A közösségfejlesztés fejlődési folyamata a főbb események tükrében 1975–2014
Készült a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Közösségfejlesztők Egyesülete
Közösség-konferenciájára, 2014. november 7. Budapest

E lista a közösségfejlesztés országos szervezeteinek (Civil Kollégium Alapítvány, Civil Rádió,
Közösségfejlesztők Egyesülete, Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Közösségszolgálat Alapítvány,
Népművelési Intézet és jogutódai Közösségfejlesztő Osztálya munkáiból történt válogatás, amely –
néhány kivételtől eltekintve - nem tartalmazza a magyar közösségfejlesztők külföldi konferenciákra,
tanulmányutakra, szemináriumokra és nemzetközi projekteseményekre történő kiutazásait, továbbá
a kiadványokat sem. A válogatás a Parola 2009/4. számában megjelent gyűjtés folytatása. (A szerk.)
1975–1980
„Nyitott ház” kísérlet a művelődési otthoni tevékenység megújítására a következő települések
művelődési házaiban: Budapest: Csepel és Újpalota; Debrecen: Csapókert; Dombóvár, Hajós,
Jászalsószentgyörgy, Jászkisér, Jászszentlászló, Kazincbarcika, Magyarnándor, Százhalombatta,
Zalaszentgrót.
A művelődési otthon funkcionális rendszerének kidolgozása, szakmai vitája és szakanyag
megjelentetése.
Az első újkori falusi egyesület megalakításának segítése, településfejlesztési kezdeményezés
Siómaroson és Balatonszabadiban.
Művelődési otthon-közösségi ház-faluház építő mozgalom indítása és a megvalósulások szakmai
segítése Zalaszentlászlón, Jászkiséren, Bakon, Pókaszepetken, Somogysámsonban, Berzencén,
Dunakömlődön és Bólyban.
A közösségi művelődés terei – új művelődési otthoni koncepció kialakítása, szakmai vitája és
szakanyag megjelentetése.
A „Nyitott ház” kísérlet elemzése, az első publikációk megjelentetése.
A közösségfejlesztés külföldi irodalmának első hazai publikálása.
1983.
Az első közösségfejlesztési kísérlet kezdete egy bakonyi kistérségben: Bakonyszentkirályon,
Bakonyoszlopon és Cseszneken. A szakmai segítés lezárulásának éve 1989.
1984.
„Nyitott ház” képzés művelődési otthonok munkatársai számára Bakonyoszlopon.
A helyi nyilvánosság szerepe a közösségfejlesztésben. Elméleti alapvetés és módszerek kidolgozása.
Helyi lapok és kalendáriumok megjelentetése lakossági öntevékenység keretében, szakmai
segítséggel a bakonyi térségben és Dombóvárott.
Kapcsolatfelvétel a francia UNIREG művelődési és ifjúsági házakat tömörítő szakmai szervezetével.
Szakembercserék, tanulmányutak, lakossági cserék, képzések sokasága 10 éven át.
1985.
A kulturális animáció. A népművelő szerepkör bővítésére pozitív francia példák felmutatása
tanácskozásokon és kiadványban.
A népművelői értékorientáció és tevékenységrendszer feltérképezése érdekében végzett
népművelési intézeti kutatás összegzése és megjelentetése.
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Művelődési otthonok egyesületi működtetésben – francia példák megismertetése a szakmai
közvéleménnyel.
1986.
A nyilvánosság és az öntevékenység, valamint a kulturális animáció összefüggéseinek vizsgálata,
szakanyag megjelentetése.
Pest megyei középfokú népművelői képzés közösségfejlesztői hangsúllyal, elemző-tanácsadó munka
Szadán.
1987.
Az első közösségfejlesztési kísérletek elemzése és publikálása: Közösségfejlesztés Csenger és
kistérségében.
UNESCO konferencia Budapesten és Tengelicen: először mutatkozik be a magyar közösségfejlesztés.
Középfokú megyei népművelő képzés Komárom és Fejér megyékben, ahol a közösségfejlesztés is
tanításra kerül.
1988.
Középfokú közösségfejlesztői szakképzési tematika kidolgozása.
A helyi társadalom, tájékoztatás és nyilvánosság lehetőségeinek elemzése és közösségi módszereinek
kidolgozása.
1989 április 8. megalakult a Közösségfejlesztők Egyesülete, hogy mozgalmat szervezzen a
közösségfejlesztés szemlélete és módszerei minél szélesebb körű elterjesztése érdekében – nem csak
a szakma, hanem a civil társadalom körében is.
Az egyházak és közösségfejlesztés – szakmai konferencia Szécsényben.
Révfülöpi Találkozó: a szabadművelődési tanácsok (a helyi kulturális önkormányzatok) létrejöttét
szorgalmazó szakmai fórum.
A nagyrábéi közösségfejlesztési folyamat indítása, a népművelők első középfokú szakképzése
terepgyakorlataként.
Közösségfejlesztés a Bakonyban címmel film készült a bakonyi közösségi fejlesztőmunkáról.
1990.
Útjára indul a közösségfejlesztés lapja, a PAROLA. Megjelenik évente négy alkalommal.
Elsőként Hajdú-Bihar megyében indul a bizonyítványt adó közösségfejlesztő képzés10 fő
részvételével, a fejlesztés helyszíne Konyár.
Középfokú közösségfejlesztői szakképzés indul Békés megyében, a fejlesztési helyszín
Magyarbánhegyes.
A szociális munka és a közösségfejlesztés – szakmai konferencia Debrecenben.
Ismerd meg településedet! Település-feltárási módszerek kidolgozása a közösségfejlesztés számára.
Gyermekönkormányzatok Magyarországon – közösségfejlesztési program indul a helyi demokrácia
fejlesztésére, ifjúsági önkormányzatok létrehozására és képzésére.
Szakmai nap a Hangya szövetkezeti mozgalomról.
Vállalkozói gazdaiskolák Nagyrábén, Epölön és Nógrád megyében.

2

1991.
„Képzők képzője” program – közösségfejlesztési „mesteriskola” Szentendrén. A tanfolyam keretén
belüli helyi fejlesztések Bátonyterenyén, Csabacsűdön és Gyulajon zajlanak.
Alternatív gazdálkodás – a korszerű munkahelyteremtés lehetőségei. Közösségfejlesztés és gazdasági
fejlesztés. Szakmai konferencia Budapesten.
Az új közigazgatási-önkormányzati-népképviseleti szerveződések kialakulásáról és működési
feltételeiről. Szakmai konferencia Budapesten.
A közösségi rádiózás mint a közösségi fejlődés lehetősége. Szakmai konferencia Tatabányán.
„Lapozzunk” – képzés a helyi lapok készítőinek Tiszakécskén, illetve Dombóvárott.
Alapítóként vettünk részt a tuniszi székhelyű EL TALLER nemzetközi Ngdo-szervezet első
összejövetelén.
A Közösségi Kapcsolat Alapítvány és a Közösségi Adattár létrehozása.
1992.
A Közösségszolgálat Alapítvány létrehozása. Közösségszolgálatok kiépítése kistájanként, 12 helyen az
országban.
Beléptünk a CEBSD Combined European Bureau for Social Development nevű európai
közösségfejlesztési szervezetbe és közös konferenciát rendeztünk Budapesten, melynek témája a
magyar közösségfejlesztés volt. Gyulajon közös tervezési munkát folytattunk a helyi lakosság
képviselőivel és a külföldi kollégákkal.
80 falu konferencia Budapesten – a közművelődési pályázaton nyert helyi projektek bemutatása.
Egyesületek a munkanélküliség ellen – szakmai tanácskozás francia példák bemutatásával
Balassagyarmaton.
A helyi fejlesztés lehetőségei – francia példák bemutatása Budapesten és Debrecenben szakmai
tanácskozásokon.
Az ICEA 2. európai konferenciájának megrendezése Budapesten: Gazdaság, Környezet, Művelődés. 4
egynapos projektlátogatás az ország 4 tájegységében, 60 nyugat- és 60 közép-kelet európai résztvevő
számára.
Középfokú közösségfejlesztői szakképzés Komárom-Esztergom megyében – a fejlesztési helyszín
Kecskéd, 1993-tól –, valamint Vas-megyében. A fejlesztési helyszín Győrvár, 1994-től.
