arra, hogy 

vannak, akik egyes kézműves technikákhoz vagy valamilyen termék előállításához mesteri 

szinten értenek. Érdemes az így előállított termékekből kiállítást rendezni, megmutatni a 

településen élőknek is. Ezek az események megemelik az embereket, büszkék lehetnek 

magukra, erősödik az önbizalmuk azon keresztül, hogy megmutatták a tudásukat a többieknek 

is.  

Figyelni kell arra, hogy az önbizalom erősítése mellett a közösségi identitás is kialakuljon és 

erősödjön. Ha csak az egyének felkészítése történik meg, és az ügyeket nem emeljük a közösség 

szintjére, akkor egymás mellett, egymással jó barátságban lévő emberek lesznek egymás 

mellett, akik azonban nem tudnak közösségben gondolkodni.   
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Aktivizálás művészeti eszközökkel 

Részvételi színház – közösségi színház 

Az aktivizálásra, az ügyek iránti elköteleződésre használhatjuk a részvételi színházat is mint 

módszert. A részvételi színházi formák közül legismertebb a fórumszínház, melyet Augusto 

Boal brazil színházi szakember, rendező, politikus és népművelő módszerei alapján ismerik és 

használják szerte a világon. A fórumszínház alkalmas arra, hogy azok az emberek, akik kevésbé 

tudják magukat kifejezni, érzelmeiket elmondani írásban vagy szóban, a drámai cselekvéseken 

keresztül megtehessék azt, hisz az előadások során passzív befogadóból aktív résztvevőkké 

válnak. A darab szereplői általában nem profi színészek, hanem a közösség tagjai közül 

kerülnek ki, akikkel először megtanítják a színház nyelvét, majd összeállítanak egy darabot, 

ami az életükről, a problémáikról szól, és aminek vagy nincs megoldása, vagy negatív a 

kimenete. Először ennek a bemutatására kerül sor, majd a program műsorvezetője ezt követően 

elmondja, hogy megismétlik a történetet, de ekkor már a nézők bármikor megállíthatják a 

játékot és beléphetnek egy megoldással, elképzelhetik, hogy pozitívan alakulnak a dolgok és 

lesz megoldása a történetnek. Boal szerint, ha valakinek sikerül cselekednie és változást elérnie 

a színpadon az elképzelt szituációban – ami nyilván sok hasonlóságot mutat a valódi élettel  –, 

az pozitívabban áll a valósághoz is és elhiszi, hogy képes a változtatásra. 

Már Magyarországon is van néhány szakmai műhely, amely foglalkozik a fórumszínház 

elméletével és gyakorlati kivitelezésével. Fontos, ha ezt a módszert választjuk, vonjuk be ezeket 

a megvalósításba. A fórumszínházzal nem ér véget a munka, a folyamat folytatódik az aktívvá 

vált emberekkel. A közös játék, együttlét, közös munka során felszabadult pozitív élményekre 

építve tovább lehet haladni a társadalmi változás felé. 

„A „Tegyünk Együtt a szegénység ellen”– komplex társadalmi program Észak-Abaújban c. 

projektben (Dialóg Egyesület) két településen – Hidasnémeti, Tornyosnémeti – használták a 

fórumszínház módszerét a közösség mozgósítására, az emberek aktivizálására. A választott két 

település eltérő közösségfejlesztési előzményekkel rendelkezett, így a cél is különböző volt. Az 

egyiken a már működő közösségi folyamatba akartak új embereket bevonni, míg a másik 

településen új közösségi kezdeményezéseket akartak létrehozni, és ehhez használták egyik 

eszközként a fórumszínházat. 

A közösségfejlesztési múlttal rendelkező település esetében építettek a már feltárt problémákra 

és ügyekre, a másik helyszínen a fórumszínházat interjúzás előzte meg, amelynek 

eredményeképpen azonosították a településen élők által fontosnak tartott értékeket, 

problémákat és lehetőségeket. Ezeket a lépéseket a közösségfejlesztők tették meg, majd amikor 

már kirajzolódtak a problémakörök, beléptek a fórumszínház szakemberei.  

A fórumszínház résztvevőit a helyben élő közösségi munkások személyesen toborozták. Az 

egyéni beszélgetések mellett az egyik településen vásári komédiához hasonló zenés felvonulást 

is tartottak, amelynek segítségével invitálták a bekapcsolódásra a szereplőket. Ennek az 

akciónak is volt mozgósító ereje.  
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A fórumszínház által nyújtott élmények hamar elkötelezték a résztvevőket. Az intenzív 5 napos 

együttlét, a közös étkezések, egymás megismerése, a bizalom kiépülése, a közös élmények 

nagyon fontosak ebben, amihez társul a drámapedagógiai technikák kipróbálása, tanulása. 

Akkor kezd el működni a fórumszínház, amikor az emberek elkezdenek önmagukról beszélni.  

A megfogalmazott problémakörökből a résztvevők választották ki, hogy melyikkel 

foglalkozzanak. Az egyik településen a sztori alapja az volt, hogy az árvíz idején ki kinek segít. 

Adott egy munkanélküli házaspár, amelyben a férj és a feleség nincs azonos véleményen abban, 

hogy menjenek-e segíteni az árvízkárosult szomszédnak. A férj azonnal ugrana, de a feleség, 

aki az erősebb, visszatartja a párját. Ezt a történetet nem sikerült feloldani, mert túl sokan voltak 

a nézők, és nem lehetett a térszerkezetet sem úgy kialakítani, hogy a bevonódást elősegítse. 

A másik történet középpontjában az állt, hogy hogyan lehet egy önhibáján kívül nehéz sorban 

élő embernek támogatást keresni, bevonva ebbe a helyi embereket, lehetőségeket is. 

Eljátszották, hogy a polgármester nem ér rá a problémával foglalkozni, miközben a nézők 

között jelen volt a település polgármestere is. Itt egy széles résztvevői kör jött össze, ami 

kedvezett a fórumszínház kimenetének is. Az emberek bevonódtak, vita alakult ki, sőt 

csoportok is alakultak, amelyek a problémára megoldásokat dolgoztak ki. Ebben az esetben jó 

volt a terem berendezése, támogatta az aktív részvételt, illetve a közönség sem volt olyan 

létszámú, ami kezelhetetlenné tette volna ezt a helyzetet. A fórumszínházi egy hét után a benne 

résztvevők bekapcsolódtak a közösségi folyamatba, azóta is aktív résztvevői az 

eseményeknek.”27 

Kép és hang 

Aktivizálni az embereket a kép-hang módszerrel is lehet. Ennek során fényképezőgépet vagy 

kamerát adunk az emberek kezébe, akik egymásról, az életükről készítenek filmeket, fotókat 

bemutatva azt, hogy hogyan is látják ők saját magukat, a helyzetüket. Ez a módszer is kiválóan 

alkalmas azokban az esetekben, amikor az írás és a szóbeliség nem az erőssége annak a 

közösségnek, akikkel együtt dolgozunk, de a technikai eszközök segítségével kiválóan ki tudják 

fejezni magukat. Az így elkészült képekből aztán szervezhetünk kiállításokat, a filmekből 

filmvetítéseket, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, kialakul a bizalom, amire 

lehet építeni a folytatás során. 

Közösségi falfestés 

A Mural Painting (közösségi falfestés) módszere a közösségi művészetnek egy Közép- és Dél-

Amerikában honos formája. A közösség a helyzetét, a problémáit először szóban, később egyre 

inkább lerajzolható, képileg ábrázolható szimbólumokban jeleníti meg, míg végül a közösség 

tagjai üzenetüket egy nagy, közös falfestményen foglalják össze, teszik láthatóvá. 

Magyarországon a közösségi falfestést a Murál Morál Csoport próbálta ki először a 2007 

szeptembere és 2008 novembere közt megvalósuló „Utcai képzőművészet – életre keltett falak” 

                                                 
27Molnár Aranka, Peták Péter, Vercseg Ilona (2014): 23-24. o. 
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című ifjúsági projektje keretében, hátrányos helyzetű fiatalok hat csoportjával. A módszer 

lényege a közös gondolkodás és közös alkotás a csoporttagok teljes bevonódásával. A festés 

nem igényel művészi előképzettséget, a nagy méretben való képi megjelenítés által 

kiküszöbölhetők olyan hiányosságok, melyek az iskolában megszokott kisméretű, részletezett 

alkotásoknál kitűnnének, így mindenkinek sikerélményt nyújt a festmény elkészítése. 

A módszer előnyei: 

- bármilyen korosztállyal alkalmazható; 

- diszkriminációmentes: bármilyen kultúrájú, nemzetiségű, gondolkodású, szociális 

hátterű emberrel jól működik; 

- fontos egyéni készségeket, kompetenciákat fejleszt; 

- csoportszintű kompetenciákat fejleszt – közösségfejlesztő módszer; 

- a művészet eszközeivel fejezhetik ki magukat a résztvevők, a verbalitást ki lehet 

küszöbölni; 

- a közös alkotás maradandó, nyilvánosság elé kerülhet, páratlan élményt nyújt a 

csoportnak, alkotóknak; 

- az ifjúsági szakma minden területén alkalmazható, segítő szakmákba, nevelői, 

pedagógiai munkába könnyen beilleszthető.28 

A folyamat fenntartása 

A mélyszegénységben élők többsége nyitottabb, könnyebb megszólítani őket, mint a 

településeken élő középosztályba tartozó embereket, akik közül több a bezárkózó ember, aki 

magas kerítéssel veszi körül magát. A nehézséget inkább a folyamat iránti folyamatos 

elköteleződés fenntartása jelenti. Nem könnyű egy olyan folyamathoz elkötelezett embereket 

keresni, amelynek eredményét nem tudjuk megmondani előre, és azt sem, hogy meddig fog 

tartani. Ezzel szemben pedig ott áll ennek a folyamatnak az erőssége, hogy demokratikus alapon 

működik, mindenki fontos benne, mindenkire odafigyelnek, elmondhatja a véleményét. Ezek a 

dolgok pedig erősítik a bekapcsolódó emberek elköteleződését.  

Az első közösségi beszélgetésekre a témát a közösségfejlesztők viszik, a személyes 

beszélgetések, interjúk során tapasztaltakat osztják meg a megjelentekkel. Ezt követően a 

további közösségi beszélgetések témáit már a közösség választja meg, sőt, főszerepet játszik 

annak bemutatásában és az arra való felkészülésben is.  

Ha leülnek egymással beszélni az emberek, hamar rájönnek, hogy a problémáikkal nincsenek 

egyedül, sokan ugyanolyan helyzetben vannak, ugyanúgy élik mindennapjaikat, küzdenek 

egymagukban, magányosan a megélhetésért. A közös beszélgetés arra is rádöbbenti a 

résztvevőket, hogy másokhoz képest ők nem is annyira elesettek, vannak, aki tőle is rosszabb 

helyzetben élnek, vannak, akiknek nagyobb segítségre van szükségük. Azzal, hogy a közösségi 

beszélgetés során szembesülnek az emberek a problémáikkal, hogy kimondják azokat, 

megtörténik azok közösségi szintre emelése. Ezt követően a közösségfejlesztő vezetésével 

hozzálátnak a megoldások közösségi kidolgozásának és a cselekvési lépések 

                                                 
28 Katona Krisztina (2008): 28. o. 
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megtervezésének, majd a tényleges cselekvéshez. Ez a folyamat hozzájárul a csoporton belüli 

szolidaritás létrejöttéhez is. 

Az önbizalom erősítése, a közösségi identitás központi jelentőséggel bír az elesett 

csoportoknál, és elsődleges célja a közösségfejlesztésnek, amelyre léteznek különböző 

módszerek. Az önbemutatás során, amely először a saját közösségben, a közösségi 

beszélgetéskor történik, feltárják múltjukat, megismerik és közössé teszik gyökereiket, közös 

történelmüket. A problémák megoldása során előállnak olyan helyzetek, amikor már nem lehet 

külső információk, erőforrások bevonása nélkül továbbhaladni. Ezekben az esetekben a 

közösség felkészül a feladatra: hogyan mutassák be magukat, hogyan fogalmazzák meg, hogy 

kicsodák is ők, mit mondjanak magukról, ha meghívott vendég érkezik, vagy ők mennek 

képviselni a csoportjukat. Ekkor kerül sor a közösséghez tartozás megfogalmazására, mely által 

mélyül a közösségi identitás. Az alkalmak gyakorisága növelhető vendégek fogadásával, vagy 

más közösségek meglátogatásával, az ún. szomszédolással, vagy látóutak szervezésével. 

Ezeknek a találkozásoknak az alkalmával szerephez jutnak a közösség tagjai, ezáltal nagyot 

nőnek a közönség szemében, és önmaguk előtt is.  

Az önbizalom erősítéséhez hozzájárulnak a közösségi beszélgetések is, ahol figyelnek az 

egyénre, fontos és számít a véleménye, a közösség tervei között megjelenik az ő elképzelése is. 

Szerephez jutnak az emberek, feladatuk lesz, amelyet kifelé is meg tudnak mutatni és ezzel 

bizonyítani, hogy ők is képesek a cselekvésre.   

A közösséghez tartozás cselekvő viszonya a közösségi munkában való részvétellel érhető 

el, amihez szükséges, hogy a közösség tagjai ismerjék egymást és a közösséget, valamint 

legyenek kapcsolataik a településen. Mindennek létrejöttéhez a közös ügyek feltérképezésére 

és az együttes cselekvésre van szükség, amely során elindulnak a közösségi önsegítő 

folyamatok, az önszerveződések széles tára alakul ki, biztonságot és védettséget jelentő 

kapcsolatok alakulnak ki.         

Együttműködés építése a település lakossága között 

A különböző manuális klubok, körök kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

mélyszegénységben élők és jobb sorsú társaik együtt tevékenykedjenek, és közben 

közelebb kerüljenek egymáshoz. Ha a klubot vezetők figyelnek arra, hogy ezeken az 

alkalmakon az együtt jelenlévők a kézművességen túl másról is beszéljenek egymással, 

időnként felvetnek olyan közös témákat, amelyek a közös tervezés és cselekvés felé vezetnek, 

lehet változásokat elérni. A bevonás egyik ismérve, hogy kölcsönösségi alapja van a 

cselekvéseknek, mindenki egyenrangú félként vesz részt benne, mind a munkában, mind az 

erőforrások felkutatásában és megszerzésében, így a mélyszegénységben élő emberek is. 

Az előítéletek nagyon mélyek a helyi közösségeken belül. Az emberek a hozzájuk 

hasonlóakkal barátkoznak, velük járnak egy társaságba, kevésbé keverednek a különböző 

társadalmi csoportokhoz tartozók. A szolidaritás a legtöbb településen hiányzik, ami nemcsak 

a lokális szintre jellemző, hanem társadalmi szinten is ezt tapasztalhatjuk, hisz évtizedek óta 
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jelen van a kirekesztés, a sztereotípiákban való gondolkodás, amelynek feloldását a szélesebb 

társadalmi közeg sem támogatja.  

A társadalmi szolidaritás kiépülésének, az elzárkózás felszámolásának a sztereotípiák 

lebontásának módja, hogy kommunikáció teremtődjön az emberek és a különböző 

csoportok között. Az ellenállás, a különböző negatív feltételezések ugyanis abból fakadnak, 

hogy nem ismerik egymást az emberek, csak elképzeléseik vannak arról, hogy milyen is lehet 

a másik, de valódi tapasztalataik nincsenek, mert nem állnak egymással szóba. A 

kommunikáció elindítása sohasem egyszerű, de ebben az esetben, amikor mélyszegénységben 

élőkről és nem szegénységben élőkről van szó, még nehezebb. Egyetlen meghívásra, vagy 

meghívó kiküldésére nem fognak eljönni az emberek a találkozókra, a közösségi 

beszélgetésekre. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek ezek a találkozók, el kell érni a csoportok 

véleményformálóit. Ha feltérképeztük a település helyi társadalmát, s a különböző csoportokat, 

a következő feladat ezekben a csoportokban a hangadókat megtalálni, és bevonni őket a 

szervezésbe. A továbbiakban a különböző csoportokat ezek a hangadó emberek mozgatják, 

szükség esetén a közösségfejlesztő útmutatása mellett. A kulcsemberek rendszeresen 

találkoznak, egyeztetnek és mindig a találkozókon történt megállapodások szerint 

cselekszenek.  

Az együttműködés kezdeményezése a településen a mélyszegénységben élők és nem 

mélyszegénységben élők között történhet úgy is, hogy eleinte külön-külön dolgozik a 

közösségfejlesztő a két társadalmi csoporttal. Ezek a külön zajló közösségi beszélgetések 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy felkészüljenek a csoportok a találkozásra, a közös 

gondolkodásra, és a közös munkára. Nagyon kell figyelnie a szakembernek arra, hogy a két 

csoportban zajló közösségi beszélgetéssel ne az ellentéteket, a különállást erősítse, hanem az 

együttműködés létrejöttét készítse elő.   

Önkéntesek – a folyamat fenntartásának zálogai 

A közösségfejlesztési folyamat célja, hogy a helyi emberekből helyi hálózat épüljön, amelyet 

a folyamatot támogató és abban résztvevő és elköteleződő önkéntesek alkotnak. Az önkéntesek 

erőforrásokat mozgósítanak, gyakran olyanokat, amelyek eddig rejtve voltak a közösség előtt, 

másrészt zálogai annak, hogy a projektek által elindított folyamatok fennmaradjanak, tovább 

működjenek.  

„A „Bodrog-menti felzárkóztató program” című projektben (Zöld Kör – Életfa Egyesület) 

Kenézlőn valósult meg egy önkéntesek által működtetett játszóház.  

Kenézlő bodrogközi település, ahol a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Kevés a 

munkahelyek száma, az emberek a közmunka mellett igyekeznek alkalmi munkát vállalni, 

amennyire a korlátozott feltételek között lehetséges. 

 Az elkészült interjúkból kiderült, hogy a lakosok száma csökken, egyre inkább elöregedő a 

település, a továbbtanuló fiatalok már nem jönnek vissza a településre. A helyben maradt 

fiataloknak többnyire se munkahelyük, se szórakozási lehetőségük nincs. 
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 A program során kiképzett közösségi munkás-önkéntes koordinátorunk 2012. tavaszán azzal a 

kéréssel fordult a szakmai stáb felé, hogy segítsünk megvalósítani egy játszóházat a nyári szünet 

idejére. Itt kezdődött minden.  

A játszóház előzménye: a Bodrog-menti Felzárkóztató Programot megelőző korábbi években 

Biztos Kezdet program valósult meg a településen, és a programon belül volt lehetőség és 

anyagi támogatás játszóház szervezésére a nyári szünidőre. 

A kiinduló helyzet az, hogy rendelkezésre állt kilenc munkanélküli hölgy, akik szabadidejükben 

valami hasznosat szerettek volna tenni. A korábbi Biztos Kezdet által támogatott játszóházban 

együtt dolgozó csapat továbbra is tartotta a kapcsolatot egymással, folyamatos volt köztük a 

kommunikáció. A játszóházhoz a helyiséget a görög katolikus egyház biztosította, a 

felszerelésről azonban gondoskodni kellett. Elkezdődtek a csapatmegbeszélések heti 

rendszerességgel, akár hetente több alkalommal is. Az egyik legfontosabb feladatunk volt, hogy 

tisztázzuk a Bodrog-menti Felzárkóztató Program szerepét, mit várnak tőle a csapat tagjai, 

miben tudna a program segíteni. A kis csapat elsősorban anyagi támogatást várt tőlünk, 

másodsorban pedig szakmai segítségnyújtást, figyelemmel kísérést, mentorálást. Amit mi 

ajánlani tudtunk, az természetesen a szakmai segítségnyújtás, megbeszélések szervezése, 

valamint a játszóházban dolgozó csapat minden tagjával önkéntes szerződést kötése. Nem mi 

hozzuk az anyagi támogatást, hanem segítünk azokat közösen megtalálni. A csapat rábólintott. 

Elindult az igényfelmérés a településen a gyerekek és szüleik irányában, melyből kiderült, hogy 

hatalmas igény van egy ilyen típusú helyre. Számos megbeszélés előzte meg a játszóház 

megnyitását, amelyeken felosztottuk egymás között a feladatokat, mindenki szerepet vállalt az 

előkészületi munkákban. Játékok, felszerelések, felajánlások érkeztek a lakosság felől, amint a 

településen híre ment, hogy hamarosan lesz játszóháza Kenézlőnek. A játszóházban 2012 

nyarán naponta átlagosan 25-30 gyerek fordult meg. A nyitvatartási idő reggel 8 órától délután 

16 óráig tartott. A sikere akkora volt, hogy 2013 nyarán is megvalósult a játszóház, igaz, ekkor 

már új, kicserélődött csapattagokkal, de újból sikert aratva. A játszóház híre átlépte a település 

hátarait, híre ment az egész térségben, így eljutott a Magyar Vöröskereszthez is, amely 

játékadományával hozzájárult a még sikeresebb és még boldogabb működéshez. 

A játszóház sikerességén felbuzdulva, a csoport tagjai úgy döntöttek, szeretnének még inkább 

a falu felé nyitni, megszólítani a helyben élő embereket. A kenézlői csapat közel kétéves, 

sikeres együttműködésének következményeként felmerült az igény a formalizálódásra, 

bejegyzett civilszervezet létrehozására. Egyrészt azért, hogy a felmerülő rengeteg ötletet (helyi 

értékek felmérése, kiállítások, rendezvények szervezése) önállóan, a település vezetőségétől 

való függőség megszüntetésével valósíthassák meg. Másrészt úgy vélték, a csapat megérett 

arra, hogy a szerveződés egy újabb lépcsőfokára lépjen. A heti rendszerességgel szervezett 

találkozókon végigbeszéltük az egyesület alakításának lépéseit, az ebben rejlő lehetőségeket és 

veszélyeket, feladatokat, felelősségeket. 2013 novemberében megtörtént az első alakuló ülés. 

Ez alkalommal a település vezetősége is jelezte kapcsolódási szándékát. 2014 elején új alakuló 

ülésre volt szükség, mert kicsúsztak a beadáshoz szükséges határidőből. Itt a falu vezetése már 

nem képviseltette magát. Mindeközben a kis csapat tovább folytatta munkáját. Kapcsolódtak a 
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helyi iskola sportprogramjához, újabb tagok csatlakoztak hozzájuk, beindult a bolhapiac 

szervezése, képzésen, csapatépítésen vettek részt, s egyre sürgetőbbé vált a megalakulás.”29 

Közösségi tér 

A közösségfejlesztés, a közösségi munka egyik alapszükséglete a közösségi tér megléte. 

Kell egy hely, ahol az emberek összejöhetnek, ahol leülhetnek beszélgetni és tervezni, s amely 

tér ezzel hozzájárul a közösség kialakulásához és megerősödéséhez. Ez a tér a cselekvések egy 

részének helyszínéül szolgál, itt lehet gyerekprogramokat szervezni, kézműveskedni, tanulni, 

képzéseket megszervezni, és mindazt, amit a közösség megtervez és megvalósít.  

A közösségi terek gyakran kapcsolódnak egy-egy intézményhez, amelyek különböző 

szolgáltatásokat nyújtanak a helyi lakosság, az intézményt használók számára. Mi, 

közösségfejlesztők, különbséget teszünk a szolgáltatások és a közösségi alapú szolgáltatások 

között.  Peták szerint: 

„Fontos, hogy helyben, a településen legyen, hogy valós szükségletekre érdemben reagáljon, 

hogy az önkéntesség szerephez jusson, hogy erőfeszítéseket tegyen az érdekeltek körének 

bővítésére, hogy építsen helyi erőforrásokra, hogy a közösség szolidaritása, összetartozása 

megnyilvánulhasson benne, vagy a közösség saját kezdeményezése legyen. Közösségi alapú 

szolgáltatásról akkor beszélünk, ha arra a közösségnek befolyása van és érzelmileg is azonosul 

vele, a sajátjának érzi.”30 

A „Tegyünk együtt a szegénység ellen!" – komplex társadalmi program Észak- Abaújban c. 

projekt (Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület) az akcióterület mind a kilenc 

településén alakított ki settlement típusú közösségi házat. Ezek hátterét a megvalósító szervezet 

által a térségben korábban végzett közösségfejlesztési munka adta. A koncepció szerint a 

nyitott, mindenki számára elérhető közösségi terek adták a közösségfejlesztési tevékenységek 

központját, a különböző programok, szolgáltatások helyszínét. Cél volt, hogy folyamatos 

bekapcsolódási és kezdeményezési lehetőséget biztosítsanak a helyi emberek és közösségeik 

számára. A settlement házak önkormányzati vagy egyházi tulajdonú ingatlanokban kaptak 

helyet. Ezeket a projekt költségvetéséből bővítették, felújították, berendezték. A házak és a 

bennük működő klubok fenntartását humán szolgáltatói szerződés keretében hét községben 

helyi civil szervezet, egy-egy településen a művelődési ház, illetve helyi nonprofit kft. látta el. 

A „settlement-vonulatot” képviselve ezeknek a házaknak komplex funkciójuk volt, nagy 

hangsúlyt fektetve a közösségi bevonásra, a közösségi hely biztosítására és a programok, 

klubok szervezésére. A házakat bázisként használva egyéni tanácsadást nyújtottak, többféle 

tematikus klubot (pl. életvezetési, önismereti, alkotó klub) működtettek, teadélutánokat 

szerveztek, de a settlement házak adták a helyszínét a fórumszínháznak, a nyári napközinek és 

a sporttevékenységeknek is. A kilenc ház napi működése különbözött egymástól, az elért 

célcsoport, a programok és szolgáltatások településenként eltérőek voltak. Az alig 100 fős 

Pányokon például elsősorban az idősek látogatták a közösségi házat. Telkibányán a fő profil a 

                                                 
29A Bodrog-menti (…) (2014): 29-30. o. 
30 Molnár Aranka, Peták Péter, Vercseg Ilona (2014): 42.o. 
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kertészkedés, növénytermesztés volt, de működött varrókör is. Tornyosnémetiben az „integrált 

közösségi szolgáltató térben” (IKSZT) kapott helyet a settlement ház. Itt szerencsésen 

összeértek a fejlesztések, ugyanakkor a 300 fős Abaújváron párhuzamosan működött az IKSZT 

és settlement ház.”31 

„A settlement egy olyan közösségi központ, mely egyszerre több célt valósít meg. Hozzájárul 

a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek nyújt teret, segíti 

a szociális problémák megoldását, információt nyújt, és segíti a különböző emberek, csoportok 

és közösségek közötti kommunikációt, a lakosság életminőségének javítását. Szolgáltatásait 

szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. A settlement 

konkrét lépéseket tesz a már meglévő kezdeményezések, szerveződések megerősítésére, a 

helyi közösségi erők integrálásáért, a társadalmi párbeszéd megszerveződéséért. Így a 

helyi közösségi élet strukturáltabbá és szolidárisabbá válik, új mozgások indulnak be a 

közéletben, új fiatalok vonódnak be közösségi alapú programok szervezésébe, esetleg helyi 

igény és akarat alapján közösségi alapú szolgáltatások szerveződnek. Az igazi önszerveződést 

nemcsak a helyi programszervezés lehetősége, hanem a szervezett helyi közösségi 

érdekvédelem is motiválja. A settlement típusú működésben a helyi közösségi színteret vagy 

szomszédsági központot működtető helyi szervezetet az önkormányzat megfelelő szerveivel 

való együttműködésen felül egyetemisták és önkéntesek segítik. Számos szolgáltatást nyújthat 

egy settlement, azok tervezésében és megvalósításában alapvető szempont a helyi közösség 

igénye, szükségletei és az érintettek részvétele. (…)Lényeges, hogy szolgáltatásai nem ágazati 

elkülönülésben, hanem komplex módon, a különböző szakmák és az érintettekből szerveződő 

önkéntesek, civil szervezetek szoros együttműködésében valósulnak meg. A settlement eszme 

jegyében a hangsúly a szolgáltatások esetében azon van, hogy ne csak szakemberek és szakmai 

intézmények szolgáltassanak, hanem az érintettek is – az ő segítségükkel. Az ügyes-bajos 

dolgok intézésétől a megszervezett gyerekfelügyeleten át a beteglátogatásig széles a skála, és 

alkalom nyílik a közösség erőforrásainak mozgósítására.”32 

„A »Hét falu – egy hálózat.« Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán c. 

projekt (Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa) az akcióterülethez tartozó településen 

létrehozott közösségi házat. A kilenc „Hétfalu” közösségi ház önkormányzati tulajdonban volt, 

a projekt keretében felszerelték azokat, kialakították az infrastrukturális hátteret, finanszírozták 

a működést. A házak folyamatos nyitva tartással (hétköznap 9-17 óra között) fogadták az 

ügyfeleket, de esténként és hétvégeken is helyet adtak különböző programoknak. A 

settlementek alacsonyküszöbű szolgáltatásokat (elsősorban szociális ügyintézést, az 

információnyújtást és tanácsadást) biztosítottak, az igénybevételnek nem voltak feltételei. A 

megvalósítók szerint a settlement ház az a kiindulási pont volt, ahová a kapcsolatfelvétel, a 

terepmunka során »bevitték« az embereket, s ha már »bent voltak«, megkezdődhetett velük 

egyfajta szociális, közösségi munka. Olyan szabad térként értelmezték a közösségi házat, ahol 

vannak ugyan szervezett programok, de fontosabb, hogy oda bármikor, bárki bemehet. Példa 

erre a hevesaranyosi közösségi ház, ahová a közmunkások ebédszünetben bejártak 

                                                 
31 Áttekintés (…)(2014): 25-26. o.  
32Giczey Péter (2012): 17–18. o. 
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pingpongozni, és az őket ellenőrző polgármester is csatlakozott néhány alkalommal. A 

gyerekeik iskola- vagy óvodabuszát váró bükkszentmártoni szülők délutánonként a közösségi 

házban beszélgettek legalább a gyerekek megérkezéséig. Minden találkozás, »belépés« 

lehetőséget nyújtott a folyamatos kapcsolattartásra, a problémák megbeszélésére. A közösségi 

házakban különböző klubok, csoportok működtek (kézműves, ifjúsági klub, praktika klubok), 

délutánonként a gyerekeket fogadták. Ezek fontos eszközei voltak a projekt más 

tevékenységeibe történő bevonásnak is (pl. pályaorientációs tréningek, felzárkóztató és OKJ-s 

képzések, civil műhely). A közösségi házaknak településenként közel azonos heti programot 

alakítottak ki (ezek egészültek ki egyedi, alkalmi programokkal).”33 

A segítésről 

„Ha eliten azokat értjük, akikben a közösség céljai tudatosan kiformálódnak, és szociális 

érzéken pedig a közösség élete és érdekei iránt való helyes érzéket, akkor alig kételkedhetünk 

abban, hogy az elit legfontosabb erénye valóban a szociális érzék.”34 Ezzel szemben az elit és a 

szociális érzék jelentése a mi valóságunkban másfajta értelemben jelenik meg. Elit alatt a 

társadalom vezető rétegét értjük, szociális érzék alatt pedig nem a közösség élete és érdekei 

iránti elkötelezettséget – ennél jóval szűkebben értelmezzük: a tőlünk társadalmilag 

alacsonyabban, rosszabb helyzetben lévőkkel szemben megnyilvánuló érzést. Ez a felfogás a 

közösségfejlesztés szemszögéből mindenképp vitatható, ugyanis ebből a felfogásból 

táplálkozik az az elképzelés, hogy a társadalmat, az ezt alkotó embereket és egyéneket el kell 

látnunk, segítenünk kell, gyámkodni és atyáskodni kell felettük. Szemben azzal a nézettel, 

amely a középpontba a képessé válást helyezi célként, annak a képessé tevő folyamatnak a 

révén, amelyben az emberek megtanulják saját problémáik felismerését, érvényesítését vagy 

megoldását, a társadalmi és önfenntartó folyamatokban való cselekvő részvételt, mely által 

közelebb jutnak saját életük irányításához. 

