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"Szót kérünk!""Szót kérünk!"
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Komárom középiskoláiban.



Közösségi és társadalmi részvétel
gyakorlati útmutató ifjúsági közösségi kortárssegítőknek

Szerkesztette: Monostori Éva
A képzést vezette: Mészáros Zsuzsa, Monostori Éva

A tananyag folyamatát Varga A. Tamás és Vercseg Ilona közösségfejlesztésről írt és szerkesztett
könyvei szolgáltatták.

A képzést és a kiadvány megjelenését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta az
Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ keretében, és a Nemzeti Civil Alapprogram Önszerveződés,
Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma.
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Kérlek, törd össze ezt a poharat ...
Alig tizenhét éve, hogy bepillantást kaptam egy szakma, egy hivatás titkaiba. Az első

pillanatban eldőlt, mi ketten, – a közösségfejlesztés és én – immár elválaszthatatlanok leszünk.
Nem mondom, hogy egyszerű és könnyű folyamat volt, amit követtem. Az elmúlt évek során
folyamatosan kockáztattam. Sosem tudtam, hogy jó irányt választottam, vagy sem, mégis
nekiindultam. Rengeteg tanulás és tapasztalás vezetett odáig, hogy végre megkockáztattam,
önálló munkát kezdeményezek. Természetesen az ötlet nem tőlem származott.
Ebben a szakmában valamennyien ugyanazt a vezérfonalat követjük, szinte ugyan úgy is
gondolkodunk, ám a gyakorlati munkánk, eredményeink különbözőek. Ez adja meg az igazi
színességét, változatosságát.
Második éve, hogy elindultam ifjúsági vonalon. Nem kívántam újat és nagyszerűt létrehozni,
csupán az elődök által tapasztaltakat vegyíteni, keverni, fiatalosan, lendületesebben használni.
Talán sikerült.

Komárom négy középiskolájának négy, tizenegyedikes osztályából kerültek ki azok a fiatalok,
akik vállalták, hogy energiájukat, szabadidejüket rászentelik erre a kísérletre. S, bár nagy
elképzelésük nem volt a képzésről, talán kíváncsiságból, talán kalandvágyból, vagy éppen külső
megerősítést követően, de belevágtak. Talán nem bánták meg.
Az osztályokból való kiválasztás különböző módon alakult.
Az első iskolából viszonylag könnyű volt választanunk. Náluk nem végeztünk korábban
osztályközösség-fejlesztést, ám különböző ifjúsági és egyéb rendezvényekre szívesen jöttek
segíteni. Tőlük hívtunk két lányt és egy fiút. A képzés során egy kislány kimaradt.
A másik osztályból nem volt jelentkező, így az osztályfőnök segítségével kiválasztottunk 5 fiatalt
– valamennyien fiúk –, akik közül egy fő, aki elbizonytalanodott, illetve egy csere is történt, a
többiek végigvitték a folyamatot.
Két osztályban éltünk a személyes jelentkezéssel.
Az egyik osztályból hatan jelentkeztek, akik közül már az első alkalommal nem jött el egy
kislány.
A másik osztályból nagyon sokan éreztek kedvet a programhoz, így választanunk kellett. Az
igazgatónővel folytatott beszélgetés során alakult ki az a kör, összesen 7 tanulóval, akikkel
elkezdtük a munkát. Ebből a körből két fiatal az első foglalkozás után elmaradt – mindketten az
igazgatónő kifejezett kérésére kerültek be –, míg egy kislány elbizonytalanodott.
Huszonegy középiskolással és két fiatal egyesületi önkéntessel indultunk. A teljes képzési
szakaszt 15 középiskolással és egy fiatal önkéntessel bonyolítottuk le.
A képzések alatt és az egyes szakaszok lezárásakor is végeztünk értékelést, ahol folyamatos
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az elmaradt fiatalokat kértük, osszák meg velünk őszintén
benyomásaikat, az esetleges csalódásaik is fontosak számunkra, hiszen abból is tanulunk. Sajnos
csak ígéretet kaptunk, több ízben is. Ebben a korosztályban és a jelenlegi társadalmi
„normákban” nem akartak őszintén kitárulkozni.

Célunk, több részből álló, egymásra épülő munka nyomtatott formában való megjelentetése.
Az első kiadványunkat az elmúlt évben összeraktuk és „Összehozó” címen megjelentettük. Ennek
tartalma 1-1 középiskolai osztályban folytatott közösségfejlesztés, csapatépítés.
Jelenlegi kiadványunk már egy módszeres tanulási folyamatnak az első állomása, a közösségi és
társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés folyamata.
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Aki ebben a kiadványban a közösségfejlesztés területén valami nagyszerűt, újat és tudományosat
szeretne, annak csalódást okozunk. Nem alkottunk különlegeset, csak egy kicsit fiatalosítottunk.
Fiataloknak szóló, általuk is könnyen értelmezhető, gyakorlati útmutatót állítottunk össze,
melyhez Paolo Coelho gondolatait hívtam segítségül: „Kérlek, törd össze ezt a poharat – és
szabadíts meg bennünket az átkozott előítéleteinktől, és a hülye mániától, hogy mindent meg kell
magyarázni, és hogy csak azt merjük megtenni, amit a többiek helyeselnek.”

Monostori Éva
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I. A közösségfejlesztési folyamat
1. Mit értünk közösségfejlesztésen

Az emberek tudnának jók, legalábbis jobbak lenni, ha lehetne. Ezt bizonyítja az idegenekkel való
nyájasságuk is, miközben szinte pokollá teszik egymás életét. Nekünk az emberekben lévő jóra
kell építeni, azt cselekvővé szervezni. S ha sikerül kiderítenünk, mi az, amire egy helyi
társadalomban tudás és megvalósításhoz erő és akarat van, sikerülni fog felszínre hozni a jót.
Amikor valaki a közösségfejlesztés szót hallja legtöbbször arra gondol, hogy ez nem más, egy
közösség fejlődésének elősegítése, de ez csak részben igaz. Közösségek által történő fejlesztésről
van szó. Az, aki ezt segíti, mint szakember, a közösségfejlesztő „csak” bátorító, informáló,
inspiráló szerepet tölt be.
Néha azonosítják a közösségfejlesztőt a művelődésszervezővel, vagy régebbi kifejezéssel élve a
népművelővel. Talán nem véletlenül. Magyarországon a közösségfejlesztés a népművelésből nőtte
ki magát, vált önálló szakmává.
Ez a foglalkozás a lakossági önszerveződést volt hivatott pótolni a szovjet típusú diktatúra
évtizedeinek kultúrházaiban, egyre csökkenő politikai és egyre növekvő kulturális, szabadidős,

amatőr művészeti és ismeretterjesztő-felnőttképző tartalommal. Az 1970-es években néhány
népművelő a népművelési gyakorlat keretében a Bakonyban kezdett el település szintű
közösségfejlesztő kísérletet. Interjúk, tankatalógus, közösségi beszélgetések, településtervezés,
külföldi partnerkapcsolatok építése, nyitott ház kísérletek. Mindezek a közösségfejlesztésben ma
is alkalmazott módszerek – akkor még kísérletnek számítottak.

A közösségfejlesztésről azt mondjuk, hogy szakmaközi, hiszen a közművelődés, szociális
munka és szociálpolitika, szociokulturális animáció, vidékfejlesztés, társadalmi tervezés és más
társadalomfejlesztő szándékú szakterületek is igényt tartanak a közösségfejlesztésre.

Magyarországon nagyon kevés szakember él közösségfejlesztésből. Esetünkben nem
beszélhetünk egy foglalkozási csoportról, inkább olyan különböző szakmákhoz tartozó
szakemberekről, akik fontosnak tartják a közösségiséget, a civil társadalmat, a részvételt, a
demokráciát és szakmai szerepalakításaikban – művelődési házakban, ifjúsági házakban,
szabadidő- és közösségi házakban, információs központokban, iskolákban, családsegítő
központokban, s nem utolsó sorban jogvédő, érdekvédő, természet- és környezetvédő civil
szervezetekben és újabban fejlesztési projektekben is – a közösségi megoldásokat keresik.

1

1Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről, 66. oldal.
(Országos Közművelődési Központ, 1991)
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A közösségfejlesztés fókuszában Magyarországon a civil társadalom fejlesztése áll.
Ahhoz, hogy a közösség általi fejlesztés folyamatában a főszerep valóban az állampolgároké

lehessen, nagyon komolyan kell vennünk a képessé tételt, s azon belül is a képzést.
Mindannyian tudjuk, hogy

amelyben a szükségletek és a készségek megmutatkoznak, a közösségi
cselekvés során szerzett új tapasztalatok új képességek kiépülését eredményezik, s mindezek
megint csak új szükségleteket szülnek: a folyamat megállíthatatlanul gerjeszti önmagát.
Szükséges a folyamat közben néha megállni és egy-egy tárgyra erősebben koncentrálni, vagyis

beiktatni.
Magyarországon az 1989-ben alapított Közösségfejlesztők Egyesülete és az általa alapított Civil
Kollégium Alapítvány képviseli ezt a gondolatmenetet, amit az előbbiekben felvázoltam.
Manapság egyre több szervezet, személy vallja magát közösségfejlesztőnek. Ennek egyik
örvendetes oka, hogy egyre többen gondolkodnak úgy, hogy a közösségi és nem az individuális
megoldásokat keresik a problémákra. Tartós folyamatokat képesek generálni, az emberek
sajátjukként tekintik a megoldásokat és maguk veszik kezükbe sorsuk irányítását.
Az ifjúsági munka területén a Közép-dunántúli Régióban és azon belül Komárom-Esztergom
megyében két, egymásra épülő képzéssorozatot kezdtünk meg. A régiós vonalon az ifjúsággal
foglalkozó szakemberek, míg a megyei területen maguknak a fiataloknak közösségi kortárssegítő
képzését indítottuk el.