A középfokú szakképzés befejezése után a hallgatók megyei közösségfejlesztői egyesületeket
alapítottak Hajdú-Bihar, Békés és Komárom-Esztergom megyékben.
1993.
Civil Rádió néven budapesti közösségi rádió létrehozása. A próbaadások után a rendszeres adás 1995
szeptemberében indult meg.
A közösségi rádiózás hazai elindulásának segítése: Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Kecskemét,
Jászszentlászló, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg, Tatabánya helyszíneken (tanácsadás,
tapasztalatcserék szervezése hazai és külföldi rádiókkal, programcsere kezdeményezése,
szakirodalom feltárása).
Megalakul a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete.
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Pécs: városrészi settlement létrehozása, valamint közösségi fejlesztési folyamatok indulnak Takácsi,
Jászszentlászló, Magyarbánhegyes, Püspökladány és Fehérgyarmat településeken.
Identitás, filozófia, stratégia. Az EL TALLER-rel 4 napos szemináriumot szerveztünk Budapesten.
Tanácskozásokat szervezünk Szombathelyen, Pécsett, Salgótarjánban és Debrecenben a művelődési
otthonok egyesületi keretekben történő működtetésének franciaországi modelljéről, az UNIREG
(Párizs) közreműködésével, amelynek alapelveit kiadványban jelentettük meg.
Angol–magyar konferencia Szécsényben a helyi fejlesztésről: Közösségi művelődés Devon megyében.
A közösségfejlesztés elméleti alapjai:
– a közösségelmélet első megközelítésének kidolgozása;
– a lokalitás újdonsága és a szomszédsági közösségi munka jelentősége;
– értékek és etikai problémák;
– A közösségfejlesztés és a civil társadalom kapcsolatának elemzése.
Szakanyagok kidolgozása és megjelentetése.
Középfokú városi közösségfejlesztési szakképzés Budapesten, 1995-ig.
Közösségfejlesztés a felsőoktatásban – szakirányban történő, 2,5 éves, nappali tagozatos
tantárgyfejlesztő képzés a pécsi JPTE Szociálpolitikai Tanszéke keretében. A hallgatók részére két
turnusban francia tanulmányutat szerveztünk.
1993-1994.
Közösségfejlesztői terepmunka Sóshartyánban (Nógrád megye) a roma lakosság körében.
Közösségfejlesztői terepmunka Zsunypusztán (Nógrád megye).
1993-1996.
Kis-Zagyva-völgyi térségfejlesztési program (Nógrád megye). Helyzetfeltárás, tervezés, cselekvési
programok.
1994–1997.
Módszerfejlesztés. A közösségi felmérés kidolgozása és alkalmazása helyi fejlesztésekben, 20
településen.
„Kapcsoljuk önmagunkat!” – tv-film készül a kecskédi közösségi felmérésről.
Közösségfejlesztés – tantárgyfejlesztő képzés megkezdése a pécsi JPTE Szociálpolitika Tanszéke
keretében.
A „közművelődési szakember-közösségfejlesztés” OKJ-s szakképzési tematika kidolgozása.
1994–1996.
Szövetkezetfejlesztési tanfolyam szervezése 20 fő részére a Devon Cooperative Development Agency
munkatársaival.
Debreceni ifjúságsegítő szakemberképzés közösségfejlesztési irányultsággal.
A közösségfejlesztési interjú és település-feltárási módszereinek finomítása.
A helyi képviselőválasztást segítő népfőiskolai képzés indítása 10 vasi faluban, Győrvár központtal.
Közösségi-civil működtetésbe vonják a Győrvári Faluházat a helyi önkormányzattal kötött szerződés
alapján.
Maison Familiale Rurale – francia példa egy új típusú szakképzésre. Szeminárium Szécsényben.
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A közösségfejlesztés és a civil társadalom kapcsolatának elemzése, a közösségfejlesztés etikája és
értékei. Konferencia Hajóson.
1994–1997.
Közösségfejlesztői terepmunka Nagylócon (Nógrád megye).
1994 novemberében a kezdeményezők, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Közösségszolgálat
Alapítvány és a Közösségi Kapcsolat Alapítvány, megalapították a Civil Kollégium Alapítványt.
1995.
A Civil Kollégium Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1995. január 13-től nyilvántartásba vette és
közhasznú szervezetté nyilvánította. Folytatódott a CKA már korábban megkezdett szellemi, majd
fizikai építkezése is a helyi cselekvő állampolgárok képzései számára. Tanári kar verbuválása,
tananyagok kidolgozása, leendő tanárok felkészítése, képzések beindítása.
A Civil Kollégium bentlakásos képzési központjának szánt romos iskolaépület megvásárlása, a felújítás
megkezdése Kunszentmiklós–Kunbábonyban.
Megkezdte adását – a szabad rádiók közül vidéken elsőként – a Szombathelyi Közösségi Rádió.
Település, közösség, fejlesztés – konferencia Budapesten.
A Közösségi Adattár hálózatának megszervezése.
Közösségi felmérés Cserkút és Kővágótöttös községekben.
Az ICEA 3. konferenciáján, Edinburgh-ban, egy magyar közösségfejlesztési projekt, a
gyermekönkormányzatok bemutatása.
A közösségfejlesztés elmélete: a fejlődés fogalmának közösségfejlesztői értelmezése – szakanyag
kidolgozása.
10 szakember elvégzi az angliai Northern College rövid kurzusát a közösségfejlesztési felnőttképzés
módszereiről.
A közösségfejlesztés tantárgyi képzése az ELTE TFK művelődésszervező szakán, nappali és levelező
tagozaton, 2008-ig.
1996.
Építkezés Kunbábonyban – a volt iskolaépület korszerűsítése és átalakítása képzési és közösségi
központtá.
Sarlósár-puszta: a Civil Kollégium tanári karának megalapítása, az első képzési programok,
tanulócsomagok kidolgozása.Demokráciafejlesztés a Mecsekalján – közösségi felmérés és
demokráciafejlesztő képzések a képviselőtestületnek és a civil szervezetek képviselőinek.
Gondolkodjunk a demokráciáról! – 6 képzési program kidolgozása kezdődött meg a Northern Collegedzsal, a munka 1999-ig tart.
Közösségi fejlesztési folyamat indítása Békésszentandrás-Furugyon (Békés megye).
Budapest, X. ker., Kőbánya: „Kisgyermekek napközbeni ellátása” témában közösségfejlesztő program
indul.
Budapest, XV. Ker., Szilaspark – közösségfejlesztő program indulása. Szomszédsági összefogás a Szilas
parkban – film a helyi fejlesztésről, Budapest, XV. kerület.
A „Dzsumbuj Help” Ferencvárosi Családsegítő Központ szakmai segítése.
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Partnerségi program kidolgozása az üzleti szereplők társadalmi felelősségvállalása érdekében. 1994–
1996-ban partnerség-építő szemináriumok Tatabányán, Békéscsabán, Pécsett és Budapest VIII.
kerületében, valamint három képzés Angliában. Nemzetközi konferencia a Prince of Wales Business
Leaders’ Forummal Budapesten.
Kapcsolatfelvétel a CECOOP szervezetével a szövetkezetfejlesztés ügyének előmozdítása érdekében.
A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány 3 éves stratégiai tervének
kidolgozása, 1996–1998.
1997.
Kistérségi találkozó – partnerkapcsolat építésének megkezdése a Civil Kollégium közösségi és
közvetlen környezete, a Felső-Kiskunság között.
50 hétvégi képzés megtartása a Civil Kollégium Alapítvány szervezésében, az ország különböző
pontjain, közösségi aktivisták számára: közösségi ház működtetése helyi egyesület által; a helyi
lakosság bevonása a közéletbe, közösségi felmérés; ifjúság; helyi nyilvánosság; alternatív
szolgáltatások szervezése Kőbányán fiatal szülők által; önkéntes napközis foglalkozások általános
iskolásoknak és szüleiknek; a szociális szférában dolgozó önkéntesek képzése; közösségi vállalkozás
tanfolyam; „a lakás és környezete” képzés; választott képviselők képzése és közösségfejlesztő
képzések.
Június 27-én ünnepélyesen megnyílik a Civil Kollégium Alapítvány kunbábonyi közösségi háza.
Építtető: Varga A. Tamás, építész: Csernyus Lőrinc.
A felső-kiskunsági közösségfejlesztő program kezdete – a program napjainkig tart.