Ezt a fajta segítést, a közösség képessé tételét tartja az elesettekkel való törődés üdvözítő 

útjának Paulo Freire is, mégpedig a közösségi tanuláson keresztül. Bibóval ellentétben ő 

elnyomókra és elnyomottakra osztja a társadalmat, ahol az elnyomottaknak szánja azt a 

feladatot, hogy felszabadítsák mind önmagukat, mind az elnyomóikat. Az elnyomóknak 

ugyanis sohasem lesz célja ezt a fajta igazságtalanságot megszüntetni, hiszen akkor az életüket, 

a társadalomban elfoglalt helyükre magyarázatot adó jótékonyság érzését nem élhetnék át. „A 

valódi nagylelkűség pontosan abban nyilvánul meg, hogy küzdünk azoknak az okoknak a 

radikális megszüntetéséért, amelyek a hamis jótékonyságot fenntartják.”35 

A jótékonykodás, nagylelkűség az elnyomók helyzetét és viselkedését is mintegy legitimálja, 

hiszen ők jó emberek, megteszik azt, amit tehetnek, adományoznak. Az emberi természet olyan, 

hogy amint az elnyomottaknak lehetősége lesz a változásra, kitörve régi életükből, azonnal 

elnyomókká válnak, elérve ezzel a vágyott állapotot.  „Szabad emberré válni számukra nem azt 

                                                 
33Molnár Aranka, Peták Péter, Vercseg Ilona (2014): 47-48.o. 
34 Bibó István, 2004 (1942): 417. o. 
35 Freire, Paulo (2003 (1972)): 398. o.  
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jelenti, hogy agrárreformot követelnek, hanem az, hogy földre tegyenek szert, és földbirtokossá 

válva ők parancsolhassanak más munkásoknak.”36 

Láthatjuk, hogy mind az elnyomók, mind az elnyomottak félnek a szabadságtól, ezért nem 

merik vállalni azokat a kockázatokat, és azt a felelősséget, amely a szabadsággal együtt jár. 

Ahhoz, hogy ne rémüljenek meg a szabadságtól, tudjanak vele élni, és vágyjanak rá, meg kell 

tanulni az abban való eligazodást és mozgást. Mindez csak közös tanulással, összefogással, 

szervezett és tudatos cselekvéseken keresztül valósulhat meg. A közösségfejlesztési folyamat 

ilyen szervezett, tudatos közös tanulási alkalmakból épül fel. Kérdésként vetődik fel, hogy az 

ilyen tanulási folyamatoknak vannak-e pedagógiai vonatkozásai? Freire szerint a forradalmi 

vezetők, akik azt vallották, hogy az elnyomottaknak el kell fogadniuk a felszabadításukért 

vívott harcot, ezzel elismerték, hogy ennek a harcnak van pedagógiai vetülete is.”37 

Összegzés 

A közösségfejlesztés nem tudja önmagában kezelni a szegénységet, de mint hozzájáruló 

foglalkozás, más szakmákkal együttműködve és a fejlesztéshez szükséges feltételekkel 

rendelkezve, hatékonyan tudja a problémákat kezelni, s alkalmas arra, hogy pozitív 

változásokat érleljen meg a helyi közösségben. Fontos, hogy a közösségfejlesztés 

szemléletmódja és a közösségi munka is megjelenjen a szegénységben élőkkel végzett munka 

során, hogy a szociális ellátás mellé az önálló életre képessé tevő/váló alternatíva is érvényt 

szerezhessen a változást igénylő emberek életében.   

Fontos kérdés lesz az elkövetkező időkben, hogy tudunk-e együttműködni, együtt gondolkodni 

a településeken a térségekben? A szakemberek, az intézmények össze tudnak-e fogni a változás, 

a változtatás érdekében? Mindehhez arra van szükség, hogy a szakmák, a szakemberek 

rájöjjenek, hogy különböznek a többi szakmától, de egyenrangúak egymással, egyik szakma 

sem áll a másik fölött. Csak ebben az esetben lesznek sikeresek a változásra irányuló 

beavatkozások, különben elmennek egymás mellett a fejlesztési programok, párhuzamosan 

futnak ügyek, amelyek a nem kommunikálásnak köszönhetően nem erősítik egymást, hanem 

inkább kioltják egymás hatásait. 

Minden közösségi munkának az alapja a sok személyes találkozás, a személyes beszélgetések, 

a bizalom kiépítése, majd a problémák, az aktuális ügyek közösségi szintre emelése. Fontos, 

hogy a folyamatban résztvevő különböző csoportokat felkészítsük az egymással való 

együttműködésre, hogy az valódi párbeszéd legyen. 

  

                                                 
36Freire uott, 399. o.   
37Molnár Aranka (2015): 23-24. o.   
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Gyakorlatok/praktikák  

A továbbiakban a megcélzott területek, intézmények és tevékenységek lehető legszélesebb 

skálájáról igyekeztünk gyakorlat, leírásokat válogatni. Nem szükségszerűen tökéletes 

gyakorlatokat, sőt olykor csak kísérleteket, jelzést arra, hogy el tudott indulni valami. A példák 

sora folytatható és folytatandó, a lényeg, hogy az olvasó megtalálja benne a bátorítást, az 

átvétel, az adaptáció, a kapcsolatfelvétel és az elgondolkodás lehetőségét.  

A bevezetőben említett dilemmákra, kihívásokra talán a legjobb példa az alábbi:  

Pécsett a Világörökségi helyszínen, a Cella Septichora Látogatóközpontban 

rendszeresen fogadnak gyerekcsoportokat különféle, római kort megidéző 

foglalkozásokra, rendhagyó történelemórákra. Többször előfordult, hogy hátrányos 

helyzetű diákok vagy autista gyermekek is érkeztek hozzájuk. Eleinte nem kis szorongást 

okozott, amikor ilyen csoportok bejelentkeztek. Kétségek merültek fel, hogy ugyanazt 

kell-e tenniük, mint az egészséges vagy normál életkörülmények közt élő társaikkal. 

Kell-e más szempontból megközelíteni a témát? Szükség van-e speciális módszerekre, 

illetve képesek-e alkalmazni ezeket a módszereket? Az ilyen helyzetekben a kísérő 

pedagógusok sokat segítettek támogatásukkal, amikor arra biztattak, hogy nem kell 

erőlködni, csak természetesen, és talán kicsit jobban odafigyelve érdemes velük 

kommunikálni. A foglalkozásokon pedig valóban azt tapasztalták, hogy nincs különbség 

egészséges, beteg, mélyszegénységben élő, vagy valamely etnikai kisebbséghez tartozó 

diák között, hisz ugyanazzal a kíváncsisággal, tudásszomjjal érkeznek. Sőt, sok esetben 

azt tapasztalták, hogy a sérült gyermekek sokkal érdeklődőbbek és nyitottabbak. A 

foglalkozásvezetők részéről talán kicsit több türelemre volt szükség, de megérte, mert a 

gyerekek visszajelzése alapján elmondhatják,  hogy számukra is élményt nyújthattak, 

tudást közvetíthettek. 
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Avasi Közösségi Kávézó 

 

A gyakorlatot megvalósító  

program/szervezet/intézmény/önkormányz

at stb. neve 

Dialóg Egyesület 

http://dialogegyesulet.hu/ 

 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet   

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil  

egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy (50 

fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

Avasi Közösségi Kávézó hátrányban élő 

önkénteseinek bevonása, képessé tétele a 

közösségi munkában 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Hátrányban élő, évtizede munkanélküli helyi 

lakosok bevonása a közösségi munkába 

elengedhetetlen, hiszen:  

 az itt élők a legnagyobb erőforrásai a 

településnek, 

 azon közösségi terekben tud 

megvalósulni a közösségi munka, ahol 

nincs kirekesztés. 

A régóta munka nélkül élők képessé tétele a 

védett környezetben lévő munkavállaláshoz az 

önkéntesség, mely elősegítheti a nyílt munkaerő- 

piacon való későbbi megjelenést is. A 

Kávézóban folyamatos pozitív értékek 

hangsúlyozása, erősítése, motiválása a közösségi 

működtetés során és a klubokban, 

önszerveződésekben való részvétel során valósul 

meg. A Dialóg Egyesület kollégái meglátták és 

erősítették több hátrányban élő személyes 

tulajdonságai közül azokat, melyektől újra 

értékes embernek kezdték magukat érezni, és 

kulcskompetenciáik erősödtek. Az önkéntes 

munka során önismeret mélyítése, önbizalom 

növelése, előítéletek, sztereotípiák leküzdése 

hangsúlyos. 

Kezdeti folyamatban: munkaerő- piaci tréningen 

vettek részt, ahol megismerkedtek a Dialóggal, 

http://dialogegyesulet.hu/
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más önkéntesekkel, a Kávézóban folyó munka 

önkéntes lehetőségeivel.  Hosszan tartó folyamat 

eredményeként több kezdeményezésben 

önállóvá váltak, aktívak, jó néhányan a 

munkaerőpiacon is állásba álltak, önkéntességük 

folyamatossága mellett.  Közösségi munkás 

képzés elvégzése után, és az önkéntesség során, 

a közösségi folyamatok megértésére, technikák 

alkalmazására váltak képessé. 

Milyen erőforrásokat igényel? Képzés, egyéni és közösségi mentorálás, 

közösségfejlesztési folyamatban való részvétel 

biztosítása, önszerveződésekben élmények, 

tapasztalatok szerzése közösségi szemléletű stáb 

támogatásában  

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás) 

A közösségi munka eredményeképpen a 

hátrányban élő önkéntesek, közösségi munkába 

történő bevonása, képessé tétele során teljes 

értékű tagjaivá válnak a társadalomnak, a helyi 

közösségnek megbecsült erőforrásai és sok 

esetben vissza tudnak térni a munkába az 

állampolgári kompetenciák fejlesztésének 

köszönhetően.  

Kontakt személy a programnál Szabó Adrienne  

Jó gyakorlat leírója Sélley Andrea 

Munkacsoport esélyegyenlőségi 

Buktatók – Feltételek:  

 hangsúlyos Dialóg identitás, amely az önkéntesség időszakában kizárólagos kapcsolati 

hálót jelent az egyén számára, egyfajta „burokban” lét –  javasolt: a védett környezetből 

fokozatos kivezetés, egyéni és közösségi támogatás során;  

 alacsony mentális szint – fokozatos bevezetés a felelősségi szintekbe; 

 önkéntesség vs. fizetett munka – gyakran nem akar a védett környezetből kiszakadni – 

félelmek leépítése alkalmi munkavállalással, közfoglalkoztatással;  

 keveredik az önkéntesség és a munkavállalás értéke; 

 az önkéntes gyakran éhezik, nem megoldott a megélhetése, viszont az adományokkal 

nincs hosszú távra megoldva a létbizonytalansága, sőt a képessé tételi folyamata ellen 

hat! - mentorálás szabályainak, kereteinek pontos tisztázása, önkéntesek elengedése, 

kötődés csökkentése a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében 
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Országjáró múzeum Projekt 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Magyar Nemzeti Múzeum 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami: EMMI 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

országos múzeumok társadalmi 

szerepvállalása, múzeumi ismeret- és 

élményátadás falak nélkül, külső helyszínen 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* ORSZÁGJÁRÓ MÚZEUM projekt: 

Gömbsátor 8 vidéki helyszínen 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országjáró 

projektje 2016-ban az I. világháborúhoz 

köthető témával valósult meg pályázati 

forrásból, számos közgyűjtemény szakmai 

támogatásával, az Országos Széchényi 

Könyvtár társrendezésében. 

„Többes számban. Az I. világháború 

mindennapjai és a háborús mindennapok 

valósága” címmel rendhagyó térben 

rendhagyó kiállítás: egy 18 méter átmérőjű 

gömbsátorban merész és modern kiállítási 

ötletek, szimbolikus installációban valós és 

virtuális tartalmak, műtárgyak és 

látványattrakciók egyedi ötvözetei fogadták a 

látogatót. 

A tárlaton a háborúba került közember és a 

háborús propaganda, az I. világháború 

kegyetlen mindennapjai idéződtek meg, 

egészen váratlan és szokatlan módon. 

A nem mindennapi tárlat több száz eredeti 

műtárgyat sorakoztatott fel, melyek 
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törzsanyagát a Magyar Nemzeti Múzeum 

gyűjteményei adták, eredeti műtárgyakkal 

gazdagította a kiállítást az Országos 

Széchényi Könyvtár, a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 

Levéltár, a HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési 

Múzeum Elektrotechnikai Múzeuma. 

A Nemzeti Múzeum számára kiemelten 

fontos a hátrányos sorsú gyermekek és 

családjuk tudáshoz és értékhez való juttatása. 

Ezért fontos szempont volt a gömbsátor-

kiállítás célközönségének tervezése során, 

hogy olyanok is eljöjjenek a sátorba, akik 

szinte soha nem juthatnak el múzeumba 

szociális körülményeik miatt. E cél elérése 

érdekében az adott kiállítási helyszínekre az 

MNM ingyenes buszos beutaztatásokat is 

szervezett és finanszírozott az adott település 

vonzáskörzetéből bejelentkezés alapján. 

A kiállítás megtekintése mindenki számára 

ingyenes volt. 

Bejelentett csoportok múzeumpedagógusok 

és önkéntesek közreműködésével rendhagyó 

tárlatvezetésben részesülhettek szintén 

ingyenesen. 

A nyitva tartás is eltért a hagyományos 

múzeumi időpontoktól: egy helyszínen 3-5 

napig állt és 10.00–21.00 óráig, illetve 10.00–

20.00 óráig volt látogatható, ezzel kibővítve a 

látogatók körét. 

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? a sokrétű ingyenesség fenntartása mellett nem 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

Teljesen új kezdeményezés, s az újdonság 

erejével is hatott. Sikeressége folytatásra 

ösztönzi mind megalkotóit, mind pedig 

támogatóit. Ezáltal fenntarthatóvá, 

fejleszthetővé és adaptálhatóvá válhat mint jó 

gyakorlat. Társadalmi hovatartozástól 

függetlenül nyit kaput valamennyi, az 

esélyegyenlőtlenségben érintett csoportnak, 

rétegnek, azáltal, hogy „házhoz” viszi a 
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múzeumot, könnyen elérhetővé válik, 

közvetíti funkcióban és tartalmakban a 

Nemzeti Múzeum küldetését, azaz hozzájárul 

a történelemismeret, az identitástudat 

erősítéséhez, miközben a látogató páratlan 

élményekben is részesül. 

A projekt 2017-ben is folytatódik. 

A Nemzeti Múzeum Országjáró Múzeum 

projektje olyan „felülről” jövő 

kezdeményezés, amely képes hidat verni a 

kistelepülések felől érkező vélt vagy valós 

kulturális igények felé, illetve ösztönzőleg 

hathat ezirányú helyi kezdeményezések 

kibontakozására.  

Kontakt személy a programnál  

Jó gyakorlat leírója Aczél Eszter 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 
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Jelnyelvre épülő könyvtári szolgáltatások az Algyői Könyvtárban 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Algyői Faluház és Könyvtár 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- siket és nagyothalló olvasók 

esélyegyenlőségének elősegítése 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Az Algyői Könyvtár régóta tekintettel van a 

siket, nagyothalló és vak olvasóközönségre, 

így ezt a célt szem előtt tartva a gyengénlátók 

és látássérült olvasók kiszolgálása céljából 

nemrég bevezették a prizma olvasókészülék 

használatát, amelyeket a számítógépekhez 

csatlakoztatva felnagyítják a könyvek egyes 

oldalainak tartalmát. A könyvtárban ezen 

kívül megtalálhatók jelnyelvi szótárak, 

segédanyagok és jelnyelvi DVD-k is. 

A siket olvasók integrálása céljából az Algyői 

Könyvtár készített egy magyar jelnyelvi 

videót, amelyben ismerteti a könyvtár 

szolgáltatásait. A videó elkészítésekor arra is 

figyeltek, hogy ne csupán magyar jelnyelven 

szólítsák meg a célközönséget, hanem 

kifejezetten a szegedi nyelvjárást használják, 

mivel a könyvtár látogatói túlnyomórészt 

szegedi vagy Szeged környéki olvasók. Ez 

azért fontos, mert nem törvényszerű, hogy aki 

beszéli a magyar jelnyelvet, az pontosan 

megérti mind a hét nyelvjárást, amely ma 

Magyarországon létezik. A videóban szereplő 

jelnyelvi tolmács a daktil ábécét is használta 

a nevek és címek betűzésekor, ami főleg a 

siket fiatalok körében népszerű és gyakran 

használatos, mivel könnyen érthető. Ez fontos 

szempont, hiszen fontos, hogy a videó 
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tartalmát a fiatal olvasóközönség is megértse. 

A videó megtervezésekor hangos narrációt is 

terveztek, ám ezt az ötletet elvetették, mert a 

tartalom olyannyira specifikus 

célközönségnek szól, hogy nem látták 

szükségét a hangsáv elkészítésének. Ez 

ráadásul nehézséget is jelentett volna, mivel 

oly módon tálalták az információkat a 

jelnyelv segítségével, hogy az a siketek és 

nagyothallók számára a lehető legérthetőbb 

legyen, így viszont nem lehetett volna egy az 

egyben magyar nyelvre átfordítani a jelnyelvi 

tolmács által közölt információkat. A videó 

tartalma a legalapvetőbb tudnivalókra 

fókuszál, azokra, amelyeket mindenképp 

ismernie kell valakinek, ha a könyvtár aktív 

használójává szeretne válni. Az érintett 

témák: a könyvtár története, a beiratkozás és 

kölcsönzés folyamata, valamint a könyvtár 

által nyújtott szolgáltatások. A felvétel 

előkészítése során kiemelt figyelmet 

fordítottak arra, hogy a videót a 

legoptimálisabb formában tálalják a 

célközönségnek, így pl. az olvasótermet úgy 

rendezték be és úgy világították meg, hogy ne 

befolyásolja semmi a jelnyelv érthetőségét, és 

maga a tolmács is sötétebb színű ruhában 

volt, mivel a világos ruha tompít a kezek 

kontrasztján. 

Bővebben: 

Szabó Noémi: Jelnyelvre épülő könyvtári 

szolgáltatások – hazai és nemzetközi 

tapasztalatok, algyői gyakorlat =Könyv, 

könyvtár, könyvtáros - 24. évf. 3. szám 10-18. 

p. http://ki.oszk.hu/3k/2015/06/jelnyelvre-

epulo-konyvtari-szolgaltatasok-

%E2%80%93-hazai-es-nemzetkozi-

tapasztalatok-algyoi-gyakorlat/ 

Milyen erőforrásokat igényel? - jelnyelvi szótárak, segédanyagok, 

DVD-k 

- jelnyelvi tolmács 

http://ki.oszk.hu/3k/2015/06/jelnyelvre-epulo-konyvtari-szolgaltatasok-%E2%80%93-hazai-es-nemzetkozi-tapasztalatok-algyoi-gyakorlat/
http://ki.oszk.hu/3k/2015/06/jelnyelvre-epulo-konyvtari-szolgaltatasok-%E2%80%93-hazai-es-nemzetkozi-tapasztalatok-algyoi-gyakorlat/
http://ki.oszk.hu/3k/2015/06/jelnyelvre-epulo-konyvtari-szolgaltatasok-%E2%80%93-hazai-es-nemzetkozi-tapasztalatok-algyoi-gyakorlat/
http://ki.oszk.hu/3k/2015/06/jelnyelvre-epulo-konyvtari-szolgaltatasok-%E2%80%93-hazai-es-nemzetkozi-tapasztalatok-algyoi-gyakorlat/
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- videókamera, esetleg a felvételt 

elkészítő stáb 

- PRISMA olvasókészülék 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

Az Algyői Könyvtár gyakorlata egybecseng a 

2009. évi CXXV. törvénnyel a magyar 

jelnyelvről és a magyar jelnyelv 

használatáról, valamint az Európai Unió 

irányelveivel. Sok könyvtár semmilyen 

módon nem járul hozzá a testi fogyatékkal 

élők esélyegyenlőségéhez, az Algyői 

Könyvtár hozzáállása követendő példa, és a 

gyakorlatban is bevált. 

Kontakt személy a programnál Bene Zoltán 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 
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A Pest Megyei Könyvtár megoldása az ápolatlan olvasók megjelenésére 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Pest Megyei Könyvtár 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- humánus megoldás a könyvtárakban 

megjelenő ápolatlan olvasók miatt 

kialakult ellentétek feloldására 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Amikor egy hajléktalan ember képezi a 

probléma tárgyát, akkor halmozottan nehéz 

helyzetben van a könyvtár, hiszen emberileg 

is nehéz azt mondani egy nehéz sorsú 

embernek, hogy többé nem olvashat náluk. A 

probléma ott kezdődött, amikor a tél 

beköszöntével napi rendszerességgel 

megjelent négy hajléktalan ember a 

könyvtárban, akik olyan elviselhetetlen 

szagot árasztottak, hogy onnantól kezdve, 

hogy leültek a folyóiratokhoz, senki más nem 

merészkedett oda hozzájuk, hetekig ők voltak 

a könyvtár folyóirat-állományának 

kizárólagos használói. Ráadásul mindennap 

nyitástól zárásig maradtak. Mivel a napi 

olvasójegy használatához is regisztrálniuk 

kell az olvasóknak, ezért a könyvtár dolgozói 

tisztában voltak vele, hogy a négy hajléktalan 

közül háromnak (a negyedikkel egyébként 

nem voltak szag-béli problémák) a 

szentendrei hajléktalanszálló az otthona. 

A helyzet a könyvtár közösségére is negatív 

hatással volt, a néhány hét során, amíg ez a 

probléma fennállt, megcsappant a könyvtár 

látogatóinak a száma, és a merészebb olvasók 



Esélyegyenlőségi módszertani útmutató – háttéranyag 

67 

 

is rendszeresen hangot adtak 

elégedetlenségüknek. 

A könyvtár dolgozói végül felhívták a 

hajléktalanszállót, akik már a probléma 

ismertetése előtt tudták, hogy miről lesz szó, 

ugyanis ez a három hajléktalan náluk is 

gondot okozott, bomlasztották a közösséget, 

nem tisztálkodtak és ittak. Pedig ennek nem 

kellene törvényszerűen így lennie, hiszen a 

szálló harminc állandó lakójának van 

lehetősége mosni, tisztálkodni, zárható 

szekrényekben tárolni a holmiját, és még 

ruhákhoz is jutnak az adományoknak 

köszönhetően. 

A megoldás végül úgy született meg, hogy a 

szálló közzétett egy felhívást, amelyben 

burkolatlanul leírta, hogy a könyvtárak csak 

tisztálkodás után, tiszta ruhában látogathatók, 

továbbá elkezdték aktívabban ellenőrizni a 

szálló vendégeit – főleg a könyvtárba 

indulókat –, hogy mindig megfeleljenek az 

alapvető higiéniai előírásoknak. 

Bővebben: 

Péterfi Rita: Ápolatlan olvasók a könyvtárban 

= Könyv, könyvtár, könyvtáros - 22. évf. 4. 

szám 8-11. p. 

http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/apolatlan-

olvasok-a-konyvtarban 

Milyen erőforrásokat igényel? - nem igényel speciális erőforrásokat 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

Egy nehezen megoldható probléma 

kezelésére kínál hatékony és humánus 

módszert. 

Kontakt személy a programnál Werner Ákos 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

  

http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/apolatlan-olvasok-a-konyvtarban
http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/apolatlan-olvasok-a-konyvtarban
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Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtári baba-mama 

klubja 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

A kisgyermekes anyukák közösségfejlesztése 

és a kisgyermekek szellemi fejlődésének 

elősegítése 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtári részlege 2016 februárja 

óta havonta megrendezi a baba-mama klubot. 

A könyvtár Tóth Andorné Tímeát kérte fel 

foglalkozásvezetőnek, aki amellett, hogy 

zenetanár, ötgyermekes édesanya is, így kellő 

tapasztalattal rendelkezik a gyermekekkel 

való foglalkozások terén, és zene 

képesítésének hála képes megfelelően 

bemutatni hangszereket, dalokat, 

mondókákat a gyerekeknek. A foglalkozások 

ingyenesek és szabadon látogathatók. Az 

eseményen a megtanult dalokat, mondókákat 

együtt szólaltatják meg édesanyjukkal, és 

mindezt hangszeres kísérettel színesítik. A 

foglalkozásvezető minden alkalommal más 

hangszereket hoz be, amelyek közül az 

egyszerűbbeket a gyerekek is használhatják, 

pl. csörgő, dob, így nemcsak megfigyelők, 

hanem ők maguk hozzák létre a zenét. A 

foglalkozásoknak két fő célja van. Egyrészt a 

dalok, mondókák és a zene révén a gyerekek 

nagyon sokat tanulhatnak, és sok képességük 

fejlődik, ezáltal teljes mértékben hasznos 

időtöltést jelent számukra. A bölcsödében, 

óvodában nem tudnak egyénre szabottan, 
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sokféle hangszerrel, családias környezetben 

foglalkozni a gyerekekkel, viszont ezek a 

foglalkozások pontosan erre valók. A 

program másodlagos célja, hogy a szülőknek 

lehetővé tegye a közösségi együttlétet, 

ismerkedést. A teret úgy rendezték be, hogy a 

gyermekek életkorának megfelelő környezet 

legyen, és szívesen töltsék el szabadidejüket 

a játékok és könyvek társaságában. A 

helyszínválasztás azért is szerencsés, mert 

azáltal, hogy a foglalkozásokra ellátogató 

gyermekek már egészen kiskoruktól kezdve 

rendszeres könyvtárhasználók (hiszen a 

könyvtár egy szolgáltatását veszik igénybe) 

és úgy nőnek fel, hogy könyvek veszik őket 

körül, később sokkal nagyobb eséllyel válnak 

olvasó, könyvtárhasználó felnőtté, mint azok, 

akik csak iskoláskorukban (vagy még 

később) találkoznak először a könyvtárakkal. 

Bővebben: 

http://erdmost.hu/2016/02/26/baba-mama-

klub-a-konyvtarban-2 

Milyen erőforrásokat igényel? - a program megszervezésére alkalmas tér 

- foglalkozásvezető 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

Sok szülő – főként az anyák – a teljes 

napjukat egyedül töltik a gyerekükkel, és 

közösségi programokon csak ritkán van 

lehetőségük részt venni. Ez több szempontból 

káros, hiszen elszakadnak a közösségi 

életformától, ami megnehezíti a későbbi 

munkavállalásukat, a visszailleszkedésüket a 

munka világába. Ezek az események kiváló 

közösségfejlesztő erővel bírnak, és biztos, 

hogy van legalább egy közös pont, amelynek 

nyomán elindulhatnak a beszélgetések: a 

gyerekek, a gyermeknevelés, és persze a 

könyvek, hiszen a helyiség, ahol ezeket a 

foglalkozásokat tartják, maga a 

gyermekkönyvtári részleg. 