Célok: Együttműködés, bizalom, hibák és kudarcok kezelése, stratégiák a problémák
megoldására.
Eljárás: Két fa közé egy kötélből készült pókhálót feszítünk ki. Fél méterrel a föld felett kell
kezdődnie, és kb. két méter magas kell, hogy legyen. A hálónak különböző nagyságú lyukakkal
kell rendelkeznie, amelyek száma legalább annyi kell, hogy legyen, mint a résztvevők száma.

A csoport feladata, hogy egy bizonyos időn belül minden résztvevőt átbújtasson a lyukakon.
Tilos hozzáérni a hálóhoz. Nem lehet segédeszközöket használni.
Minden lyukon csak egy személy bújhat át, ha már átbújt rajta valaki, akkor a többiek
számára „bezárult”. Minden résztvevőnek, aki átjutott a hálón, tilos visszamenni a másik
oldalra, hogy segítsen a többieknek.
Ha megérintik a hálót, akkor a csoport maga dönti el, hogy bevallja-e a hibát, vagy sem. Ha
beismerik a hibát, akkor annak a személynek kell visszamennie a másik oldalra, akit épp

a közösségfejlesztési folyamatban való részvétel egyben egy tanulási
folyamatot is jelent,

szervezett képzéseket

2

Közös játék: Pókháló az udvaron

Mészáros Zsuzsa:2 A közösségfejlesztési folyamatban való részvétel egyben egy tanulási folyamatot is jelent. Maghasadás 2009/3-4.
(Élettér Egyesület, 2009)

átsegítettek a hálón. Ha azonban nem vallják be a hibát, de a tréner észreveszi azt, a
csoportnak az a büntetése, hogy három személynek, aki már átjutott, vissza kell mennie a
kiindulóponthoz.

Segédeszközök: Két fa, vagy bármilyen tartóidom, illetve a teremben lehetőség a háló rögzítésére,
elegendő kötél.
Szükséges felkészülés: Nagyon sok.
Időigény: 60-90 perc.
Térbeli feltételek: Kellően nagy szoba, vagy szabad terület, rögzítési lehetőség a hálónak.
Résztvevők száma: 10-20 fő.
Megjegyzés:

Csak a tréning kései szakaszaiban alkalmazható, mivel intenzív testi érintkezéssel jár.
Veszélyes akcióknál le kell állítani a csoportot.
Gondoskodni kell a feladat biztonságos végrehajtásáról.
Variáció: a hibákat másképp is lehet „büntetni”, pl. a hibázó résztvevőknek be kell kötni
a szemét.
A hálót a résztvevők méreteihez kell igazítani.

Célok: Bemelegítés, aktivizálás.
Eljárás: A résztvevők felsorakoznak egymás mögé. A bal kezüket a lábuk között hátranyújtják, a
mögöttük álló pedig a jobb kezével megfogja azt. Ez a „százlábú” előre halad, miközben egy a
tréner által kijelölt úton jár, amelyen akadályokat is ki kell kerülnie.
Segédeszközök: Nincsenek.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 5 perc.
Térbeli feltételek: Kellően nagy szoba, vagy szabad terület.
Résztvevők száma: 5-20 fő.
Megjegyzés:

A gyakorlat elég megerőltető!

3

4

Közös játék: Százlábú

3

4

Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve,
227-228. oldal (Z-Press, 2008)
Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve,
248. oldal (Z-Press, 2008)
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2. Mit értünk közösségen

A közösség fogalmára különböző jelentésváltozatok rakódtak a történelem során, s épp a
közelmúltunk bővelkedett olyan példákkal, melyben a közösségiség magasra emelt, ideologikus
mércéjét meg sem közelítette a társadalmi gyakorlat, következésképp a közösségideál elvont,
eszményi maradt.
A közösség fogalmát a közösségfejlesztés nem csoportelméleti és nem ideologikus értelemben
használja. Mi lokalitásban gyökerezően és funkcionálisan értelmezzük a közösséget. Ez azt
jelenti, hogy a közösségiség szempontjából is ideáltipikus görög poliszok közösségében a
közösség szó egyaránt jelentette az emberek összetartozását és együttműködését és a helyhez
kötöttséget is. A magyar közösség szó alakváltozata a község szó, csakúgy, mint az angolban,
ahol a közösség szó jelölheti a települést és az embercsoportot is – community, local community,
ill. community group.
Elfogadva Roland L. Warren amerikai szociológus funkcionális elméletét, úgy gondoljuk, hogy a
közösség az a társadalmi alakzat, amely az alábbi öt funkciónak felel meg:
1. A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt tagjaiba;
2. A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség megélhetési lehetőséget biztosít tagjainak;
3. Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági társadalmi élet iránti általános igényt;
4. Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek betartását;

5. Kölcsönös támogatás, mely folyamat segítségével a közösség megvalósítja azokat a
feladatokat, amelyek túl nagyok vagy sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni
tudja.

Warren szerint egy tanyabokortól a nagyvárosokig ez az öt funkció fordul elő számtalan
formában, hol formálisan, hol informálisan.

Cél: Saját élményen alapuló fogalomalkotás.
Eljárás: A csoport tagjainak saját közösségélményük alapján egy-egy szót kell leírniuk egy-egy
papírdarabra, majd az összegyűlt fogalmakat egy közös asztalra fektetni, hogy mindenki számára
látható legyen.

A csoport feladata, hogy egy bizonyos időn belül csoportosítsa az összegyűjtött szavakat és
rendszerezze.

5

Közös munka: Mit jelent számotokra a közösség?

Az összegyűjtött szócsoportok alapján alkossanak csoportmeghatározásokat, definíciókat a
közösség fogalmának tartalmára.

Ha nem sikerül valamennyi szót csoportba sorolni, a kimaradt fogalmakat is értelmezzék,
rendszerezzék, mit gondolnak róla.
Az így kialakult szócsoportoknak adjanak egy közös elnevezést, amely alapján a közösség

fogalmát meghatározzák. Ezt írják fel egy papírra és helyezzék el a teremben jól láthatóan.
Segédeszközök: Egy nagyobb asztal, kisebb papírdarabok és íróeszközök (résztvevőnként
számítva), nagyobb papírlap, színes filctollak.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 15-20 perc.
Térbeli feltételek: Kellően nagy szoba, vagy szabad terület, rögzítési lehetőség a papírnak.
Résztvevők száma: 10-20 fő.
Megjegyzés:

Egyéb fogalom meghatározásra is alkalmas módszer.
Variáció: Kisebb létszámú csoportoknál a definíciókat egyenként is megfogalmazhatják, majd

összevetítik.
A kiválasztott fogalom alkotásához a résztvevőknek kellő saját élménnyel, vagy tudással kell
rendelkezniük.

5 Vercseg Ilona: Közösségfejleszt leckék kezd knek és haladóknak, 9 oldal (Parola füzetek, Közösségfejleszt k Egyesülete Budapest, 2004)ő ő ő
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3. A közösségfejlesztői folyamat és a fejlesztői szerepek

A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság vagy/és szervezeteinek
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. (Varga 1988)

Varga A. Tamás szerint a tulajdonképpen egy mozgásokkal teli közegben valósul meg.
A fejlesztői munka ban tehát először is . Ez elsősorban
a lakosság és szervezeteinek bevonását jelenti: az érintett körzet megszervezését, a
kapcsolatfelvételt, majd a kommunikáció kereteinek kialakítását.

kezdeményező, bátorító,
ösztönző, interjú készítő, nyilvános beszélgetéseket facilitáló, a folyamat kibontakozását
módszertanilag segítő szakember. (Baldock 1974; Biddle 1957)

(ez persze történhet egyidejűleg is az első fázissal) az adott terület mintegy
lefényképezése, . Ezt a fázist hívjuk társadalmi-gazdasági diagnózisnak, de
olyannak, amelynek felállításában a közösség nem-szakember tagjai is aktív szerepet vállalnak,
hiszen e tudást elsősorban nekik kell birtokba venniük. A legfontosabb a közösség önmagáról való

tudásának feltárása és a problémák azonosítása, de fontosak a helytörténeti, településszociológiai,
statisztikai, valamint a szakterületi és fejlesztési anyagok feltárása, s e tudás közösségi
használatba vétele.

katalizáló, koordináló, támogató, megerősítő, szakértő.

Itt az a lényeg, hogy ezt a folyamatot nem a fejlesztő,
hanem szükség esetén, az ő segítségével a közösség maga végzi.

módszertani szakértő, szervező.

Fejlesztői ebben a fázisban: elemző, tervező, fejlesztő.
Intézményépítés, új szervezetek életre segítése a helyi közösségben, új

közösségi szervezetek megalakulása, képzések, a cselekvéshez szükséges attitűd kialakítása és a
technikák elsajátítása, különböző helyi tevékenységek (projektek) beindulása, információs
rendszer kialakítása, a nyilvánosság fórumainak létrehozása. A nyilvánosság érdeklődésének
felkeltése, PR tevékenység. Az önszervező folyamatok életben tartása, segítése.

tanácsadó, módszertani szakember, képző, szakértő.

fejlődés
első fázisá új mozgásokat kell létrehoznunk

A folyamatot kezdeményező közösségfejlesztő(k) főbb szerepei:

A második fázis
a helyzet feltárása

Szerepek:
A harmadik fázis a közösség véleményének, késztetéseinek és cselekvési potenciáljának

feltárása és a problémák mellérendelése.