Három szeminárium Kunbábonyban:
Közösségfejlesztés és munkahelyteremtés;
A közösségfejlesztés európai mozgástere – közös rendezvény a CEBSD-tel;
A közösségfejlesztés kistérségi színterei.
Folytatódik a Civil Kollégium tanárainak képzése a „képzők képzője” program keretében.
24 képzési hétvége Kunbábonyban.
Tanuljunk demokráciát! Tantárgyfejlesztő képzések civil szervezetek, választott képviselők és a
közösségi média képviselői számára.
Hat térségben indulnak képzési hétvégék települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok felnőtt
segítői számára: Nyugat-Magyarország, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, DélAlföld és Budapest körzetében.
Közösségi Adattár: megkezdődött az elektronikus könyvtár technológiájának kidolgozása és a
dokumentumok Internetre történő felvitele, elkészült a honlap: www.kozossegfejlesztes.hu.
A közösségfejlesztés szakmai profilja – tanácskozás és információcsere a felsőoktatásban
közösségfejlesztést, közösségi munkát tanító 31 oktatóval Budapesten.
Vidéki közösségi rádiók alakítása, elindítása – szakmai segítségnyújtás, visszatérő tapasztalatcserék.
1998.
Városi közösségfejlesztés – négy szomszédsági projektet bemutató szeminárium a Budapesti
Művelődési Központtal közösen.
Közösségfejlesztés és munkahelyteremtés II. – nemzetközi szeminárium Kunbábonyban.
Közösségfejlesztés és képzés – szeminárium Kunbábonyban, a Közösségfejlesztés c. könyv
bemutatása.
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Közösségi munka – nappali, levelező és posztgraduális képzés beindítása az ELTE Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszékével, mely azóta is tart.
Közösségfejlesztés és civil társadalmi ismeretek tanítása indul a PTE kihelyezett Egészségügyi
Főiskolai tagozatán, a védőnői szak menedzser szakirányán.
A fiatalok találjanak rá saját hangjukra! – nemzetközi szeminárium az ICEA szervezetével, öt ország
fiataljainak részvételével Kunbábonyban.
A közösségi rádiózás hazai gyakorlata – szeminárium Debrecenben a Szabad Rádiók Magyarországi
Szervezetével együttműködésben.
Szakmafejlesztő munka a szatmári határvidéken és több településen.
„Kirajzás” és a közösségi munkás hálózat kiépítésének és képzésének kezdete a Felső-Kiskunságban.
42 hétvégi, általános célú és közösségi vállalkozásra felkészítő képzés Kunbábonyban.
Közösségi Vállalkozásokat Segítő Szolgálat megalakítása Kunbábonyban.
Továbbképzési akkreditáció a pedagógus továbbképzés számára.
A KÖFE stratégiai terve megvalósulásának értékelése, új stratégiai terv elkészítése 1998–2002-re.
Közösségi feltáró munka Kötegyánban (Békés megye).
1999.
Hat regionális konferencia a Közösségfejlesztők Egyesülete fennállásának 10. évfordulójára:
Szombathely: 10 év a humán központú településfejlesztésért; Oroszlány: Feladatok és lehetőségek az
ezredfordulón a civil szervezetek előtt a település- és közösségfejlesztésben;
Görcsöny: Emberközpontú településfejlesztés; Szolnok: A civilek lehetőségei a településfejlesztésben;
Nyíregyháza: Emberközpontú településfejlesztés; Kunbábony: „A közösségfejlesztés 10 éve”.
A „Helyi cselekvés program” előkészítése.
Képzések Kunbábonyban: Gondolkodjunk a demokráciáról! – képzők képzője program a Northern
College tanáraival; 19 hétvégi képzés közösségi aktivistáknak;
Folytatódó szakmafejlesztő helyi fejlesztési programok (lásd fent!);
Roma közösségi ház – képzési programsorozat, az első évben 10 hétvégén.
Közösségi fejlesztési folyamat indítása Békéscsaba Jamina városrészében.
2000.
A Helyi cselekvés program bevezetése, hét település közösségi aktivistáinak szakértői és pénzbeli
támogatása, valamint képzése – Apaj, Zalaegerszegi kertvárosi lakótelep, Együtt Nádasdért Egyesület,
Pécs – Makra, Görcsöny, Bárdudvarnok, Tass.
Civil társadalom, nonprofit szervezetek – 3 modulból álló képzés kidolgozása felsőoktatási
intézmények számára, bevezető képzés az ELTE Művelődésszervező Szakán.
Folytatódott a Roma közösségi ház vezetők képzéssorozat, 11 további képzés került megtartásra,
továbbá két szemináriumot szerveztünk a résztvevőknek: programalkotó szeminárium a Követő
Programban résztvevők számára; Közösségi alapú munkahelyteremtés munkanélküli romák számára.
Az újonnan alakult megyei Civil Házak munkatársainak képzései Kunbábonyban.
Szakmai műhely indítása 17 fiatal, közösségfejlesztés iránt érdeklődő szakembernek, több éven át
tartó együttműködéssel: műhelytalálkozók, képzések, kutatómunka, esettanulmányok, gyakorlati
fejlesztőmunkában való részvétel.
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Térségi Közösségi Gazdaságfejlesztési program a Felső-Kiskunságban. A Felső-Kiskunsági
Gazdaságfejlesztő Alapítvány megalapítása.
2001.
Közösségfejlesztési partnerség építés – a közép-kelet európai térség közösségfejlesztő szervezeteinek
közös projektje, a KÖFE szervezésében: képzők képzője program (2002 végén fejeződik be).
Nyolc helyi cselekvés program képzéssel, tanácsadással, kis adománnyal – Tiszakécske, Budapest, IX.
ker. Dzsumbuj, Magyarhertelend, Mezőszilas, Budapest Földtani Intézet, Okány és Sárvíz.
További 16 hétvégi képzés Kunbábonyban közösségi aktivistáknak.
Közösségfejlesztés – kötelezően választható specializáció indul az ELTE Művelődésszervező Szakán,
nappali és levelező tagozaton.
Civil kezdeményezés szakmai támogatása Pécs-Istenkúton.
A hálózatépítési tevékenység keretében: Lokális műhelyek és modellkísérleti fejlesztőmunka az Ózdi
kistérségben – Királd; Felső-Kiskunság – új civil szervezetek és munkacsoportok alakultak,
foglalkoztatási program indult, kapcsolatépítés az önkormányzatokkal és a vállalkozókkal;
Nem boszorkányság! Internetprogram; helyi rádiók létrejöttének előkészítése a Szabad Rádiók
Szövetségével.
Szemináriumok Kunbábonyban: Közösségfejlesztési partnerség építés Közép-Kelet- Európában –
programalkotó szeminárium; A cigányság hagyományőrzéséből fakadó társadalmi integrációs
problémák.
Együtt – de hogyan? – szeminárium a „Roma közösségi ház” és a „Követő program” tapasztalatairól.
Alföldi történetek: 1. A helyi köz(ös)ség szolgálatában; 2. Itt ragadtam; 3. Jóléti Szolgálat.
2002.
Varga A. Tamás, a közösségfejlesztés egyik alapítója, az Egyesület elnöke elhunyt. Tiszteletére
emlékülés Kunbábonyban és ezentúl minden évben Közösség-konferencia – az ő emlékére.
Elkészült a kunbábonyi Tető, építészek: Gergely Zsolt és Sattler Anna.
15 Helyi cselekvés program bontakozott ki és erősödött meg: Budapest, XVIII. Ker., Kapocs Ifjúsági
Önsegítő Szolgálat, Dorog, Gyál, Hét, Királd, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Nagykőrös, PécsIstenkút, Pécsvárad, Sajószentpéter, Szalkszentmárton, Tomor.
A szakmafejlesztési programok folytatódtak: Ózdi kistérség, Felső-Kiskunság, Okány, Pécs-Istenkút. A
Felső-Kiskunságban Közösségi Információs Kávéházat és Teleházat nyitottak Kunadacson.
A Műhely 3 alkalommal szervezett kétnapos szakmai konzultációt, Budapesten, Kunbábonyban és
Pécsett, valamint Ózd, majd Putnok térségében vettek részt kistérségi közösségi feltáró munkában.
Elkészül a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány intézményi akkreditációja.
Szakmai tanácsadó testületek alakultak, amelyek jóváhagyták az előkészített képzési terveket.