Kontakt személy a programnál Tóth Andorné Tímea 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

http://erdmost.hu/2016/02/26/baba-mama-klub-a-konyvtarban-2
http://erdmost.hu/2016/02/26/baba-mama-klub-a-konyvtarban-2
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Közösségi nyakkendők: kölcsönözhető nyakkendők a philadelphiai 

könyvtárban 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkorm

ányzat stb. neve 

Paschalville Library, Philadelphia 

Kategória (kérjük, mindegyik 

relevánsat bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil  

egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy (50 fő 

fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- közösségi összetartozás erősítése a 

könyvtárakban 

- az álláskeresők elhelyezkedési esélyének 

javítása 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A könyvtár a város egy olyan részén helyezkedik el, 

ahol az országos átlaghoz képest sokkal 

alacsonyabb az ott élők bevétele, és a 

munkanélküliség is magasabb, mint máshol (2016-

ban 16%, ami felülmúlja az országos 5-14,5%-os 

átlagot). A könyvtárnak ezen a környéken kell 

megbirkóznia az ott élők szükségleteivel, ezért nem 

meglepő, hogy már évek óta rendszeresen szervez 

olyan tanfolyamokat, amelyek megkönnyítik az 

emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését. Az 

álláskereséshez természetesen alapvető 

infrastruktúra is rendelkezésükre áll (számítógépek, 

internetelérés, információnyújtás), de emellett egy 

olyan szokatlan ötlettel is előállt az egyik 

dolgozójuk, amelyre valószínűleg nem sokan 

gondolnának könyvtári szolgáltatásként, de a 

projekt féléves működése után kiderült, hogy nem 

csak tejes értékű könyvtári szolgáltatásként 

működhet az ötlet, de a kereslet is megvan rá. 

Amiről szó van, az a nyakkendő-kölcsönzés, vagy 

ahogy a könyvtár hivatkozik rá: „tiebrary”. A 

könyvtár dolgozói közvetlenül találkoznak azokkal 

a problémákkal, amelyek az álláskeresők életét 

megnehezítik, és a munkanélküliségük kiváltó 
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okaira is fény derül. Egy-egy állásinterjú olyan 

triviális okok miatt is balul sülhet el, mint a nem 

megfelelő öltözet. A legtöbbeknek nem jelent 

problémát öltönyben, nyakkendőben megjelenni 

egy állásinterjún, de nem is ők a könyvtár 

célcsoportjai. Amikor elindították a „tiebrary” 

projektet, akkor még nem volt világos, hogy milyen 

módon fogják kivitelezni a nyakkendőkölcsönzést, 

először külön nyakkendőtartó fogasokon tárolták a 

kölcsönözhető nyakkendőket, és azok nem 

képezték az állomány szerves részét. Később azt 

találták ki, hogy a régi, már nem használt VHS-tartó 

polcokat beállítják a könyvek közé és a 

nyakkendőket különböző színű, üveglappal lefedett 

rekeszekben tárolják (hasonlóan az 

öltönyüzletekhez). Ezeket a rekeszeket vonalkóddal 

és azonosítószámmal látták el, és most ugyanúgy 

lehet kikölcsönözni egy nyakkendőt, mint a 

könyvtár bármely más állományát. A kölcsönzés 

időtartama 3 hét.  

Bővebben: 

https://americanlibrariesmagazine.org/2016/09/01/

tiebrary-community-ties 

Milyen erőforrásokat igényel? - nem igényel speciális erőforrásokat 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A szolgáltatás amellett, hogy segíti az 

álláskeresőket, erősíti a könyvtár közösségét és 

elismerést vált ki az olvasókból. 

Kontakt személy a programnál Eddy, Nate 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

  

https://americanlibrariesmagazine.org/2016/09/01/tiebrary-community-ties
https://americanlibrariesmagazine.org/2016/09/01/tiebrary-community-ties
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Internethasználati oktatás a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 

Könyvtárban 2009–2010-ben 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önko

rmányzat stb. neve 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár 

Kategória (kérjük, mindegyik 

relevánsat bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  múzeum  

könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil  egyházi 

 egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy (50 fő 

fölött) 

Téma, amiben a program 

példaértékű szerinted* 

- a lakosság digitális írástudásának fejlesztése 

A jó gyakorlat leírása (max. fél 

oldal)* 

Egy közösség milyenségét az abban élő emberek 

egymáshoz fűződő viszonya, az egymással való 

törődés igénye és a közös célok megléte vagy nemléte 

határozza meg. Sok tényező befolyásolja, hogy a 

közösség tagjai milyen viszonyt ápolnak egymással és 

hogyan tudnak összedolgozni. A világon mindenhol 

problémát jelentenek az egyre szélesedő generációs 

ellentétek, és ez hatványozottan igaz azokra a vidéki 

településekre, ahol az egyre nagyobb számban 

jelenlévő idős korosztály nem képes hatékonyan 

együttműködni és közös nevezőre jutni az utánpótlást 

jelentő Y/Z generációval. Ennek egyik legfőbb oka, 

hogy a digitális nemzedék már másképpen kezelné a 

problémákat, más felületeken intézi mindennapi 

ügyeit, így eltűnt a közös kód, és ahogy egyre nő a 

szakadék a generációk között, úgy egyre kevésbé 

képesek összedolgozni és hatékony közösséget 

alkotni. Erre a problémára az jelenthet megoldást, ha 

az X és a náluk idősebb korosztálynak is bepillantást 

engedünk az Y/Z generációk világába. Ehhez 

számítógép- és internethasználati oktatásra van 

szükség, lehetőleg minél szélesebb közönség számára. 

Már több könyvtár is felismerte ennek a fontosságát, 

pl. a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 

is tartott már ilyen tanfolyamokat. A könyvtár már 

1998-tól kínál internetelérési lehetőséget az 

olvasóinak, és a felhasználóképzésbe még akkor 

kapcsolódott be, amikor a Miniszterelnöki Hivatal 
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Informatikai Kormánybiztossági Hivatala által 

meghirdetett Széchenyi Terv pályázaton hat 

számítógépet nyert el, s új szolgáltatásként alapfokú 

internethasználati tanfolyamok indítását is vállalta. A 

cikkben bemutatott internethasználati tanfolyamot 

2009 és 2010 között tartották, összesen 82 fő 

részvételével. Az első órán a résztvevők egy 

jelentkezési lapot töltöttek ki, amelyben rákérdeztek a 

számítógépes ismereteik mélységére (teljesen kezdő 

számítógép-használó; használt már számítógépet, az 

internetezést szeretné megtanulni; meglévő ismereteit 

szeretné bővíteni), valamint érdeklődési körükre. 

Bővebben: 

Pálfyné Varga Orsolya: Ismerkedés az internettel – 

internethasználati oktatás a kiskunfélegyházi Petőfi 

Sándor Városi Könyvtárban 2009–2010-ben = 

Könyvtári Levelező/Lap - 22. évf. 9. szám 20-21. p. 

http://epa.oszk.hu/00300/00365/00102/pdf/KLL_EP

A00365_2010-09_020-021.pdf 

Milyen erőforrásokat igényel? - a tanfolyam megtartásához szükséges terem és 

számítógépes infrastruktúra 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 

1 bekezdés indoklás)* 

A kistelepüléseken egyre nagyobb számban jelenlévő 

idős korosztály és a az Y/Z korosztály nem képes 

hatékonyan együttműködni egymással. Ennek egyik 

legfőbb oka, hogy a digitális nemzedék már 

másképpen kezelné a problémákat, más felületeken 

intézi mindennapi ügyeit, és eltűnt a közös kód, ezért 

egyre kevésbé képesek összedolgozni és hatékony 

közösségé formálódni. Ezen segíthetnek a digitális 

írástudás tanfolyamok. 

Kontakt személy a programnál Kállainé Vereb Mária 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

  

http://epa.oszk.hu/00300/00365/00102/pdf/KLL_EPA00365_2010-09_020-021.pdf
http://epa.oszk.hu/00300/00365/00102/pdf/KLL_EPA00365_2010-09_020-021.pdf
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Sérült fiatalok munkahelyi beilleszkedése a Vörösmarty Mihály 

Könyvtárban 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormá

nyzat stb. neve 

Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil  

egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy (50 

fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- szellemi és testi fogyatékkal élő fiatalok 

munkahelyi beilleszkedésének támogatása 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A Munkahelyi Gyakorlat egy olyan munkára 

felkészítő program, amelyhez országszerte több 

mint 150 munkáltatóval működik együtt és a 

Vörösmarty Mihály Könyvtárat is a tagjai között 

tudhatja. A célja, hogy a sérült fiatalok még 

iskolai tanulmányaik alatt megismerjék a 

munkalehetőségeket és felkészülten lépjenek be a 

munka világába, valamint képesek legyenek 

beilleszkedni a felnőtt társadalomba. A program 

nem csupán a hátránnyal élők beilleszkedését 

segíti, hanem azáltal, hogy nem egy elszeparált 

környezetben foglalkoznak velük, rendszeresen 

érintkeznek olyan munkáltatókkal és dolgozókkal, 

akikben negatív előítélet él velük szemben, de a 

program működése alatt első kézből ismerhetik 

meg ezeknek a hátrányos helyzetben lévő 

fiataloknak a munkaképességét, emberi 

adottságait. 

A könyvtár mindig olyan munkát ad a sérülteknek, 

amelyek összeegyeztethetők az egyéni 

képességeikkel. Ilyen munka például a napilapok, 

folyóiratok, lemezek és könyvek jelzetelése, a 

vonalkódok ellenőrzése, de minden más is, ami a 

könyvtári rendhez tartozik (pl. könyvek, polcok 

portalanítása). A közkönyvtár különösen alkalmas 

terepe lehet a fogyatékos fiatalok munkához 

szoktatásának, hiszen a dokumentumok rendezése 
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alapja a működésnek. A könyvtári rendet naponta 

fenn kell tartani, hiszen a dokumentumforgalom 

folyamatos. Ezen felül az is segíti a munkát, hogy 

a székesfehérvári könyvtárban dolgozó 

könyvtárosok tapasztalatai szerint a 

fogyatékossággal élők monotonitástűrése 

különösen magas, és szívesen vesznek részt a 

könyvtári munkafolyamatokban. A személyre 

szabott feladatokban még inkább kitartóak és 

önállóságuk is sokat fejlődik. Ilyen személyre 

szabott feladatot pl. Ákos kapott, aki nagyon 

szerette a zenét, és a könyvtáros azzal motiválta a 

lemezek rendberakásakor, hogy a munkanap 

végén belehallgathat azokba a lemezekbe, 

amelyek időközben felkeltették az érdeklődését. 

Találkoztak olyannal is, aki testi fogyatékossága 

miatt képtelen volt bárminemű hagyományos 

könyvtári munkafolyamat elvégzésére, viszont a 

könyvtári környezet szépítésében nagyon jó 

munkát végzett (pl. virágok átültetése, 

gondozása). 

Bővebben: 

Lakatos Ferencné: Sérült fiatalok munkahelyi 

beilleszkedése a Székesfehérvári Városi 

Könyvtárban = Könyv, könyvtár, könyvtáros - 15. 

évf. 1. szám 18-29. p. 

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00073/pdf/04ser

ult.pdf 

Milyen erőforrásokat igényel? - felkészítő tanfolyam biztosítása a 

személyzet részére 

- a sérült fiatalok munkaköreinek 

kialakítása 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A sérült fiatalok legtöbbje képtelen önállóan 

boldogulni a munkaerőpiacon, ám a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár olyan lehetőséget biztosít 

számukra, amelynek révén a társadalom értékes 

tagjaivá válhatnak. 

Kontakt személy a programnál Vasné Borsos Beáta Bíborka 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

  

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00073/pdf/04serult.pdf
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00073/pdf/04serult.pdf
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A Verseghy Ferenc Könyvtár a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet fogvatartottjai könyvtári ellátásának javításáért 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- a büntetés-végrehajtási intézetek 

fogvatartottjainak rehabilitációja, a 

közösségbe történő 

visszailleszkedésük elősegítése 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A XIX. században már látták azt, hogyha 

megfelelő irodalmat adnak a rabok kezébe, 

akkor szellemi fejlődésnek indulhatnak, 

ekkor még elsősorban vallási és erkölcsileg 

felemelő irodalom képezte a könyvtárak 

állományát. Ebben az időben kezdődött meg 

a közkönyvtárak gyors térnyerése is, majd 

egy hanyatló időszakot követően a XX. 

században újra felismerték a könyvtárak 

jelentőségét a börtönökben. A 

rendszerváltozás után a börtönkönyvtárak 

újfent hanyatlásnak indultak, fejlődésükről 

talán az 1991-es könyvtári törvény 

megszületésétől, de még inkább 2005 óta – az 

NKA állománygyarapítási pályázatai kapcsán 

– beszélhetünk. Az 1997. évi könyvtári 

törvény előírja, hogy megkülönböztetés 

nélkül mindenki számára biztosítani kell a 

könyvtárhasználatot, az információhoz való 

szabad hozzáférést. Ennek megfelelően a 

börtönökben raboskodók számára is 

hozzáférhetővé kell tenni a könyvtárakat.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet Könyvtára 2004-ben 
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szolgáltatott először statisztikai adatokat a 

megyei könyvtár részére. Innentől kezdve 

követhetjük nyomon az állományának 

alakulását és az arra fordítható összeg 

változását. Míg 2004-ben 150 ezer Ft állt 

rendelkezésükre az állomány gyarapítására, 

addig három évvel később a keret 25 ezer Ft-

ra csökkent, 2008-ban pedig már egyáltalán 

nem volt lehetőségük új dokumentumok 

beszerzésére. Szerencsére pont 2007-ben írt 

ki egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap 

Könyvtári Szakmai Kollégiuma 

állománygyarapításra, amelyet sikerült 

elnyerniük, majd két évvel később ismét 

sikeresen pályáztak. Így több száz 

dokumentummal bővült a börtön 

könyvtárának állománya. A megyei könyvtár 

segítséget nyújtott nemcsak a megfelelő 

dokumentumok kiválasztása során, hanem az 

állományapasztásban, az elektronikus 

nyilvántartási rendszer bevezetésében 

(Corvina), és a börtönkönyvtár dolgozóinak 

felkészítésében is. Mindennek köszönhetően 

jelenleg a korábbi állapotához képest egy 

sokkal modernebb, a mai elvárásoknak 

legalább részben megfelelő könyvtár 

működik a börtön területén, és ez 

remélhetőleg pozitívan befolyásolja a 

fogvatartottak szellemi fejlődését. 

A börtönkönyvtárakban sokszor csak a kellő 

szakmai támogatás hiányzik, de ebben bárhol 

segítséget nyújthat a megyei könyvtár, csupán 

motivációra és a kellő elhatározásra van 

szükség. 

Bővebben: 

Némethné Matastik Magdolna: A Verseghy 

Ferenc Könyvtár a Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

fogvatartottai könyvtári ellátásának 

javításáért = Könyv, könyvtár, könyvtáros - 

20. évf. 3. szám 15-22. p. 

http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-verseghy-

http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-verseghy-ferenc-konyvtar-a-jasz-nagykun-szolnok-megyei-buntetes-vegrehajtasi-intezet-fogvatartottai-konyvtari-ellatasanak-javitasaert
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ferenc-konyvtar-a-jasz-nagykun-szolnok-

megyei-buntetes-vegrehajtasi-intezet-

fogvatartottai-konyvtari-ellatasanak-

javitasaert 

Milyen erőforrásokat igényel? - megfelelő számú humánerőforrással 

rendelkező könyvtár (pl. megyei 

könyvtár) 

- pályázatírói tapasztalat 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A büntetővégrehajtási-intézetekből kikerült 

emberek egy jelentős része egy idő elteltével 

újfent bűnelkövetőé válik. Sokuknál csakis a 

megfelelő rehabilitációs programok által 

lehet elérni változást, amelyekhez a 

börtönkönyvtárak jelentős háttértámogatást 

nyújthatnak, de ehhez az kell, hogy ezek a 

könyvtárak jól működjenek és megfelelő 

állománnyal rendelkezzenek. A Jász-

Nagykun-Szolnok megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet jó példával szolgálhat 

arra, hogy egy alig funkcionáló 

börtönkönyvtár állapotán miképpen lehet 

javítani a megyei könyvtár segítségével. 

Kontakt személy a programnál Czakóné Gacov Katalin 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

  

http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-verseghy-ferenc-konyvtar-a-jasz-nagykun-szolnok-megyei-buntetes-vegrehajtasi-intezet-fogvatartottai-konyvtari-ellatasanak-javitasaert
http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-verseghy-ferenc-konyvtar-a-jasz-nagykun-szolnok-megyei-buntetes-vegrehajtasi-intezet-fogvatartottai-konyvtari-ellatasanak-javitasaert
http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-verseghy-ferenc-konyvtar-a-jasz-nagykun-szolnok-megyei-buntetes-vegrehajtasi-intezet-fogvatartottai-konyvtari-ellatasanak-javitasaert
http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-verseghy-ferenc-konyvtar-a-jasz-nagykun-szolnok-megyei-buntetes-vegrehajtasi-intezet-fogvatartottai-konyvtari-ellatasanak-javitasaert
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A miskolci versvillamos 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár és a BartókPlusz Operafesztivál 

szervezői 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- a lakosság olvasáskultúrájának 

fejlesztése és a közösségi 

összetartozás érzetének erősítése 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A különféle tematikus témák apropóján 

feldíszített villamosok és más járművek 

közlekedése talán sokak számára ismerős 

jelenség, pl. Budapesten és Miskolcon is 

szoktak ünnepi díszbe borult villamosok 

közlekedni advent idején. A tavalyi 

versvillamos Miskolcon május 27. és június 

21. között mégis szokatlan jelenség volt. A 

villamost II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár, valamint a BartókPlusz 

Operafesztivál szervezői indították, és két 

rendezvény hirdettek; az ünnepi könyvhetet 

és az utána lezajlott BartókPlusz 

Operafesztivált. 

A könyvhét szorosan kötődik Miskolchoz, 

tehát mindenki számára ismerős esemény, 

hiszen a könyvfesztivál megtartását még a 

Literatura irodalmi folyóirat főszerkesztője, 

Supka Géza javasolta a Magyar Könyvkiadók 

és Könyvterjesztők Egyesülésének 1927-ben, 

az akkor június 5-re eső pünkösd vasárnapján 

Miskolcon tartott évi közgyűlésén. 

A villamos nem csak a belső terében 

népszerűsítette az olvasást és a verseket, 

hanem már a külső megjelenésén is látszott, 

hogy nem egy szokványos szerelvény érkezik 
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a megállókba. Kívülről bordóra volt festve, és 

a villamos falára, valamint ablaküvegeire 

rajzolt alakok sejtették, hogy nem egy 

szokványos járműre fognak felszállni az 

utasok. 

A villamoson olvasósarkok voltak kialakítva, 

a mennyezetről virág formájú versidézeteket 

lógattak le, a kiállított könyveket bárki 

szabadon olvashatta az utazása alatt, az 

idézetes ládákból pedig választhattak 

maguknak egy-egy idézetet a leszálló utasok. 

A villamos az Erzsébet térig közlekedett, ahol 

különféle programok fogadták az 

érdeklődőket. 

A felmerült költségeket önkéntes 

adományokból, több cég hozzájárulásából 

tudták fedezni. 

Milyen erőforrásokat igényel? - anyagi források: az önkormányzat, 

vállalatok és magánszemélyek 

támogatásából 

- a helyi közlekedési vállalat 

közreműködése 

- humán erőforrás a kivitelezéshez 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A versvillamosnak nagyon jó volt a 

fogadtatása a lakosság körében, ez látszott 

abból is, hogy szinte mindenki kezében volt 

egy könyv vagy egy idézet, amíg a 

villamoson utazott. A közös élmény közös 

beszédtémát adott az embereknek. A 

kezdeményezés sikerét az adta, hogy valami 

nem mindennapi dolgot hoztak létre. Ha a 

könyvhetet és az operafesztivált egy kiállított 

bódéban hirdették volna, az biztosan nem lett 

volna annyira népszerű, mint egy mozgó 

villamos, amelyhez hozzárendeltek egy 

funkciójától teljesen eltérő szerepet. 

Kontakt személy a programnál Dr. Prokai Margit 

Jó gyakorlat leírója Nagy Andor 

Munkacsoport esélyegyenlőségi munkacsoport 
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Élő könyvtár Pécsett 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormán

yzat stb. neve 

Csorba Győző Könyvtár, Pécs + 

Pécsi Tudományegyetem KPVK Kultúra-, 

Könyvtár- és Társadalomtudományi Kar 

Könyvtár Tanszék 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS: x civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil  

egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy (50 

fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

- A helyi társadalomban élő, hátrányos 

helyzetű csoportokkal szembeni 

előítéletek és sztereotípiák csökkentése, 

interkulturális párbeszéd ösztönzése, 

fiatalok emberi jogi nevelése, 

érzékenyítése. 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A CSGYK és a PTE KPVK KKTI minden évben 

„élő könyvtárat” szervez önkéntes könyvtáros és 

ifjúságsegítő egyetemi hallgatók, valamint helyi 

partner civil szervezetek összefogásával. Az élő 

könyvtár, ahol a város középiskolásai vesznek 

részt olvasóként, úgy működik, mint egy valódi 

könyvtár, annyi különbséggel, hogy a 

kölcsönözhető könyvek valós személyek, akik a 

saját életükről mesélnek. A „könyvek” általában 

olyan csoportok tagjai, akik felé a többségi 

magyar társadalom előítéletekkel fordul és 

sztereotípiákban gondolkodik róluk (pl. vallási 

és etnikai kisebbségek, szubkultúrák képviselői, 

fogyatékkal élők, józan szenvedélybetegek, 

LMBTQ nemi identitásúak). Egy-egy olvasás 

(30 perces személyes beszélgetés az adott élő 

könyvvel) sokat tesz hozzá a helyi társadalom 

demokratizálódásáért, az interkulturális 

párbeszéd és tolerancia kialakulásáért és nem 

utolsósorban kivételes interperszonális tanulási 

lehetőség, önismereti és emberismereti 

gyakorlat, amely tapasztalati tanulást tesz 

lehetővé, s reflektivitásra, empátiára, autonóm és 

kritikai gondolkodásra ösztönöz. Bár az élő 
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könyvtár alapvetően civil kezdeményezés, a 

2013 óta működő pécsi gyakorlatban 

könyvtárosok választották ezt a módszert az 

olvasófejlesztés kreatív formájaként, nagy 

lehetőséget látva benne a demokratikus 

nevelésre és a társas kompetenciák fejlesztésére. 

Évente egy vagy két alkalommal az egyetem és a 

helyi középiskolák adnak helyet a több száz fiatal 

olvasót megmozgató eseménynek. 

 

Bemutató filmek: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eTQPDJoq

Kwo 

https://www.youtube.com/watch?v=hYdvB-

CsazY 

Milyen erőforrásokat igényel? Minimális anyagi erőforrásból megvalósítható. 

Önkéntes élő könyvek, olvasóteremnek alkalmas 

közösségi tér és önkéntes szervezők kellenek 

hozzá. A könyvek és az olvasók visszajelző 

kérdőívéhez kell papír, nyomtatási lehetőség, a 

„könyvek” és a rendezvényszervező 

„könyvtárosok” pedig a szervező partnerek (pl. a 

mi esetünkben a CSGYK és a BKSZR) logójával 

ellátott pólót kaphatnak. Az élő könyvek 

témáihoz civil információs standok is szoktak 

csatlakozni, ezeknek helyet kell biztosítani. 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

Az élő könyvtár mindenki számára önismereti és 

emberismereti élmény, megértési és fejlődési 

lehetőség, mindegy, hogy élő könyvként, 

olvasóként vagy szervezőként vagyunk jelen. Ha 

egyszer kipróbáljuk, az átélt helyzetekből 

mindnyájuk számára világossá válik, hogy az élő 

könyvtár nagyon hatékony non-formális tanulási 

eszköz, amelynek fő ereje abban rejlik, hogy a 

demokratikus értékek terjesztését saját élményen 

keresztül, valós emberi találkozások és 

gyakorlati tapasztalatszerzés útján valósítja meg. 

A pécsi megyei könyvtár, az egyetem, a 

középiskolák és a helyi civilek összefogása 

kiváló keretet ad ehhez. 

Kontakt személy a programnál Béres Judit beres.judit@kpvk.pte.hu 

Jó gyakorlat leírója Béres Judit (OSZK KI KSZO) 

Munkacsoport esélyegyenlőség munkacsoport 

https://www.youtube.com/watch?v=eTQPDJoqKwo
https://www.youtube.com/watch?v=eTQPDJoqKwo
https://www.youtube.com/watch?v=hYdvB-CsazY
https://www.youtube.com/watch?v=hYdvB-CsazY
mailto:beres.judit@kpvk.pte.hu
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Demens idősek a Múzeumban 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés 

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

társadalmi felelősségvállalás a múzeumban – 

demens idősek fogadása  

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A múzeumi program során a betegek kísérőik 

segítségével keresik fel a múzeumokat, ahol 

egy kellemes délelőttöt töltenek el, szinte 

vendégségben: tea, kávé, sütemény vagy 

valami egyszerű étel mellett a múzeum 

enteriőreiben minden alakalommal 

valamilyen közös tevékenységet végezve. A 

múzeumi kirándulás lényege, hogy a 

múzeumi enteriőrök bútoraival, miliőjével azt 

az alapvetően kellemes kort elevenítsük fel, 

amely a betegek legaktívabb életszakasza 

volt, hiszen ez az az időszak, amelyre a 

legjobban emlékeznek. A programot két 

foglalkozásvezető vezeti.  Célunk, hogy az 

együtt töltött idő során minél több 

érzékszervre hassunk: az ételeket közösen 

készítjük, olyan italt iszunk, ami vagy a 

rutinszerű mindennapokhoz tartozik (kávé, 

tea) vagy minden családban jelen volt és 

különleges, így már önmagában emlékeket 

idéz fel (Bambi üdítő), énekelünk, 

beszélgetünk egy-egy témáról segítségképp 

felhasználva a gyűjteményben lévő, témához 

kapcsolódó tárgyakat (pl.: karácsonyfadísz, 

képeslapok, adventi házikó, újságok, 

plakátok, fényképalbum, légycsapó, 

strandlabda, ruhanemű) és különböző, az 

adott kort vagy témát idéző hanganyagokat, 
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zenéket, énekeket, dalokat, 

folklórszövegeket. Az emlékezést segíti az is, 

hogy a foglalkozásvezetők az érkező betegek 

fiatalkorának (ötvenes, hatvanas évek) 

jellemző viseletében végzik a munkájukat. A 

foglalkozások mellett a program célja 

nemcsak a demenseknek szóló speciális 

program kialakítása, hanem a demensekkel 

élő vagy együtt dolgozó családtagok, 

intézmények részére olyan hazavihető tudás, 

módszertan kialakítása, ahol a kulturális 

örökséget mint az emlékezés eszközét 

használják fel. Célunk egy-egy téma 

eszközeit, emlékeket felidéző tárgyait 

tartalmazó kölcsönözhető memóriadobozok 

létrehozása is, hogy a múzeumban elkezdett 

folyamat otthon is folytatódhasson.  

Milyen erőforrásokat igényel? 2 fő foglalkozásvezető, min. 1 fő kísérő 

gondozó az otthon részéről vagy a beteg 

családjából  

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A 21. század múzeumának kiemelt feladata, 

hogy a múzeumok hármas funkcióján túl – 

gyűjtés, megőrzés, közzététel – a társadalmi 

felelősségvállaláshoz is csatlakozzon. Ennek 

egyik, a korábbi programokhoz – pl.: 

hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élők 

múzeumi tanulásának segítése – illeszkedő 

részei lehetnek a kulturális örökség elemit 

felhasználó, ezen alapuló, demens 

betegeknek szóló múzeumi programok. 

Kontakt személy a programnál Szigethy Zsófia, ismeretátadási osztályvezető  

Jó gyakorlat leírója Szigethy Zsófia 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport  
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Bőröndmúzeumi foglalkozások 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk) nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

társadalmi felelősségvállalás a múzeumban – 

múzeum a hátrányos helyzetű vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű 

településeken  

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A foglalkozások során célunk eljuttatni a 

magyar néprajzzal, életmóddal kapcsolatos 

múzeumi és társadalmi ismereteket olyan 

iskolai közösségekhez, amelyeknek nincs 

vagy korlátozott a lehetősége részt venni a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

múzeumpedagógiai foglalkozásain. Ilyen 

iskolai közösségek tehát azoknak a 

térségeknek az iskolái, ahol magas a 

munkanélküliség és a családnak nem áll 

módjában megfizetni a gyerekek utazási- és 

múzeumlátogatási költségeit. A program 

indirekt módon az egészséges életmódra 

nevel, a fenntartható fejlődés fontosságára 

hívja fel a figyelmet, és a gyermekeken 

keresztül a szülőkre is hat. A program célja 

továbbá a múzeum intézményének 

népszerűsítése, a foglalkozások 

élményszerűségével, interaktivitásával. A 

népi kultúra megőrzésének fontosságára is 

felhívjuk a figyelmet olyan közegben, ahol 

ennek az emléke még él és rögzíthető. A 

tematika kiválasztása a résztvevő oktatási 

intézmények és a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum múzeumpedagógusaival történő 

közös egyeztetéssel valósul meg: 
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középpontba kerül a család és közösség, az 

ünnepek és a táplálkozás, egészséges 

életmód, önfenntartás, gazdálkodás.  A 

kihelyezett múzeumpedagógiai órák hossza 

foglalkozásonként 45 perc, igazodva a 

tanítási órák időkeretéhez. Az interaktív 

foglalkozások során múzeumi demonstrációs 

tárgyak segítségével mutatjuk be a témához 

kapcsolódó ismereteket. A múltból kiindulva, 

a jelen tapasztalatait felhasználva adunk 

korszerű tudást. Műtárgyak bemutatásával és 

demonstrációs tárgyak használatával a 

komplex megismerés lehetővé tétele, a 

tárgyakhoz kapcsolható emberek 

életmódjának felidézése az oktatási 

módszerünk. A tevékenységközpontú 

foglalkozások a tapasztalati ismeretszerzést 

tesznek lehetővé a különböző tanulási 

nehézségekkel rendelkező tanulók számára, a 

múzeumpedagógus mint facilitátor van jelen 

a programban. Drámapedagógiai 

módszerekkel az élményszerű oktatást 

segítjük, ezen kívül felhasználjuk a verbális 

és a nonverbális ismeretszerzést és 

bemutatást. Az egyéni és csoportos 

ismeretszerzés, majd az ezekhez kapcsolódó 

bemutatás munkaformáit alkalmazzuk tehát a 

foglalkozásainkon a tanulók készségeihez és 

képességeihez igazodva.  