Szerepek:
A negyedik fázis a feltáró feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok

tervezése, a cselekvési terv és az önsegítő projektek készítése.
szerepek

Ötödik fázis:

Szerepek:

a belső és a külső megkeresése és aktivizálása: kapcsolatszervezés,
hálózatépítés a helyi, országos és nemzetközi szervezetek között, konfliktuskezelés,
érdekérvényesítés.

kapcsolatszervező, hálózatépítő, konfliktuskezelő, tárgyaló, agitátor, „ügynök”,
„ügyvéd”, megbízásos tárgyalófél („követ”), stb.

a szerteágazóvá vált munka , az esetleg elakadó megvalósítások
továbblendítése, a megvalósult folyamatok értékelésének és a továbblépés tervezésének segítése,
szakmai segítségnyújtás a lokális társadalomfejlesztés szellemi infrastruktúrájának
megteremtésében, a döntéshozók és a jogalkotás befolyásolása.

koordináló, facilitáló, lobbizó, érdekérvényesítő, tanácsadó, stb.
A segítő beavatkozás nem más, mint a lehetőségek feltárása és átélésbe, cselekvésbe

fordítható aktualizálása. (Varsányi 1999)

Célok: Kooperáció, konkurencia, aktivizálás.
Eljárás: A résztvevők 4-5 fős kis csoportokat alkotnak. A csoportok tagjai egymás mellett állnak,
és szoros kört alkotnak. A kezük a mellettük álló vállán nyugszik, s a csípőik majdnem összeérnek
(= vulkán).
A lábak között 4-5 felfújt léggömb van (= láva).

A tréner jelzésére a luftballonoknak fel kell szállniuk, s ki kell repülniük a körből (= vulkánkitörés).
Esetleg lehet stopperrel mérni.
Segédeszközök: Stopperóra, léggömbök.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb. 10 perc (5 perc a gyakorlásra, 5 perc a kivitelezésre)
Térbeli feltételek: Kellően nagy szoba, vagy szabad felület.
Résztvevők száma: 4-20 fő.
Megjegyzés: A gyakorlatot lehet aktivizálás céljából alkalmazni szünetek után, vagy a tréning
során a versenyszellem jegyében is bevethető. Ha versenynek állítja be a tréner a gyakorlatot,
akkor a csoportok egymástól külön is gyakorolnak, s azután egyenként mutatják be a szerintük
ideális megoldást a feladat leggyorsabb megoldására. Verseny esetén már a gyakorlás során lehet
növelni a nyomást az idő mérésével.
Figyelem: néhány résztvevő számára problémát okozhat a testi érintkezés.

A hatodik fázis partnerek

Szerepek:

A hetedik fázis koordinálása

Szerepek:

6

7

Közös játék: Vulkánkitörés

Vercseg Ilona: Közösségfejleszt leckék kezd knek és haladóknak, 19-20 oldal (Parola füzetek, Közösségfejleszt k Egyesülete Budapest, 2004)
Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve,
270-271. oldal (Z-Press, 2008)

6
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Közös játék: Citromok (almák)
Célok: Ez a gyakorlat az egyéni különbségeket bemutató „jégtörő”. A gyakorlat a sztereotípiák,
valamint a lehetőségek különbözőségeinek és hasonlóságainak feltárását célzó tevékenységek
elején is használható.
Eljárás: Egy bevásárlószatyorba annyi citromot (almát) teszünk, ahány résztvevőnk van.
Mindenkinek választania kell 1-1 gyümölcsöt.
Amikor mindenkinek megvan a saját gyümölcse, elkezdhetjük a beszélgetést. Mennyire biztosak
abban a résztvevők, hogy meg fogják ismerni a gyümölcsüket. Kérjük meg a résztvevőket, hogy
vizsgálják meg, milyen azonosságok vannak a gyakorlatban alkalmazott és az emberek között
tett megkülönböztetések között.
Az ismerkedés után összeszedjük a gyümölcsöket, a bevásárlószatyorban összerázzuk, majd
középre a padlóra borítjuk a résztvevők elé.
Feladatuk, hogy mindenki megtalálja a maga citromját.
Segédeszközök: Bevásárlószatyor, annyi gyümölcs, amennyi résztvevő van.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb. 30 perc, létszámtól függően.
Térbeli feltételek: Kellően nagy szoba, vagy szabad felület, ami alkalmas körbeülésre.
Résztvevők száma: Változó.

Megjegyzés:
A feladat alkalmas sztereotípiák vizsgálatára is: Minden citrom ugyanolyan színű? És
ugyanilyen alakú?
Ezeket a sztereotípiákat összehasonlíthatjuk a különböző kultúrák, rasszok, nemek közötti
létező sztereotípiákra is.
Amennyiben vita alakulna ki 1-1 gyümölcs körül, akkor próbáljuk meg odaítélni valakinek.8

8Tony Geudens: T-Kit, Egyenl Esély Fiataloknak, A fiatalok társadalmi és közösségi részvételét, együttm ködését fejleszt módszertan 58. oldal
(Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság Budapest, 2005)

ű ,ő ő

II. Munkamódok és módszerek
A közösség általi fejlesztés folyamatát a rendelkezésre álló munkamódok és módszerek, technikák
alkalmazása segíti. Mivel azonban e folyamat többszereplős, szerteágazó és gyakran mutat fel
váratlan fordulatokat, a folyamat kezelésében mindig nagy szerepe van az egyéni ötleteknek és
megoldásoknak, a rögtönzésnek, a próbálkozásnak.
Nem lehet tehát sémát alkalmazni a fejlesztés módszertanának alkalmazására.
„Mindent” tudni egy közösségről lehetetlen és nem is szükséges. Mélyen csak azokat a
problémákat kell tanulmányoznunk, amelyek megoldására a helyi közösség vállalkozik.

Ez egy címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások – tapasztalat, tehetségek és tudás –
tárulnak fel, s jelenik meg önállóan.
- Mi az, amihez a legjobban ért, és amit szívesen megtanítana másoknak?
- Mi az, amit szívesen megtanulna másoktól?
A csoport saját gyűjtése:

Tanítana:
- szövés
- capueira
- bölcsességek
- szociológia
- görkori
- bizalom
- kommunikációs készség
- barátkozás
- kedvesség, megértés
- pin-pong alapok
- játék
- dalszövegírás
- gitározás
- tolerancia

1. A tankatalógus

9

Tanulna:
- batikolást
- türelmet, bizalomszerzést
- emberismeret
- fotózás, művészet
- japán nyelv
- figyelem
- angol nyelv
- önfegyelem
- türelem
- népdaléneklés
- zongorázás
- hegedülés
- bátorság
- fotózás, sport

Vercseg Ilona: Közösségfejleszt leckék kezd knek és haladóknak, 21-26 oldal (Parola füzetek, Közösségfejleszt k Egyesülete Budapest, 2004)9 ő ő ő
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- kommunikációs készség
- türelem, önfegyelem
- gyorsírás

- önbizalom
- dalszövegírás
- vonatkerék pumpálás

2. A szívesség szolgálatok, az önsegítő körök

Amelyik közösségben az emberek bizalommal vannak egymás és az intézményeik iránt,
együttműködnek és szolidárisak, az gazdaságilag is eredményesebb. Biztosak vagyunk abban,
hogy az önszervező köri módszerek is hozzájárulhatnak a gazdaságilag is erősebb közösségek
létrejöttéhez.
Vannak e módszernek olyan variánsai is, amelyeknek – pénz közbeiktatása nélkül – közvetlen
anyagi-gazdasági haszna is van.

Célok: Tudatosítani, hogy a szándék és a cselekvés elválhatnak egymástól.
Eljárás: Hat résztvevő áll egymással szemben két sorban.
Mindenki mellmagasságban kinyújtja a mutatóujját úgy, hogy a cipzárelv alapján egy sort
képezzenek. A tréner egy mérőpálcát helyez a résztvevők ujjaira, és a következő instrukció
felolvasása után engedi csak el azt:
„A feladat az, hogy közösen tegyék le a mérőpálcát a földre. Eközben mindenkinek érintenie kell
azt a mutatóujjával. Tilos a hüvelykujjakat használni. Ha valaki ujja nem érintkezik a pálcával,
akkor elölről kell kezdeni a gyakorlatot. A feladat teljesítésére 2 perc áll a rendelkezésre.”
Ezután a tréner elengedi a mérőpálcát. A résztvevők ekkor meglepődnek, hiszen a pálca mindig

fölfelé billen, így nagyon nehéz végrehajtani a feladatot. A tapasztalat azt mutatja, hogy csak
akkor sikerül letenni a mérőpálcát (ha egyáltalán sikerül), ha a csoport megtervezi azt, és a tagok
egyike világos utasításokat ad közben.
Az idő lejárta után egy másik csoport próbálkozhat.
Segédeszközök: Mérőpálca.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 10 perc és a kiértékelésre szánt idő.
Térbeli feltételek: Elegendő hely.
Résztvevők száma: 6 aktív, tetszőleges számú megfigyelő.