Együttműködés a Kecskeméti Regionális Képzési Központtal, a közösségfejlesztés OKJ-n kívüli
szakképzési, valamint a közösségi munka továbbképzési tervének kidolgozása.
Két, az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke által akkreditált, a Közösségfejlesztők
Egyesülete által megvalósított, 45 órás szakmai továbbképzés valósult meg Győrben, illetve
Budapesten.
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A KÖFE belép a CEE Citizens Network-be, a közép-kelet európai Állampolgárok Hálózatába.
Hat munkaszeminárium a Közösségfejlesztési partnerség építés Közép-Kelet Európában c. program
keretében.
Újabb adatállományok és internetes oldalak a honlapon.
A stratégiai terv értékelésére és új stratégia kialakítására került sor a 2003–2005-ig terjedő 3 évre.
2003.
A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány akkreditált felnőttképzési szervezetté
vált.
A KÖFE történetében először tudott lehetőséget teremteni a szakmai végzettséget igazoló
bizonyítvány megszerzésére. A „Képzők képzője” program záróvizsgáján 18 közösségfejlesztő kapott
„közösségfejlesztő – oktató, kutató, tréner” szakmai bizonyítványt, s további 10 olyan kollégánk, akik
még 1991-ben végeztek a „mesterkurzuson”, ám azóta nem volt lehetőségük szakvizsga letételére.
További 14 felső-kiskunsági asszony szerzett „közösségi munkás” szakképzettséget egy női
foglalkoztatási program keretében. „Közösségi munkás” szakmai továbbképzés – két alkalommal.
Az „Új közösségi struktúrák kialakítása” stratégiai irány megvalósításáért Szegváron
közösségfejlesztési munka indul (korábbi terepek e struktúrák kialakulásáért: Budapest, Újpalota;
Ózdi Kistérség).
Négy, egyenként 20 perces szakmai oktatófilm készítettünk a felső-kiskunsági kistérség Kunadacs,
Kunpeszér, Szalkszentmárton és Tass településein folyó közösségfejlesztés folyamatáról.
Helyi cselekvésprogramok: Hét, Tomor, Dunasziget, Szegvár, Bér, Nagykőrös, Pest-megye kistérségi
ifjúsági felelősei.
Civil képzések a Helyi cselekvés programon belül, illetve a közösségi rádiózással kapcsolatosan.
Mintegy kétszázan vettek részt kilenc, egyenként három napig tartó bentlakásos képzésen.
A 2003-ban befejeződött közép-kelet-európai közösségfejlesztő program fejlesztése, a hálózat
további négy országból öt új szervezettel bővült.
Társadalmi tőke: előkészítő kutatás után szúrópróba-jellegű felmérés készül Királdon és Szegváron a
helyi társadalmi tőke mérésére.
A Közösség konferenciára megjelent Varga A. Tamás emlékkönyve. A konferencia témái: közösségi
gazdaságfejlesztés, helyi munkák és elvi-elméleti felvetések. Vissza a rádióhoz! – megnyílt a lehetőség
a kis hatótávolságú közösségi rádiók alapítására. E lehetőség kiaknázásának segítése szakmai anyagok
kiadásával és civil képzésekkel.
Hogyan teremtsünk forrásokat? Konferencia Királdon.
A CEE Citizens Network nemzetközi szemináriuma Kunbábonyban.
Közösségfejlesztő Hálózatépítés Közép-Kelet-Európában – nemzetközi programindító szeminárium
Kunbábonyban.
2004.
Közösségfejlesztési hálózatépítés Közép-Kelet-Európában: nemzetközi projekt folytatása, a társadalmi
tőke mérésének régióbeli megszervezése és kivitelezése. 7 ország 11 helyi közössége és 1200
állampolgára vett részt a felmérésben.
Civil társadalom építése Európában – közösségfejlesztéssel (Building Civil Society through Community
Development in Europe) – európai közösségfejlesztési konferencia, Budapest, 2004. március 25–28. A
Budapesti Nyilatkozat kibocsátása.
Az ország minden megyéjében megalakult a Közösségi kezdeményezéseket segítő szakmai hálózat
KÖZTÁMHÁLÓ, mely 2009-ig formálisan is, azóta informálisan működik. .
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2004-től folyamatosan működnek közösségfejlesztő szakmai műhelyek Nógrád megyében.
2004-től: Kistérségi – civilek közötti együttműködést elősegítő, hálózatépítő – tevékenység indul a
Szeghalmi és a Sarkadi kistérségben, Békés megyében.
Az első Szakmaközi Nyári Egyetem megszervezése Kunbábonyban a különböző szakmák képviselőinek
részvételével.
45 órás továbbképzés és tíz hétvégi képzés megszervezése.
A CKA képzési rendszere megújításának előkészítése, a kreditrendszer kidolgozásának megkezdése.
Elkészült a CKA honlapja: www.civilkollegium.hu.
Éves Közösség konferencia Kunbábonyban a jó közösségi gyakorlatról.
A közösségi és civil képzések OKJ-ba/felsőoktatásba juttatása érdekében az ország 20 felsőoktatási
intézményének oktatóiból megalakult a Nonprofit Képzési Műhely.
Film: A hely szelleme – Miért éppen Istenkút? Öntudatra ébredés; Állampolgárrá válni; Kézről kézre.
2005.
A Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ) megerősödése,
működése és fejlesztése.
A 120 órás „közösségfejlesztő” szakképzést 42 fő végezte el és szerzett szakmai bizonyítványt.
A II. Szakmaközi Nyári Egyetem a társadalmi akció témája köré szerveződött: Szabad állampolgárrá
lenni?!
Az Állampolgári Részvétel Hetének megrendezése. A Citizens Network-kel együttműködve
egyidejűleg 16 országban rendeztek ÁRH-t e hálózat tagjai, köztük mi is. Állampolgári részvétel és
közbizalom gyorsmérlegének kiadása.
A KÖFE részvételével megalakult a 11 szervezetet tömörítő SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel
Fejlesztéséért Egyesület.
45 órás továbbképzés az ELTE-vel közösen, Budapesten.
Nonprofit Képzési Műhely – kőszegi és kunbábonyi találkozók.
A KÖFE és a CKA minőségirányítási kézikönyvének és minőségpolitikai irányelveinek kidolgozása.
Szakmaközi konferencia, Kishantos: Gondolkodjunk közösen!
Szakmaközi szemináriumok: Szegvár: A fejlesztői szemlélet kikerülhetetlensége a szociális munka és a
közösségi művelődés vonatkozásában; Budapest: Az önkormányzatiság és a közösségfejlesztés
kapcsolatáról: Társadalmi párbeszéd a közösségi részvétel fejlesztéséért.
Kunbábony: Hogyan fejleszthető – fokozható – a társadalmi részvétel? „Közösségek fejlesztése
határok nélkül” címmel – határmenti civil konferencia Békéscsabán.
Éves Közösség-konferencia Kunbábonyban: Nyilvánosság, hálózatok és részvétel.
110 perces film készült a szegvári közösségfejlesztési folyamatról, rendező Wiegmann Alfréd.
Közösség konferencia: nyilvánosság, hálózatok, részvétel.
Szakmafejlesztési kutatás: Alapelvek, kompetenciák, indikátorok a közösségi munkában.
Szakmafejlesztő kistérségi munka 3 kistérségben: Felső-Kiskunság, Ózd és Kurca-Kórógy menti
(Szentesi) kistérség.
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Általános célú felnőttképzések: helyi civil struktúrák kialakítására irányuló 5 képzés a
közösségfejlesztő modellkísérletekhez kapcsolódóan, három kistérségben; kezdő közösségi, civil helyi
cselekvések aktivistáinak képzései 14 hétvégén.
A KÖFE stratégiai terve megvalósításának értékelése és új kidolgozása 2006–2008-ra.
2006.
Szakmafejlesztés: Alapelvek nemzetközi szeminárium Kunbábonyban.
Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképzés: a Nonprofit Képzési Műhely a 2006-os év folyamán
konzorciális együttműködésben kidolgozta az FSz-OKJ képzés szakmai és vizsgáztatási követelményeit
és 2007 májusának végén az Országos Szakképzési Tanács egyhangú döntéssel el is fogadta annak az
új OKJ-be történő felvételét. A képzés megjelent a 23/2008.08.08. PM rendeletben és a Magyar
Közlönyben, 2008/117. (VIII.8.)