Milyen erőforrásokat igényel? min. 1, de lehetőség szerint 2 fő 

foglalkozásvezető / csoport  

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A 21. század múzeumának kiemelt feladata, 

hogy a múzeumok hármas funkcióján túl – 

gyűjtés, megőrzés, közzététel – a társadalmi 

felelősségvállaláshoz is csatlakozzon. Ennek 

egyik példája a múzeum eljuttatása hátrányos 

helyzetű településekre, olyan témák 

bemutatása, amelyek akár a helyi értékek 

védelmére, egy másfajta értékrendre is 

rávilágítanak.  

Kontakt személy a programnál Molnár József, múzeumpedagógus  

Jó gyakorlat leírója Szigethy Zsófia 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport  
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Nemzetiségek Együttélése – Határon innen és túl 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk) nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

társadalmi felelősségvállalás a múzeumban – 

nemzetiségi identitás erősítése, megélhetési 

stratégiákra való rámutatás 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* „… (kisebbségi létben) az emberek a talán a 

saját kultúrájukat jobban őrzik, jobban 

odafigyelnek, hogy megmaradjon.” 38  A 

foglalkozás célja, hogy a gyerekek 

elgondolkozzanak a kisebbségi létről, a 

nemzetiségek együttéléséről, a különböző 

kultúrák egymásra hatásáról, valamint a 

különböző megélhetési stratégiákról (pl.: 

mellékes tevékenység, munkavállalás 

máshol). Könnyebb úgy beszélni egy olyan 

témáról, amit akár a Múzeumba érkező 

diákok a bőrükön ismernek, ha kicsit időben 

elvonatkoztatunk tőle. A programban a 

diákok csoportokban fedezik fel, nyomozzák 

ki a tárgyak alapján azt, hogy a múzeumi 

házak, kiállítások lakói milyen 

nemzetiségűek, vallásúak, milyen 

megélhetési stratégiát választottak. A 

foglalkozás összefoglalásakor szó esik a 

vallási tolerancia és az asszimiláció, 

nyelvvesztés és a nemzeti, valamint a 

nemzetiségi identitás kérdésköréről is. 

A program egy, kibővített változatában 

kifejezetten egy adott nemzetiség 

(magyarországi németek) 19-20. századi 

                                                 
38 Egy résztvevő 14 éves diák megjegyzése 
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történetét, lakáskultúráját, életmódját, 

folklórját fedezhetik fel a résztvevők 

életkorukhoz és a Múzeumban töltött időhöz 

igazodva 80 vagy 180 percben.  

Milyen erőforrásokat igényel? min. 1, a tematikus program esetében 

programelemenként 1 fő foglalkozásvezető  

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A nemzetiségi, kisebbségi lét megélése a 

határainkon innen és túl is fontos társadalmi 

téma. A jelenkori társadalmi diskurzusban is 

jelen vannak ezek a kérdések. A foglalkozás 

jó példa arra, hogy a téma történeti 

vonatkozásain keresztül a jelenre is 

reflektáljon, és mintát adhasson a kölcsönös 

odafigyelés, a nyitottság, a tolerancia 

kialakítására a határainkon innen élő 

kisebbségeknek és a többségi társdalom 

tagjainak, valamint a határainkon túl 

kisebbségként élő magyaroknak egyaránt.  

Kontakt személy a programnál Szigethy Zsófia, ismeretátadási osztályvezető   

Jó gyakorlat leírója Szigethy Zsófia 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport  
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Integrált tábor – Fogyatékkal élők és iskolai közösségi szolgálatos diákok 

közös tábora 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk) nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

társadalmi felelősségvállalás a múzeumban – 

fogyatékkal élők számára egy hetes „jólléti” 

(wellbeing) foglalkozás, múzeumi ismeret- és 

élményszerzés, elszigeteltség oldása, iskolai 

közösségi szolgálatos diákok toleranciára 

nevelése, nyitása, érzékenyítése 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)*  Az egy hetes, 9-12 óra között megrendezett 

táborban az iskolai közösségi szolgálatos 

diákok és a fogyatékkal élő gyerekek közösen 

fedezik fel a Múzeum kiállításait, 

gyűjteményeit, helyszíneit. A programban 

résztvevő sérültek speciális igényeihez 

igazodva alakítjuk ki a programokat, más a 

program alakulása és a helyszínválasztás 

vakok és gyengénlátók vagy értelmi sérültek 

estében. Előbbinél fontos a folyamatos inger, 

stimulálás, utóbbinál a fogalomtisztázás, az 

emlékek gyakori felidézése, a megfelelő 

fogalmazásmód, a memóriafejlesztés. A tábor 

napjai során minden résztvevő diák párban 

dolgozik egy fogyatékkal élő diákkal. Minden 

nap mással dolgoznak együtt, az utolsó nap 

pedig visszatérhetnek egy, a hét során kedvelt 

társhoz, vagy új párt választhatnak. Cél, hogy 

a résztvevők minél több emberrel 

ismerkedhessenek, kerülhessenek közeli 

kapcsolatba. Fontos azt is kiemelni, hogy a 

programban résztvevő intézmények tanulói 

közt általában halmozottan sérült diákok 
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vannak, így a hét során az iskolai közösségi 

szolgálatot teljesítők többféle fogyatékkal 

élővel való bánásmóddal is 

megismerkedhetnek. A programot egy 

érzékenyítő és tájékoztató alkalom előzi meg, 

ahol a múzeumismereten (a biztonságérzet 

kialakításához elengedhetetlen) túl egy 

érzékenyítő programon is részt vesznek a 

diákok, valamint egy-egy tábori nap végén 

lehetőség van a nap lezárásaként a 

tapasztalatcserére, a felmerülő kérdések 

tisztázásra is.  

Milyen erőforrásokat igényel? 2 fő foglalkozásvezető, a gyermekotthon / 

iskola részérő 1-2 fő kísérő gondozó 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum régóta 

foglalkozik sérült vagy halmozottan sérült 

emberek fogadásával, évente minimum 30-40 

fogyatékkal élő csoportnak tartunk 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 1993-

ban megnyílt a múzeumpedagógiai nívódíjas 

Láss a kezeddel, hallj a szemeddel tárlat látás- 

és hallássérült látogatóknak, a Néprajzi 

Látványtár megnyitásával pedig létrejött egy 

Tapintható tárlat is. Ezek mellett 

módszereiben a művészeti intézmények és 

külföldi intézmények példáiból alakult a 

múzeumi program.  

Kontakt személy a programnál Bokonics-Kramlik Márta, 

múzeumpedagógus  

Jó gyakorlat leírója Szigethy Zsófia 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport  
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Hajléktalan reintegrációs program Múzeumokban 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  

Ludwig Múzeum  

Magyar Természettudományi Múzeum  

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti 

Galéria  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 

társadalmi felelősségvállalás a múzeumban – 

hajléktalanok fogadása, reintegrálási 

lehetősége  

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Gondviselés Háza Hajléktalanok Átmeneti 

Szállása 2016 áprilisa óta a fenti három 

intézménybe visz rendszeresen csoportokat. 

A programok célja alapvetően a kultúrához 

való hozzáférés, a szellemi jóllét (wellbeing) 

biztosítása az érdeklődőknek. A program 

során a kiállítás, kiállítások megtekintésén túl 

közös tevékenységeket is végeznek a 

résztvevők, illetve egy közös tea mellett 

lehetőség nyílik múzeumi munkatársak, 

munkakörök megismerésére is, lehetőséget 

kínálva így akár a reintegrációra is.  

Milyen erőforrásokat igényel? 1 fő foglalkozásvezető, 1 fő kísérő  

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A 21. század múzeumának kiemelt feladata, 

hogy a múzeumok hármas funkcióján túl – 

gyűjtés, megőrzés, közzététel – a társadalmi 

felelősségvállaláshoz is csatlakozzon. Ennek 

egy példája a fenti program, amely a jólléten 

túl a reintegrációt is segíti.  

Kontakt személy a programnál Szabó Tamás, magyar Máltai 

Szeretetszolgálat   

Jó gyakorlat leírója Szigethy Zsófia 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport  
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Mozgó múzeum, múzeumbusz 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

múzeumok társadalmi felelősségvállalása, 

hátrányos helyzetű vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű, elszigetelt településeken 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében évente 

megrendezett nagyszabású múzeumi 

bemutató, a Múzeumok Majálisa 

rendezvényen szerepelt 2012 előtt egy 

kiállítási térré alakított – lefedett ablakú, 

bejárattal oldalt középen ellátott busz, 

amelybe műtárgyakból és replikákból 

összeállított kerámia-kiállítást rendeztek be. 

Nagy érdeklődés fogadta, ezt a nagyközönség 

sorban állással is jelezte.  

 

A busz belső terében jól megoldható volt a 

műtárgyak és másolatok mellett feliratok és 

tablók elhelyezése. Biztonsági őr és 

„teremőr” felügyelte a területet, 

szakmuzeológus tartott élőszavas bemutatót. 

Egyszerre 20 fő fogadására volt lehetőség. 

Családok és csoportok befogadására egyaránt 

alkalmasnak bizonyult. 

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? igen 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A múzeumok társadalmiasításának kiváló 

példája, bevezethető jó gyakorlatnak tűnik. 

Az esélyegyenlőség szempontjából szinte 

korlátlan lehetőségeket kínál majd mindegyik 

érintett csoport számára. Egy-egy adott 

hátrányos helyzethez testre szabható 
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Az ötlet újraélesztése tematikus kiállítások 

létrehozásával: tapintható műtárgymásolatok 

és interaktív elemek, multimédiás 

alkalmazások bevonásával, 

múzeumpedagógiai, andragógiai 

foglalkozások kíséretében, a múzeumi  

biztonsági előírások betartása mellett 

országos szinten is megvalósítható. 

Kontakt személy a programnál   

Jó gyakorlat leírója Aczél Eszter 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

Széchenyi tehetséggondozó tábor 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Gróf Széchenyi Családalapítvány  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet   

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

Tehetséggondozás hátrányos helyzetű 

gyermekek körében 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Az Alapítvány 2016-ban hirdetett meg első 

ízben egyhetes tehetséggondozó tábort, 

országos szinten.  Bejutni pályázat útján volt 

lehetséges. Az Alapítvány céljainak 

megnyerte a nagycenki Széchenyi István 

Emlékmúzeumot (országos hatókörű 

tematikus múzeum), illetve a fertődi 

Eszterháza Központot, valamint Nagycenk 

Önkormányzatát. A múzeum befogadta a 

rendezvényt, a tábor programját a múzeum 

tudományos munkatársai állították össze, és 

vezényelték le. A foglakozásokat mindenki 

ingyenesen vállalta szabadidőben is. 

Történelmi, műemléki, botanikai ismeretek 

szerzése, elmélyítése, természetjárás, 
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sokoldalú sporttevékenység, 

készségfejlesztés szerepelt a heti 

programban. Ebédet és buszoztatást az 

Eszterháza Központ, szállást az 

Önkormányzat biztosított. A szervezés, 

beutaztatás, a reggeli és vacsora költségeit az 

Alapítvány viselte.  

A reformkor eszméit követve 

bebizonyosodott, hogy „közteherviseléssel” 

mindenkire kisebb teher hárulván 

megvalósítható lett az induláskor kevés 

reménnyel kecsegtető vállalkozás. 

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? saját helyszínen, akár napközis táborként igen 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A program a múzeumok nyitása, 

társadalmiasítása irányába mutat, olyan 

kezdeményezés, amely bármelyik szereplőtől 

kiindulhat, a lényeg, hogy a leírt esetből 

kirajzolódó modell helyi önkormányzat, 

intézmény és civil szervezet harmonikus 

együttműködése révén képes megvalósítani 

az iskolán és tanéven kívüli élményszerű 

ismeretátadás újabb formáját és szervezeti 

kereteit. 

Kontakt személy a programnál Széchényi Tímea elnök  

Jó gyakorlat leírója Aczél Eszter 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

„Széchenyi házhoz megy” 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Országos Széchenyi Kör  

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 
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Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

emlékápolás, ismeretterjesztés, 

interdiszciplináris kutatási eredmények 

átadása, népszerűsítése  országos hatókörben 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A több mint 40 éves múltra visszatekintő civil 

szervezet 2016-ban gróf Széchenyi István 

születésének 225. évfordulója alkalmából 

számos új kezdeményezést tett, amelyek 

közül külön figyelmet érdemel a „Széchenyi 

házhoz jön” címet viselő program. Nulla 

költségvetéssel indulva előadássorozatot 

hirdettek meg fórumaikon, azzal a céllal, 

hogy növeljék a kivételesen gazdag 

Széchenyi-életmű ismeretét mindenekelőtt a 

fiatalok körében. Szervezőmunkájuk 3 síkon 

mozgott: egyrészt önkéntes előadókat 

toboroztak saját vállalású témára 

(ingyenesen), másrészt jelentkezőket 

kerestek az ország minden pontján, akik 

fogadnák körükben (iskolában, múzeumban, 

művelődési központban vagy könyvtárban) 

az előadókat és megszerveznék a 

hallgatóságot.  A két oldalról beérkező 

jelentkezések alapján összeállították az éves 

programot a hozzárendelt helyszínekkel, 

majd ezekre építve pályáztak, ill. támogatókat 

kerestek és nyertek meg az ügynek. A 

megszerzett összegeket az előadók 

utaztatására, s a hallgatóság szerény 

megvendégelésére fordították. Így kerülhetett 

sor sikeres előadói rendezvényekre és a 

hozzájuk kapcsolódó teadélután jellegű 

műhelybeszélgetésekre a kimeríthetetlen, sok 

tanulsággal szolgáló Széchenyi-életmű 

kapcsán számos magyar településen 

Mátészalkától Szegeden át Sopronig. A 

rendezvények a hallgatóság számára 

ingyenesek voltak, azzal a határozott céllal, 

hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. 

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? igen 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A kőleves meséjét felidéző programsorozat 

jelentősége, hogy a szervezők egy adott cél 

érdekében sikeresen összekapcsolták az 

általuk felébresztett társadalmi igényt a 
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kultúraközvetítés potenciális szereplőinek és 

finanszírozóinak affinitásával, 

hajlandóságával, készségességével. 

Rendkívül egyszerű, átlátható, követhető 

modell, amelynek titka abban rejlik, hogy 

követői megtalálják-e az hiteles célt, s a 

hozzárendelhető partnereket. 

Kontakt személy a programnál Péchy Mária elnök  

Jó gyakorlat leírója Aczél Eszter 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 
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Surranó pálya program 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkorm

ányzat stb. neve 

Diagonal Egyesület 

Kategória (kérjük, mindegyik 

relevánsat bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil  

egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy (50 fő 

fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

A közösségfejlesztés és a társadalmi érzékenyítés 

komplex szintű megközelítése. A helyi társadalmi 

problémákat a közművelődésen keresztül az 

érintettek aktív részvételével igyekszik megoldani. 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A jó gyakorlat az adott településen tanuló gyerekek 

ötleteire épül, az ötletek megvalósításába a helyi 

pedagógusokat és a településen élőket is bevonja. 

A program mentorok támogatásával folyik. Első 

lépésben a megvalósításra váró ötletek gyűjtésével 

kezdődik, majd az ifjúsági munkában és 

közösségfejlesztésben jártas szakemberek 

bevonásával folytatódik. Felkészítő 

műhelymunkák keretében kerül sor az ötletek 

megvalósításának módszertani előkészítésére és az 

elvárt keretek kialakításának meghatározása is 

megtörténik.  A felkészítő műhelymunkák célja: a 

projektmódszer megismertetése a megvalósításban 

résztvevőkkel, a projektek kereteinek tisztázása, az 

ifjúsági munka projektmódszerének szemléleti és 

módszertani kereteinek átadása, a külső környezet 

bevonási módszereinek átadása, a résztvevők közti 

tapasztalatcsere biztosítása. 

A projektcsapatok megalakítását követően 

elkezdődik az ötletek megvalósítása. 

Projektek megvalósítása: A projektek jellege 

(ötletek megvalósítása) lehet egyszeri rendezvény, 

klubok sorozata, önkéntes akciók stb. Ehhez 

illeszkedik megvalósítási időszakuk is. 
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A megvalósítást követően történik a megvalósított 

projekt értékelése az alábbi szempontok mentén: a 

fiatalok szerepe, a tantestület változó szerepe és az 

intézményi befogadó pedagógiai kultúra fejlődése, 

illetve a külső környezettel való partneri viszony 

alakulása. 

Reális-e belső erőforrásból 

megvalósítani? 

igen 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A jó gyakorlat keretében megvalósított 

projektötletek (pl. a település kulturális értékeiről 

készült fotókiállítás vagy a településeken élők 

hagyományait bemutató tárgyi gyűjtemény 

lehetőséget teremet arra, hogy a településen élő 

fiatalok megismerjék településük értékeit. A 

megvalósításban résztvevők szociális 

kompetenciái javulnak, a közösen megvalósított 

projekt elősegíti az adott közösség építését. 

Kontakt személy a programnál Bakos István, az Egyesület elnöke 

Jó gyakorlat leírója Oláh Erika 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 
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„Büszkeségeink” program 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Diagonal Egyesület 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

A hátrányos helyzetű csoportok iránti 

megközelítést az eddig használt módszer 

helyett (érzékenyítő tréningek szervezése) 

újfajta szemszögből közelíti meg: nem az 

adott csoport problémáira helyezi a 

hangsúlyt, hanem a sikereikre épít. Ez a 

megközelítési mód lehetőséget teremt a 

különböző ágazatközi szereplők (kulturális-, 

és köznevelési intézmények, település 

döntéshozói) együttműködésére is.  

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A jó gyakorlat megvalósításához intézményi 

PR-, on-line újságíró és közösségi média 

területen tapasztalattal bíró szakemberek 

bevonása szükséges. Az ő támogatásukkal 

készülnek el az adott közművelődési, vagy 

köznevelési intézmény közösségi 

médiafelületei. A folyamatba az intézmények 

dolgozóit, illetve köznevelési intézmény 

esetében az iskola tanulóit is szükséges 

bevonni, hogy a felkészítő műhelymunkák 

során elsajátíthassák azokat a digitális 

kompetenciákat, amelynek révén képesek 

lesznek a településen élők sikereinek, elért 

eredményeinek az IKT eszközök 

felhasználásával történő bemutatására, 

közvetítésére. 

A jó gyakorlat megvalósításának lépései: 

- Felkészítés és utánkövetés módszertanának 

kidolgozása, amelynek keretében a szakértői 
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csapat kidolgozza a felkészítő 

műhelymunkák módszertanát és szakmai 

anyagait, valamint megtervezi a jó 

gyakorlatot megvalósító intézmény 

munkájának után követését, támogatását. 

- Felkészítő műhelymunkák szervezése és 

megvalósítása során a résztvevők közösségi 

média, intézményi PR-és on-line blogírás 

témáiban felkészítést tart.  A 

gyakorlatközpontú műhelymunkák célja 

elsősorban az intézményi fókuszváltás-

program eredményeinek modern, sok embert 

megszólító disszeminációs tervét elkészíteni, 

annak megvalósításához kompetenciát 

szerezni. 

- Közösségi médiafelületek, blogok 

kialakítása – a disszeminációs terv alapján az 

intézmény blogot, közösségi média-felületet 

alakít ki, amelynek során a településen élők 

által készített fotók, írások és egyéb 

eszközöknek a bemutatása kerül előtérbe.  

- Települési műhelymunkák szervezése és 

lebonyolítása – az adott intézmény az 

elkészült médiafelület bemutatására és 

népszerűsítésére szervezi. Fontos, hogy a 

műhelymunkába mindazok kerüljenek 

bevonásra, akik a médiafelületen 

megjelennek az általuk létrehozott tartalmak 

(fotók, írások stb.) révén. 

A meghívottak az adott település és térsége 

döntéshozói, véleményformálói, 

intézmények munkatársai, a helyi média 

képviselői. A cél az általában 

problémakezelés kapcsán ismert társadalmi 

rétegek siker, eredmény elérése közbeni 

megismerése, nekik való gratuláció. A 

program részét képezi a szegregált 

élethelyzetekből való kitörés lehetőségeiről 

szóló moderált beszélgetés is.   

- Intézményi adaptációs javaslat elkészítése- 

az intézmény partnerségi stratégiájába építi 
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az általa fenntarthatónak tartott módon a 

folyamat eredményeit. 

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? igen 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

Az érintett intézmények eredményeik 

bemutatásában kompetensebbé válnak. 

Stratégiák készülnek a szegregációról való új 

típusú beszédmód kialakítására a települési 

környezet szereplőivel. Az érintettek helyi 

társadalmi elfogadottsága emelkedik a 

környezetükben és az eredményeik 

reprezentálásával nő az önbizalmuk. Továbbá 

a résztvevők digitális kompetenciái is 

javulnak, amelynek révén munkaerő piaci 

esélyeik is jobbak lesznek. 

 

Kontakt személy a programnál Bakos István, az Egyesület elnöke 

Jó gyakorlat leírója Oláh Erika 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 
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Színes Gyöngyök Egyesület - Gyöngyhát Anyaklub programja 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Színes Gyöngyök Egyesület 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS:  civil szervezet  

múzeum  könyvtár  művelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés  

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb: állami 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 

A közösségfejlesztés mellett a már 

kiveszőben lévő beás cigány hagyományok 

megőrzésére is lehetőséget teremt. 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Célja, hogy önsegítő csoportként működve 

megkönnyítsék a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, a közös tevékenységek során 

jelentős közösségépítő szerepet lássanak el, 

valamint hosszútávon hozzájáruljanak a roma 

közösség önszerveződéséhez, az 

érdekérvényesítési képesség növekedéséhez. 

Rendszeres tevékenységeik között a 

kézműves foglalkozások, a kötetlen 

beszélgetések, közös főzések, ünnepek 

megtartása, ruhabörze, családi kirándulások 

szerepelnek. A kézműves foglakozások 

között szerepel a subázás, gyöngyfűzés, 

agyagozás, patchwork, kötés, gobelin varrás. 

Továbbá családi napok, közös kirándulások 

szervezése.  

A foglalkozások mellett a közös 

tevékenységek során a résztvevők egy 

otthonos baráti közösséget alakítottak ki, ahol 

személyes kvalitásaikat is fejleszthetik. 

Fejlesztik zenei és tánc (zumba, cigány-tánc) 

képességeiket, a közös főzések alkalmával 

lehetőségük van tudásukat, a praktikákat 

átadni és az idősebb asszonyok elbeszélései 

által felelevenednek a régi cigány szokások, 

hagyományok. A beás nyelv tanulására is 
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lehetőség van, így a közösségfejlesztés 

mellett a már kiveszőben lévő hagyományok 

megőrzésére is lehetőséget teremt. 

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? igen 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 

A roma lányok és asszonyok az élet számos 

területén többszörös kihívásokkal, és 

hátrányokkal szembesülnek. Helyzetüket 

nem csak a faji, hanem a nemi alapú 

diszkrimináció is nehezíti. Ez a 

kezdeményezés lehetőséget teremt a cigány 

nők számára, hogy közösségüket erősítsék, 

megőrizzék és továbbadják kultúrájuk 

értékeit a fiatalabb korosztálynak. Továbbá 

alkalmat teremet arra is, hogy a cigány 

kultúra bemutatásával közelebb hozza a 

településen élő roma és nem roma embereket 

és kezdeményezze a közöttük lévő párbeszéd 

kialakítását. 

Kontakt személy a programnál Kelemen Zoltánné, az Egyesület elnöke 

Jó gyakorlat leírója Oláh Erika 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 
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Élő Könyvtár –Motiváció Műhely 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

Motiváció Műhely 

(https://motivaciomuhely.hu/hu/) 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS: X civil szervezet X 

múzeum X könyvtár X művelődési int. 

TELEPÜLÉS: X kistelepülés X 

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati  civil 

 egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**:  kicsi (max. 9 

alkalmazott)  közepes (10-49 alk)  nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben az program példaértékű 

szerinted* 
- előítéletekkel különösen sújtott 

társadalmi csoportok és a többségi 

társadalmi csoportok közötti 

találkozási lehetőség 

- együttműködések kialakítása civil 

szervezetekkel 

A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* Az Élő Könyvtár módszert Dániában 

használta először egy erőszakellenes ifjúsági 

civil szervezet a roskildei fesztiválon. A 

módszer célja, hogy párbeszéd alakuljon ki az 

előítéletekről, melyek egyes társadalmi 

csoportokat súlytanak és melyek gyakran 

vezetnek az embercsoportok elleni hátrányos 

megkülönböztetéshez. 

Az élő könyvtárban könyvek helyett olyan 

személyeket lehet kikölcsönözni, azaz 

beszélgetni velük, aki előítéletekkel terhelt 

csoportokba tartoznak (pl.: homoszexuális, 

hajléktalan, alkoholfüggő stb…). Az 

olvasónak adott idő áll rendelkezésére, hogy 

olvassa a könyvet, azaz beszélgessen az őt 

érdeklő személlyel. A könyvek 

kiválasztásának vannak szabályai, például 

nem választhatunk olyan könyvet, mely más 

társadalmi csoportokról sértően vélekednek. 

A beszélgetési idő lejárta után lehetőség van 

a kölcsönzés meghosszabbítására. A 

kölcsönzések lebonyolítását a szervezők 

végzik, akik katalógus-szerűen jelzik, mely 

könyvek kölcsönözhetőek és melyek 

foglaltak. 

 

A Motiváció Műhely csapata a szegedi 

Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtárban rendezte meg az egyik élő 

könyvtárát.  
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A könyveket személyes kapcsolatok útján, 

illetve a különböző érdekvédelmi 

szervezetek/csoportok megkeresésével (pl: 

mozgáskorlátozott szervezetek, LMBT 

csoport, MigSzol) hívták meg a 

rendezvényre.  

A két órás rendezvény alatt, több mint 100 

látogatója volt az élő könyvtárnak és 

körülbelül 80 kölcsönzés történt. A következő 

könyvek szerepeltek a katalógusában: meleg, 

migszolos/menekülteket segítő, leszbikus, 

biszexuális, különc, bevándorló, drogfüggő, 

mozgáskorlátozott, vegetáriánus, zsidó, vak, 

hajléktalan, alkoholfüggő, leszbikus, 

alkoholfüggő hozzátartozója, ex-politikus, 

roma, katona.  

Reális-e belső erőforrásból megvalósítani? - A megvalósítás során a könyvek és az 

olvasók megvendégelésére lehet 

forrást fenntartani. Más forrást nem 

igényel a szervezés és a megvalósítás. 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 
- A társadalmi szolidaritás növelését 

szolgáló módszer. 

- Lehetőség a civil szervezetekkel való 

kapcsolatfelvételre, együttműködésre. 

Kontakt személy a programnál Erdődi Noémi, Makádi Balázs 

Jó gyakorlat leírója Balázs Ákos 

Munkacsoport Esélyegyenlőségi munkacsoport 

 

Tanodák 

A gyakorlatot megvalósító 

program/szervezet/intézmény/önkormányzat 

stb. neve 

A TanodaPlatform által összefogott 

szervezetek 

Kategória (kérjük, mindegyik relevánsat 

bejelölni)* 

INTÉZMÉNYTÍPUS: X civil szervezet  

múzeum  könyvtár  Közművelődési int. 

TELEPÜLÉS:  kistelepülés X 

nagytelepülés 

FENNTARTÁS:  önkormányzati X civil X 

egyházi  egyéb………. 

SZERVEZET MÉRETE**: X kicsi (max. 9 

alkalmazott) X közepes (10-49 alk) X nagy 

(50 fő fölött) 

Téma, amiben a program példaértékű 

szerinted* 
- hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok és a többségi társadalom 

találkozási lehetősége 

- civil kezdeményezések támogatása 

- közösségi és kulturális értékek 

megerősítése a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportoknál 
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A jó gyakorlat leírása (max. fél oldal)* A tanoda definíciója, célja: A tanoda nem 

kormányzati szervezet által  működtetett, 

helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok 

önkéntes részvételére és egyéni 

szükségleteire építő, független 

infrastruktúrával  rendelkező közösségi 

színtér. A személyiségfejlődés egészét szem 

előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet 

az oktatási rendszerben nem megfelelően 

elismert, a társadalmi  perifériára szoruló 

gyermekek és fiatalok nem érhetnek el. 

 

A tanoda szerepe nem az iskola, mint 

intézmény helyettesítése, hanem annak 

kiegészítése, feladatellátásának 

megkönnyítése. 