10

11

Közös játék: Varázspálca

Vercseg Ilona: Közösségfejleszt leckék kezd knek és haladóknak, 31 oldal (Parola füzetek, Közösségfejleszt k Egyesülete Budapest, 2004)
Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve,
280-281. oldal (Z-Press, 2008)

10
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3. Párbeszédkörök Az önképző kör

A tanulókörben a munka a résztvevők saját szükségleteik és érdeklődési területeik szerinti tudás
keresésére épül. A munkát a demokratikus értékek jellemzik, melynek fényében az egyének
közötti tapasztalatcsere és az elemzés kerülnek előtérbe.
A tanulókör emberek kis csoportja, amely hosszú időn keresztül újra, meg újra összejön, hogy a
terv szerint tanuljon, vagy kulturális tevékenységet végezzen egy elismert vezető irányítása alatt.
A párbeszéd felszabadít, s növeli a kritikai ítélőképességet.
Az önképzőkör a demokratikus polgári tevékenység és az önművelés élvezetes eszköze.

Célok: Párbeszéd, kritikai ítélőképesség, önművelés.
Eljárás: A résztvevők 4-5 fős kis csoportokat alkotnak. A csoportok tagjai 1-1 témát kapnak
megbeszélésre, melyre 10 perc áll a rendelkezésükre. Az idő végén újabb csoportokat alkotnak, s
egy újabb témát beszélnek át, új csapattagokkal.
Témakörök: demokrácia, globalizáció, a fiatalok jövője.
Segédeszközök: papírok, tollak, asztalok, székek.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb. 30 perc

Térbeli feltételek: Kényelmesen körülülhető asztal székekkel.
Résztvevők száma: 9-18 fő.
Megjegyzés:

Cél az, hogy a különféle álláspontokat, ismereteket, tapasztalatokat meghallgassuk, azokat
megértsük, s azokból tanuljunk.
A párbeszéd a résztvevők kölcsönös bizalmát, egymás iránti tiszteletét, önbecsülését,
magabiztosságát, nyelvi- és vitakészségi jártasságát növeli.
Mindenki egyenlőként, aktívan részt vesz a folyamatban.
A párbeszédnek nincs semmi nyíltan vagy titkosan előre tervbe vett, vagy elvárt eredménye.
Az önképzőkör a résztvevőket szellemileg felszabadítja, és önbizalmukat növelve megerősíti.

Figyelem: a résztvevők számára problémát okozhat a témáról való beszélgetés beindítása.
Lehetőség van rövid előadásra a témáról, azt jól ismerő résztvevő részéről, vagy egy cikk,
tanulmány elolvasására. A tréner átlendítheti a kezdeti bizonytalanságot néhány indító
gondolattal is.

12

13

14

Közös munka: Világ kávéház

A témáról összegyűjtött gondolatok összegzése a csoportban:

1. Demokrácia

2. Fiatalok jövője

ebben a programban maximálisan demokrácia van, hiszen minden témát kifejtünk, mindent
megbeszélünk és vezetőink adnak a véleményünkre. Ez nagyon jó (legalább is szerintünk).
nyilvánosság
információhoz való hozzáférés
szükséges rossz
a többség diktatúrája
valami
a nép akarata érvényesül
szólásszabadság
Görögország, démosz=nép (görög eredetű szó)
ókorban volt először
népszavazás
képviseleti demokrácia
képviselő választás
jogainkat a képviselő testületen keresztül gyakoroljuk

a szavazáson 51% szavaz ugyanarra a kérdésre
alacsony részvétel a szavazáson

korábban halnak az alkohol és drogfogyasztás miatt
kevés a munkalehetőség
nagyon elkényelmesednek
túl korán akarnak felnőttek lenni
meggondolatlanok
a szülők és felnőttek iránti tisztelet fokozatos eltűnése
ellentétek kiéleződése
sok a diplomás ember, de kevés a szakmunkás
fölösleges a diploma, mert nem lehet elhelyezkedni vele
jó időben kell lenni jó helyen
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Vercseg Ilona: Közösségfejleszt leckék kezd knek és haladóknak, 29 oldal (Parola füzetek, Közösségfejleszt k Egyesülete Budapest, 2004)
Varga . Tamás Vercseg Ilona Közösségfejlesztés, 99 oldal (Magyar M vel dési Intézet, 1998)
Varga . Tamás Vercseg Ilona Közösségfejlesztés, 101 oldal (Magyar M vel dési Intézet, 1998)
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3. Globalizáció
a. Jó dolgok benne:

internet, melynek segítségével szinte minden elérhetővé válik
más ország kultúráját (pl. ételek, szokások, ünnepek, stb.) ismerhetjük meg
külföldről érkező termékek, coca-cola, „Meki”
megvalósíthatod önmagad
külföldi kapcsolatok

b. Rossz dolgok benne:
mindenkiből lehet sztár: Fekete Pákó, Győzike…
gyengíti a belső piacot (Mária Terézia kettős vámhatára lehetne erre egy megoldás)
magyar (!) munkaerőhiány
az értelmiség külföldre megy (pl. orvosok)
kereskedelmen van a hangsúly
régen a minőség volt a lényeg, ma a mennyiség fontos
STRESSZ, kapkodás, a pénz körül forog a világ nem az emberi kapcsolatokról
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4. Interjú

Az interjú funkciója a kapcsolatfelvétel, a bizalomépítés és legfőképpen az, hogy bekapcsolódásra,
a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvő részvételre mozgósítson.
A közösségfejlesztésben alkalmazott interjú funkciója eltér a szociológiában, pszichológiában,
néprajzban, stb. alkalmazottaktól. A mi interjúnk a helyi közérzetre kérdez rá.

Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)
Min változtatna és hogyan?
Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

A közösségfejlesztő alapvetően segítő, bátorító, empatikus magatartást tanúsít az interjú alatt.

Célok: A programban résztvevők ismerjék meg egymást, közösségeiket. Rajzolódjon ki személyes
cselekvési lehetőségük.
Eljárás: A csoport tagjait párokba osztjuk – lehetőleg ne ismerjék egymást az egy párba kerülők.
Minden pár 10-10 percet kap a bemutatkozásra. A bemutatkozás során a közösségfejlesztésben
használatos interjúkérdéseket teszik fel:

Mi a jó az itt élésben (lakóhelyükön)?

Mi a rossz a lakóhelyükön?
Mi az, amin változtatna?
Mi az, amibe/amihez személyesen is kapcsolódna?

Segédeszközök: Nem használhatunk segédeszközöket!
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 10-10 perc és a kiértékelésre szánt idő.
Térbeli feltételek: Kellően nagy szabad terület, ahol a párok zavarvartalanul beszélgethetnek.
Résztvevők száma: 10-20 fő.
Megjegyzés:

Az első 10 percben csak az egyik fél beszél, majd cserélnek.
Az interjú során nem jegyzetelnek, a hallottak alapján memorizálnak.
A személyes interjúk végeztével mindenki bemutatja a beszélgető partnerét, kiemelve a
cselekvési potenciálját.

Nem nagyon szeret ott élni, ahol él, mert unalmasnak találja. Szeretne több programot
kezdeményezni, amiben ő maga is szívesen részt vállalna.

-
-
-

Közös munka: Személyes interjú készítése

D.Gy. K.D-ról:



18 19

K.D. D.Gy-ról:

S.N. V.N-ről:

V.N. S.N-ról:

M.O. E.N-ról:

E.N. M.O-ról:

Egy kisvárosban él, ami elég unalmas, mert kevés a program. Még a bandázással is gond van,
mert estefelé ő maga sem mer kimenni, mert állandó zaklatások érhetik az embert.
Azért nyugalmas és megszokott is egyben. Jó lenne több programban részt vállalni, saját maga
tagja a GYÖK-nek.

Azért szeret a nagyvárosban élni, mert oda köti minden. Barátok, helyek, család, minden, ami
kedves számára. Éjszaka azonban elég sok furcsaság történik, így nem szívesen jár ki. Kevés a
lehetőség. Nem is tud mit csinálni, mert unalmas. A csónakázótó környékén kívül nincs semmi. Így
nehéz helyet találni, ahol össze tudjanak gyűlni. A közbiztonságon szívesen változtatna, illetve a
környezetén. Sajnos semmiben nem vállal szerepet.

Mivel ugyan abban a városban élnek, nehéz volt újat mondani.
Viszont 7-8 osztályos korában indított egy aláírásgyűjtést arra, hogy egy olyan közösségi házat
építsenek, ahová bárki (fiatal) betérhet. Ez nem a Közművelődés Háza, hanem egy kis zug.
Olyant szeretett volna, ahol játékok, és pici programokra van lehetőség. 500 aláírást gyűjtött
össze a jelenlegi polgármester segítségével, azonban semmi következménye nem lett. Két éve
várja, hogy választ kapjon erre a kezdeményezésre.

Szeret ebben a kisvárosban élni, mert minden oda köti, amihez kötődik. Család, barátok, kedves
helyek. Egy szélső helyen él, s minden unalom. Csupán akkor lehet ott jól élni, amikor a jobb idő
beálltával elkezdődik a foci szezon.
Nagyon hiányzik egy hely, ahol jól érezhetné magát. Amennyiben akadna egy ilyen, abban
szívesen részt is vállalna. Egy internetes szoba is van, de sosem tartja be a nyitva-tartási időt. Csak
alkalomszerűen lehet igénybe venni.

Kisfaluban él. Szeret ott élni, mert a kapcsolatai és az emlékei oda kötik. Esténként azonban már
ez a település is veszélyes, ilyenkor nem szívesen megy ki.
Kevés az ifjúsági, közösségi program. Jóformán semmi sincs. Hétvégén sem. Csupán a fociszezon
idején lehet jól lógni a pálya környékén. Bár van egy hely, ami elméletileg a fiataloké, de sosincs
nyitva.