Közösségfejlesztő tanulás és képzés (Training and Learning for Community Development)a CEBSD
Grundtvig-program keretében hálózatépítő európai szeminárium megrendezése Budapesten.
Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ) – országos és megyei
képzések, fejlesztő műhelyek, összejövetelek.
III. Szakmaközi Nyári Egyetem megrendezése – Szabad állampolgárrá lenni!
33 fő végezte el a 120 órás közösségfejlesztő szakképzést és kapott bizonyítványt.
Erősödik a KÖFE jelenléte a kelet-közép-európai nemzetközi szervezetben a Citizens Network
koordinációs teamjébe történő bekerülésünk révén.
A II. Állampolgári Részvétel Hete megrendezése, benne a Közösségi találkozó elnevezésű budapesti
konferenciával.
Az EU „Aktív Állampolgárság elősegítése” program megvalósítása, tananyagfejlesztéssel és 7
alapszintű bevezető képzéssel.
Aktív európai állampolgáriság – nemzetközi Közösség-konferencia Kunbábonyban.
A CKA képzési rendszerének átdolgozása, aktualizálása, a meglévő tantervek új modulokra bontása,
és kiegészítése, a képzési kínálat új tematikákkal való kiegészítése, új tananyagok fejlesztése, képzők
képzője új képzők részvételével.
31 hétvégi általános célú képzés Kunbábonyban.
A Nonprofit Képzési Műhely összejövetele Baján, az EJF-en.
Az Egyesület kidolgozta a Közművelődési szakember OKJ-képzésre ráépülő közösségfejlesztő
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit.
Lobbytevékenység: a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv nyilvánosságáért munkacsoport munkájában
és a Nemzeti Fejlesztési Terv tervezésében való aktív részvétel kezdete.
Modellkísérleti munka Budapest Újpalota, Csepel Csillagtelep és Kertváros, Ferencváros egy-egy
szomszédságában.
2007.
10 éves a Civil Kollégium kunbábonyi közösségi háza!
A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány felnőttképzési intézményi
akkreditációjának meghosszabbítása újabb négy évre.

11

Az Egyesület az ELTE Szociális munka és Szociálpolitika Tanszékével kidolgozta a „Civil tanulmányok”
szakirányú továbbképzési szakot, melyet OH-FHF/142-5/2009 ügyszámú határozatában az ELTE
Oktatási Hivatala engedélyezett és nyilvántartásba vett.
A „Közösségi munka” 45 órás továbbképzés újabb 3 évre történő akkreditációja az ELTE-vel.
IV. Nyári Egyetem: Szabad állampolgárok, felhatalmazott közösségek!
III. Állampolgári Részvétel Hete (benne szlovák–magyar szeminárium): Tégy egy részt az egészhez!
Éves Közösség-konferencia: Közösségi tanulás – 10 éves a Civil Kollégium!
A 120 órás képzés megtartása, melyen 27 fő kapott bizonyítványt.
Modellértékű társadalmi tervezési folyamat generálása Nádasdon.
A SZÖVET-KEZDET, a szociális szövetkezetek mentorainak képzése az OFA támogatásával.
Képzési találkozó Budapesten és „képzők képzője” program Kunbábonyban a Közösségi-civil szervező
FSz/OKJ képzés bevezetése iránt érdeklődőknek – szervező: Nonprofit Képzési Műhely.
45 órás Közösségi munka továbbképzés Debrecenben, az Életfa Egyesülettel és a Kelet-magyarországi
Közösségszolgálattal közösen.
A közösségfejlesztés sztenderdjei kutatás lezárása a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által
szervezett Szociális Minőségügyi Műhelyben.
Hálózatépítés: belépés az új vidékfejlesztési programokba, lépések a szociális szövetkezeti munkában,
a települési egészségtervek és a szociális városrehabilitáció terén.
2007-től ifjúsági közösségfejlesztői folyamat indult Drégelypalánkon és Dejtáron (Nógrád megye).
Részvétel a 2007–2009-es a CEBSD Közösségfejlesztő tanulás és képzés (Training and Learning for
Community Development) európai programjában, az EU LLL-programja keretében.
2008.
A „Közösségi és civil tanulmányok” mesterképzési kérelem kidolgozása az ELTE Szociális Munkás és
Szociálpolitikai tanszékével és a Nonprofit Képzési Műhely szakembereivel közösen. Európai Dialógus.
A CEBSD és CEE CN nemzetközi hálózati találkozójának megszervezése Budapesten és Kunbábonyban.
V. Szakmaközi Nyári Egyetem a Közösségi részvétel fejlesztéséről – Kölcsönösség – bizalom –
kapcsolatok. Fejleszthető-e a társadalmi tőke?
IV. Állampolgári Részvétel Hete „Tedd, hisz teHETED”, benne nemzetközi Gruntvig szeminárium
„Emberek és politika” címen.
Éves Közösség-konferencia: Közösségi munkahelyteremtés, újonnan formálódó szövetkezeti
kezdeményezések bemutatása.
60+ néven közösségfejlesztő program indult a XI. kerületben, a kerületi Önkormányzat megbízásából.
Tardos: közösségi tervezési folyamat indukálása és kisközösségi rádió indítása.
Nonprofit Képzési Műhely: képzési találkozó Budapesten, az országos felsőoktatási intézmények
Közösségi-civil szervező képzése iránt érdeklődő oktatói számára, Kunbábonyban pedig a képzés
tankönyvének elkészítése a szerzőkkel.
A CKA megújította képzési rendszerét, képzéseinek számát bővítette, belső kreditrendszert alakított
ki (amelynek értelmében a hallgatók maguk építhetik fel saját tantervüket a rendelkezésre álló 25féle 24 órás alap és szabadkurzusból), új tananyagokat dolgozott ki és új képzési rendszerét sikeresen
vezette be.
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Az új kreditrendszer bevezetése óta 7 fő végezte el – saját maga által összeállított modulokból – a
120 órás képzést és vizsgázott le.
Folytatódik a CKA képzési rendszerének megújítása, új tananyagok kidolgozása és bevezető,
támogatott képzések szervezése.
Közösségfejlesztési Tanulás és Képzés (Training and Learning for Community Development) európai
programja keretében nemzetközi szeminárium szervezése Budapesten (Relay Visit).
A CKA tagja lett a Pan-European E-participation Network-nek (PEP-NET).
45 órás „Közösségi munka” akkreditált továbbképzés: a ProHáló szervezeteinek Kunbábonyban
és Békéscsabán, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével közösen.
15 éves a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – jubileumi konferencia Békéscsabán.
12 perces népszerűsítő film a Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai
hálózatról(LÖZTÁMHÁLÓ).
2009.
A Nonprofit Képzési Műhely által felkért modulfejlesztő tanárok elkészítették a Közösségi-civil
szervező és a Nonprofit menedzser képzés tankönyveit és kiadásra leadták az SzMM-nek.
Közösségfejlesztési Hírlevél - elektronikus kiadvány, megjelenik havonta.
Megkezdődött a közösségfejlesztés honlapjának megújítása. Új oldalak nyíltak, pl. a Közösségi
kezdeményezéseket támogató hálózatról (KÖZTÁMHÁLÓ), amely működése óta több száz helyi
kezdeményezést segített életre, ezekről tanulmányok, összefoglalók, esettanulmányok jelentek meg.
Az Egyesület egyike annak a mintegy 15 civil szervezetnek, amelyik demonstrációt szervezett az ESZA
Nonprofit Kft. döntései ellen, s mozgalmat indított a civil szervezetek méltóságáért, a tisztességes,
átlátható és megfelelő jogorvoslati lehetőségekkel rendelkező pályázati rendszerért és tárgyalásokat
folytat a fő döntéshozókkal. A csatlakozó szervezetek száma 170 fölé emelkedett.
Érdekképviselet témában három új tananyag kifejlesztetése a CKA-ban, és nyolc támogatott képzés
szervezése.
Általános képzések: Alapkurzusok: Társadalmi és közösségi részvétel ; A közösségfejlesztés elmélete,
a közösségfejlesztés gyakorlata. Szabad kurzusok: Ifjúsági közösségfejlesztés; Közösségi és részvételi
módszerek 1. és 2.; Helyben, nyilvánosan; Közösségi gazdaságfejlesztés; Közösségi vállalkozásra
felkészítés; Együttműködés, partnerség, hálózat; Forrásteremtés a közösségfejlesztésben.
