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1. 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete 

1989. április 8-án, Dombóváron megszületett a KÖFE. Hosszú utat tettünk meg azóta, sokan 

sokféleképpen kerültek az Egyesület bűvkörébe, dolgoztak velünk, tanultak tőlünk, adtak lehetőséget 

nekünk tanulásra szakmából és emberségből. A KÖFE jelenlegi tagjai és barátai 2014-ben több 

eseményen és többféle tevékenység keretében emlékeznek meg a jeles évfordulóról. Kérjük azokat a 

régi és jelenlegi barátainkat, kollégáinkat, akik szeretnének részesei lenni az ünneplésnek, írják meg 

nekünk a bennük élő történeteket arról, hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között találkoztak, 

dolgoztak a KÖFE-vel, esetleg a KÖFE-ben. Az írásokat a kofe@kkapcsolat.hu címre várjuk.  

2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért (TÁMOP 5.1.3) -  
zárókonferencia 

A Közösségfejlesztők Egyesülete 2010 óta konzorciumi partnerként vett részt az Autonómia 

Alapítvány, a Lechner Lajos Tudásközpont és a Szociális Szakmai Szövetség közös munkájában. A 

támogatási program 2010-ben azzal a céllal indult, hogy a szociális munka, a közösségfejlesztés, és a 

település- és vidékfejlesztési szakmák eszközrendszerével és együttműködésével segítse a 

mélyszegénységben élők társadalmi integrációját, mérsékelje a szegénység mélyülését, 

újratermelődését és területi terjedését. Az elmúlt három évben az ország leghátrányosabb helyzetű 

térségeiben 25 projekt valósult meg a pályázat keretében. A konferencián a programban résztvevő 

szervezetek és az őket segítő szakemberek mutatják be eredményeiket és osztják meg 

tapasztalataikat a megvalósítás nehézségeiről. 

A konferencia időpontja: 2014. április 28. 10 – 16 óra. 

Helyszíne: Budapest, CEU Konferencia Központ (XI, Kerepesi út 87.) 

A konferenciáról további információk a projekt honlapján: www.melyszegenyseg.hu. 

mailto:kofe@kkapcsolat.hu
http://melyszegenyseg.hu/fooldal/htmls/


3. Hamarosan megjelenik az eParola legújabb száma 

Az eParola következő száma a 2013 novemberében lezajlott Közösség konferencia négy előadója, 

Kamarás István, Lányi András, Németh Nándor és Vecsei Miklós előadását, vagy az ugyanabban a 

témában írt, másutt már megjelent írását közli. A lap közreadja továbbá Tóbiás László tanulmányát 

egy korábbi, a káposztásmegyeri lakótelepen folytatott gyermek és ifjúsági animációról, amit ma is 

modell-értékűnek tart - mi is. Az eParola (és a Közösségfejlesztők Egyesülete) Péterfi Ferenc írásával 

köszönti Kelemen Árpád barátunkat, aki munkásságáért Beke Pál-emlékdíjat kapott. Az eParola 

korábbi számai letölthetőek a www.adattar.net/parola oldalról. 

4. 2014-ben is Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért! 

A Közösségfejlesztők Egyesülete és partnerei 2014-ben 11. alkalommal rendezik meg éves nyári 

egyetemüket, melyen az állampolgári és közösségi részvétel és tanulás, a demokrácia, a társadalmi 

esélyegyenlőség/egyenlőtlenség, a szolidaritás, a közjó, a hatalom és más, az életünkre nap mint nap 

alapvető befolyást gyakorló társadalmi kérdéseket, aktualitásokat járunk körül. A nyári egyetem 

egyben remek alkalmat kínál szakmai kapcsolatok felvételére, megerősítésére, a civil társadalom 

vérkeringésének erősítésére. 

2014-ben a Nyári Egyetemet július 23-27-ig tartjuk a megszokott helyen, Kunbábonyban, a Civil 

Kollégium épületében. 

Tartalmi és technikai részletekkel hamarosan jelentkezünk. 

4. Ismét ÁRH! 

A Civil Kollégium Alapítvány és partnerei (köztük Egyesületünk) 2014-ben immár tízedik alkalommal 

rendezik meg az Állampolgári Részvétel Hetét, illetve ennek keretében ismét felmérést készítünk a 

hazai közbizalom helyzetéről. Van ötleted, hogy milyen témák kerüljenek a fókuszba? Van 

elképzelésed arról, hogy hogyan lehet minél több szervezetet és állampolgárt megszólítani? Van 

javaslatod a különféle médiatípusok és –felületek hatékony használatára? Szívesen részt vállalnál a 

szervezésben, lebonyolításban? Vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy, hogy mi is ez? Látogass el ide: 

www.civilkollegium.hu. 

5. Partnereink szakmai hírei 

„Részvétel a távolból" – a Közösségi Kapcsolat Alapítvány ingyenes távoktatási tanfolyama az 

interneten  

A „Részvétel a távolból” program célja, hogy egy-egy eseményt a lehető legegyszerűbb eszközökkel 

elérhetővé lehessen tenni az interneten azok számára is, akik valamilyen oknál fogva nem lehetnek 

jelen. A tanfolyam során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket, amelyek segítségével 

azok is a rendezvényen érezhetik magukat, akik az interneten követik azt.  

Egy-egy szervezetből többen is részt vehetnek a tanfolyamon (sőt, ezt javasoljuk), hiszen egy 

esemény megjelenítése a neten többek együttműködését igényli. 

További információk: http://reszvetel-tanfolyam.kka.hu.  
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