K.R. M.Sz-ról:

M.Sz. K.R-ről:

Cs.P. M.Á-ról:

M.Á. Cs.P-ről:

J.B. L.N-ről:

L.N. J.B-ról:

Városban él, ahol az egyetlen kedves dolga az emlékei. Ezért jó ott élni. Azonban sok ember él
ott, aki a változtatásokra nem szívesen vállalkoznak. Nagyon sok a nemzetiségi, akik elég
csúnyán viszonyulnak a fiatal lányokhoz, így fél is. Amatőr musical csoport tagja, ami heti 3
alkalommal nyújtja a kikapcsolódást. A társaság jó, de a próbák alatt sok a képmutatás, nem igazi
közösség.

A megyeszékhely viszonylag nyugodt részén él, ahol szeret is élni. Rossz számára az, hogy
nagyon messze esik tőlük minden, így a barátai is. Inkább Budapestre jár szórakozni és barátkozni
is. Talán ott nincs is olyan, hogy megállna az élet.

Falun él, azért szeret ott élni, mert a családdal együtt lehet. A rossz az, hogy a barátai messze
vannak, s nagyon sok betörés is történik.
Nem említette, hogy lenne valami, amin változtatna, mert a felmerülő problémáit meg tudja
oldani.
Közbiztonság nem jó, mert éjjel ellopták a tujákat is.

Szomszédos kisvárosba költözve elszakadt a barátairól. Talán azt szereti benne, hogy állatokat
tudnak tartani, nyugodt. Változtatásról nem beszélt, így nagyon nem tudja megfogalmazni, hogy
mibe tudna bekapcsolódni.

Városban él, s azért szereti, mert ott született. Ragaszkodik hozzá. Még él a mamája, s őt úgy
szereti, mintha anyukája lenne. Azért nem szereti a települést, mert a szüleivel nem találja meg a
megfelelő kapcsolatot, ezért vágyik is a nagyvárosba, ahol most focizik. Ott igazán megteremtik
azt a lehetőséget, hogy a fiatalok jól érezzék magukat.

Egy pici faluban él. Kicsi, mindenki ismer mindenkit, ezért jó. Egyben azért is rossz, mert hamar
terjednek a pletykák, s nincs semmi. Ha tehetné, beköltözne egy nagyvárosba, ahol már több
programba be is kapcsolódna.
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P.Á. K.K-ról:

K.K. P.Á-ról:

Falun él, amit azért szeret, mert kicsi, nincs zaj, lehet benne élni. Azonban kevés lehetősége van,
ahová el tudna menni. Talán azon változtatna, hogy több hely legyen. Sajnos úgy érzi, hogy ő
ebbe nem tudna bekapcsolódni, mert nagyon nagy falatnak érzi.

A falu egy fantasztikus hely, bár amit nem szeret, az az, hogy tényleg nincs lehetőségük a
fiataloknak. Hasonló dolgokról beszélgettünk, mert mindketten ugyanabban a városrészben élünk.
Néha barátainkhoz megyünk el, ott tudunk találkozni.

Az interjúkból kirajzolódik, hogy miért szeretnek és miért nem egy-egy településen élni az
interjúalanyok. Ez egyben az értékek és problémák listája is. Feltárul a cselekvőkészség, illetve
annak hiánya is.
Azonos településen élők esetén az interjú kiindulópontja a további beszélgetéseknek. Ez az amiről
a közösség tagjai valószínűleg szélesebb körben is szívesen megosztják a gondolataikat. Közös
pontokat találhatnak. Összeadódik a tudás saját közösségükről. Elköteleződések születhetnek,
elmozdulhat a helyzetfeltárásból a cselekvés irányába a közösség.

nyugalmas
megszokott
barátok
család
emlékek
kötődés
kedves helyek
lehet focizni
van ifjúsági közösségi tér
lehet állatokat tartani
nagyszülővel jó a kapcsolat
fantasztikus hely
GYÖK
amatőr művészeti csoport tagjai

Mi a jó a lakóhelyünkön? Értékeink:
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Mi a rossz a lakóhelyünkön? Problémák:

Mi az, amin változtatnánk? Változás:

Mi az, amiben személyesen szerepet vállalnánk? Cselekvés:

Amin úgy érzem, hogy egyáltalán nem tudok változtatni:
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unalmas
kevés program
bandázás
rossz közbiztonság
zaklatás
kevés lehetőség
nem lehet bemenni az ifjúsági házba
nincs ifjúsági program
messze esik mindentől
barátok messze vannak
szülőkkel nem jó a kapcsolat
nincs hely a fiataloknak

több program
közbiztonság
kell egy hely

szervezés, program
aláírásgyűjtés
elköltözne nagyvárosba

A legtöbb embert nem érdekelik a programok, csak annyi a lényeg nekik, hogy legyen hol
bandázni, és inni.
A mostani rendőröket nem érdeklik azok a helyek, ahol esetleg baj történhet. Inkább
olyan részeken járőröznek, ami ki van világítva és aránylag biztonságos. A mentősök
miatt akár meg is halhat az ember, nem érdekli őket más problémája.
Senki sem fog kiállni mellettünk, mert egy gyereknek otthon a helye és nem mehet
sehová, illetve a szülőknek a felelőssége, hogy hová engedik a gyerekeiket. Ha valami
baja éri, az legyen a szülő hibája. A gyerekeknek szüksége van társaságra és úgyis el fog
menni.
Zárkózottak az emberek, és túl szűk a látókörük. Nem mernek és nem is akarnak
változtatni azokon a problémákon, amit a megfelelő hozzáállással meg is tudnak oldani,



ha nem is teljes egészében, de legalább részben. Szerintem azért nem is akarnak, mert
kényelmes a „kicsit sz…ban” élni, mint hogy némi cselekvéssel, kicsit jobbá tegyék azt,
ami nem jó.
Ha lenne közbiztonság és az emberek is odafigyelnének egymásra, és a társaikra, és
lenne egy kicsit több eszük, akkor meg lehetne oldani a problémákat.
Ha közbiztonság van, akkor már lehet nyugodtan programokat – lehetőségekre építeni,
mert akkor nem élne senki sem félelemben: se az otthonában, sem az utcán, és sehol
sem. Ifjúsági helyeket is akkor lehetne csak csinálni. Ebből is a közbiztonságból indulok
ki, mert szerintem ez mindennek az alapja! Mert akkor nyugodtan mennének az
emberek több helyre, és nem félne senki sem, hogy mikor és mi történik vele.
A szülők is támogatnák szerintem ezt, ha látnák a változást, hogy nem kell félteni a
gyerekeiket.
Fiatal vagyok, és azok az emberek, akik tudnának segíteni, nem igazából figyelnek ránk,
mert azt hiszik, hogy mi még fiatalok vagyunk, nincs bennünk kitartás és
felelősségérzet. Pedig, igenis van bennünk, mert van egy közös célunk, és ha
összetartanánk és kapnánk egy esélyt, tuti, hogy megcsinálnák. És szerintem sokkal
jobban, lelkiismeretesebben, mint mondjuk a felnőttek.
Betörések és bűnözések megakadályozása.
Ha nincs szponzor, kevés a program létrehozásának esélye.

Közbiztonság érdekében való cselekedet. Az embereknek kellene megváltozni.
Emberek hozzáállása és gondolkodása. Előítéletek. Saját haszon keresése mindenben.
A legnagyobb probléma az emberekkel van.
Erőszak, közbiztonság.
Rendőri ellenőrzések.
Anyagi korlátok.
Nincs hely.

A kirajzolódó problémák megoldására először ötletek vetődnek fel. Amennyiben kellően kifejtik
ezeket az ötleteket, akkor érdemes elemzésnek is alávetni. Erre jó módszer a SWOT analízis.
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5. A „Jövőműhely” módszere

A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek
kiválasztásának leggyorsabb módszere az ún. „Jövőműhely”-módszer, amely a tervezéshez vezet
el bennünket.

A jegyzetek alapján közösen összegeztük a korábban megfogalmazottakat, amelyből
súlyozással kiválasztásra kerül a 3 vezető problémakör. A problémakörökhöz jelentkezés alapján
csoportok alakultak és felkészültek arra, hogy megoldást, javaslatot fogalmazzanak meg a
felvetett problémákra. Ők váltak kezdeményezőkké.

16

6. A közösség erőforrásainak elemzése, SWOT-analízis

Ezt az elemzési módszert vállalkozások értékelésére és a lehetőségek elemzésére dolgozták ki,
de nagyon jól alkalmazható más területen, pl. a tervezésnél, de egy lokális elemzésre is.
Belülről, a közösségből fakad:

Erős oldal (Strenght): mink van?
Gyenge oldal (Weaknesses): mink nincs? – az erős oldal ellentéte

Kívülről jön – számolni kell vele
Lehetőségek (Opportunities): kedvező külső feltételek
Veszélyek (Threats): amitől félünk; ha valamely állapot, magatartás vagy cselekvés
negatív következményeket von maga után, nem tőlünk függnek.
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16 Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, 33 oldal (Parola füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest, 2004)
17 Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, 33 oldal (Parola füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest, 2004)

Erősségek Gyengeségek
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Van ifjúságot segítő szakember
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
V. DÖK
Van már vezető szellemű fiatal
Vannak ötleteink, szabadidőnk
Változtatni szeretnénk
Tett vágy, határozottság, elszántság
Összetartás, kitartás, közösségi
szellem
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Nincs elég motiváció a fiatalokban
Nincs GyIÖK
Kevés az érdeklődés
Középiskola után elmennek a fiatalok a
településről
Nincs lehetőség az ötletek
megvalósítására
Nincs rendezvény
Nincs összetartás
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Közös játék: A bárányok és a pásztor
Célok: A kommunikáció javítása, kooperáció, stratégia kialakítása.
Eljárás: A tréner közli a résztvevőkkel, hogy a feladat elmagyarázása és a tervezési szakasz letelte
után nem beszélgethetnek, mindegyikük vak lesz, mivel bekötik a szemüket, és egymástól
távolabb kell elhelyezkedniük úgy, hogy még hallótávolságon belül maradjanak. Miután feltették a
szemkötőket, a padlón a tréner egy négyzetet formál kötélből, ez az istállót jelképezi. Ezen hagy
egy nagy nyílást, ami a bejáratot szimbolizálja. A pásztornak ezen keresztül kell a bárányokat
bevezetnie az istállóba.
A tréner megérinti az egyik résztvevő vállát, ezáltal őt választja ki pásztornak. A pásztort játszó
személy leveheti a szemkötőt. A többi résztvevő játssza a bárányok szerepét, akiket be kell
vezetni az istállóba. A pásztor nem mozdulhat el arról a helyről, ahol áll. Senki sem beszélhet a
bárányok közül. Csak a bárányok mozoghatnak szabadon.
A tervezésre és a kivitelezésre 20 perc áll rendelkezésre.
A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden bárány az istállóban van.
Segédeszközök: Szemkötők, kötél.
Szükséges felkészülés: Csekély.
Időigény: Kb. 20 perc
Térbeli feltételek: Nagyon nagy helyiség akadályok nélkül. Lehet mező, vagy szabad parkoló is.
Résztvevők száma: 10-30 fő.