 

Noha létezik egységes definíciója a 

tanodának, a megvalósítás helyszíne, az 

alkalmazott pedagógiai és közösségfejlesztési 

módszerek, a munkatársak és önkéntesek 

szakmai összetétele valamint a fejlesztés 

fókusza tekintetében igen különbözőek 

lehetnek. A sokféleség éppen a helyi 

közösségek igényeire, szükségleteire, 

adottságaira alapozott működésből 

következik. Nincs két teljesen egyforma 

közösség, így nincs két egyforma tanoda sem. 

Tanodát működtető szervezetek: 

http://tanodaplatform.hu/ 

 

Szakmai anyagok tanodákkal kapcsolatban:  

http://tanodaplatform.hu/?page_id=15 

 

A közművelődési intézmények, 

könyvtárak, múzeumok lehetséges szerepe 

egy tanoda megvalósításában (adaptálás 

lehetőségei): 

- Sok tanoda, tanoda jellegű program 

számára nehézséget jelent a 

megvalósítás helyszínének 

kiválasztása. Egy több helyiségből 

álló épület vagy épületrész bérleti 

díját ugyanis a civil szervezetek nagy 

része nem vagy csak nagyon nehezen 

tudja előteremteni.  A három 

intézménytípus ilyen infrastrukturális 

segítséget is nyújthat a tanodát 

http://tanodaplatform.hu/
http://tanodaplatform.hu/?page_id=15
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működtető szervezetek számára, akár 

hosszabb távon is.  

- Érdemes a tanodai tanulókra is 

számítani a három intézmény által 

szervezett programokon. Így olyan 

szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, 

melyre egyébként nem biztos, hogy 

van lehetőségük. 

- A három intézménytípus feladata 

abban is áll, hogy egyeztessenek a 

tanodát működtető szervezettel, az 

együttműködés kereteinek 

megteremtése érdekében. 

Milyen erőforrásokat igényel? A javasolt cél a tanodákkal való szoros 

együttműködés, ezért külön erre a célra saját 

erőforrás bevonása nem feltétlenül szükséges. 

(pl.: helyszín biztosítása, programok közös 

szervezése). 

Miért tartod jó gyakorlatnak? (min. 1 

bekezdés indoklás)* 
- A  tanodák jelentős szerepet töltenek 

be a helyi közösség  építésében.  A 

tanodák számos  helyszínen egyfajta  

közösségi  ház funkciót is betöltenek, 

így a tanodák  támogatása a közösségi 

és kulturális élet megerősítését is 

jelentik, főként a kistelepüléseken, 

méghozzá egy olyan társadalmi 

csoport esetében, amely e 

szolgáltatásokhoz ritkán jut hozzá. 

 

- A tanoda programokban roma és 

többségi gyermekek, fiatalok 

egyaránt részt vesznek, illetve 

szüleiket bevonják számos 

tevékenységbe. A közösségi 

programok szerezésével a tanodák 

elősegítik a roma és többségi 

társadalom találkozását, 

együttműködését mind a gyerekek 

mind pedig a szülők szintjén. 

Kontakt személy a programnál Dr. Szűcs Norbert 

Jó gyakorlat leírója Balázs Ákos 

Munkacsoport esélyegyenlőségi munkacsoport 
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Közösségfejlesztői esettanulmányok: 

Aktivizálás/bevonás 

Itthon otthon vagyunk 

Az Itthon otthon vagyunk című projektben (Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület) az 

aktivizálást, a célcsoportok benntartását a közös tervezés segítette. Ennek alapját az adta, hogy 

az akcióterület több településén korábban is voltak már különböző civil kezdeményezések. A 

projekt ezekre (is) építve a település jövőjéről, a lehetséges fejlesztési irányokról szóló 

fókuszcsoportos beszélgetésekre hívta a helyi civileket, szakembereket, döntéshozókat és nem 

utolsósorban a mélyszegénységben élőket. Cél volt, hogy ezekből kiindulva rendszeressé váljon 

a közösségi tervezés, elinduljanak az ún. jövőműhelyek. Ezáltal azt remélték a megvalósítók, 

hogy egyfelől a helyi elit nyitottabbá, érzékenyebbé válik, másfelől a szegények is képesek 

lesznek aktívan bekapcsolódni a települési szintű interakciókba. A szegénységben élő 

célcsoport megszólítása, bevonása a közös tervezésbe a szociális munkás által kialakított 

bizalmi viszony révén működött. Ugyanakkor az esettanulmány tanulsága szerint „a 

mélyszegénységben élők ebben a léptékben nem tudtak érdemben megnyilvánulni, hozzászólni, 

kevés információval rendelkeztek a tágabb környezetükről”. Ezzel együtt azt sikerült elérni, 

hogy különböző települési rendezvények tervezésében és megvalósításában a szegények is részt 

vegyenek. 

Fórumszínház Észak-Abaújban 

A Dialóg Egyesület által Észak-Abaújban megvalósított projektbe 39  két településen – 

Hidasnémeti, Tornyosnémeti – használták a fórumszínház módszerét a közösség 

mozgósítására, az emberek aktivizálására. A választott két település eltérő közösségfejlesztési 

előzményekkel rendelkezett, így a cél is különböző volt. Az egyiken a már működő közösségi 

folyamatba akartak új embereket bevonni, míg a másik településen új közösségi 

kezdeményezéseket akartak létrehozni, és ehhez használták egyik eszközként a fórumszínházat. 

A közösségfejlesztési múlttal rendelkező település esetében építettek a már feltárt problémákra 

és ügyekre, a másik helyszínen a fórumszínházat interjúzás előzte meg, amelynek 

eredményeképpen azonosították a településen élők által fontosnak tartott értékeket, 

problémákat és lehetőségeket. Ezeket a lépéseket a közösségfejlesztők tették meg, majd amikor 

már kirajzolódtak a problémakörök, beléptek a fórumszínház szakemberei.  

A fórumszínház résztvevőit a helyben élő közösségi munkások személyesen toborozták. Az 

egyéni beszélgetések mellett az egyik településen vásári komédiához hasonló zenés felvonulást 

is tartottak, amelynek segítségével invitálták a bekapcsolódásra a szereplőket. Ennek az 

akciónak is volt mozgósító ereje.  

A fórumszínház által nyújtott élmények hamar elkötelezték a résztvevőket. Az intenzív 5 napos 

együttlét, a közös étkezések, egymás megismerése, a bizalom kiépülése, a közös élmények 

                                                 
39 „Tegyünk együtt a szegénység ellen!” – komplex társadalmi program Észak-Abaújban (TÁMOP-5.1.3.-09/2-

2010-0010) 
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nagyon fontosak ebben, amihez társul a drámapedagógiai technikák kipróbálása, tanulása. 

Akkor kezd el működni a fórumszínház, amikor az emberek elkezdenek önmagukról beszélni.  

A megfogalmazott problémakörökből a résztvevők választották ki, hogy melyikkel 

foglalkozzanak. Az egyik településen a sztori alapja az volt, hogy az árvíz idején ki kinek segít. 

Adott egy munkanélküli házaspár, amelyben a férj és a feleség nincs azonos véleményen abban, 

hogy menjenek-e segíteni az árvízkárosult szomszédnak. A férj azonnal ugrana, de a feleség, 

aki az erősebb, visszatartja a párját. Ezt a történetet nem sikerült feloldani, mert túl sokan voltak 

a nézők, és nem lehetett a térszerkezetet sem úgy kialakítani, hogy a bevonódást elősegítse. 

A másik történet középpontjában az állt, hogy hogyan lehet egy önhibáján kívül nehéz sorban 

élő embernek támogatást keresni, bevonva ebbe a helyi embereket, lehetőségeket is. 

Eljátszották, hogy a polgármester nem ér rá a problémával foglalkozni, miközben a nézők 

között jelen volt a település polgármestere is. Itt egy széles résztvevői kör jött össze, ami 

kedvezett a fórumszínház kimenetének is. Az emberek bevonódtak, vita alakult ki, sőt 

csoportok is alakultak, amelyek a problémára megoldásokat dolgoztak ki. Ebben az esetben jó 

volt a terem berendezése, támogatta az aktív részvételt, illetve a közönség sem volt olyan 

létszámú, ami kezelhetetlenné tette volna ezt a helyzetet. A fórumszínházi egy hét után a benne 

résztvevők bekapcsolódtak a közösségi folyamatba, azóta is aktív résztvevői az eseményeknek. 

 

Önkéntesség 

Önkéntes játszóház Kenézlőn 

2012-ben önszerveződés eredményeként jött újra létre játszóház Kenézlőn. 40  Kilenc helyi 

asszony önkéntes munkában, júliustól augusztus végéig fogadta hétköznapokon a szünidejüket 

töltő iskolásokat. A reggel nyolctól délután négyig tartó időszakban átlagosan napi 30 gyerek 

járt rendszeresen a játszóházba. Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület mint fejlesztő, szakmai 

támogató és önkénteseket fogadó szervezet vett részt a programban. Az itt dolgozók kivétel 

nélkül tartósan munkanélküliek, így a bérpótló juttatás igényléséhez szükséges 30 napos 

munkaviszonyukat az önkéntes munkával tudták biztosítani. A játszóház a görögkatolikus 

egyház által ingyenesen biztosított, használaton kívüli karitászházában működött. A gyerekek 

részére szervezett szabadidős programokhoz az eszközöket az önkéntesek többnyire otthonról 

hozták magukkal, de kaptak néhány sporteszközt és írószereket az iskolától, a szülőktől és a 

Vöröskereszttől. 

„Nekünk elsődlegesen az a célunk, hogy amikor egy ilyen közösségi folyamat elindul, akkor az 

embereket ráébresszük arra, hogy rendelkeznek olyan helyi erőforrásokkal, olyan helyi 

tudásokkal, amelyeket mozgósítva ők maguk is el tudják érni a céljaikat és meg tudják valósítani 

az elképzeléseiket… És ez a játszóház pontosan erre jó példa… És most, ha csak ennyit sikerült 

elérni, hogy legalább az általános iskola néhány labdával segített, vagy azt, hogy a 

görögkatolikus egyház rendelkezésre bocsátotta ezt az épületet, valamicske rezsidíjjal beszállt, 

már előrelépésről beszélhetünk. Ez a munka pont erről szól, a helyi erőforrások mozgósításáról, 

                                                 
40 A Kenézlőn készült kisfilm megtekinthető az alábbi linken:  

http://melyszegenyseg.hu/hirek_az_akcioteruletekrol/htmls/onkentes_alapon_megvalosulo_jatszohaz_kenezlon 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/kofe_modszert_J2.doc
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és ami a legszebb az egészben, hogy akik ide eljöttek önkénteskedni, maguk is belerakták a saját 

tudásukat ebbe a munkába, és saját erőforrásaikat maguk is elkezdték mozgósítani.” (Giczey 

Péter szakmai vezető) 

A játszóház sikerét a magas gyereklétszám és a szülők lelkesedése igazolta vissza. A 

beszámolók alapján több napon is ki lehetett volna tenni a „teltház” feliratot. A kezdeményezés 

hosszú ideje kielégítetlen valós helyi szükségletre reagált. Legalább ilyen fontos azonban az a 

folyamat, melynek során az önkéntes munkát korábban nem végző, tartósan munkanélküli 

asszonyok megszervezték magukat. Ismét hasznosnak érezték magukat, a játszóház nyárvégi 

bezárását követően pedig már újabb közös tevékenységekben gondolkodtak.  

„Szerintem mindenki beleadott mindent, amit lehetett. Mert jól érezték magukat itt a gyerekek, 

meg szerintem mi is. Terápia volt a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Azért sokkal jobb 

közösségben lenni, mint otthon egyedül begubózni. Hát én már öt éve nem dolgozom.” 

(Játszóházban dolgozó önkéntes)  

„Mert tényleg csak annyira lenne szükségünk, semmi másra, hogy elismerjék, hogy mi is 

dolgoztunk, és valamit tettünk ezért a faluért. Mert szerintem tettünk. Akárhogy is van, a saját 

erőnket feláldozzuk, mert tényleg sok rossz gyerek is van. És a végén nem is voltak már olyan 

rosszak. Mindenki szeretett idejárni.” (Játszóházban dolgozó önkéntes)  

 

Szociális mentorok, közösségi munkások, önkéntesek   

Összefogás a jövőért 

A Berettyóújfalu térségében megvalósuló „Összefogás a jövőért” program szakmai stábjában a 

közösségfejlesztő, szociális munkás és területfejlesztő mellett négy szociális mentor is helyet 

kapott, akik a munkájuk zömét a hozzájuk tartozó településen végzik. Rendszeres helyi 

jelenlétük biztosítja a kapcsolatot a programba bevont résztvevőkkel és az egyéb helyi 

szereplőkkel. Munkájuk során szorosan együttműködnek a családsegítő szolgálat 

munkatársaival. A szociális szolgáltató a konzorcium tagja is (Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ), a pályázatot pedig úgy építették fel, hogy a települések többségében fizikailag is 

együtt (egy helyen) dolgoznak a mentorok és családgondozók, így napi szintű a kapcsolat.  

A mentorok fontos partnereivé váltak a helyi közösségből érkező, nem feltétlenül szakképzett 

közösségi munkások és önkéntes koordinátorok. Utóbbiak kiválasztása és képzése szintén a 

projekt keretein belül valósult meg elsősorban azzal a céllal, hogy a projekt lezárását követően 

a helyi közösségekben maradjanak olyan emberek, akik aktivitásukkal és elsajátított tudásukkal 

fenn tudják tartani a megkezdett folyamatokat. 

A program keretében hat településről összesen 18 fő vett részt a 60 órás közösségi munkás és 

30 órás önkéntes koordinátor képzésen. A részvétel feltételei között nem szerepel 

meghatározott iskolai végzettség, legfontosabb szempont a közösségi aktivitás. Ennek 

megfelelően a képzést elvégzők köre az iskolai végzettséget, életkort és korábbi 

munkatapasztalatot tekintve meglehetősen vegyes volt. A végzett közösségi munkások saját 

településeiken dolgoznak, szorosan együttműködve a szociális mentorokkal. Fontos eleme a 
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programnak, hogy az önkéntesek és közösségi munkások rendszeres szakmai műhelyek 

keretében osztják meg egymással és a programban dolgozó többi szakemberrel a munkájuk 

eredményét és a tevékenységük során felmerülő tapasztalatokat, dilemmákat. Ez a folyamatos 

visszajelzés egyrészt megerősíti a résztvevőket, másrészt lehetőséget ad a program munkatársai 

számára a későbbi tevékenységek tervezésére. 

A közösségi munkások és önkéntes koordinátorok által „felkarolt” helyi ügyek településenként 

változnak, de szinte mindenhol megjelenik az utóbbi időszakban hiányzó közösségi 

rendezvények szervezése. Bálok, kirándulások, klubok szervezésében vesznek részt, 

folyamatosan bevonva a megvalósításba az igényüket jelző helyi lakosokat. Működésük néhány 

hónapos időszaka alatt már bekerültek a helyi köztudatba, a települések önkormányzatai, 

oktatási intézményei számítanak a munkájukra.   

A közösségi munkás és önkéntes koordinátor képzésen résztvevők mindannyian saját 

településeiken dolgoznak, és nem ez a munka jelenti számukra a megélhetést. Tevékenységüket 

a program végén is tudnák folytatni, de ezzel kapcsolatban több mentor is szkeptikus. A helyben 

elindított közösségi folyamatok könnyen megszakadhatnak a program végén, amikor az ezeket 

generáló mentorok befejezik munkájukat egy-egy településen. A program lezárásával a 

közösségi munkásokat és önkéntes koordinátorokat összefogó szakmai támogatás is 

megszűnik, ami szintén komoly kockázat a további működésükben. Ezzel együtt a bevont 

településeken a programmal kapcsolatos kezdeti idegenkedéssel szemben már egyértelműen 

elismerik, és támaszkodnak a mentorok és közösségi munkások tevékenységére. 

„Sok mindent elindított a programunk. A településekről most jön az a pozitív visszajelzés, hogy 

de jó, hogy itt vagytok. A települések zömében azt hallottuk az indításkor, hogy nincs itt semmi. 

Nem volt sok-sok éve se egy közösségi esemény semmi és egy kicsit olyan magába fordulóak 

lettek az emberek is. Meg inkább a viszályok erősödtek, az ellentéteket sorolták, amikor 

valamiről érdeklődtünk… Aztán mikor a közösségi beszélgetésekkel meg a közösségfejlesztő 

folyamatokkal sikerült egy kicsit az embereket felrázni és mentoraink segítségével szerveződtek 

közösségi események, akkor azt láttuk, hogy felszabadultak az emberek… A közösségek 

elkezdtek kialakulni, és ezáltal a szociális helyzetüket is másképp érzik.” (Kissné Pásztor Irma, 

programvezető) 

 

Közösségi házak 

„Tegyünk együtt a szegénység ellen!" 

A „Tegyünk együtt a szegénység ellen!" – komplex társadalmi program Észak Abaújban c. 

projekt (Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület) az akció- terület mind a kilenc 

településén alakított ki settlement típusú közösségi házat. Ezek hátterét a megvalósító szervezet 

által a térségben korábban végzett közösségfejlesztési munka adta. A koncepció szerint a 

nyitott, mindenki számára elérhető közösségi terek adták a közösségfejlesztési tevékenységek 

központját, a különböző programok, szolgáltatások helyszínét. Cél volt, hogy folyamatos 

bekapcsolódási és kezdeményezési lehetőséget biztosítsanak a helyi emberek és közösségeik 

számára. A settlement házak önkormányzati vagy egyházi tulajdonú ingatlanokban kaptak 

helyet. Ezeket a projekt költségvetéséből bővítették, felújították, berendezték. A házak és a 
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bennük működő klubok fenntartását humán szolgáltatói szerződés keretében hét községben 

helyi civil szervezet, egy-egy településen a művelődési ház, illetve helyi nonprofit kft. látta el. 

A „settlement-vonulatot” képviselve ezeknek a házaknak komplex funkciójuk volt, nagy 

hangsúlyt fektetve a közösségi bevonásra, a közösségi hely biztosítására és a programok, 

klubok szervezésére. A házakat bázisként használva egyéni tanácsadást nyújtottak, többféle 

tematikus klubot (pl. életvezetési, önismereti, alkotó klub) működtettek, teadélutánokat 

szerveztek, de a settlement házak adták a helyszínét a fórumszínháznak, a nyári napközinek és 

a sporttevékenységeknek is. A kilenc ház napi működése különbözött egymástól, az elért 

célcsoport, a programok és szolgáltatások településenként eltérőek voltak. Az alig 100 fős 

Pányokon például elsősorban az idősek látogatták a közösségi házat. Telkibányán a fő profil a 

kertészkedés, növénytermesztés volt, de működött varrókör is. Tornyosnémetiben az „integrált 

közösségi szolgáltató térben” (IKSZT) kapott helyet a settlement ház. Itt szerencsésen 

összeértek a fejlesztések, ugyanakkor a 300 fős Abaújváron párhuzamosan működött az IKSZT 

és settlement ház.  

KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért 

A KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért c. projekt (Alsómocsolád Község Önkormányzata) 

keretében az akcióterülethez tartozó 11 település közül négy községben hoztak létre közösségi 

házakat (ennyi önkormányzat vállalta, hogy helyet ad a házaknak). A „Hétköznapi Praktikák 

Háza” nevet viselő közösségi terek célja a megvalósítók megfogalmazása szerint az volt, hogy 

legyen a településeken olyan közösségi színtér, ahol a helyi lakosok találkozni tudnak, 

lehetőségük adódik egymástól és másoktól tanulni, olyan ismeretekhez és kapcsolatokhoz jutni, 

amelyek változásokat indíthatnak el életükben. Az esettanulmány összegzése szerint „a 

települések lakóinak valódi szükséglete volt a közösségi színtér, de létrehozásában, 

megtervezésében nem vettek részt, így a hozzá való viszonyuk is esetleges. Az is erőfeszítést 

igényelt, hogy használják, nem alakult ki kötődés az infrastruktúrához, nem érezték 

magukénak. A 2000 fős Döbröközön ugyanakkor viszonylag jól működött a közösségi ház, a 

közösség tagjai részt vettek a megnyitó ünnepség megtervezésében és lebonyolításában. 

Később maguknak is szervezetek programokat, illetve elkezdték használni a ház nyújtotta 

szolgáltatásokat. A mindössze 450 lakosú Nagyhajmáson a célcsoport aktívan részt vett a ház 

működési rendjének kialakításában. Később elsősorban a gyerekek és a fiatalok kezdtek ide 

járni (filmklubot és összejöveteleket szerveztek maguknak). 

A „Hét falu” közösségi házak Eger körzetében 

Célok és háttér. A „Hét falu – egy hálózat” program deklarált célja többek között a 

„szolgáltatások, kapcsolathálózatok revitalizálása innovatív közösségi szolgáltató terek 

kialakításával”. A szakmai tapasztalati hátteret a SZETA Egri Alapítványának az egri Béke-

telepen végzett 15 éves munkája adja. Az Alapítvány a telep mellett egy családi házból 

kialakított közösségi térben biztosít nyitott, elérhető szolgáltatásokat, programokat, 

érdekképviseletet, végez közösségfeljesztő tevékenységeket elsősorban a telepen élő roma 

családok számára. A „Hét falu” közösségi házak kialakításának és működtetésének célja e 

gyakorlat kiterjesztése a környező rászoruló (romák által magas arányban szegregátumban 

lakott) településeken. A program legnagyobb ambíciója, hogy a helyi civilek felkészítésén, 
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aktivizálásán keresztül elérjék, hogy a projekt során beüzemelt közösségi házakat és az azokhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokat települési civil szervezetek vegyék át, pályázati források 

bevonásával biztosítva a projekt eredményeinek fenntartását. 

Tevékenységek és módszerek. A „Hét falu” közösségi házak önkormányzati tulajdonban 

vannak, a program keretében felszerelték őket, kialakították az infrastrukturális hátteret, 

finanszírozzák a működési költségeket. A házak folyamatos nyitva tartással fogadják az 

ügyfeleket. Alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújtanak, az igénybevételnek nincsenek 

feltételei. Fő szolgáltatásaik a szociális ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás. Az 

Alapítvány megközelítése szerint a settlement ház az a kiindulási pont, ahová a 

kapcsolatfelvétel, a terepmunka során „beviszik” a helyieket, s ha már „bent vannak”, akkor 

megkezdődhet velük egyfajta szociális, közösségi munka. Olyan szabad térként értelmezik a 

közösségi házat, ahol vannak ugyan szervezett programok, de fontosabb, hogy bármikor, bárki 

bemehet. Példa erre a hevesaranyosi közösségi ház, ahová a közmunkások ebédszünetben 

bejártak pingpongozni, és néhány alkalommal az őket ellenőrző polgármester is csatlakozott 

hozzájuk. A gyerekeik iskola- vagy óvodabuszát váró bükkszentmártoni szülők délutánonként 

a közösségi házban beszélgetnek – legalább a gyerekek megérkezéséig. Minden találkozás, 

„belépés” egy lehetőség a folyamatos kapcsolattartásra, a különböző problémák 

megbeszélésére. Ennek generálását, az információk cseréjét a szociális asszisztensek mint 

közvetítők tudatosan végzik. Fontosak a civil kerekasztalok, amelyek a settlement házra, annak 

tevékenységeire alapozva jöttek létre. Céljuk a település, a közösség ügyei, jövője iránt 

érdeklődők összefogása, együttgondolkodásuk elősegítése. A közösségi házakban különböző 

klubok, csoportok működnek (ifjúsági klub, kézműves- és praktikaklubok), délutánonként a 

gyerekeket fogadják; ezek fontos eszközei a projekt más tevékenységeibe való bevonásnak is 

(pl. pályaorientációs tréningek, felzárkóztató és OKJ-s képzések, civil műhely). A közösségi 

házaknak településenként közel azonos heti  programjuk van (ezek településenként egyedi, 

alkalmi programokkal egészülnek ki). 

Az esettanulmány legfőbb forrása a Falu Város Régió 2012/1–2. számában megjelent „Sajnos 

a hátrányos települések között vagyunk” – Pillanatkép a mélyszegénység kezelését célzó lokális 

programokról című cikk (Farkas Zsombor – Kóródi Miklós 2012); további adatforrás a Farkas 

Zsuzsannával (szakmai vezető) készített interjú, ill. a TÁMOP 5.1.3-as pályázathoz készült 

megvalósíthatósági tanulmány. 

 

Bodrogközi Információs Pontok – egy hálózati együttműködési modellen 

alapuló közösségi program a Bodrogközben (2013-2015) 

1. A bemutatandó közösségfejlesztői modell helyszíne a Bodrogköz 

A Bodrogköz ma több mint huszonötezer lelket számláló táj, amelynek mind gazdasági, 

mind pedig szociológiai mutatói az átlagos magyarországi viszonyokhoz képest siralmas 

képet mutatnak. A bemutatandó gyakorlati modell hatókörébe tartozó települések 

összlétszáma tizenhétezer fő. 

A teljes népesség közel 50%-a nyolc általános vagy az alatti iskolai végzettséggel rendelkezik. 

Különösen elszomorító tény, hogy a területen mindösszesen 637 fő felsőfokú végzettségűt 
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regisztráltak a 2011-es népszámlálás alkalmával. A kulturális élet szempontjából fontos tény 

például, hogy az itteni iskolákban tanító pedagógusok jelentős része Sárospatakról, 

Sátoraljaújhelyről és Kisvárdáról jár ki a falvakba. Különösen magas az elvándorlás aránya. A 

falvak elnéptelenedése már a hatvanas években elkezdődött, és a kilencvenes évektől 

kezdődően hatalmas ütemben folyik. Az elmúlt tíz évben a teljes népesség több mint 15%-a 

hagyta el a Bodrogközt. Ugyanakkor ennek szerves következményeképpen a népesség 35% 

feletti aránya ötven évnél idősebb. Mindeközben a 25%-ot sem éri el a húsz év alattiak száma. 

Az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt a cigány lakosság száma – szinte minden településen. 

Erre vonatkozó megbízható statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre, hiszen a népszámlálás 

során jóval kevesebben vallották magukat romának, mint ahogy azt a valóság mutatja. 

A terület település-struktúrája alapvetően kis falvas. A legnagyobb település és egyben a 

Bodrogköz egyetlen városa, a járási székhely Cigánd 3037 lakossal. A legkisebb település 

Kisrozvágy, ahol mindössze 175 fő él. Ugyanakkor a tizenhét településből 4 darab ötszáz és 

ezer fő közötti, 7 pedig ötszáz fő alatti lélekszámmal bír. 

A fenti társadalmi mutatók elsődleges oka nyilvánvalóan a megélhetési nehézségekben 

keresendő. A mezőgazdasági termelés struktúrájának kilencvenes évektől kezdődő teljes 

átalakulása párosult a kistermelői szektor visszafejlődésével. Ennek eredményeképpen a 

munkanélküliség folyamatosan nőtt, és kialakult egy olyan típusú mélyszegénység, melynek 

kezelése messze túlmutat a munkaügyi problémákon. Bár az elmúlt években – 

közfoglalkoztatás révén – a statisztikai adatok jelentősen javultak, ez nem eredményezte az 

életszínvonal javulását. A közfoglalkoztatásból származó jövedelmek a létfenntartáshoz éppen 

elegendő forrást jelentenek csupán.  

Az 1970-es, 1980-as években egyébként sem magas színvonalú humán infrastruktúra a 2005-

ös évekig folyamatosan romlott. Jelentősebb javulás az európai uniós források megjelenésével 

volt tapasztalható 2007-től kezdődően. A települések többségében e tekintetben jelentős 

fejlődés volt az elmúlt években. A törekvő önkormányzatok felújították orvosi rendelőiket, 

polgármesteri hivatalaikat, iskoláikat, óvodáikat. Szép számmal vannak olyanok is, akik a 

művelődési házakat, könyvtárakat tették rendbe. Ugyanakkor még mindig jó néhány olyan falu 

van, főleg a kisebbek, ahol a legutolsó felújítások időpontja a hetvenes, nyolcvanas évekre 

tehető a humán szolgáltatást nyújtó épületekben.  

Hasonló pozitív változás sajnos a közlekedési infrastruktúra tekintetében nem mondható el. Az 

elmúlt évben rendbe tettek ugyan néhány kisebb jelentőségű mellékutat, de a Bodrogköz 

gerincútját képező Sárospatak – Cigánd közötti szakasz az ország legrosszabb útjának címével 

„dicsekedhet”. A folyamatos, de felületes javítások ellenére, tél derekára gyakorlatilag 

járhatatlanná válik. A tömegközlekedés állapota ennél is siralmasabb. Az ezen az úton 

közlekedő ritka buszjáratok színvonala minősíthetetlen, a jegyek magas árai ellenére. 

A kulturális alapellátás tekintetében 2013-ig csupán néhány település mondhatta el 

magáról, hogy rendezettek a viszonyai. A tizenhét településen mindössze hat fő dolgozott 

főállásban népművelő vagy könyvtárosi beosztásban. A könyvtári alapszolgáltatást a korábbi 

kistérségi mozgó könyvtári rendszerben oldották meg. A nyilvános könyvtári jegyzéken csupán 

a Cigándi Városi Könyvtár szerepelt. Intézményként fenntartott közművelődési szolgáltató 

három településen volt található, ahol összesen négy fő tevékenykedett kultúra szervezőként. 