A CKA KRÉTA néven civil és közösségi felnőttképzési hálózatépítésbe fogott BAZ, Zala, Baranya és
Bács-Kiskun megye részvételével.
A CKA nemzetközi szemináriumot szervezett Kunbábonyban a PEP-NET-tel.
5 napos CKA nemzetközi szövetkezetfejlesztési szeminárium zajlott Kunbábonyban, svéd, katalán és
magyar szövetkezetfejlesztőkkel.
A Közösségfejlesztők Egyesülete felkészül a városrehabilitációs programokban való közösségfejlesztői
részvételre, gyűjti az eddigi tapasztalatokat, konferenciát és képzéseket szervez.
A Kőbányai Önkormányzat megkeresésére a Magyar Művelődési Intézet és Egyesületünk munkatársai
konzultálni, dolgozni kezdtek a sajátos építészeti stílusú MÁV alkalmazottaknak épült Pongrác
lakótelepen, valamint részt vettek a teleppel kapcsolatos fejlesztési tervezésekben. A Városmegújító
munkacsoport keretében (2009-2011 között) egy megvalósíthatósági tanulmány készült ennek a
munkának a háttéranyagaként.
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Komáromi és zalai tanulmányút a Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat
(KÖZTÁMHÁLÓ) fejlesztési programja keretében.
VI. Nyári Egyetem: Szóváltás: társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd. Az Internet
segítségével élőben is követhető volt az esemény!
V. Állampolgári Részvétel Hete: A hangsúly a rész, a tét az egész! TEdd, hisz teHeted! Fókuszban az
ifjúság, az esélyegyenlőség és a kapcsolatépítés az EWLD-vel (A Helyi Demokrácia Európai Hete).
Programakkreditáció. CKA: Helyi közösségek képzése és Közösségi vállalkozásra felkészítés.
Közösségfejlesztők Egyesülete: Közösségi gazdaságfejlesztés.
A 45 órás továbbképzés akkreditációjának megújítása.
A „Közösségi és civil tanulmányok” mesterképzési szakalapítási kérelmet (amelyet az ELTE Szociális
Munkás és Szociálpolitikai tanszéke nyújtott be), a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 4705/2009. ikt. számú MAB 2009/5/X/12. sz. határozatában jóváhagyta. Megkezdődött a szakindítási
kérelem kidolgozása és előterjesztése az egyetemi Kari Tanácshoz.
A szakindítást a Kari Tanács engedélyezte és megkezdődött a képzés előkészítése a Szociális Munka
és Szociálpolitika Tanszék és egyesületünk együttműködésében.20 fő teljesítette a 120 órás képzés
szakmai követelményeit és vizsgázik.
Közösségfejlesztésről határok nélkül – nemzetközi konferencia Gyulán, a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesületével és a proHáló Hálózattal együttműködésben.
Megújul a CEBSD szervezete – alapítványból egyesületté szerveződik és bevon 5 közép-kelet-európai
és 3 nyugat-európai szervezetet tagjai sorába.
Filminterjú a lakosság bevonásáról a koppenhágai metró építésébe.
Éves Közösség-konferencia: 20 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Parola.
2010.
A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a
mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében egy 2 komponensű támogatási
program indult Magyarországon „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért”
(TÁMOP 5.1.3.) néven. Az 1. komponens nyertes konzorciumát az Autonómia Alapítvány,
a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Szociális Szakmai Szövetség és a VÁTI Nonprofit Kft. alkotta.
Alapvető feladata a 2-es komponens nyertes pályázóinak szakmai támogatása, valamint módszertani
összefoglalók készítése terepi szakemberek, döntéshozók számára.
Első Nemzetközi Nyári Egyetem (Citizen Participation University CPU) Kunbábonyban. A CEE Citizens
Network és magyar tagjai, a CKA és a KÖFE, a CEE CN fennállásának 10. évfordulója tiszteletére,
megszervezi az I. CPU-t. Fókuszban Code of Good Practice, azaz A döntéshozatalban való állampolgári
részvétel jó gyakorlatának kódexe, melyet az Európa Tanács INGO-konferenciája fogadott el és
léptetett életbe. VII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért „Társadalmi szolidaritásösszetartó társadalom” címmel Kunbábonyban.
Hatodik alkalommal: „Állampolgári Részvétel Hete” – „Add tovább! Fiatalok a települései
közösségekért”; Tégy a rasszizmus ellen; Fenntarthatóság, felelős állampolgár; a fiatalok
demokráciára nevelése; kerekasztal beszélgetések politikusok, szakértők és civilek részvételével.
Ötödik alkalommal végeztek közösségfejlesztő szervezetek országos szúrópróbaszerű felmérést ezen
a héten a „közbizalom” állapotáról.
A Civil Kollégium napirendre hívta a közösségszervezéssel kapcsolatos közép- és kelet európai
kezdeményezések folytatását/erősítését, Megindultak a régión belüli és tengerentúli kapcsolatok
felvétele, szakmai látogatások és a hazai lehetőségek feltérképezése.
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„Közösség konferencia – az alapítók tiszteletére” címmel szervezi Egyesületünk évi rendes szakmai
találkozóját, melynek témája ez évben egyfelől a szolidaritás, másfelől azoknak a szakmapolitikai
irányelveknek a bemutatása, melyeket a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület
az ezt megelőző másfél évben dolgozott ki, s amelyet az ÁRH hetén, javaslatok formájában átadásra
kerültek döntéshozók részére.
Új és megújuló képzési programok: Web2 az állampolgári részvételért; Ifjúsági közösségi vezető;
Társadalmi és közösségi részvétel; Helyben, nyilvánosan; A közösségfejlesztés elmélete; Civil és
nonprofit alapismeretek; Forrásteremtés a közösségfejlesztésben, valamint „Közösségfejlesztés”
címmel 40 órás továbbképzési program indult a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus szervezésében.
„Tardos Község Önkormányzata úgy határozott, hogy ünnepélyes köszönetnyilvánításban részesíti a
Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztályát, azért több hónapos szakszerű közvélemény
kutató, felmérő, elemző és fejlesztő munkáért, melynek eredménye lett az a községfejlesztési
koncepció és cselekvési terv, melyet a képviselőtestület a lakossággal közösen végez majd a falu
fejlesztése ügyében”. Az elismerést Péterfi Ferenc Osztályvezető és G. Furulyás Katalin vette át.
Kétéves programot bonyolított le a Közösségfejlesztők Egyesülete a Norvég Civil Alap támogatásával
a városmegújítás – városfejlesztés ügyében. Ennek keretében szakmai műhelyt (szakértői,
módszertani munkacsoport) működtetett, továbbá „Tervezz! Bátran!” napokat szervezett az ország 3
városában, tréninganyagot állított össze a részvétellel megvalósuló közösségi tervezésre, aktivizálásra
a közterek megújítására és szakmapolitikai javaslatokat fogalmazott meg és juttatott el a
döntéshozókhoz.„Add tovább! Fiatalok a települési közösségekért” néven országos méretű program
indult települések és felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak együttműködésére „Add tovább! szervezőközpontok” alakultak, működésüket, fejlődésüket képzési és hálózati találkozók, közösségi
portál támogatta. Megújult a Közösségfejlesztők Egyesülete arculata. „Országos Fejlesztési Műhely”
néven, négy alkalommal szervezett tematikus szakmai találkozót a Közösségfejlesztők Egyesülete a
KÖZTÁMHÁLÓ munkatársaival melyen előkészítette egy a fiatal szakemberekből álló új műhely
alakulását. A bolgár CEGA szervezet partnereiként szerveztük a „Fiatalok a Rasszizmus Ellen” program
magyarországi találkozóit és képzéseit, amelyeken új hazai szereplőket sikerült ebből a korosztályból
aktivizálnunk, elköteleznünk.
2011.
Az ELTE Társadalomtudományi Karán , keresztféléves képzés keretében, levelező szakon beindult a
„Közösségi és civil tanulmányok” mesterképzés.
Folytatódtak a KÖZTÁMHÁLÓ Országos Fejlesztői Műhelyének találkozói (négy alkalommal) erősítve,
ébren tartva a partnerség és a szakmai összetartozás megélésének lehetőségét, szervezve a szakmai
közéletet.