Megjegyzés:
Gondoskodni kell a „vak” résztvevők biztonságáról.
Mivel a „vak” résztvevők nem látják, hogy mi történik, gyakori kérés a gyakorlat videóra
történő rögzítése.
Szabadban az istálló lehet egy féltető, elkerített rész is, csak konkrét meghatározással bírjon a
bejárattal kapcsolatban.
A résztvevők számától függően lehet több pásztort és nyájat kialakítani. Ebben az esetben a
pásztoroknak egyértelműen tudniuk kell, hogy melyik bárány tartozik az ő nyájukhoz.

kapcsolatok (8)

18

Közös munka: Kiválasztott célfogalmak
�

�

�

�

közbiztonság (14)
ifjúsági hely (12)
programok, lehetőségek (8)

Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve,
219-220. oldal (Z-Press, 2008)
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Közös cél, összefogás
„ Amikor itt vagyok, úgy érzem,
tehetek valamit, hogy jobb
legyen, és nem csak otthon ülök,
teszek a többiekért”
Fejlődőképesség
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Előítélet a felnőttektől
Nem veszik komolyan az ifjúságot a
felnőttek
Halmozottan elmebajos felnőtt
társadalom

Lehetőségek Veszélyek
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Van művelődési ház
Tahiti (segít sok mindenben)
V.DÖK
Művelődési Ház parkkal
Oroszlányi Művelődési Ház
Lehetőségünk van más szervezetekkel
találkozni
Van állítólag ifjúsági központ
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Nincs nyitva
Nem tudunk róla sok információt
Kevés program van a fiatalok számára, ha
mégis van valami, az csak egy megadott
csoportot foglalkoztat
Nincs elég anyagi támogatás
Nem a lakóhelyemen folytatom a
tanulmányaimat, ezért nem vehetek részt
a DÖK-ben, pedig lenne ötletünk
Sok az ittas ember és baleset veszélyes
Sok a bűncselekmény

Kevés lehetőségünk van a
kommunikációra a felsőbb vezetők felé.
A döntéshozók nem adnak nekünk szót,
nem mutatnak felénk bizalmat.
Nincs semmi, ami összefogná az ifjúságot
és nem csak városon belül, hanem a
városok között sem.
A felnőttek előítéletesek a fiatalokkal
szembe, nem hallgatják meg őket, ha
mégis, nem veszik őket komolyan
Nincs súlya az ifjúságnak
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Hol lehet még megszólítani a fiatalokat?

Bevonás:

Szituációs feladatok:
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iskola
park
ifi konferencia
szórakozó hely
pláza
mozi
disco
vonat (ingázás)
kolesz
táborok
rendezvények (szalagavató, búcsú, stb…)
piac

Motivációink, amire bevonhatóvá válunk:
barátságos közelítés
hitelesség
bizonyosság
„kávéra”
beszélgetés (puhítás, káderezés)
igényesség

ajánlatában legyen az érdeklődési körünknek megfelelő
„tesztelem” reakció

A bevonás nem egyszeri megszólítást jelent csupán. Ez azt feltételezi, hogy a megszólított
tartósabban is képes bent maradni egy folyamatban: megismeri a korábban kialakított célokat,
maga is alakítója formálója lesz annak és a megvalósításban is szerepet vállalt. Bevontból érintett
lesz. De hogyan, és hol kezdjünk hozzá?

A problémamegoldásban dolgozó csoportok kidolgozták a különböző helyszínekhez alkalmazkodó
bevonási módszereiket.

Bevont: 6 fő
elutasító: 4 fő
nem tudott dönteni: 1 fő

-
-
-
-
-
-

-
-

1.
a.
b.
c.

net caffe helyszínén polgárőr egyesület alakulásához kerestek társakat

Közbiztonság:

Kell egy hely:

Programok lehetőségek:

Több rendőri ellenőrzés
Kevesebb rendőri erőszak
Rendőri felszerelések korszerűsítése
Térfigyelő kamerák felszerelése olyan helyeken ahol több a bandázás
Alapos rendőri ellenőrzés

Petíció megfogalmazása
Szponzor, segítő megtalálása

polgármester
finanszírozó cég
ifjúságsegítő

Kell egy hely
jól megközelíthető legyen

Tömegközlekedés javítása
Diákmunka lehetősége
Aktív programok, versenyek
walking a line
foo fighters

Megfelelő módon hirdetni a programokat (net, szórólap, stb.)
Szponzorokat, segítőket keresni
Tágítani az emberek látókörét
Fórumokat szervezni
Éjszakai közlekedésen javítani
Változatos programokat kínálni
Szórakozóhelyek stílusváltása (heti, péntek-szombat)

A többiek eközben felkészültek 3 helyszín kialakítására és közben megfogalmazták motivációikat,
amelyekre „bizonyosan” fel tudják kelteni az érdeklődésüket.
Választott helyszínek:

teleház, vagy ,
, vagy discó,

kocsma

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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internet kávézó
rock koncert
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ismerősök által
homlokomra írom
sörös dobozra
graffiti
tetoválás
magazin
levél
busz oldalán

füst
„néznek”
hangzavar

személyes megszólítás
csatlakozás a beszélgetésekhez

- csoportbeszélgetés

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

Zavaró, akadályozó tényezők is voltak, amelyek akadályoztak a feladat megvalósításában:

Bevonás módszerei, amit valamennyien alkalmaztunk:

„házhoz megy”
telefonon
szendvics ember
póló
rendezvényszervezés
„pálya széle”?

-
-
-
-
-
-

2.
a. bevont.: 9 fő
b. elutasító: 0 fő
c. nem tudott dönteni: 1 fő

3.
a. bevont: 6 fő
b. elutasító: 4 fő

1.
a.meggyőzés, érvelés, hatáskeltés
b. javaslattétel
c. kérdések- ráterelés
d. szondázás
e. véleménykérés
f. személyes megszólítás
g. csoportos megszólítás

2.
a.érdeklődését felkelteni
b.motiváció (pénz)
c. becserkészés

kocsmában ifjúsági programok szervezésére kerestek társakat

rock koncerten ifjúsági ház kialakításához kerestek társakat

Net caffe:

Rock koncert:

�

�

Bevonásra alkalmazott módszerek helyszínek csoportosításával:

érvelés
személyes és csoportos megszólítás
vegyülés technikája

becserkészés személyes ráhatással
„átvágással”
motiváció (pénz)

- hirdetés
konferencia
szórólap
felhívás
pályázat
kábel tv
rádió
internet- web lap

d.
e.
f.

3.
a.
b.
c.

-
-
-
-
-
-
-

Kocsma:

A megszólításra, figyelem ráirányításra még alkalmas módszerek, amelyek a gyakorlatunk
során nem kerültek alkalmazásra:

-
-
-
-
-
-
-
-

körlevél
hangosbemondó
reklám
újság
repülős szalag
fórum
fényújság
plakát
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8. Közösségi felmérés módszere

A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő felmérés, amelyet maguk a közösség tagjai
végeznek. A szomszédok (ebben az esetben kortársak) keresik fel tehát egymást, a
kezdeményezők által a közösségi beszélgetéseken összeállított kérdőívvel. A kérdések azokat az
alternatívákat ajánlja választásra, amelyek e beszélgetések során kikristályosodtak. A kérdőív
azonban nem csak véleményekre kíváncsi, hanem a választások mellé rendelhető cselekvési
kapacitást is feltárja, hogy az adatok összegzése és az eredmények értékelése után több
közösségi csoportban is megindulhasson a tervezés és a megvalósítás.

A folyamat során kiválasztott 3 szükségletről (amely a problémakörök eleme volt) kérdések
alkotását végeztük 3 csoportban.
Minden csoport próbakérdezést végzett a másik két csoport tagjaival, majd egy közös összesítést
követően rendszereztük, egységes formába dolgoztuk kérdőívként.