Muzeális intézményként a Cigándi Falumúzeumot és a Pácini Kastélymúzeumot vették 

nyilvántartásba.  
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Általánosságban elmondható, hogy a könyvtárak nagy része rendezetlen volt, a folyamatos 

nyitva tartást – néhány település kivételével – nem tudták megoldani. Rendszerszerű állandó 

közművelődési kínálatot csupán négy település tudott nyújtani lakosai számára. Sok esetben az 

egyetlen megszervezett közművelődési alkalom a falunap volt. Több olyan település is akadt 

azonban, ahol már több mint egy évtizede semmilyen rendezvényt, közösségi alkalmat nem 

szerveztek. 

 

2. Előzmények 

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 2008-ban csatlakozott az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium által működtetett Közkincs programhoz. Továbbá a kistérségi társulás 

területén 2008 és 2011 között több sikeres közösségi és kulturális projektet valósított meg 

a közkincs program munkaszervezete. Ezek közül két európai uniós pályázatot is elnyertek, 

amely több település együttműködésével jött létre. 2009-ben a társulási tanács elfogadta a 

kistérség kulturális stratégiáját. 

A munka eredményeképpen az alábbi eredmények születtek:  

- Létrejött a kulturális területek olyan kapcsolati hálója, amely lehetővé tette a további 

együttműködési projektek kimunkálását. 

- A lakosság számára nyújtott, elsősorban projekt-támogatáson alapuló programok 

megvalósítása. Ez nem csupán a színvonalas kulturálódás, a közösségi művelődés 

lehetőségeit biztosította a települések egy részén, hanem bizalmi tőkét is épített az ilyen 

típusú szolgáltatások és a projektszervezetek iránt. 

- Az elfogadott kulturális stratégia szisztematikus végrehajtásával lehetővé vált a közösségi 

kulturális fejlesztő tevékenységek rendszerbe illesztése és szisztematikus fejlesztése. 

- A munkaszervezet komoly tapasztalatokat szerzett a projekt alapú kulturális 

szolgáltatásszervezés, valamint az európai uniós pályázati programok végrehajtása terén. 

A közkincs kerekasztal rendezvényei során merült fel először az az ötlet, hogy minden 

településen szükség lenne egy olyan munkatárs alkalmazására, aki a települési közösségi 

kulturális és közösségi szolgáltatásokat szervezné. 

Végül is a fenti ötletet egy pályázati program követte. A 2007-2013 közötti EU-s költségvetési 

időszakban egy TÁMOP program keretében 150 millió forintot kaptak a megvalósításra.  

A pályázati dokumentációban megfogalmazott cél összefoglalva így hangzott: egy olyan 

közösségi, könyvtári, kulturális és információs szolgáltatásokat nyújtó, együttműködésen 

alapuló szolgáltatásrendszer létrehozása a Bodrogközben, amely hozzájárul a települési lakosok 

életminőségének javulásához. Mindezeken túl a Bodrogköz területére kiterjedő kétirányú 

információs hálózatot működtet. Ennek célja a helyi információk eljuttatása kistérségi szintre, 

illetve a település lakosainak információs hozzáférhetőségének javítása. A közösségi program 

17 települést érintett. 

 

3. A munkatársak 

 

A program első lépéseként megszerveztük a program vezetését, amely a szokásos 

menedzser, pénzügyi vezető pároson túl szakmai vezetőt és egy asszisztenst foglal magába. 

Első feladatként ki kellett, hogy válasszuk azt a tizenhét embert, akik az egyes településeken 
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dolgoznak majd. A specifikációban megfogalmazott elvárások szerint a jelentkezőknek 

minimum érettségivel kellett rendelkezniük. Tekintettel a Bodrogköz sanyarú 

munkanélküliségi helyzetére, azzal az előfeltételezéssel vágtunk neki ennek a munkának, hogy 

tömegével lesznek jelentkezők. Ez nem így történt. Volt olyan település, ahol komoly 

kutatómunkát kellett végezni egy-egy érettségizett ember után. Ragaszkodtunk ahhoz az 

elképzeléshez, hogy még a legkisebb településről is legalább két embert hallgassunk meg. A 

kiválasztás nehézségeit azonban nemcsak a jelentkezők hiánya jelentette, hanem az is, hogy a 

későbbi együttműködés megkönnyítése érdekében az alkalmazandó személy legalább 

alapszinten elfogadott legyen a helyi közösség és a döntéshozók előtt. Ugyanakkor nyilvánvaló 

volt, hogy olyan minimum követelményeket is meg kell fogalmaznunk, amelyek biztosítékot 

jelentenek a későbbi képzési folyamat eredményességére és a munkavégzés minimálisan 

elvárható minőségére. Például alapvető kritériumként határoztuk meg a számítógép alapszintű 

használatának képességét, vagy a megfelelő kommunikációs készséget. A kétfordulós 

kiválasztási eljárás eredményeképpen – mely egy írásbeli feladatból és egy 

elbeszélgetésből állt – végül is sikerült minden településről alkalmas embert felvenni. A 

nagy többség, tizennégy fő érettségivel rendelkezett, hárman felsőfokú végzettséget igazoltak. 

A legtöbben fiatalok, harminc év alattiak, mindössze ketten tartoztak, tartoznak a 

középkorosztályba.  

A munkavégzés szakmai körülményei tekintetében alapvetően két csoportra lehet osztani a 

munkatársak körét. Négy olyan helyszín van, ahol a közösségfejlesztő munkatárs egy működő 

intézmény keretei közt csatlakozott az ott foglalkoztatott főállású kollégához. A többieknek 

mind önállóan, sok esetben szinte a semmiből kellett felépíteniük saját munkafeltételeiket. 

 

4. Szakmai kihívások 

 

A szakmai tevékenységek végzésével kapcsolatban az alábbi tevékenységprofilt dolgoztuk ki:  
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A projekt indításának szakmai kihívásait és azokra adott válaszokat több összefüggésben 

is érdemes megvilágítani. Egyrészt a munkatársak egyike sem rendelkezett a közösségi 

művelődés szervezésére vonatkozó képzettséggel. Ilyen irányú minimális tapasztalatai 

csupán néhány embernek voltak. Ezt azonban jól kompenzálta az a tény, hogy a kiválasztási 

eljárás során a közösségi értékek iránt fogékony munkatársakat sikerült alkalmazni. Ez a 

későbbiek során mind a települési munkában, mind pedig a csoportkohézióban sok pozitív 

eredményt hozott. 

Másrészt a települések polgármestereinek hozzáállása korántsem volt egységes. Az egyik 

problémaként lehet megfogalmazni azt, hogy a vezetők csupán egy újabb – számukra ingyen 

foglalkoztatható – munkaerőt láttak a projekt munkatársaiban. Ezt a gondolatot többkörös, 

csoportos és egyénileg folytatott megbeszélések során lassan sikerült száműzni a döntéshozók 

fejéből. Szintén nehezen fogadták el, hogy nem azonnal töltik munkaidejük teljes tartamát a 

településeiken. Elképzeléseik szerint a foglalkoztatottak azonnal munkához látnak, és 

közösségi alkalmakkal, rendezvényekkel látják el a falvak lakosságát. Végül is elfogadták azt 

a szakmai elképzelést, hogy a projekt kezdetén a heti munkaidő nagy részét a képzéseken töltik 

a munkatársak. Ezt a tényt azzal az érvvel sikerült alátámasztani, hogy a minőségi szolgáltatás 

nyújtásához ismeretek, képzés szükséges. A kezdet kezdetén, a heti öt munkanapból hármat 

képzésre fordítottak (szakmai képzés, számítástechnikai képzési konzultáció), amelyet aztán 

fokozatosan heti egy napra mérsékeltünk. A projekt kétharmada után munkatársainknak csupán 

munkamegbeszélések alkalmával kell távol maradni a települési munkától. 

Miután a projekt tevékenységei alapvetően három szakmai területet érintenek, meg 

kellett oldani a könyvtári ellátás, az információszerzés, -továbbítás és közösségi 

művelődés tartalmainak összhangját. Ráadásul ezek szükséges aránya településenként 

változó módon jelent meg. Azokon a munkahelyeken, ahol alapjaiból kellett felépíteni a 

kulturális alapellátás minimumát, elsősorban a közösségi művelődésre helyezzük a hangsúlyt. 

Jó néhány olyan falu volt, amelyik kialakult közművelődési rendszert működtet – jellemzően a 

nagyobb települések –, éppen ezért itt a könyvtári szolgáltatások és az információs tevékenység 

került előtérbe. Néhány falu esetében a létező közösségi alkalmak és civil szervezetek mellé 

nem társult használható könyvtári szolgáltatás. Ki kellett építeni azt. Előre látható volt, hogy 

külön sajátosságként jelenik meg az iskolával rendelkező és az iskolával nem rendelkező 

települések közötti jelentős különbség. Ez elsősorban a bevonható önkéntesek körében, illetve 

az igényelt rendezvények típusában nyilvánult meg. Kezdetekben tanulni kellett a 

pedagógusokkal való kapcsolattartás módjait is. 

Számos más szakmai problémával is szembesülnünk kellett, ezek azonban egyediek voltak, és 

az írás terjedelmi korlátai miatt erre külön kitérni nincs mód.  

 

5. A képzés 

 

A program során a munkatársak két nagy képzési követelménycsoportot kell, hogy 

teljesítsenek. A legfontosabb és a napi munkavégzés szempontjából elengedhetetlen a 250 

órás akkreditált szakmai képzés. A képzési program kidolgozása szintén a projekt feladatai 

közé tartozott. A kidolgozott program több szempontnak is meg kellett feleljen: 

- Szigorúan és elsősorban gyakorlatorientáltnak kell lennie. 
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- A tevékenységek folyamatos végzése érdekében az egyes képzési modulok által nyújtott 

ismeretek azonnal meg kell, hogy jelenjenek a résztvevők tudásbázisában. 

- Az eltérő előismeretek és képzettség okán kellően sokrétűen oktathatónak kell lennie. 

- Időtartamában illeszkednie kell a projekt gyakorlati végrehajtásának ütemezéséhez. 

- A képzési programban szereplő feladat végrehajtások támogassák a tényleges 

munkavégzést. 

- A felnőttképzés módszertanában fontos szerepet kell, hogy kapjon az együttműködésen 

alapuló feladatmegoldás. 

 

Az elkészült képzési program – amely reményeink szerint megfelel az előbbi kritériumoknak – 

az alábbi struktúrában került akkreditációra.  

 

 elmélet gyakorlat összesen 

A települési művelődési feladatellátás 

alapelemei  20 10 30 

Idegenforgalmi alapismeretek 15 10 25 

Programszervezés és menedzsment 15 20 35 

Projekt-tervezés és lebonyolítás, pályázat írás 15 15 30 

Közösségfejlesztés 15 20 35 

A könyvtári szolgáltatások alaptevékenységei 15 20 35 

A települési kommunikáció és marketing alapjai 15 15 30 

Média a kis településeken 15 15 30 

 

A képzés tényleges megvalósítása során a legelső feladat az alapvető fogalmi és tevékenységi 

formák megismertetése és belső tartalmuk tisztázása volt. Az intenzív munka 

eredményeképpen hamar sort tudtunk keríteni azokra a gyakorlati feladatmegoldásokra, 

amelyek a településen végzendő ténylegesen megvalósuló közösségi művelődési és 

szolgáltatási tevékenységekhez kötődtek. Kialakult az a rendszer, amelyben az egyes 

modulokban szereplő tudástartalmak gyakorlása, ellenőrzése megvalósuló közösségi 

tevékenységhez, eseményhez kötődtek. Például: feladatként egy valóságos település 

rendezvény-forgatókönyvét kellett elkészíteni, vagy egy valóságos és beadandó pályázat 

egyes elemeit kellett összeállítani. 

A képzés gyakorlatorientáltságának másik legfontosabb biztosítéka volt, hogy a képző tanárok 

maguk is részt vettek a települési munkafolyamatok szervezésében. Például: a könyvtári modult 

oktató kolléga rendszeres személyes segítséget nyújtott a könyvtárak megfelelő rendjének 

kialakításában.  

A másik több elemet tartalmazó nagy modul, az ECDL bizonyítványok megszerzésére irányuló 

informatikai képzés. Ennek legfontosabb célja az, hogy a résztvevők magabiztos informatikai 

tudást szerezzenek a négy alapmodul elvégzése során. Ez végső soron lehetővé teszi, hogy 

munkájuk közben hatékonyan használják az infokommunikációs eszközöket.  
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6. Munkában  

 

a) A közösségi művelődés 

A program szakmai céljai között kiemelten szerepel a települési közösségi művelődési 

alkalmak szervezése, általában a közösségek fejlesztése. Az elvárások szükségessé tették az 

azonnali „munkakezdést”, és a program indulását követően néhány héttel megszerveződtek az 

első rendezvények. Bizonyos esetekben a munkatársak bekapcsolódtak már futó települési 

rendezvények előkészítő munkálataiba. Ezt azonban nem előzte meg semmilyen igényfelmérés. 

Erre kellő felkészítés után 2013 nyarán került sor, ahol is közel hatszáz strukturált kérdőívet 

vettek fel a munkatársak a Bodrogköz területén. Mindezt kiegészítették ún. 

fókuszcsoportos beszélgetések szervezésével is. A kutatás elsődleges célja nyilvánvalóan a 

művelődési szokások és kulturálódással, közösségi alkalmakkal kapcsolatos igények 

felmérése volt. Az eredményeknek és az időközben folyó rendezvények tapasztalatainak 

összevetése képezte azután a 2014-re elkészített munkatervek alapját. Külön kell 

megemlíteni, hogy a felmérés másodlagos hozadékaként a munkatársak rengeteg emberrel 

találkozva, beszélgetve olyan plusz információkhoz jutottak, amelyek számbavétele nem 

lehetséges, de beépült a napi munkavégzésbe. Szintén eredményként említhetjük meg, hogy a 

települési közösségek épp a beszélgetések során kaptak információt a munkatársaktól arról a 

munkáról, amelyet végeztek, végeznek a falvakban. 

Bár a képzési program tartalmaz közösségfejlesztés modult, a „klasszikus” 

közösségfejlesztési eljárások önmagukban tisztán nem alkalmazhatóak. Ennek egyik oka, 

hogy a munkatársak maguk is tagjai a települési közösségeknek. Ugyanakkor a feltárt igények 

és a lehetőségek elsősorban olyan tevékenységek megszervezését teszik lehetővé, amelyek 

kimondottan a közösségi művelődés körébe utalhatóak. A projekt ideje alatt az alábbi alapvető 

közösségi művelődési típusok létjogosultságát és szervezését hozta magával:  

- települési szórakoztató rendezvények, 

- gyermekrendezvények, 

- könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó gyermek és felnőtt rendezvények, 

- hagyományőrző jellegű néprajzi, illetve történeti megközelítésű rendezvények, 

- ünnepségek, megemlékezések, 

- egészségmegőrző és sportjellegű rendezvények, túrák, 

- családok számára szervezett összejövetelek, szabadidős rendezvények, vetélkedők. 

 

A települések egy része számára ezek a közösségi alkalmak csupán új színfoltot, a választék 

bővítését jelentette a korábbi szolgáltatásokhoz képest. A program hatókörébe vont tizenhat 

község több, mint kétharmadában azonban ezek voltak hosszú évekre visszamenőleg az 

első olyan összejövetelek, amelyek kulturális programot és közösségi élményt kínáltak az 

ott lakóknak. A program ideje alatt közel 450 darab rendezvényt, közösségi alkalmat 

szerveztek önállóan a projektben foglalkoztatott kollégák. Továbbá közel 50 darab települési 

rendezvény megvalósításában vettek aktívan részt. 
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b) A könyvtár 

A bevezetőben említett mozgó könyvtári ellátást 2013. január 1-jétől felváltotta az a könyvtári 

háttér szolgáltatási rendszer, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Város Könyvtár nyújt a 

területnek. A programban megfogalmazott másik fő terület a könyvtári szolgáltatások alapvető 

biztosítása és fejlesztése a településeken. Az erre a tevékenységre való felkészítést a képzési 

program „könyvtár modulja” biztosította a résztvevők számára. Bár a szakmai megközelítés 

megköveteli a közösségi művelődési és könyvtári szolgáltatások külön tárgyalását, ez a 

projektben nem választható szét egymástól. Két okból sem: egyrészt, mert a munkatársak 

azonosak, és egyaránt végzik mind a két tevékenységet, másrészt pedig a tevékenységi 

terek ugyanazok. Mégis van azonban a könyvtári szolgáltatásoknak egy olyan köre, amelyek 

szükségessé teszik a külön tárgyalást ebben a körben is. A könyvtári szolgáltatások alapvető 

eleme a könyvkölcsönzés, illetve a kölcsönzéshez szükséges nyilvántartások vezetése. Továbbá 

szintén ide tartozik a könyvtári információszolgáltatás, ami a mi esetünkben nyilvános internet 

hozzáférési pontokkal azonos. 

A programba bevont könyvtárak ¾ része nem rendelkezett rendszeres nyitva tartással. A 

könyvállományok rendezetlenek, feldolgozatlanok voltak. Volt olyan, nem is kis település 

könyvtára, ahol a közel tízezernyi kötet könyv a művelődési ház színpadának hátsó traktusában 

volt csomókba halmozva. Az első rátekintés után nyilvánvalóvá vált, hogy elsődleges feladat a 

könyvtárak alapvető rendbe tétele, az elvárható könyvtári rend kialakítása, a szükséges 

selejtezések megtétele. Miután a nyilvántartásokkal egyébként is alapvető problémák voltak, 

logikusnak látszott az a döntés, hogy a feldolgozást azonnal a legmodernebb, központi 

adatbázison alapuló rendszerrel érdemes elvégezni. 

A projekt eredményeképpen a tizenhét bevont település minden könyvtára rendezett, az 

alapvető könyvtári elveknek megfelelően feldolgozott. Biztosítva van a rendszeres nyitva 

tartás, kölcsönzés, közösségi információs szolgáltatás. Mind a könyvállomány, mind pedig 

az olvasói nyilvántartások a központi adatbázison alapuló rendszerben működnek. Ez még 

akkor is igaz, ha néhány esetben például a téli fűtés gondot jelent. 

 

c) Információ és kommunikáció 

A harmadik alappillér, amelyből a program elnevezése is ered, az információkkal kapcsolatos 

tevékenységek csoportja. E tevékenységnek vannak a nagyközönség számára látható és igénybe 

vehető eredményei, és van olyan is, amely kimondottan a szakmai tevékenység körébe utalható. 

A nyilvánosság számára leglátványosabb eredménye a BIP projektnek a bodrogközi 

hírportál létrehozása, mely a maga nemében egyedülálló módon valósítja meg egy kisebb 

tájegység, járás helyi hírszolgáltatását a lakosok felé. A bodrogkoz.com internetes címen 

található hírportál a tizenhét települési munkatárs folyamatos hírfeltöltésén alapul. A 

híreken túl természetesen programajánlókat is tartalmaz. Hatékonyan oldja meg a közösségi 

portálok felé történő dinamikus kapcsolatot. A honlap strukturális felépítését az alábbi ábrával 

szemléltetjük. 
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A hagyományos kommunikáció iránti igényt kielégítendő létrehoztuk a Bodrogközi Körkép 

című kéthavonta megjelenő hírmagazint. A képzési program „helyi média” moduljára alapozva 

a hírmagazint szintén a projektben dolgozó munkatársak készítették. Ezerötszáz példányban 

jutott el a Bodrogköz lakóihoz. 

Szakmai háttér információ nyújtása tekintetében fontos lépés, hogy a munkatársak 

közreműködésével a program elérte, hogy minden település teljesítette a kulturális 

adatszolgáltatási kötelezettségét mindhárom témában. 

A program finanszírozás lejártával a honlap – csökkent intenzitással ugyan – de tovább üzemel. 

Az újság egyéb forrás hiányában nem működik tovább. 

 

6. A hálózat – a munkafolyamatok szervezése, mentorálás 

 

A végrehajtás folyamatában a kezdetektől fogva törekedtünk a hálózati együttműködés 

formális és informális kereteinek kialakítására. Már a kezdet kezdetén igyekeztünk olyan 

helyzeteket teremteni, ahol az egymásra utaltság kikényszerítette az együttműködést. Például a 

nagyon rossz közlekedési viszonyokkal rendelkező Bodrogközben csak közösen tudták 

megszervezni az egyes helyszínekre, a képzésekre történő utazást. A későbbi hatékony és 

lehetőleg zökkenőmentes közös munka érdekében csapatépítő tréning volt az első olyan 

alkalom, ahol formális körülmények között is sikerült kialakítani az együttműködési készséget. 

Már itt megszületett a csoporttudat első azonosítója: a kezdő tréning óta a mi „BIP-esek” 

fogalommal azonosítják magukat munkatársaink. Ennek fejlesztésére illetve a szakmai 

munka más irányú támogatására további három tréninget szerveztünk, a következő 

témákban: kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés és asszertivitás. 

Törekszünk arra az egyes munkafolyamatok hatékonyabb végrehajtása, illetőleg a későbbi 

munkák támogatása érdekében, hogy a képzési programban és szakmai tevékenységekben az 

egyes feladatok jelentős része kizárólag együttműködés útján végrehajtható legyen. Például: a 

kutatási program kérdőív-felvételi részét, az eltérő településnagyságok miatt, közös munkában 

tudták csak megvalósítani, melyet saját szervezésben önállóan végeztek. 
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A folyamatos munkaszervezés és együttműködés két eszközön alapul. A személyes 

kapcsolattartás fórumai az ún. „szupervíziók” vagy munkaértekezletek. Ezeket a projekt 

kezdetén heti rendszerességgel, későbbiek során havonta szervezünk. Maguk a 

megbeszélések tartalmaznak ugyan bizonyos témafelvetést, amelyek az egyes tevékenységi 

körökhöz kötődnek (projekttervezés, informatika, idegenforgalom stb.), de alapvetően mindig 

az elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó módszertani problémákra irányulnak. Ugyanakkor 

fontos fórumai a nehézségek megbeszélésének, amelyek a települési munka során alakulnak ki. 

Mind a szakmai vezető, mind pedig a munkatársak véleménye fontos ezeken az 

összejöveteleken. Törekszünk arra is, hogy a megbeszéléseket mindig más-más településen 

tartsuk. Így a csapat tagjai megismerhetik egymás munkakörülményeit és települését is.  

A munkaszervezés másik alapvető eszköze az informatikai kommunikáció. A projektben, 

anyagi lehetőségek híján nem volt mód professzionális munkaszervező és 

folyamatirányító szoftver beszerzésére. Ezért kénytelenek voltunk a google 

szolgáltatásaihoz folyamodni. Minden munkatárs saját e-mail címmel kommunikál, ami csak 

a projekt számára van rendszeresítve, illetve a projektmenedzsment egy központi e-mail címet 

használ. Az egyes események településenként külön-külön és összerendezve is megjelennek a 

közös naptárban, melyet a projekt portálján is megjelenítünk a nyilvánosság számára. A közös 

használatú dokumentumokat a felhő-szolgáltatás segítségével osztottuk meg. 

A „hivatalos” kommunikációs csatornákon kívül spontán alakultak ki azok a napi, sokszor 

órányi rendszerességgel működő üzenetformák, amelyek szintén a jobb együttműködést 

szolgálják. Rendszeresek a video beszélgetések egymás között és a projektvezetéssel. A 

munkatársak problémáik és híreik belső megosztása érdekében önállóan saját közösségi oldalt 

nyitottak. 

A számonkérés rendszere dokumentumokon és személyes értékeléseken alapul. Minden 

egyes munkatárs havi rendszerességgel írásos szakmai beszámolót készít, melyet összesítünk 

és közzéteszünk. Ugyanakkor félévenként átfogó, a projekt vezetői által készített értékelésen és 

önértékelésen alapuló belső értékelést végzünk. A menedzsment szintén félévenként számol be 

a Kistérségi Társulás felé a végzett munkáról. 

 

7. Nehézségek 

 

Összefoglalónk nem lenne teljes, ha nem tennénk említést azokról a problémákról, amelyek 

megoldása szükséges a program sikeres végrehajtásához. A kezdetekben legfontosabb 

leküzdendő akadályunk a projekttervezés és -végrehajtás közötti anomáliák voltak. Itt pontosan 

arról van szó, hogy a projektötlet vázlatos rögzítése után a pályázati dokumentumok 

kidolgozását egy külső cégre bízták, amely kevéssé volt felkészülve az ilyen jellegű programok 

sajátosságai, szakmai tartalma tekintetében. Az ebből származó tervezési hibákat, amely 

érintette a költségvetést is, korrigáltuk ugyan, de azt a közreműködő szervezet többkörös 

egyeztetés után vezette csak át. Alapvető fontosságúnak látjuk tehát, hogy a projektek 

tervezése, pályázati dokumentáció elkészítése és a végrehajtás egy azon csapat munkája 

legyen. 

A szakmai alapelvek fejezetben jelzett, nem teljesen felhőtlen együttműködés a települési 

vezetőkkel szintén állandóan orvoslásra szoruló problémaként van jelen. Újra és újra 

felbukkannak azok a konfliktusok, melyeknek kezelése beavatkozást igényelne, s melyeknek 
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eredője elsősorban a projekt által megszabott munkafeladatok és a polgármesterek elképzelései 

közötti eltérés. A „csapat” fiatalsága okán kevés tapasztalattal és türelemmel rendelkezik ezek 

feloldására.  

A program során végig szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy néhány önkormányzat 

nem tudott vagy nem akart elviselhető körülményeket teremteni munkatársaink számára. Ez 

különösen a téli időszakban jelentett nagy gondot több település esetében.  

Nem szakmai, hanem inkább a hálózat működési hatékonyságát zavaró tényezőként 

kellett és kell számolnunk azokkal a negatív, a csoportdinamikából természetes módon 

eredő folyamatokkal, amelyek elsősorban a klikkesedésben nyilvánult meg az első 5-6 

hónap után. Ennek kezelését több „fronton” is folyamatosan végezzük. Egyrészt a 

közösségfejlesztés modul képzési ideje pontosan az első ilyen krízis idejére esett. A képző 

kolléga kellő rugalmassággal olyan gyakorlati feladatokat adott „diákjainak”, amelyek jól 

szolgálták a klikkek ellensúlyozását. Másrészt az együttműködést igénylő munkafeladatok 

csoport összeállításában figyelünk arra, hogy változó összetételű munkacsoportok alakuljanak. 

 

8. A projekt finanszírozás után 

 

A program végeztével nyilvánvalóvá vált, hogy újabb projekt-támogatás nélkül a 17 település 

nem fogja tudni foglalkoztatni a csapat mind a 17 tagját. Több fórumon felvetődött, hogy 

néhány település összefogva tudna alkalmazni egy-egy munkatársat. Ezt a polgármesterek 

együttműködési készségének hiányos voltán bukott meg. Továbbá arra is törekedtünk, hogy 

esetleg más, még futó projektben alkalmazzuk néhányukat. Az új EU-s költségvetési időszak 

támogatási rendszeréből származó források sokáig váratott magára. Megjelenésük a mostani 

időszakban indult el.  

A további foglakoztatás kérdésének megoldása csak néhány esetben sikerült. Ahol igen, ott 

tarthatóak lettek a kulturális szolgáltatások terén elért eredmények. A települések több, mint 

felén azonban nem sikerült ez megoldani. Annak ellenére sem, hogy időközben a helyi 

közművelődési normatíva szinte minden település számara növekedett.  A valóságtól 

elrugaszkodott felvetésnek bizonyult, hogy egy néhány száz lelkes falu akár hosszabb távon is 

képes legyen foglalkoztatni egy közösségi, kulturális ügyekkel foglalkozó munkatársat. Annak 

ellenére sem, hogy a bodrogközi – és más hasonló sorsú térségek – jelenlegi társadalmi állapotát 

vizsgáljuk, ez nagyon is indokolható és sokszorosan megtérülő befektetés lenne.  

A csapat – mint közösség továbbélése – szempontjából felvetődött az egyesület alakítás 

lehetősége. Ez a különböző törvényekkel nagyon megnehezített civil szervezeti adminisztráció 

mocsarába süllyedt. A bejegyzései kérelem, többszöri próbálkozásra sem ment át a megyei 

törvényszék nyomon követhetetlen feltételeket támasztó szigorú szűrőjén. 

A fenti írás a Bodrogközi Információs Pontok - Hálózati alapú közösségi művelődési fejlesztés 

a Bodrogközben című cikk (Szín 2014/1) rövidített, aktualizált változata. 
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Források, szakirodalom – felhasznált és további ajánlott 

olvasnivalók  

Az összegyűjtött szakirodalmakat három csoportba soroltuk: elmélet, esettanulmány/gyakorlat, 

módszertan, illetve elláttuk ajánlásokkal, amelyből kiderül, hogy miért is tartjuk ezeket 

fontosnak. 

Elmélet 

Autonómia Alapítvány (2013): A mélyszegénységben élők helyzete Magyarország 

legszegényebb kistérségeiben. Kutatási beszámoló. A TÁMOP 5.1.3 program hatástanulmánya 

első adatfelvételének eredményei.  

www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP 

%20513%20kutatas_1kor_Zarotanulmany.pdf  

 Aktualitása: Kutatási eredmény bemutatása, amely azon családok körében készült, akik 

részt vettek a Mélyszegénység program 25 projektjében. 

 Mit dolgoz fel: 25 akcióterületen összesen 1300 családdal készített kérdőív összegzése. 

Kitér a mélyszegénységben élők demográfiai mutatóira, a foglalkoztatásra, a lakhatás 

körülményeire, a háztartások bevételeire és kiadásaira, a szociális szolgáltatáshoz való 

hozzáférésre, az egészségügyi helyzetre, a digitális hozzáférésre, valamint a közösségi 

kapcsolatokra.  