Elindult és működik a Fiatal Fejlesztők Műhelye (FFM). Tagjaira a KÖZTÁMHÁLÓ szakemberei tettek
ajánlást, a Közösségfejlesztők Egyesülete kínálta a meghívást és a szakmai támogatás fenntartását a
közösségi munkában elkötelezett fiatalok részére.
Második Nemzetközi Nyári Egyetem (Citizen Participation University CPU) Kunbábonyban. Az
esemény, szervezői és kivitelezői – Citizens Network, Civil Kollégium Alapítvány és a
Közösségfejlesztők Egyesülete. A közösségi beavatkozás négy fő területe adta a szakmai program
gerincét: az érdekvédelem, a közösségszervezés, a közösségi szolgáltatások és a közösségfejlesztés.
VIII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért „Közönyből közügy” címmel Kunbábonyban,
előközvetítéssel és rögzített felvételekkel, jegyzetekkel.
Hetedik alakommal Állampolgári Részvétel Hete, a „Milyen demokráciát akarunk?; Önként, szívesen!;
A szegénység néma? Adj hangot neki! fókuszokkal. E héten is felmérésre került közösségi-, civil
résztvevők önkéntes közreműködésével a közbizalom hazai állapota.
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Modellkísérlet a XV. kerületi Önkormányzat felkérése: városrészenkénti lakossági Együttműködési
Irodák felállítása Újpalotán, Pestújhelyen és Rákospalotán - közreműködésünk a koncepció
kialakításában..
Közösség konferencia az alapítók tiszteletére: ÜGYes civilek. A címben szereplő kifejezést nem csak a
„találékony”, „sikeres” értelmében használjuk, hanem a feladatokkal, üggyel rendelkezőkre is értjük „
Képzések: Az MMIKL Közösségfejlesztési Osztálya a kulturális területen dolgozók kötelező
továbbképzése keretében a Közösségfejlesztés, a Társadalmi tervezés és a A közösségi bevonás
módszerei képzéseket hirdette, indította.
Megújításra került a Közösségfejlesztők Egyesülete intézményi akkreditációja.
A Civil Kollégium: Internet, mint helyi médium; Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket
lakóhelyünkön?; A közösségfejlesztés gyakorlata; Weboldal egyszerűen!; Forrásteremtés a
közösségfejlesztésben, témákban Kunbábonyban szervezett képzéseket; a Közösségi Kapcsolatok
Alapítvány „Csináld magad!” néven internetes pályázatírói tanfolyamot hirdetett.
Elkészült a Közösségfejlesztők stratégiai terve 2011-2013, melyben meghatározott stratégiai
célokként (1) Összetartó társadalom, valamint a (2) Korszerűség, európaiság került meghatározásra.
Ehhez vezető irányokként: (i) Szocializáció – tanulási folyamatok fejlesztése, (ii) Hálózatfejlesztés,
koordináció (hazai és nemzetközi szinten), (iii) Szakmafejlesztés.
COMAPP, azaz a „Közösségi médiaalkalmazások és részvételi módszerek“ elnevezéssel, az Európai
Unió által támogatott innovációs projekt indult, melynek magyarországi partnere a Civil Rádió volt.

2012.
Nappali tagozaton is elindult az új mesterszak, a „Közösségi és civil tanulmányok” az ELTE
Társadalomtudományi Karának Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén.
„Münchausen helyett” címmel új szakmai hangsúlyokat ajánló felhívást és szakmai programot tett
közzé a Magyar Művelődési Intézet, melyben a változás szükségességét, s abban a szakember-szerep
megújítását hangsúlyozta. „Meggyőződésünk, hogy a mai helyzetben új funkciókat, prioritásokat
szükséges a közművelődésnek, közösségi művelődésnek megfogalmaznia. A társadalom legfőbb
problémáiban, legégetőbb ügyeiben kell a kultúrának, a közösségi művelődésnek helyet keresnie,
találnia, s ezzel megkerülhetetlenül fontos szereplővé válhat... Mély meggyőződésünk, hogy a mai
gazdasági-társadalmi krízis csak a kultúra, jelentős szerepvállalásával, eszközeivel gyógyítható.” kell
az idézet? ha igen, ki írta?
IX. Nyári Egyetem a közösségi Részvétel Fejlesztésért: Közösségben. Szolidárisabban –
igazságosabban – fenntarthatóbban. Fő kérdés: Fenntartható társadalom – vízió vagy reális fejlesztési
stratégia?
Telep és konfliktus – Nyitott ház, settlement és egyetem. Műhelybeszélgetések indultak a fejlesztői
szerepvállalásokról és a részvételi gyakorlat lehetőségeiről több szervezet és intézmény (KÖFE, Életfa
Egyesület, ELTE TáTK, Dialóg Egyesület és tsai) szervezésében.
Ennek egyik szakmai kimente lett Egyesületünk által indított „Jó szomszédságban” közösségfejlesztői
program Bp. X. kerületében, Kőbányán a (kis) Pongrác lakótelepen (2012-2014).
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III. Nemzetközi Nyári Egyetem (Citizen Participation University) Kunbábonyban, 76 fő részvételével 24
országból: Globális civil ébredés (a nemzetközi táradalmi-gazdasági krízis után) és helyi perspektívák.
Nyolcadik alkalommal is több száz civil és közösségi esemény töltötte meg az Állampolgári Részvétel
Hetét, amelynek fókuszában most „A részvétel és fenntarthatóság” állt. Idén is felvételre került a
közbizalom állapota.
Az átalakult média-viszonyok mellett is el tudott indulni a Civil Rádió a 98 MHz-es frekvenciánkért. A
frekvencia-díjhoz szükséges pénzt (1.800e Ft) heroikus munkával, adományokból, de összegyűjtötte.
Budapest Közösségfejlesztő Műhely néven indult szakmai programsorozat a szomszédsági munkáról
közösségfejlesztő és más szakemberek számára, a műhelybeszélgetéseket a Közösségfejlesztők
Egyesülete koordinálja.
A „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” elnevezésű konzorciumunk
sikerrel pályázott a Grundtvig felnőttképzési programra. Cserelátogatások lebonyolítását vállaltuk a
Scottish Community Development Centre, a strasbourgi Association of Local Democracy Agencies
(ALDA), valamint a barcelonai Cooperativa Estrategias de Transformación Comunitaria Sostenible
(ETCS) szervezetekkel. A tanulmányutak 2012-ben és 2013-ban zajlottak olyan hasonló fejlesztések
felkutatását, tanulmányozását tűzte célul tűzve, ahol a kirekesztettségben élők társadalmi
befogadását közösségi módszerekkel segítik.
A Fiatal Fejlesztők Műhelye bekapcsolódott a közösségfejlesztők európai szervezetének ( CEBSD
nemzetközi projektjébe, melynek célja az európai közösségfejlesztés alapfogalmainak és
alapcéljainak újradefiniálása, értelmezése, a közösségfejlesztési beavatkozások „európai
keretrendszerének” közös kialakítása.
Egyesületünk, akkreditált felnőttképzési intézményként 2012-ben is eleget tett a Felnőttképzési
törvényben foglalt adminisztrációs, értékelési, bejelentési, stb. kötelezettségeinek. Emellett
befejeztük a 120 órás Közösségfejlesztő képzésünk programakkreditációját, illetve elindítottuk Az
adósságcsapda és a mélyszegénység, valamint a Közösségi munkás c. képzések kidolgozását, illetve
akkreditációját, végül képzések szerveztünk, valósítottunk meg.
Szakmai közreműködés a Gyerekesély Programban (Kistelek): Egyesületünk (szakmai partnerként)
számos interjút készített, közösségi beszélgetéseket szervezett, ezek feldolgozásával pedig társadalmi
környezeti diagnózist és fejlesztési tervet állított össze főként a helyi fiatalok részvételével.
Részt vett Egyesületünk a közösségfejlesztők európai szervezetének (CEBSD) hálózattá alakulásában,
melynek egyik eredménye az új név: European Community Development Network (EuCDN, Európai
Közösségfejlesztési Hálózat), másik egy „Europe for Citizens” támogatású közös projekt indítása:
Európai állampolgárok, cselekvő közösségek (European Citizens, Active Communities) címmel.
A KÖZÖSSÉG konferencia az alapítók emlékére idén „A közösségi művelődés megújulásának
szükségességei” címmel került megrendezésre Kunbábonyban.