19

Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, 39 oldal (Parola füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest, 2004)19

7. Közösségi beszélgetés módszere

A közösségi beszélgetésre a közösség tagjai heterogén elvárásokkal érkeznek. Időbe, néha több
találkozásba is kerül, amíg megértik egymást, hogy ki mit akar. Nagyon gazdag csoportdinamikai
folyamat ez, amelyben kiderül, hogy lehetséges-e közösségi cselekedetekbe kezdeni vagy további
egyéni munkára, interjúzásra és más módszerekre van szükség.
A kezdeményezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a közösségi beszélgetések résztvevőinek
száma még a leggondosabb szervezés ellenére is nagyon változó lehet, s hogy ez nem kudarc!
E beszélgetések során fogalmazódnak meg azok a kérdések és cselekvési alternatívák, amelyek
köré a közösségi cselekedetek szerveződnek. A közösségi beszélgetéseket közösségi tervezés
követi, amelyhez több módszer közül is válogathatunk. Ilyen lehet a közösségi felmérés
módszerének alkalmazása.

Célok: Két csoport együttműködése, konfliktuskezelés, konszenzus kialakítása.
Eljárás: A hat szerepet kiosztjuk, a többi résztvevő feladata, hogy megfigyelje a szerepjátékot.
Amíg a szereplők ismerkednek a szerepükkel (15 perc), a tréner a „nézőkkel” ismerteti a
lehetőségeiket: az előadás leállítása, belépés valamelyik szereplő helyére, a folyamat más
mederbe terelése az elfogadhatóbb megoldás felé.

A szerepjáték bemutatására 15 perc áll a résztvevők rendelkezésére (adott esetben lehet róla
videofelvételt is készíteni).
A Fórum színház módszere abban áll, hogy az eljátszott történetet újra eljátsszák a szereplők. A
„nézők” a játék folyamán bármelyik szereplő helyébe beállhatnak és változásokat indíthatnak az
eredeti szituációban.
Ezt követi a kiértékelés.
Segédeszközök: Szerepleírások.
Szükséges felkészülés: Csekély.
Időigény: Kb. 60 perc
Térbeli feltételek: Megfelelő tér a szerepjátékhoz.
Résztvevők száma: maximum 20 fő.
Megjegyzés:

A fórumszínház módszerével egy, a közösséget izgató probléma kerülhet feldolgozásra.
Addig érdemes játszani, amíg mindenki számára elfogadható megoldás születik.

Közös játék: Fórum színház – „Diákkirály választás”
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Milyen jellegű programokat szeretnél, javasolnál?
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Mi az, aminek megvalósításában részt vennél?
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Szerinted milyen a közbiztonság?
jó
átlagos
lehetne jobb is
rossz
nagyon rossz

Szerinted hogyan lehetne javítani a közbiztonságon?
több rendőri ellenőrzés
a rendőrség felszerelésének korszerűsítése
térfigyelő kamerák felszerelése
egyéb:

éspedig:…………………………………………………………

Mivel járulnál hozzá a közbiztonság javulásához?
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Szerinted kell-e még ezekkel a témakörökkel kapcsolatban kérdéseket feltenni?
Amennyiben igen, melyek ezek?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Amennyiben felajánlottad részvételedet, kérjük, add meg:
Nevedet:
…………………………………………………………………………

Elérhetőségedet:
…………………………………………………………………………

8.

9.

10.

11.

12.

13.

KözbiztonságIII.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Szia

Mikor születtél?
Nemed:
Lakóhelyed:

Szeretnénk feltenni 3 fiatalokat érintő kérdést. Válaszaidat természetesen bizalmasan kezeljük.
Mi olyan fiatalok vagyunk, akik tenni akarunk a többi fiatallal együtt magunkért. Arra kérlek, hogy
válaszolj őszintén kérdéseinkre.

: ……………………………..
Fiú Lány

…………………………………………………..

Szerinted kell egy hely a lakóhelyeden a fiataloknak?

Igen Nem

Amennyiben igen, mit foglaljon magába (milyen legyen, mire legyen lehetőség
benne)?

……...........………………………………………………………………

……......…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Amennyiben nem, miért nem?
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Közreműködnél a létrehozásában?

Igen Nem

Hajlandó lennél együtt lenni tőled eltérő stílusú (zenei stílus pl.) fiatalokkal?

Igen Nem

Elégedett vagy a fiataloknak szóló programokkal?

Igen Nem

Kérlek, hogy indokold válaszodat.
……......…………………………………………………………………

………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Kell egy hely

Programok és lehetőségek

I.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



III. Értékelés
Egy folyamat során fontos, hogy visszajelzéseket kapjunk, vajon megfelelő irányban haladunk, a
kitűzött célok, a megfogalmazott feladatok egyértelműek, megfelelnek-e a célcsoportunk
számára.
A visszajelzés – akár önmagunktól, akár másoktól kapjuk – létfontosságú a tanulás és a
teljesítményfejlesztés szempontjából. A visszacsatolásnak a cselekvés eredményeire és a cselekvés
folyamatára is vonatkoznia kell.

Célok: A tréning eredményeinek egyéni, differenciált rögzítése.
Eljárás: A résztvevők A3-as lapra egy nagylyukú halászhálót és egy tavacskát rajzolnak.
Aztán véleményezik saját „fogásukat”, azaz a tréning alatt elsajátított ismereteket. A háló
felületére a tréning pozitív eredményei kerülnek. A használhatatlan halakat, azaz a tréning
egyénileg kevésbé értékesnek tartott aspektusait, vissza kell dobni a tóba, ennek megfelelően
azokat a tó területére kell írni.
Variáció: a halászhálót és a tavat moderációs táblára is fel lehet rajzolni. Minden résztvevő kap
egy adag kártyát, melyet vagy a hálóba, vagy a tóba helyez.

Segédeszközök: A3-as ívek, illetve moderációs anyagok.
Szükséges felkészülés: Csekély.
Időigény: 15-20 perc.
Térbeli feltételek: Nincsenek.
Résztvevők száma: Tetszőleges.

„Egész idő alatt jól éreztem magam, jól elvoltunk. Minden elviselhető volt. Nem volt
olyan, amit egyáltalán nem akartam.”
„Amiket csináltunk, feladatok, nekem is nagyon tetszettek. Van, ami előtt húztam a
szám, de megoldottuk és a végén az is jó volt. Új emberekkel ismerkedtem meg. A
japán foci volt a legjobb!”

20

21

Közös játék: A halászháló és a tavacska

Visszajelzések:
�

�

John Whitmore: Coaching a csúcsteljesítményért a jobb teljesítményre való ösztönzés szelíd módszere, 173. oldal. (Z-press, 2008)
Peter Dürrschmidt, Joachim Koblitz, Marco Mencke, Andrea Rolofs, Konrad Rump, Susanne Schramm, Jochen Strasmann: Trénerek kézikönyve,
109. oldal (Z-Press, 2008)

20

21

34 35

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

„A 3 nap alatt jobban megismertem az embereket, mint az osztályomat három év alatt.
Hosszú beszélgetéseken majdnem elaludtam, de azok is jók voltak, csak egy kicsit fáradt
voltam ehhez. Semmit nem dobnék a kukába!”
„… új emberekkel ismerkedtem meg. Tetszettek a játékos dolgok. Nem bántam meg
semmit.”
„Tetszett a 3 nap, volt száraz téma is, de jó ötlet volt az is. A száraz téma után volt
csoportos foglalkozás. Kellett, hogy egy kicsit fellendüljön az élet. Jó volt este, hogy
valakivel megbeszélhettem a dolgaimat. Volt ugyan, aki unta, de nem küldött el sehová,
hanem meghallgatott.”
„Nekem is nagyon tetszett. Úgy jöttem, hogy nem sok kedvem volt. Nem jött…. és
féltem egy kicsit ettől. Tartalmasak voltak a programok. Az elhasznált üvegeket dobnám a
kukába. Kötélen átbújás tetszett a legjobban.”
„Nagyon tetszett a három nap nekem is. Vártam, hogy elteljen a pár hét, hogy újra
jöhessek. Sok emberrel megismerkedtem és beszélgettem. A második ebédet kidobnám a
kukába. Alig várom, hogy 3 hét múlva újra itt legyek.”
„Pozitív vélemény. Jól érzem magam mindenkivel. Mivel már találkoztunk, így nem
voltunk idegenek, de kellemesen csalódtam néhány emberben. A szombati időjárás
nagyon jó volt. Ez volt a favorit. A rossz időjárást dobnám ki.”
„Megismerkedtem új emberekkel. Jó volt ez az egész. Félelmetes, hogy az osztályból
kikerültem és ilyen közösségbe vagyok. Három olyan élménnyel gazdagodtam, ami kicsi,

de nekem nagy élmény. Szombati nap mindenekfelett nagyon jó volt.”
„Jó éreztem magam. A jó idő kiváltott az emberekben még több jót. Kisütött a nap és
mindenki megmutatta a másik oldalát is. Eltérő emberek vagyunk és mégis mindenkivel el
tudok beszélgetni. Nem dobnék a kukába semmit. Köteles játék tetszett a legjobban.
Átdobtak a fiúk és a másik oldalon pedig elkaptak.”
„ Amikor ide utaztunk nem ismertem csak egy embert. Nagyon örültem, hogy olyan
társaság volt, ahol lehet mindenkivel beszélgetni. Összetartó. Szombaton mindenki
elfoglalta magát a szabadban és játszott. Nem tetszett a Fórum színház, de az is csak
azért, mert nem készültünk fel rá rendesen.”
„Előző találkozáshoz képest sokkal jobban éreztem mag. Maga ez a hely olyan nyugodt,
annyira jó itt lenni. Nincs az a nyüzsi és a természet is nagyon szép. Tetszettek az esti
beszélgetések. A színházas játék jobban tetszett volna, ha felkészülünk rá.”
„Nekem is nagyon tetszett a három nap. Vártam, hogy eljöjjön. Kudarc volt, hogy a
Fórum színház nem sikerült. Alig várom a következő 3 napot.”
„Jól éreztem magam. Igyekeztem mindenkivel beszélgetni. Jó volt, amikor a buszra
felszállt mindenki, és örültek egymásnak. Kis külön osztályt hoztunk létre.”

l
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„A játékok fantasztikusak voltak, a beszélgetések is. Sokat tanultam. Tetszett, hogy tanulunk, de
játékosan. Így szerintem sokkal jobban érdekel mindenkit akár a globalizáció, akár más. A
társaimtól is sokat tanultam. Tetszett, hogy mindenki meg tudott nyílni és érdekeseket,
tanulságosat hallottam.
Mindezt Neked köszönhetjük/ köszönhetem. Köszönöm!"