 Közösségi vonatkozása: A megkérdezettek véleményét, érzéseit tükrözi számokban és 

megállapításokban, amely támpontot ad a közösségi munkához, a beavatkozások 

tervezéséhez.  

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, döntéshozóknak, akik a szegénység, mélyszegénység 

kérdésével foglalkozni akarnak. 

Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása. a gyakorlat dilemmái és tanulságai 

(2013). Írta és szerkesztette: Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa. Kiadja a Gyerekesély Közhasznú 

Egyesület, Budapest. 

http://www.gyere.net/downloads/gyerekes%C3%A9ly.pdf 

 

 Aktualitása: A Magyarországon élő gyerekek több, mint negyede szegénységben él. A 

TÁRKI adatai szerint a három és több gyermekes családok 41%-a, az egy szülős 

családok 30%-a mondható szegénynek. A kötet a „Legyen jobb a gyerekeknek!” 

Nemzeti Stratégia megvalósítására indult Gyerekszegénység Elleni Program 5 évét 

mutatja be.  

 Mit dolgoz fel: „Ez a tanulmány a megvalósítás folyamatait írja le. Középpontjában a 

szécsényi alkalmazás tapasztalatai állnak. Ezeket kiegészítjük a további kistérségekre 

történő kiterjesztés előkészítő fázisának általánosítható tanulságaival. A tanulmány első 

része a megvalósítás elvi kérdéseivel és dilemmáival foglalkozik. Ilyen probléma 

például a program komplexitásának kezelése (minthogy a program számos területet 

átfog a korai képességfejlesztéstől a szülők munkájáig); a hosszú és rövid távú 

követelmények összehangolásának nehézsége; a szemléletváltoztatás szükségessége és 

akadályai; vagy a »célzás« kérdései. A helyi programnak is prioritása a romák és 

http://www.gyere.net/downloads/gyerekes%C3%A9ly.pdf
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mélyszegénységben élők elérése a »kifejezett, de nem kizárólagos célzás révén. A helyi 

programokban számos roma munkatárs volt, ami nem keltett helyi ellenállást. A 

szécsényi alkalmazás során azonban a cigány családokra és gyerekekre irányuló 

segítség rengeteg feszültséget generált. A tanulmány második része részletesebben 

ismerteti a szécsényi megvalósítási kísérlet, valamint a Stratégia további 

leghátrányosabb kistérségekben történő megvalósításának néhány fontos elemét: magát 

az indulást és ennek nehézségeit; a szolgáltatásfejlesztési koncepciót; és néhány új 

szolgáltatást, mint a Biztos Kezdet gyerekházak, a tanodák, és a settlement-típusú 

közösségi szolgáltatás telepeken.” 

 Közösségi vonatkozása: A teljes Gyerekszegénység Elleni Programra jellemző a 

szakmaköziség, illetve a gyerekszegénység települési szintű megközelítése. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk a kötetet, akik szeretnének többet megtudni a 

Gyerekszegénység Elleni Programról, a Szécsényi Kistérségben zajló Kísérleti 

projektről, az ott alkalmazott eszközökről, technikákról, sikerekről és kudarcokról. 

 

Henderson, Paul (2007 (2005)): A kirekesztettek bevonása. Az európai közösségfejlesztés 

gyakorlatától a szakmapolitikáig. Ford. Varga Tamás. Budapest: Közösségfejlesztők 

Egyesülete /Parola füzetek./ 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/99b0698cd023d1018525670c0080e328/a

9ae999daea85d09c125736f0033271d?OpenDocument 

 Aktualitása: Európai szinten gondolkodik a társadalmi kirekesztettségről. A kutatás 

során az interjúkban elhangzottak alapján összeállításra került a könyvben a szegény 

közösségek jellemzői és azok erősségei. 

 Mit dolgoz fel: Európa különböző részein dolgozó közösségfejlesztő szakemberek 

tapasztalatainak összegyűjtése, és ezek alapján annak meghatározása, hogy mivel tud a 

közösségfejlesztés hozzájárulni a kirekesztés elleni küzdelemhez. Gyakorlati példákat, 

esettanulmányokat olvashatunk olyan közösségekről, amelyek érintettek a 

kirekesztettséggel. E mellett javaslatokat fogalmaz meg különböző szervezetek számára 

(pl: helyi önkormányzatok, kormányok, nem kormányzati szervezetek stb.), hogy mit is 

tehetnek ők a saját helyükön a társadalmi kirekesztettek támogatásáért.  

 Közösségi vonatkozása: A közösségfejlesztés szemszögéből közelít a kirekesztett, a 

szegénységben élő közösségekhez. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk, akiket a kirekesztettség/szegénység kérdése a 

közösségfejlesztés megközelítésében és európai kontextusában érdekli.  

Kovács Katalin és Váradi Mónika Mária (szerk.) (2013): Hátrányban vidéken. A kötet a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya támogatásával jelent meg. 

Argumentum Kiadó 

http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/292/2/varadim_hatranyban_videken_20

13.pdf 

 Aktualitás: A tanulmányok látleletet adnak azokról a gyakran több évtizedes 

folyamatokról és struktúrákról, amelyek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/99b0698cd023d1018525670c0080e328/a9ae999daea85d09c125736f0033271d?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/99b0698cd023d1018525670c0080e328/a9ae999daea85d09c125736f0033271d?OpenDocument
http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/292/2/varadim_hatranyban_videken_2013.pdf
http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/292/2/varadim_hatranyban_videken_2013.pdf
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kialakulásához, fennmaradásához és mélyüléséhez vezetnek, amelyek lebontása 

fejlesztéspolitikai szemléletváltást és gyakorlatot igényelnek a mai Magyarországon. 

 Mit dolgoz fel: szakirodalmi áttekintésre támaszkodó elemzés éppúgy megtalálható 

benne, mint egy-egy kísérleti program tervezési folyamatában született esettanulmány, 

vagy az aprófalvak fejlesztési, kitörési lehetőségeit mérlegelő, ajánlásokat 

megfogalmazó írás. A kötet első fejezetének (Szegénység és boldogulási stratégiák) 

tanulmányai az elszegényedett kistelepülések gyakran nyomorúságban élő lakóinak, 

romáknak és nem roma szegény embereknek az ezredfordulót követő évtized végén 

jellemző, ám azóta is változatlanul drámai élethelyzetét és szűk mozgásterét 

dokumentálják. 

 Közösségi vonatkozása: „A szegényeket, romákat egymáshoz, szűkebb és tágabb 

környezetükhöz kötő kapcsolatok jellege és minősége a szegénység újratermelődésében 

vagy éppen a szegénységből való kilépés esélyeit illetően perdöntő szerepet játszik. A 

szegénységben élők kapcsolatrendszereinek, közösségi kötelékeinek ismerete és 

megértése nélkül pedig kudarcra ítélt a legjobb szándékú segítő beavatkozás is” – idézet 

a tanulmányból. 

 Kinek ajánljuk: azoknak, akik szeretnének a probléma megértéséhez közelebb kerülni, 

azoknak, akik kíváncsiak a különböző módszertanok sikeres és kudarcra ítélt elemeiről 

tájékozódni, azoknak, akik a segítő szerepben dolgozókról szeretnének többet 

megtudni. 

 

Közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldöm (1993).Válogatta: Varga A. Tamás. 

Szerkesztette: B.Vörös Gizella. Kiadja: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest  

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/1c4dc4b986e230d1c1256a08003a235e/fc

8d5b62b30f911e85256640006a093b?OpenDocument 

 Aktualitása: A közösségi munkát tartja a tágabb fogalomnak, meghatározásnak és ezen 

belül helyezkednek el a különböző szakmák, mint pl: szociális szakma, 

közösségfejlesztés.    

 Mit dolgoz fel: A szöveggyűjteményben Peter Baldock írásait ajánljuk elsősorban, 

amely a közösségi munkáról, annak alapelveiről, értékrendjéről és területeiről szól. 

Összehasonlítja és szakmai érvek mentén mutatja be a szociális munkát és a közösségi 

munkát és a közöttük húzódó határvonalat. A problémák kezelését települési szintre 

emeli, lokalitásban mutatja be, ezzel a közösségi munkát preferálja az egyéni 

esetkezeléssel szemben.  Elemzi és értékeli a közösségek fejlődését, illetve a közösségi 

munkások szerepeit. 

A szöveggyűjteményben esettanulmányokat is olvashatunk, amelyek 

szegénynegyedekben végzett közösségi munkákat mutatnak be.   

 Közösségi vonatkozása: A közösségi munka elméleti kereteinek és jellemzőinek 

bemutatására és elemzésére vállalkozik Peter Baldock. 

 Kinek ajánljuk: Azon érdeklődőknek, akik elméleti síkon is szeretnének elmélyülni a 

közösségi munkában. 

  

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/1c4dc4b986e230d1c1256a08003a235e/fc8d5b62b30f911e85256640006a093b?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/1c4dc4b986e230d1c1256a08003a235e/fc8d5b62b30f911e85256640006a093b?OpenDocument
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Lakatos Kinga: (2009) A képessé tétel folyamata  Az érdekérvényesítés esélyeinek 

növelése a szociális és közösségi munkában Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest /Parola 

füzetek) 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0a84037251c6a630c1257075002e65aa/1

4c544c36a68ce4fc12575d9002dfc69?OpenDocument 

 Aktualitás: Olyan alapvető kérdésekben, hogy az emberek mennyire számítanak, 

számíthatnak egymás segítségére, mennyire képesek eligazodni a rendszerváltás utáni 

megváltozott viszonyok között, illetve, hogy mennyire érzik úgy, hogy van hatalmuk 

beleszólni az őket érintő döntésekbe nagyon rossz helyen állunk. A szegénységben élők 

körében pedig ezek a dolgok nagyban meghatározzák az életminőséget.  Ezek a 

kérdések a szociális munka, a közösségi munka és a közösségfejlesztés alapvető 

kérdései, s a képessé tétel központi elemei. Így egyre aktuálisabb az ezen a területen 

való elméleti és gyakorlati eligazodás. 

 Mit dolgoz fel: „Ha igaznak tartjuk azt az állítást, miszerint a szociális munka célja az, 

hogy ne legyen szükség szociális munkára, akkor a leglényegesebb kérdés az, hogy 

hogyan érhetjük ezt el, milyen képességekre van szükség ahhoz, hogy valaki ne 

szoruljon többé professzionális segítségre?” Ehhez pedig egyéni és közösségi 

támogatással lehet közelebb kerülni. 

A dolgozat célja, hogy ismertesse a képessé tétellel kapcsolatos dilemmákat, a folyamat 

lépcsőit és szintjeit. 

 Közösségi vonatkozások: Habár a dolgozat a szociális munka területéről indulva ad 

elméleti hátteret, de a képessé tétel módszertanát a szükséges szakmai kompetenciák 

leírását a közösségi munka szakirodalmából veszi. A képessé tétel pedig a közösség 

egészére is ki kell hogy terjedjen. 

 Kiknek ajánljuk: Ajánljuk a „komplex problémákra komplex támogatások a 

leghatékonyabbak” tétel  híveinek, közösségi munkásoknak, közösségfejlesztőknek, 

pedagógusoknak és szociális munkásoknak, de megfontolásra minden segítőnek. 

 

Mateju, Petr (2004): Bizalmi és kölcsönösségi hálózatok – a társadalmi tőke két 

dimenziója, Parola 3. szám, 8-9.o. Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete 

http://www.adattar.net/parola/?page_id=18 

 Aktualitása: A társadalmi tőke típusainak erőssége hatással van a szegénység 

kialakulására, és felerősödésére.   

 Mit dolgoz fel: A társadalmi tőke két különböző megközelítését mutatja be. Az egyik 

esetben a társadalmi tőke, mint közjószág, vagyis bizalom és átláthatóság jelenik meg. 

A másik eset, mint magánjószág, vagyis kölcsönösségi hálózatként aposztrofálja a 

társadalmi tőkét. Megismerhetjük e két megközelítés mérésének módszerét is.  

 Közösségi vonatkozása: A közösségfejlesztés hozzájárul a társadalmi tőke erősítéséhez. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk, akik a szegénység kialakulásának okait keresi. 

Messing Vera – Molnár Emília (2011): Bezáródó kapcsolati hálók: szegény roma 

háztartások kapcsolati jellemzői. Esély,5. szám,  47-74. oldal. 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_5/04molnar.indd.pdf 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0a84037251c6a630c1257075002e65aa/14c544c36a68ce4fc12575d9002dfc69?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0a84037251c6a630c1257075002e65aa/14c544c36a68ce4fc12575d9002dfc69?OpenDocument
http://www.adattar.net/parola/?page_id=18
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_5/04molnar.indd.pdf
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 Aktualitása: Megismerhetjük, hogy milyen szerepet játszik a kapcsolati háló a szegény 

közösségekben élő emberek megélhetésében. 

 Mit dolgoz fel: „Jelen írásunkban azt vesszük górcső alá, hogy milyen szerepet játszik 

a roma háztartások megélhetésének biztosításában a család, illetve az egyes családtagok 

kapcsolati hálózata, és hogy vajon felfedezhetőek-e a másfajta közösségekhez, 

csoportokhoz köthető, kapcsolati jellemzők, olyanok, amelyek elősegítik, vagy 

ellenkezőleg, megnehezítik a szegénységben élők megélhetését.” 

Két kisváros, egy baranyai és egy borsodi volt bányásztelepülésen zajlottak a kutatások, 

amelynek eredményeit mutatja be a tanulmány. Ezt megelőzi néhány fogalom 

tisztázása, mint az etnicitás, kapcsolati tőke.  

 Közösségi vonatkozása: A közösségfejlesztési folyamat során, az interjúzással kezdetét 

veszi a közösség kapcsolati hálójának a felfejtése, amelynek megváltoztatása az egyik 

célja a közösségi munkának.   

 Kinek ajánljuk: Ajánljuk azoknak, akiket érdekel a kapcsolati háló elmélete, típusai és 

annak jellemzői, és azoknak is, akik meg akarják érteni a kapcsolati háló és a 

munkaerőpiac, valamint a megélhetési lehetőségek közötti összefüggéseket. 

Settlement mozgalom Magyarországon (2007). Szerkesztette: Giczey Péter. Kiadja: 

ÉLETFA segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen  

 Aktualitása: Az utóbbi években újra divatba jött a settlement mozgalom, amely 

intézmények a szegénység a kirekesztettség problémáját komplex és szakmaközi módon 

közelíti meg. Hazánkban is több ilyen kísérlet zajlott az elmúlt években, többek között 

a TÁMOP-5.1.3 pályázati konstrukcióban is. Ezekben a hazai kísérleti programokban a 

felsőoktatási intézmények és a felnőttképzés a leginkább hiányzó elem.     

 Mit dolgoz fel: A kötet a settlement mozgalmat mutatja be. Balipap Ferenc tanulmánya 

a settlement eszmeiségét és történetét tárja elénk, bemutatva a nemzetközi és a hazai 

kialakulásának történetet egyaránt. Kim Adams a settlementek jelentőségéről ír a mai 

Európában. Vercseg Ilona a szakmafejlesztésre tér ki, ahol bemutatja a settlement 

szerepét a közösségfejlesztő szakma kialakulásában, majd kitér  civil társadalom 

állapotára, illetve a közösségi típusú társadalomfejlesztés feltételeit veszi számba. 

Gosztonyi Géza a közösségi munka jelentőségéről ír a szociális munkában.  

Majd a kötete második részében settlement típusú intézmények bemutatkozására került 

sor: Csapókerti Közösségi Ház, Istenkúti Közösségi Ház, Nap Klub.     

 Közösségi vonatkozása: A settlement gondolat, a settlement intézmény középpontjában 

a szakmaköziség és a közösségi működés, működtetés áll. A közösséggel, mint 

lokalitással foglalkozik.  

 Kinek ajánljuk: Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék megismerni a settlementek 

történetét, jellemzőit akár csak érdeklődésből, akár azért, mert hasonló intézmény 

alapítására készülnek. 

Parola, Tematikus szám, 2015/4. szám.  Settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek 

és a rasszizmus oldásában konferencia előadásainak anyaga. A konferencia szervezői: 

International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) és az ÉLETFA Segítő 

Szolgálat Egyesület. Kiadja: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest  
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http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2015/12/PAROLA_2015-4.pdf 

 Aktualitása: 2015-ben szervezett nemzetközi settlement konferencia előadásait 

olvashatjuk ebben a Parola számban. Friss és új gondolatokat közöl ebben a témában.   

 Mit dolgoz fel: Első helyen olvashatunk a settlementek esélyeiről Magyarországon, 

amely kitér a settlement történetére, illetve arra is, hogy hogyan is dolgoznak a 

szakemberek az ilyen jellegű intézményekben. Majd felvázolásra kerülnek azok a 

szempontok, amelyek segítik és amelyek gátolják a magyarországi settlementek 

létrejöttét. Ezt követően megismerhetjük az európai settlement mozgalom előtt  álló 

kihívásokat, majd a holland megközelítést.   

Olvashatunk magyarországi példákat: közösségi házakról a Gyerekesély 

programokban, Olaszliszkán, Hajdúhadházon és Perén zajló settlement munkákról. 

A settlementek szerepe az ellentétek oldásában, gondolatokat: Kanadából, az Egyesült 

Királyságból, Franciaországból, Finnországból.      

 Közösségi vonatkozása: A settlementekben zajló munka egységét a szomszédság adja, 

és a problémák megoldása közösségi módon történik.   

 Kinek ajánljuk: Ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a settlement mint mozgalom és 

mint intézmény. 

Zám Mária (1994): A settlement-gondolat időszerűsége Magyarországon. Parola, 2. szám. 

http://www.adattar.net/parola/?page_id=18  

 Aktualitása: Az utóbbi években újra divatba jött a settlement mozgalom, amely 

intézmények a szegénység a kirekesztettség problémáját komplex és szakmaközi módon 

közelíti meg. 

 Mit dolgoz fel: A settlementek céljait ismerteti a cikk: megerősíteni az állampolgári 

szerveződések társadalmi kontroll szerepét, problémák termelik ki a megoldásokat, 

lokalitás, együttműködés és a részvétel, a helyi erőforrásokra építi stratégiáját. Ezeknek 

a céloknak az értelmezését ismerhetjük meg az írásban.  

 Közösségi vonatkozása: A settlement lokalitásban gondolkodik, a helyi erőforrásokra 

épít és az együttműködéseket és részvételt fejleszti. 

 Kinek ajánljuk: Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék megismerni a settlementet 

pusztán érdeklődésből,  vagy azért, mert hasonló intézmény alapítására készülnek. 

 

Gyakorlat/esettanulmány 

A Bodrog- menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya (2014). Szerkesztette és 

az összefoglalót írta Giczey Péter. A kiadvány a TÁMOP-5.1.3.-09/2-2010-0021 – Bodrog- 

menti felzárkóztató program, Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért 2. komponens keretén belül készült. Kiadja: ÉLETFA Segítő Szolgálat 

Egyesület, Debrecen 

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/BMFP_Modszertan

i_tanulmany2014.pdf 

 Aktualitása: A Mélyszegénység program keretén belül lebonyolított projektek 

egyikének (összesen 25 projekt volt) bemutatása, amely a Sárospataki Kistérség 6 

http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2015/12/PAROLA_2015-4.pdf
http://www.adattar.net/parola/?page_id=18
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/BMFP_Modszertani_tanulmany2014.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/BMFP_Modszertani_tanulmany2014.pdf
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valamint a szomszédos Tokaji Kistérség 1 településén valósult meg.  Komplex, 

szakmaközi (szociális szakember, vidékfejlesztő szakember és közösségfejlesztő) 

megközelítésben nyúl a problémához, amelyhez a projekt tapasztalatai és annak 

elemzése mintát ad.   

 Mit dolgoz fel: A kiadvány a megvalósított projektet mutatja be 3 részre tagolva. Az 

első részben a települések, a mikrotérség általános (demográfiai, foglalkoztatás, 

szolgáltatások stb) bemutatására kerül sor. A második részben a projekt szakmai tervét 

tudhatjuk meg, majd a harmadik részben településenként a közösségfejlesztési 

folyamatokat, a projektben végzett szociális munkát és vidékfejlesztést, a számítógépes 

tanfolyamot, a látó utakat, valamint a projekt kommunikációját (Hírlevél, honlap) 

ismerhetjük meg. Az összegzés részben kerül elemzésre és értékelésre a 30 hónap 

munkája, az elért eredmények és az elindított folyamatok tükrében. 

 Közösségi vonatkozása: A projekt fókuszában a közösségfejlesztés állt. Célul tűzte ki, 

hogy települési szintre emelje a mélyszegénység ügyét, ehhez interjúkat készítettek és 

közösségi beszélgetéseket tartottak. A szegénységben élő emberek mellett dolgoztak a 

település közösségével, a döntéshozókkal és szakemberekkel is.     

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, döntéshozóknak, akik a mélyszegénység 

problémájával foglalkozni akarnak. 

 

Farkas Zsombor – Kóródi Miklós (2012): „Sajnos a hátrányos helyzetű települések között 

vagyunk” – Pillanatkép a mélyszegénység kezelését célzó lokális programokról. Falu Város 

Régió, 1-2.szám 

http://regionalispolitika.kormany.hu/download/5/e1/31000/FVR201212final.pdf  

 Aktualitás: A mélyszegénység kezelését lokálisan segítő európai uniós támogatással 

megvalósult programok sok fontos tapasztalatot hoztak. A szerzők egy a program 

megvalósulási ideje alatt megjelent cikke azt elemzi, hogy mennyire volt jól célzott a 

célterület lehatárolása, és hogy milyen tartalmi megközelítések voltak fontosak. 

 Mit dolgoz fel: Az első részben arról értekezik, hogy mennyire sikerült a valóban 

leginkább problémás települések elérése, milyen körülményeken múlt, hogy ez sikerült-

e. A lokális programok egyik fontos eleme a settlement típusú közösségi terek 

kialakítása volt. A cikk második részében három helyi projekt konkrét bemutatásán 

keresztül ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat osztanak meg a szerzők. 

 Közösségi vonatkozása:  Az olyan közösségi kezdeményezések és terek, ahol a helyi 

emberek erőforrásként vannak jelen, felismerik a saját és közös értékeiket és az erről 

szóló hír terjed, akkor a befektetett energiák jobban hasznosulnak, az erőforrások 

megsokszorozódnak. 

 Kiknek ajánljuk: Egyrészt tervezőknek és döntéshozóknak annak érdekében, hogy a 

forrásszegény lemaradó térségekben jól irányzottan kerüljenek felhasználásra a 

források. Másrészt azoknak a szakembereknek és önkénteseknek, akik szeretnének 

jobban belelátni a helyi állapotokba, és nyitottak arra, hogy először tájékozódjanak a 

korábbi és az aktuális folyamatokról, és azok tapasztalatait is beépítsék saját fejlesztő 

munkájukba. 

http://regionalispolitika.kormany.hu/download/5/e1/31000/FVR201212final.pdf
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„Hét falu – egy hálózat” Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán 

(2014). Programzáró füzet. A kiadvány a TÁMOP- 5.1.3-09/2-2010-0015 „Közösségi 

felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című program keretén belül jelent 

meg. Kiadja: SZETA Egri Alapítványa, Kárpátok Alapítvány – Magyarország 

http://www.szetaeger.hu/images/stories/pdf/het_falu_szakmai/het_falu_zarofuzet_2014.06.pd

f 

 Aktualitása: A Mélyszegénység program keretén belül lebonyolított projektek 

egyikének (összesen 25 projekt volt) bemutatása, amely a Pétervásárai Kistérség 3 

településén, a Bélapátfalvai Kistérség 3 településén,  és az Egri Kistérség 1 településén 

valósult meg.  Komplex, szakmaközi (szociális szakember, vidékfejlesztő szakember és 

közösségfejlesztő) megközelítésben nyúl a problémához, amelyhez a projekt 

tapasztalatai és annak elemzése mintát ad.   

 Mit dolgoz fel: Megismerhetjük a projektet, a szakmai irányokat és tevékenységeket. 

Ezt követően az akcióterület bemutatására kerül sor a számok és a projekt során két 

alkalommal (2012, 2014) végzett kutatás alapján. Majd az eredményeket és 

tapasztalatokat ismerhetjük meg, amely rész külön betekintést nyújt abba, hogy mi 

történt a településeken és mi az emberekkel.  

 Közösségi vonatkozása: A településeken zajló tevékenységek közösségi módon 

valósultak meg. A projekt fókuszált a közösségfejlesztésre. 

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, döntéshozóknak, akik a mélyszegénység 

problémájával foglalkozni akarnak. 

 

Kecskés Éva (2010): Közösségi szociális munka egy hátrányos helyzetű kistelepülésen. A 

szécsényi gyerekprogram (SZGYEP) lakhatási programja. Háló, 8: 11–16. 

www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=624&Itemid=154&la

ng=hu 

 Aktualitás: A cikkben bemutatott komplex program tanulságai fontosak a rövidesen újra 

meghirdetésre kerülő Gyerekesély programok előkészítésekor. A tapasztalatok 

általános érvényűek. 

 Mit dolgoz fel: Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programja 2006-ban kezdte el a 

Szécsényi kistérségben azt az alkalmazási kísérletet, akciókutatást, melynek célja a 

gyerekszegénység és az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Ennek részeként folytak a 

kistérség egyik településén, Magyargécen, egy kisebb szegregátum közösségi 

programjai. A program elemeit annak térségi kapcsolódásait mutatja be az írás. 

 Közösségi vonatkozások: A program fontos elemei a settlement-ház működtetése, a 

telepin kívül a település egészére kiterjedő programelemek, az ifjúsággal való külön 

foglalkozás és az ennek nyomán elinduló közösségi kezdeményezések. Külön hangsúlyt 

kap az önkéntes munka. 

 Kiknek ajánljuk: Fontos a családok életében, hogy az életbe induló gyerekek és a 

fiatalok aktívan be legyenek vonva saját életkörülményeik javításába, a fiatalok maguk 

határozzanak meg egyéni és közösségi célokat, azaz beletanuljanak a saját életükért való 

felelősség vállalásába. Ebben pedig együtt kell működni a segítő szakmák 

mindegyikének. A védőnőtől a közösségi munkásig, a szociális segítőtől a 

http://www.szetaeger.hu/images/stories/pdf/het_falu_szakmai/het_falu_zarofuzet_2014.06.pdf
http://www.szetaeger.hu/images/stories/pdf/het_falu_szakmai/het_falu_zarofuzet_2014.06.pdf
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=624&Itemid=154&lang=hu
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=624&Itemid=154&lang=hu
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településvezetőkig, a közüzemi szolgáltatóktól a munkaügyi támogató hálózatig.  Így a 

terepen dolgozó szakemberek mindegyike számára hasznos olvasmány lehet. 

 

Kiss Dávid: Cigánytelep nyolctól négyig, Dávid naplója (2011). Kiadja: Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, Budapest 

 Aktualitása: Megismerhetjük egy cigánytelep életét, belső kapcsolati hálóját. 

 Mit dolgoz fel: Egy szakember naplóját tartja az olvasó a kezében, amely személyes 

hangvételű. A monori cigány telepen megkezdett munka első 8 hónapját ismerhetjük 

meg, az ismerkedés, a beilleszkedés, az elfogadás és befogadás rögös útjait kísérhetjük 

nyomon e könyvben.    

 Közösségi vonatkozása: Egy településrész életébe történő betekintés, a helyi viszonyok 

megismerése, amelyre lehet a fejlesztéseket építeni. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak, akik szeretnék megismerni és megérteni egy szegény 

településrész életét, az ott kialakult viszonyokat és szabályokat, és megtudni azt, hogy 

hogyan láthat munkához ebben a környezetben a szakember.   

 

Közösségfejlesztő műhelymunka a mélyszegénység közösségi kezeléséről (2014). 2014. 

május 26. Budapest VIII. Gólya Presszó. Az összefoglalót készítette: Molnár Aranka. Parola, 

3. szám http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2014/10/Parola_2014-3.pdf 

 Aktualitása: A TÁMOP-5.1.3 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért” programban tapasztaltakról szervezett szakmai műhelyen elhangzottak 

szerkesztett változata.  

 Mit dolgoz fel: A szakmai műhely a közösségfejlesztői tapasztalatokat osztotta meg, 

erről olvashatunk a cikkben is. Megismerhetjük négy projektnek a megvalósítás 

tapasztalatai alapján megfogalmazott dilemmáit. Majd Vercseg Ilona gondolatait a 

közösségfejlesztés és mélyszegénység témában. Ezt követően a beszélgetés során 

elhangzottakat olvashatjuk.  

 Közösségi vonatkozása: Közösségfejlesztés és mélyszegénység kapcsolatát 

boncolgatja. Mit is tehet ezekben a helyzetekben a közösségfejlesztés? 

 Kinek ajánljuk: Ajánljuk mindazoknak, akiket foglalkoztat az a kérdés, hogy mit tehet 

a közösségfejlesztés a szegénység mélyülése, újratermelődése ellen.  

 

Köz-Tér-Háló a családokért, Záró kiadvány (2014). A kiadvány a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-

0018.sz. Köz-Tér-Háló a családokért című projekt keretében jelent meg. Kiadja: Alsómocsolád 

Község Önkormányzata   

 Aktualitása:  A Mélyszegénység program keretén belül  lebonyolított projektek 

egyikének (összesen 25 projekt volt) bemutatása, amely a Sásdi kistérség 11 településén 

valósult meg.  Komplex, szakmaközi (szociális szakember, vidékfejlesztő szakember és 

http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2014/10/Parola_2014-3.pdf
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közösségfejlesztő) megközelítésben nyúl a problémához,  amelyhez a projekt 

tapasztalatai és annak elemzése mintát ad.   