Egyesületünk és a Civil Kollégium is részt vett az új civil törvény alkalmazási tapasztalatainak
gyorsítása érdekében, az Ökotárs Alapítvány által szervezett „Kísérleti nyúl” projektben, melynek
során megtettük az alapszabály átalakítás és a közhasznúság megőrzéséhez szükséges jogi lépéseket.
A közgyűlés által elfogadott (2012.11.30) megújított alapszabályt és tisztségviselői nyilatkozatokat a
bíróságra beadtuk.
2013.
Tíz éves a Nyári Egyetem a közösségi Részvétel Fejlesztésért. Ez évben „Miből lesz az állampolgár?
Cselekvés – tanulás – felelősség” címmel szerveztük meg nyári országos szakmai találkozónkat
Kunbábonyban.
Negyedik Nemzetközi Nyári Egyetem (Citizen Participation University CPU) Kunbábonyban.
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Kilencedik alkalommal is eredményesen megszervezte az Állampolgári Részvétel Hetének
magyarországi eseményeit a Civil Kollégium. Fókuszok: A Polgárok Európai Éva 2013; Mi a média? Mi,
a média!; Fiatalok lendületben (?); Részben értem (széthúzás, összefogás, megkülönböztetés,
elfogadás). Az idén is felvételre került a közbizalom állapota a közösségfejlesztői hálózatokon
keresztül, a gyorsjelentés mélyponti stagnálást azonosított.
Akkreditált képzési programok szervezése és lebonyolítása: „Adósságcsapda és a mélyszegénység”
címmel, 2 alkalommal, emellett nem akkreditált képzéseket is szervezett Egyesületünk „Korai
képességgondozás hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyerekekkel”, „Közösségfejlesztés
elmélete” 3 alkalommal, „Közösségfejlesztés gyakorlata” 3 alkalommal.
Bővült Egyesületünk akkreditált képzéseinek listája. Megújult elemek: Közösségfejlesztő 120 óra,
belépési követelmény: érettségi. Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és
közösségi munka 60 óra, belépési követelmény: érettségi. Közösségi gazdaságfejlesztés 24 óra,
belépési követelmény: érettségi. Közösségi munkás 40 óra, belépési követelmény: 8 általános.
Társadalmi tervezés 40 óra, belépési követelmény: 8 általános. Az adósságcsapda és a
mélyszegénység 60 óra, belépési követelmény: érettségi. Helyi közösségi munkás 24 óra, belépési
követelmény: 8 általános.
A Bp. XV. kerületi Önkormányzat felkérésére többhónapos közösségfejlesztői műhelyt szervezett
Újpalotán az ott zajló szociális városrehabilitációs program szervezőinek részvételével. Ennek
folytatásaként szakmai programot készített és kezdett el másfél éves időtartamban működtetni a
Zsókavár lakónegyedben zajló városmegújítás 3. ütemének szomszédsági munkarészében.
Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés kistelepüléseken (NCTA-2013-4162-M2) címmel
indított szakmai fejlesztő projektet a Közösségfejlesztők Egyesülete, melyet két szálon valósít meg
2013-2016 között: (a) saját szervezetünk új életszakaszba való átvezetése, (b) kistelepülési
közösségek igényeire irányuló szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, csoportok, induló, vagy elakadt
közösségi kezdeményezések fejlesztése.
Az Őri Alapítvány szakmai partnereként ifjúsági közösségfejlesztőit szervez a Közösségfejlesztők
Egyesülete a családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (TÁMOP 5.1.1.B-11/2.)
projekt keretében. Célterület: Őriszentpéteri kistérség három települése: Kerceszomor,
Magyarszombatfa és Velemér.
Ez évtől elektronikusan jelenik meg a Parola. Az átalakulás célja: online folyóirattá tenni szakmai
lapunkat.
Az útépítéstől a társadalomépítésig címmel javaslat-csomagot dolgozott ki a társadalmi tőke, az
állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a következő tervezési ciklusra több
szervezetünk közreműködésével a SZÖVETSÉG a közösségi részvétel fejlesztéséért. Az anyag által
érintett legfontosabb beavatkozási pontok: 1. Helyi közösségek erősítése, a civil társadalom
fejlesztése; 2. A partnerség és a párbeszéd erősítése; 3. A társadalmi és közösségfejlesztő
beavatkozások hatásának mérése.
2014.
„Hegyvidék 60+” néven közösségfejlesztő programot indított a Közösségfejlesztők Egyesülete
együttműködve Bp. XII. kerületének Önkormányzatával és a kerület idősügyeivel foglalkozó szociális
intézményeivel.
25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete. Az év eseményei: (1) április 8-án ünnepi koccintás az
alakulás napján;(2) rózsaültetés Kunbábonyban, a nemzetközi hálózati találkozó alkalmával; (3) „A
Közösség dicsérete” címmel kötet szerkesztése a felajánlott szakmai írásokból; (4) KÖZÖSSÉG
konferencia szervezése.
A budafoki Promontorium Polgári Casino Egyesület felkérésére a Közösségfejlesztők Egyesülete
szakmai partnere volt a Budafok belvárosában folytatott egyéves közösségi tervezési folyamatnak.
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Az Egyesült Államokban és itthon megvalósuló képzések mellett az elmúlt években több száz
közösségszervezéshez kapcsolódó esemény szerveződött itthon, új kezdeményezések indultak,
melyek összefogására és segítésére és fejlesztésére indította a Helyi Erő – Helyi Forrás programját a
Civil Kollégium.
Ötödik Nemzetközi Nyári Egyetem (Citizen Participation University CPU) Kunbábonyban: A részvétel
erősítése az EU-ban; Társadalmi befogadás és kirekesztés, Fenntarthatóság.
XI. Nyári Egyetem a közösségi Részvétel Fejlesztésért: A bennünk élő hatalom címmel.
Tízedik alkalommal szerveződött meg az Állampolgári Részvétel Hete és a közbizalom országos
felmérése. Az országos események a következő fókuszok köré szerveződtek: Kié a politika?; Nyitsz
vagy zársz? (Az EU és a világ); Erő=forrás? Tegyünk a szegénység és kiszolgáltatottság ellen!
A „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” (TÁMOP 5.1.3) projekt
zárásaként a konzorcium tagjai intézkedéseket, szakpolitikai javaslatokat, programokat készítettek
döntéshozók, tervezők és végrehajtók számára, ezek a projekt honlapokon túl a Közösségi Adattárba
is bekerültek.
Több szakmai műhely indult (újra) ez évben: (1) Városmegújítás – szociális város-rehabilitációs
programok, közösségi tervezés városi szomszédságokban (Budapest Közösségfejlesztő Műhely), (2)
Modern közösségiség – civil társadalom (elméleti műhely),
Szerkesztőség alakult a Parola c. folyóirat körüli munkák lehetőségeinek és terheinek megosztására. A
főszerkesztő továbbra is Vercseg Ilona, Egyesületünk tiszteletbeli elnöke.
Az új felnőttképzési törvény előírásaihoz alkalmazkodva Egyesületünk megújította felnőttképzési
engedélyeit, illetve újraértelmezte a felnőttképzés területén való helyzetét, lehetőségeit, feladatait.
Szakmai programkövetelmény javaslatot dolgozott ki, melyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elfogadott. A javaslat a Közösségfejlesztő elnevezésű szakmai programkövetelmény-rendszer elemeit
tartalmazza. A törvény értelmében a jövőben bármely képzőintézmény által kidolgozandó, a
Közösségfejlesztő elnevezésű szakmai területhez tartozó képzés tematikáját és követelményeit ehhez
a szakmai követelmény-rendszerhez kell igazítani.
Képzések szervezése: Közösségfejlesztés 120 óra; Helyi közösségi munka 24 óra; Helyi nyilvánosság
szervezése, 24 óra; „Részvétel a távolból" – a Közösségi Kapcsolat Alapítvány ingyenes távoktatási
tanfolyama az interneten;
Tagsági és szakmai kommunikációs felületek kialakítása, ill. megújítási munkáinak megkezdése.
NCTA ösztöndíjjal izlandi tanulmányúton vett részt Egyesületünk gyakornoka. Az e-demokrácia
módszerei terén szerzett kapcsolatait és tapasztalatait a Fiatal Fejlesztők Műhelye mellett, szakmai
partnereinkkel való együttműködésekben osztja meg itthon.
A „Közösség dicsérete” címmel szervezett KÖZÖSSÉG konferencián idén a számvetésé, a
dilemmáké és a perspektíváké a főszerep.
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