 Mit dolgoz fel: A megvalósult projektelemeket mutatja be és levonja azok tanulságait. 

Fókuszban a családközpontú komplex segítségnyújtás, hogy a programban résztvevő 

családok változást akarjanak és képesek is legyenek ezen változások meghozatalára. A 

megvalósult projektelemek: közösségi beszélgetések, a közösségi házakban folyó 

tevékenységek, közösségi munkás hálózat, közösségi önsegítő klubok, képzések, 

tanulmányutak, szakmai szervezetekkel és önkormányzatokkal való közös munka.    

 Közösségi vonatkozása:  A projekt valamennyi elemét áthatotta a közösségi 

megközelítés. 

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, döntéshozóknak, akik a mélyszegénység 

problémájával  foglalkozni akarnak.  

 

Oláh Roland (2014): Az egymásért végzett munka értéke és jelentősége kalákában végzett 

házfelújítás Ágon: közösségfejlesztés álruhában. Parola, 3. szám 

http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2014/10/Parola_2014-3.pdf 

  Aktualitása: Esettanulmány arról, hogy kalákában hogyan lehet lakhatóbbá tenni az 

emberek otthonait.  

 Mit dolgoz fel: Először megismerhetjük a települést, Ágot, majd betekintést nyerünk 

abba a közösségi folyamatba, amely során megfogalmazódott és ahol megtervezték a 

kaláka munkát. Majd végezetül olvashatunk a házak felújításának kivitelezéséről is. 

 Közösségi vonatkozása: Közösségfejlesztési folyamat bemutatására kerül sor  

esettanulmányon keresztül. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk, akik gyakorlati példákat szeretnének látni a 

szegénységben élő közösségekkel való munkában. 

 

„Összefogás a jövőért” – Berettyóújfaluban és a környező településeken 

mélyszegénységben élők integrációjáért (2015). Szerkesztette: Giczey Péter – Kissné Nagy 

Ildikó – Kissné Pásztor Irma.  A kiadvány a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 „Összefogás a 

jövőért” – Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők 

integrációjáért program keretén belül jelent meg. Kiadja:   

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/Osszefogas%20kia

dvany.pdf 

 Aktualitása: A Mélyszegénység program keretén belül lebonyolított projektek 

egyikének (összesen 25 projekt volt) bemutatása, amely a Berettyóújfalui Kistérség 6 

településén valósult meg.  Komplex, szakmaközi (szociális szakember, vidékfejlesztő 

szakember és közösségfejlesztő) megközelítésben nyúl a problémához, amelyhez a 

projekt tapasztalatai és annak elemzése mintát ad.   

 Mit dolgoz fel: Az első részben megismerhetjük a 6 település jellemzőit: gazdasági 

mutatót, a társadalmi viszonyokat, a szegénységet. Majd a projekt tematikus fókuszaira 

http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2014/10/Parola_2014-3.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/Osszefogas%20kiadvany.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/Osszefogas%20kiadvany.pdf
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tér ki, a szakmai tevékenységeket ismerhetjük meg. A második részben a 6 településen 

zajló folyamatot mutatják be a településeken dolgozó közösségi munkások és önkéntes 

koordinátorok, akik nem külső szakemberek voltak, hanem a projekt során képzéseken 

és szakmai műhelyeken felkészített helyi emberek. A hármadik részben a térségi szintű 

tevékenységek bemutatására és elemzésére, értékelésére kerül sor.   

 Közösségi vonatkozása: A települési feltárás során képzéseken és szakmai műhelyeken 

felkészített helyi emberek közösségi munkássá válnak. A tevékenységek közösségi 

módon valósulnak meg.  

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, döntéshozóknak, akik a mélyszegénység 

problémájával foglalkozni akarnak. 

 

Parola, Tematikus szám a mélyszegénységről, 2012/4. szám. 

http://www.adattar.net/parola/?page_id=18 

 Aktualitása: Az Európai Unió egyik fő célkitűzése, hogy a szegénység mélyülése és 

újratermelődése megálljon. Ennek érdekében különböző pályázati programok, 

konstrukciók születnek, amelyek tervezéséhez kaphatunk gondolatokat ebből a Parola 

számból.  

 Mit dolgoz fel: Megismerhetünk három (Észak-Abaújban, Heves megyében és 

Kenézlőn) settlement típusú kezdeményezést, illetve gondolatokat arról, hogy az 

egyetemek és a terepek hogyan tudnának összekapcsolódni, egymást megerősíteni és 

támogatni, miközben gyakorlati lehetőséget is nyújt az egyetemi hallgatóknak.  

A Skóciába, Glasgow-ba tett látogatás tapasztalatait foglalja össze Sain Mátyás írása, 

amelyben megismerhetjük a skót közösségfejlesztők munkamódját, az általuk 

kifejlesztett LEAP-et (tanulás – értékelés – tervezés). Ezt követi Oláh Roland rövid 

bevezetése az Ágon kezdődő munkáról, melynek fókuszában a házak szépítése és 

lakhatóbbá tétele zajlik a helyi közösség bevonásával. Végezetül Sebály Bernadett ír a 

közösségszervezésről. 

 Közösségi vonatkozása: A szegénység és kirekesztettség kérdését közösségi módon 

közelíti meg valamennyi cikkben.  

 Kinek ajánljuk: Ajánljuk mindazoknak, akik a közösségi megoldásokat preferálják a 

szegénység mélyülése és újratermelődése elleni munkában.   

 

TESZE-m! A Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen! projekt emberi és szakmai 

tapasztalatai, javaslatai Észak – Abaújban (2014). Szerkesztette: Kovács Edit. A kiadvány 

a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0010, TESZE – Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen! – komplex 

társadalmi program Észak Abaújban program keretén belül jelent meg. Kiadja: Dialóg 

Egyesület, Miskolc https://issuu.com/dialogegyesulet/docs/tesze-m_  

 Aktualitása: A Mélyszegénység program keretén belül lebonyolított projektek 

egyikének (összesen 25 projekt volt) bemutatása, amely az Abaúj – Hegyközi Kistérség 

9 településén valósult meg.  Komplex, szakmaközi (szociális szakember, vidékfejlesztő 

http://www.adattar.net/parola/?page_id=18
https://issuu.com/dialogegyesulet/docs/tesze-m_
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szakember és közösségfejlesztő) megközelítésben nyúl a problémához, amelyhez a 

projekt tapasztalatai és annak elemzése mintát ad.   

 Mit dolgoz fel: Betekintést nyerhetünk abba az 5 éves közösségfejlesztési folyamatba, 

amelyre a projekt épült, illetve megismerhetjük az akcióterület jellemzőit, valamint a 

projekt szereplőit. Ezt követően közösségfejlesztői tapasztalatok megosztására kerül 

sor, amelyek a projekt során alakult ki a szakemberekben. Külön rész foglalkozik a 

szakmaközi együttműködés lehetőségeivel és nehézségeivel. A dilemmák is 

megjelennek a kiadványban, illetve javaslatok azoknak, akik közösségi alapú 

fejlesztésekkel akarnak foglalkozni.    

 Közösségi vonatkozása: A projekt középpontjában a közösségfejlesztés állt. Három fő 

területre osztották a projektet megvalósítók a munkájukat: a szegény közösséggel való 

munka, a szakmaközi együttműködés kialakítása és fejlesztése, valamint a döntéshozók 

megismertetése a közösségi alapú működtetéssel. 

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, döntéshozóknak, akik a mélyszegénység 

problémájával foglalkozni akarnak. 

 

Vecsei Miklós (2014): Gondolatok a nyomorúságról. Parola, 1.szám. 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/b84c8c861998671e8525670c0081

5721/77eda734e5512fd7c1257cd1002aedb0?OpenDocument  

 Aktualitása: A szerző/előadó a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke a  

hajléktalanság kérdésének egyik szakértője. Az ő gondolatait olvashatjuk a 

szegénységről ebben a cikkben.  

 Mit dolgoz fel: Gondolatokat olvashatunk a városi és a falusi szegénységgel 

kapcsolatban. Rámutat a települések fejlesztésének disszonanciáira, amikor a főtér 

többet ér, mint az emberek lakhatási körülményei. Felvillantásra kerül néhány olyan 

jogszabály, amely a hajléktalanok megélhetését nehezíti. Betekintést nyerhetünk 

Tarnabodon zajló fejlesztői munkába is.  

 Közösségi vonatkozása: Közösségi megoldásokat is alkalmaznak a terepi munkák 

során. A szegény közösségekkel zajló munkának elengedhetetlen része az, hogy 

megismerjük az életkörülményeiket. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk, akik a szegénységről többet szeretnének 

megtudni. 

Vercseg Ilona (2011): Milyen a jó közösségi beavatkozás? Egy katalán példa – Figueres.  

Parola, 3. szám. http://www.adattar.net/parola/?page_id=18 

 Aktualitása: Egy fejlesztési példát ismerhetünk meg, ahol a fizikai- és 

társadalomfejlesztés összekapcsolódik. 

 Mit dolgoz fel: Spanyolországban, egy katalán városban Figueres-ben egy lakótelepen 

megvalósuló fizikai és társadalmi fejlesztést ismerhetünk meg. Az egyik tanulsága, 

hogy minden fejlesztésnek saját ideje van, amely szükséges ahhoz, hogy a változás 

valóban bekövetkezzen. Megismerhetjük a lakótelepen végzett fejlesztői munkát, illetve 

a segítők szerepeit is.   

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/b84c8c861998671e8525670c00815721/77eda734e5512fd7c1257cd1002aedb0?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/b84c8c861998671e8525670c00815721/77eda734e5512fd7c1257cd1002aedb0?OpenDocument
http://www.adattar.net/parola/?page_id=18
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 Közösségi vonatkozása: Szakmaközi együttműködéssel, a közösség bevonásával 

megvalósuló fizikai- és társadalomfejlesztési folyamatot ismerhetünk meg. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk, akik városrészek, lakótelepek megújítását 

tervezik és valósítják meg.  

Módszertan 

Az ötödik év után. Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 (2012). 

Szerkesztette: Bass László. Kiadja: Gyerekesély Közhasznú Egyesület, Budapest. 

http://www.gyere.net/downloads/otodik_ev.pdf  

 Aktualitása: A Magyarországon élő gyerekek több, mint negyede szegénységben él. A 

TÁRKI adatai szerint a három és több gyermekes családok 41%-a, az egy szülős 

családok 30%-a mondható szegénynek. A kötet a „Legyen jobb a gyerekeknek!” 

Nemzeti Stratégia megvalósítására indult Gyerekszegénység Elleni Program 5 évét 

mutatja be.   

 Mit dolgoz fel: A kötet a Gyerekesély Program öt évét dolgozza fel. Kitér benne arra a  

társadalmi és politikai közegre, amelyben a Program megvalósult, és megismerhetjük a 

kutatás alapjául szolgáló adatfelvételek jellemzőit, illetve a gyerekszegénység 

indikátorait. Majd a projekt során megvalósuló tevékenységek mentén készült 

elemzéseket olvashatjuk: korai képességgondozást vagyis a Biztos Kezdet 

Gyerekházakról, közoktatási integrációról, ifjúságfejlesztésről, az információs 

társadalom fejlesztéséről, egészségfejlesztésről, a szociális szolgáltatások 

fejlesztésének lehetőségeiről, lakhatást segítő szolgáltatásokról, közösségi munkáról és 

a settlementekről, valamint a szociális gazdaságról. 

 Közösségi vonatkozása: A teljes Gyerekszegénység Elleni Programra jellemző a 

szakmaköziség, illetve a gyerekszegénység települési szintű megközelítése. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak ajánljuk a kötetet, akik szeretnének többet megtudni a 

Gyerekszegénység Elleni Programról, a Szécsényi Kistérségben zajló Kísérleti 

projektről, az ott alkalmazott eszközökről, technikákról, sikerekről és kudarcokról. 

 

Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről (2014). 

Szerk. Kósa Eszter. Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) 

keretében. A projekt főpályázója az Autonómia Alapítvány, konzorciumi partnerei a 

Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: 

VÁTI Nonprofit Kft.) és a Szociális Szakmai Szövetség 

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_szoc_

modszertani_edok.pdf 

 Aktualitása: Három szakma (szociális munka, szociálpolitika, térségfejlesztés, 

közösségfejlesztés) együttműködésével megvalósított projekt tapasztalatainak az 

összegzése, módszertani lehetőségeknek a felvonultatása. Alapfelvetéseit az a 25 

projekt adja, amelyek hátrányos helyzetű akcióterületeken valósultak meg.   Kiegészíti, 

egy egységet alkot az „Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben. 

http://www.gyere.net/downloads/otodik_ev.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_szoc_modszertani_edok.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_szoc_modszertani_edok.pdf
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Önszerveződés és szakmaközi együttműködés” és a „Térségfejlesztők a szegénység 

elleni küzdelemben” című kiadványokkal. 

 Mit dolgoz fel: A Mélyszegénység programban alkalmazott, a társadalmi befogadást 

elősegítő eszközök és módszerek témakörönkénti csoportosítását és elemzését, amelyet 

három fejezetre oszt. A „Közösségi megközelítések” fejezetben három fő témakörrel 

foglalkozik: a settlement ház típusú közösségi terekkel, a mélyszegénységben élők 

közösségi aktivizálásával, és az önkéntesek bevonásával. „A szociális szolgáltatások 

fejlesztése” fejezetben annak bemutatásra kerül sor, hogy azon mélyszegénységben élő 

családokat, akik kiszorultak a szociális szolgáltatásokból, hogyan próbálják azokat 

közelebb vinni hozzájuk kapacitásfejlesztéssel és laikus mentorokkal. Ezek mellett kitér 

az új szolgáltatások elemzésére is. A „Gazdálkodói tevékenységek” fejezet három fő 

tevékenységtípust vizsgált: a saját konyhakerti gazdálkodást, a szociális földprogramot 

és a közösségi gazdálkodást. 

 Közösségi vonatkozása: A szolgáltatások között kitér a közösségi alapú 

szolgáltatásokra, az önkéntesek bevonására, a közösségi terek meglétének fontosságára, 

illetve a közösségi gazdálkodásra. 

 Kinek ajánljuk: Helyi projekteket, beavatkozásokat tervező és megvalósító 

szakembereknek és döntéshozóknak.  

 

Farkas Zsuzsanna (2012): Hidak és sorompók. A telepfelszámolásban,  a településeken 

végzett terepmunka tapasztalatai és integrációs hatásai. Társadalmi Együttélés, 4. sz.  

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/data/files/farkas_zsuzsanna_1MT+qA.pdf  

 Aktualitása: Európai uniós támogatással évek óta zajlanak telepfelszámolási 

programok, amelyek változó célokat tűznek ki. Kezdetben valóban voltak kiköltözések 

a telepekről, mára az életminőség változást a telepen akarják megoldani, úgy hogy nem 

történik helyváltoztatás.   

 Mit dolgoz fel: „A tanulmány három helyszínen (Eger, Szomolya, Sirok), telepi 

körülmények között élő cigány családokkal végzett munka tapasztalatait foglalja össze. 

Közös pontja a három terepmunkának a folyamatos jelenlét, a civil szervezet generálása, 

fejlesztése, közösségi ház kialakítása. A tanulmány célja, hogy egyrészt bepillantást 

nyújtson a mindennapi folyamatokba, az eredmények és kudarcok hátterébe, másrészt a 

gyakorlati munka alapján néhány elemzési szempontot követve a cigányság társadalmi 

integrációjának kérdéseit elemezze. A terepmunkára támaszkodva a felvázolt elméleti 

keretek szerint igyekszik összegezni az integrációs törekvések egy-egy szegmensének 

néhány megtapasztalt jellemzőjét és dilemmáját.” 

 Közösségi vonatkozása: A civil társadalom fejlesztése, civil szervezetek generálása és 

közösségi házak kialakítása és azok közösségi módon történő működtetése. 

 Kinek ajánljuk: Mindazoknak, akik roma telepeken akarnak dolgozni. 

 

  

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/data/files/farkas_zsuzsanna_1MT+qA.pdf
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Farkas Zsuzsanna: (2014) Közösségfejlesztés, mint a cigánytelepek, cigány közösségek 

integrációs lehetősége Egy teleprehabilitációs és két telepfelszámolási program gyakorlata 

alapján SZETA  Párbeszéd: A szociális munka folyóirata 2014. 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/551a49eb3745b/szerzo/farkas_zs_esettanulmany_a_parbe

szedbe_2014_masolat.pdf 

 Aktualitás: Mélyszegénységben élő közösségek nem kizárólagosan, de gyakorta élnek 

cigánytelepeken. A SZETA ezen a területen több, mint két évtizede óta dolgozik 

közösségi alapú programokon. Munkájuk a settlement hagyományokból táplálkozik, 

alapvetése a közösségi munka, a közösség dinamizálása, fejlesztése. 

 Mit dolgoz fel: A cikk az Alapítvány három olyan programját mutatja be, amelyek során 

cigánytelepek szűntek meg vagy alakultak át: az egri teleprehabilitációról, a szomolyai 

és a siroki telepfelszámolásokról. 

 Közösségi vonatkozások: gyakorlati tapasztalatokra épülő következtetésük: 

„A legfontosabb számunkra: egy szegregált telepről, a mélyszegénységből nincs 

(nagyon ritka) egyéni kiút, mert a szolidaritási háló kötelezettsége  visszahúz, és a 

szegregátumban élők egymás erőforrásait élik fel. A szegregált élethelyzetben, a 

mélyszegénységben az informális emberi kapcsolatok száma minimális, az emberek 

izoláltan élnek. Ezért kell az egész közösségben gondolkodni, a közösség mindent tagját 

megszólítani és dinamizálni. Elsősorban szolgáltatásokra, a „külvilággal” való 

kapcsolatok építésére van szükség, ki kell tágítani a mozgásteret, le kell bontani a gettó 

láthatatlan falait.” 

 Kiknek ajánljuk: A cikk elsősorban  azok számára hasznos, akik hasonló körülmények 

között élő emberekkel dolgoznak, vagy dolgozni szeretnének. Támpontokat ad a 

munkához, fontos csapdákat segít elkerülni. 

 

Kiss Dávid – Lantos Szilárd – Marozsán Csilla – Németh Nándor: (2013) „Jelenlét” – a 

roma integrációt szolgáló fejlesztések megalapozása, szociális munka kirekesztett 

közösségekben, szegregátumokban. Készült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megbízásából 

Bp. 

 

 Aktualitás: A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja, melyet a tanulmány 

sokrétűen elemez, egy jelenleg is több településen zajló  folyamatos felzárkóztató 

program, melynek kiemelt célja a fenntarthatóság is.  „Egyfajta „nulladik” lépés ahhoz, 

hogy majd idővel intézmények, szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésében lehessen 

gondolkodni. Ennek a nulladik fázisnak a kulcsszavai a jelenlét, a befogadás, a kísérés, 

és a diagnózis.” 

 Mit dolgoz fel: Bemutatja a folyamatot, a helyszíneket (Monor, Veszprém, Tarnabod) a 

használt módszereket, a program finanszírozhatóságát, az eredményeket, a 

fenntarthatóságot, és kitér az átültethető elemekre. 

 Közösségi vonatkozások: A már hosszabb ideje futó, diagnózisra épülő, különböző 

településeken megvalósuló Jelenlét programok a helyi igények és lehetőségek mentén 

eszközeikben jelentősen eltérhetnek, de mindegyikükben megtalálható valamilyen 

módon a következő területeket érintő komplex tevékenységek szinte mindegyike: 

szociális támogatás, oktatás-képzés, foglalkoztatás elősegítése, lakhatási 

segítségnyújtás, egészségügyi támogatás, közösségfejlesztés, közvetítés a tágabb 

közeghez. 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/551a49eb3745b/szerzo/farkas_zs_esettanulmany_a_parbeszedbe_2014_masolat.pdf
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/551a49eb3745b/szerzo/farkas_zs_esettanulmany_a_parbeszedbe_2014_masolat.pdf
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 Kiknek ajánljuk: Ajánljuk azoknak, akik nehéz körülmények között,kirekesztett 

közösségekben, szegregátumokban dolgoznak, segítő szervezetük munkájának 

hatékonyabbá tételéhez. 

 

Közösségi munka a családsegítésben (2011). Szerkesztette: Nagyné Varga Ilona. A 

kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a Jász-

Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa által létrehozott konzorciumi 

partnerség keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „SZOCIO-TÉKA” „A 

családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak fejlesztése” CSSK - 

képzés/2008-8211 című program támogatásával készült. Kiadja: Debreceni Egyetem 

Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszéke, Debrecen 

http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/Kozossegi_munka_a_csaladsegitesben.pdf  

 Aktualitása: A közösségi munka mindennapi gyakorlattá válása alapvető része a 

társadalmi integrációnak, a sokféle szegénységgel összefüggő probléma oldásának. 

Önállóan alkalmazva, de még inkább szakmaközi támogatásban okosan használva 

hatékonyabbá teheti a felzárkóztatást. 

 Mit dolgoz fel: a kötet első részében Vercseg Ilona a közösségi munka folyamatát és 

módszereit mutatja be hazai és külföldi gyakorlatokkal alátámasztva, a saját munkában 

való alkalmazást segítő kérdésekkel, feladatokkal. A második részben olyan eset- és 

modell-leírások olvashatók, melyek különböző helyszíneken, (nagyvárosban és 

kistelepüléseken) különböző feltételek között (fejlesztési projektben vagy intézményi 

háttérrel) megvalósult folyamatok és munkaformák. Kitér a szakmai dilemmákra, az 

alkalmazhatóság különböző mértékére is.  

 Közösségi vonatkozása: A kötet deklaráltan fontos célja a közösségi munka 

hangsúlyának és jelentőségének növelése a mai szociális munkában, a családsegítő 

praxisban.  

 Kinek ajánljuk: A szerkesztő ajánlása szerint: „ A kötetet ajánljuk azon jelenlegi és 

jövőbeli kollégáinknak, akik vállalkoznak arra, hogy családsegítői munkájukban 

alkalmazzák a komplex, lokális fejlesztésre épülő közösségi módszereket és az 

aktivitást támogató, képessé tevő segítői beavatkozást állítják gyakorlatuk 

középpontjába. Ajánljuk továbbá azoknak a szakembereknek, akik az intézmények, 

szervezetek közötti együttműködések erősítését működésük lényeges elemének 

tekintik. Bízunk abban, hogy továbbgondolják és alkalmazzák az olvasottakat…” 

Molnár Aranka : (2015) Szegénységben, mélyszegénységben élők közösségének segítő 

módszertana, gyakorlata tanulmány http://www.mokk.skanzen.hu/kozmuvelodesi-

terulet.html?akadalymentes=1  

 Aktualitás:  A tanulmány a 2010-2014 között zajlott a TÁMOP-5.1.3 projektek 

„Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” komplex  

program tapasztalatait dolgozza fel a közösségfejlesztő szemüvegén át. (A módszertani 

támogató projekt munkatársának tollából és 25 térségi projekt tapasztalatának 

áttekintésével ). 

http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/Kozossegi_munka_a_csaladsegitesben.pdf
http://www.mokk.skanzen.hu/kozmuvelodesi-terulet.html?akadalymentes=1
http://www.mokk.skanzen.hu/kozmuvelodesi-terulet.html?akadalymentes=1
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 Mit dolgoz fel: A tanulmány első részében a szegénység általános bemutatására kerül 

sor, annak a világban és hazánkban való megjelenéséről, és azokról a módszerekről, 

ahogyan a szegénységben élők körének meghatározása történik. A második részben a 

szegénységben élő közösségek jellemzőin túl bemutatásra kerül a társadalmi tőke és a 

kapcsolati háló, a közösség meghatározása a közösségfejlesztő szakma által, valamint a 

szegénység két fontos összetevője: a tanultság és a szervezettség hiánya.  A harmadik 

rész a közösség szerepére hívja fel a figyelmet az egyén életében, a problémák és ügyek 

közösségi módon történő kezelésére. A negyedik rész pedig azokat a módszertani 

lehetőségeket mutatja be, amelyekkel dolgozhatunk szegénységben és 

mélyszegénységben élő közösségekkel. A módszertani leírást esettanulmányok 

támasztják alá. 

 Közösségi vonatkozások: A komplex (közösségfejlesztésre, szociális munkára, 

területfejlesztésre) alapozó  felzárkóztató programok legerősebb „szála” megalapozója, 

a fenntarthatóságot leginkább segítőközösségi bevonás, közösségfejlesztés.  Ennek 

sokszínű elméleti hátterét és módszertanát ismerhetjük meg az anyagból. 

 Kiknek ajánljuk:  Mindazoknak, akik a következő időszakban a helyi fejlesztési 

folyamatok legfontosabb szereplőinek magukat az érintetteket gondolják, társadalmi 

státuszoktól függetlenül. 

Molnár Aranka, Peták Péter, Vercseg Ilona (2014): Közösségi lehetőségek a 

mélyszegénység elleni küzdelemben. Önszerveződés és szakmaközi együttműködés. 

Budapest: Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 

program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A 

projekt főpályázója az Autonómia Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők 

Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) és 

a Szociális Szakmai Szövetség 

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_kozfe

jl_modszertani_edok.pdf 

 Aktualitása: Három szakma (szociális munka, szociálpolitika, térségfejlesztés, 

közösségfejlesztés) együttműködésével megvalósított projekt tapasztalatainak az 

összegzése, módszertani lehetőségeknek a felvonultatása. Alapfelvetéseit az a 25 

projekt adja, amelyek hátrányos helyzetű akcióterületeken valósultak meg.   Kiegészíti, 

egy egységet alkot az „Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó 

fejlesztésekről” és a „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” című 

kiadványokkal. 

 Mit dolgoz fel: A kiadvány a tématerületeket a 25 Mélyszegénység program fókuszai 

és tapasztalatai alapján választotta ki, de felhasználta azokat a közösségfejlesztés ide 

kapcsolható tudásait is, amelyeket máshol szerzett. A megoldások köre a családokkal 

való együttműködéstől az önsegítő csoportokon át a lokális szerveződés generálásáig, 

vagy rendezvények szervezésétől a közösségi alapú szolgáltatás nyújtásáig terjedt. 

A kiadvány kezdődik egy elméleti bevezetéssel, amely kitér a közösség, a civil 

társadalom, a társadalmi tőke kérdésköreire és meghatározza, hogy mit is értünk 

közösségfejlesztés alatt. Majd a mélyszegénységben élők bevonását és aktivizálását 

fejtegeti. Megismerteti az olvasót a settlementekkel, a szolgáltató közösségekkel, a 

szakmák és intézmények közötti együttműködések lehetőségeivel és hangsúlyozza a 

mélyszegénységben élők bevonását a döntéshozatalba is.  

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_kozfejl_modszertani_edok.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_kozfejl_modszertani_edok.pdf
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A kiadvány felépítését jellemzi, hogy a szakmai fejtegetéseket meg-megtörik 

esettanulmányok, esettanulmány és interjú részletek.    

 Közösségi vonatkozása: A közösségfejlesztői munkát mutatja be a mélyszegénységben 

élő közösségekkel, amely lokalitásban kezeli a problémákat, kitér a teljes település 

megszólítására és bevonására is. Emellett hangsúlyozza a probléma szakmaközi 

megoldását.  

 Kinek ajánljuk: Szakembereknek, akik a szegénységhez szakmaközi és intézményközi 

szemlélettel közelítenek, és a közösségi megoldásokat preferálják. 

 

Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben (2014). Szerk. Sain Mátyás. Készült a 

„Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai 

koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója 

az Autonómia Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner 

Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) és a Szociális Szakmai 

Szövetség 

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_tersfe

jl_modszertani_edok.pdf 

 Aktualitása: Három szakma (szociális munka, szociálpolitika, térségfejlesztés, 

közösségfejlesztés) együttműködésével megvalósított projekt tapasztalatainak az 

összegzése, módszertani lehetőségeknek a felvonultatása. Alapfelvetéseit az a 25 

projekt adja, amelyek  hátrányos helyzetű akcióterületeken valósultak meg. Kiegészíti, 

és egy egységet alkot az „Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó 

fejlesztésekről” és a „Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben. 

Önszerveződés és szakmaközi együttműködés” című kiadványokkal. 

 Mit dolgoz fel: Összefoglalja a szegénységgel, leszakadással kapcsolatos, a 2010-es 

évek elejére jellemző európai és hazai helyzetet. Kitér a területi szakpolitikák és a 

szegénységgel kapcsolatos fejlesztési lehetőségekre. A gyakorlati fejezetek a 

beavatkozási területeket mutatja be, fókuszál az ötletekre és a dilemmákra is. A 

felsorakoztatott témákhoz hazai és nemzetközi példákat, konkrét eseteket mutat be.  

 Közösségi vonatkozása: A kiadvány szemléletének középpontjában az áll, hogy a helyi 

problémákat, helyi megoldásokkal lehet jól kezelni. E mellett hangsúlyt helyez a jó 

kormányzásra, a közösségi tervezésre, a közösségi infrastruktúrára és a civil aktivitásra.  

 Kinek ajánljuk: A térségfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek, döntéshozóknak és 

aktivistáknak, akik foglalkoznak a szegénységgel.  

http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_tersfejl_modszertani_edok.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_tersfejl_modszertani_edok.pdf