„Túl sokat nem tudok mondani, mert a kérdőíven már megválaszoltam a fontosabb dolgokat. Amit
mondani szeretnék, hogy készülj fel valamilyen meditációs gyakorlattal, mire az osztályunkkal
újra szembekerülsz. Ja! És bocs a pocsék helyesírásért.”

„Lényegében annyi, hogy nagyon élvezem ezeket a programokat, mivel szeretek jó társaságban
lenni, és te nem olyan „vezetőnk” vagy aki szigorú, és úgy bánik velünk, mint a gyerekekkel.
Hanem értékeled, hogy milyen korban vagyunk és így fogadsz el bennünket! Ezt nagyon
tisztelem és azt, hogy mindent meg lehet beszélni veled, legyen az bármi! Ja! És nem vagy
annyira felnőttes! Te is élvezed az életed! Főleg velünk!”

„Örülök, hogy itt lehettem!”

„Ebben a levelemben szeretném leírni neked, hogy nagyon kedves embernek tartalak és örülök,
hogy itt lehettem. Nagyon jól éreztem magam veletek és alig várom, hogy 3 hét múlva ismét itt
legyek.”

„Elsősorban nem áll szándékomban kisregényt írni, amit már a szóbeli értékelésben is elmondtam,
hogy nagyon, nagyon, nagyon jól éreztem/érzem magam itt. A társaság, az ellátás, a hely, a
hangulat, és az a nyugodtság, ami ezzel a hellyel jár, mind nagyon csodálatos.
Végre sikerült beszélgetnem olyan emberekkel, akikkel eddig nem volt lehetőségem, és elmondani
neki valamit, amit például eddig nem mertem volna. Sokkal nyitottabbnak éreztem magam, és a
többieket is, mint a múltkor. Természetesen ennél közrejátszik, hogy már másodjára találkoztunk
így csoportostul, de ha megnézzük, még mindig idegen a társaság. És mégis ismerjük egymást!
Ez így elég bugyután hangzik, de szerintem a lényeget úgy is ki tudod belőle szűrni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek/lehettem, mert nagyon sokat tanultam. Ragadt rám
nagyon sok hasznos és jó dolog, amivel a későbbiekben talán tudok mit kezdeni, és büszke
vagyok arra is, hogy ismerhetek egy ilyen embert, és „dolgozhatok vele”, mint Te. Mert azért egy
ilyet összehozni, nem kis munka, nem kis felelősség! Pl. a Mag-ház is! Rengeteg önzetlenség,
türelem kell hozzá, ami nem hiszem, hogy sok embernél megtalálható. Végül is csak ennyit
akartam mondani, és még egyszer nagyon köszönök mindent! És várom a következő
találkozást!”

� „Dilemmában voltunk, hogy milyen programot állítsunk össze. A felnőttekkel is ugyanezt
a vonulatot vittük végig. Nem szoktatok hozzá, hogy egész nap tart egy foglalkozás.
Harmadik nap mindig a legnehezebb, de ezt is jól vettétek. Teljesen nyugodt voltam és
örülök, hogy ilyen ügyesek voltatok.”

Célok: A tréning eredményeinek egyéni, differenciált rögzítése.
Eljárás: A résztvevők személyes benyomásaikról 1-1 levelet, képeslapot küldenek e-mail útján a
tréningvezetőknek.
Segédeszközök: Számítógépek, internet és személyes levelező rendszer.
Szükséges felkészülés: Csekély.
Időigény: 20-60 perc, a résztvevők és a technikai felszereléstől függően.
Térbeli feltételek: Nincsenek.
Résztvevők száma: Tetszőleges.

„Szeretném elmondani, hogy jól éreztem magam és, hogy szerintem tök jó „progikat”
szerveztetek nekünk. Örülök, hogy nem hagytam ki ezt a 3 napot.”

„Nekem annyi lenne a közölnivalóm, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy
kiválasztottál erre a feladatra. Nagyon jól éreztem magam és teljesen más a kép, mint

Monostoron volt, de remélem hogy a következő is ilyen jó lesz, vagy hasonló. Még egyszer, köszi
a lehetőséget!”

„Én már nagyon vártam ezt a 3 napot és kellemesen csalódtam. Most tényleg megismertem az
embereket. Nem úgy, mint az előző alkalommal. Az egész végig tetszett csak a „szivatós” játékai
hiányoztak. Igazából nem tudom, mit írjak, úgyhogy csak ennyi lesz.”

„Nem is tudom, hol kezdjem, tehát belevágok a közepébe.
Nagyon vártam az újabb találkozást és végre eljött a nap. Örülök, hogy beválogattál ebbe a
csapatba, mert mind a két találkozásunkon nagyon jól éreztem magam.
Örülök, hogy megismerhettem azokat az embereket, akik velem együtt belefogtak ebbe a
képzésbe. Olyan emberekkel tudtam itt beszélgetni, olyanokat szólítottam meg, akiket talán
máshol, máskor nem tettem volna. Úgy érzem, jó emberismerő vagyok, de ez a képzés még
jobban segített abban, hogy kiismerjek másokat.
Mindannyian különbözőek vagyunk, de mégis hasonlóak. Ez nagyon tetszik!
Remélem, legközelebb is el tudok jönni közétek, és még azután is.
Nagyon sok fantáziát és értelmet látok ebben az egész programban. Olyan oldalamat is ki
tudtátok hozni belőlem, amit még más soha. Elképesztő és megmagyarázhatatlan érzés!"

Közös játék: Képeslap küldése
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„Azon gondolkodtam, hogy mit is írjak, és arra jutottam, hogy lesz, ami lesz alapon fogok írni.
Tehát:
Szerintem ez egy nagyszerű dolog amit ti itt csináltok és sajnos nekem nem egyszerű elhinnem,
hogy ezt komolyan gondoljátok. Sajnos bizalmatlan...
Third I would like to thank you everything: From the recieved knowledge to the time and spance.
And about the english course I'm really looking forward to hear from you soon. Sorry but this is
everything for now I don't have much you know.
Ha nem lett volna ez az egész nem ismerhettem volna meg valakit, akinek nagyon örülök, hogy
megismerhettem. Ő egy olyan ember, akihez csak egy hasonlót ismerek, és ez én vagyok!
Szóval egy szó, mint száz: Köszönet.”

„Nagyon örültem, hogy kicsit megismertem magát. Egy kedves és türelmes embert. Az nagyon
tetszett, hogy ennyire elhivatott és szereti a munkáját. Nagyon tetszett, amiket mondott.
Köszönöm szépen.”

„Nagyon jó volt ez a 3 nap és örülök, hogy te is itt voltál új emberként, és sok mindent
elmondtál, amire kíváncsiak voltunk. Nagyjából ennyi. Majd még írok, ha lesz rá időm, mert most
nem rémlik semmi. Szia.”

„Nagyon tetszett az a három nap, és remélem még jövőre is tudjuk fojtatni. Szerintem lenne
értelme ennek a közösségfejlesztésnek! Kb. ennyi!”

„Ismételten nagyon jól éreztem magam ebben a 3 napban. Azt meg külön megköszönöm, hogy
annak ellenére, hogy az osztályom nem vesz részt ebben a programban, annyi feladatot ismerek
meg, amit az én megszokott közösségemben is alkalmazhatok. Eddig nagy sikere van. Ezeket a
játékokat is meg fogom csinálni, és remélem, hogy az osztályom vevő lesz arra, amiről beszéltünk,
hogy esetleg rajtam keresztül bekapcsolódjunk. Köszönöm szépen, hogy egyáltalán kaptam esélyt
arra, hogy egy ilyen programba bekapcsolódjunk. Már nagyon várom a következő 3 napot!”

„Egy szó is elég, ha komolyan gondolja az ember. Köszönöm.”

„Ezer köszönet mindezért. Életem legszebb és legtanulságosabb napjait köszönhetem nektek!
Sosem felejtem el!”

„Nekem nagyon szimpatikus vagy, mert te is ugyan olyan vagy, mint az Évi. Nem fújod fel a
dolgokat, mint a legtöbb felnőtt, és akármiről lehet veled beszélni – bár mi annyira nem
beszélgettünk. De nagyon tetszett a foglalkozás, amit sikerült sikeresen összehozni az Évivel!”

„Nem tudom, mennyire tarthatom magam jó emberismerőnek, de ezalatt a pár nap alatt, amíg itt
voltam, egy nagyon kedves, fiatalos emberrel ismerkedtem meg! (Itt Rád gondolok!)
Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatok Tőled is, és remélem, hogy a következő
alkalommal lesz rá lehetőség, hogy többet beszélgessünk.
Köszönök szépen mindent Neked is.

„A múltkori táborozáson – mikor találkoztunk – nem igazán ismertük meg egymást, én úgy
érzem , hogy most jobban megismertelek és ennek örülök.
Jó „progikat” szerveztetek, meg, ha valami problémája volt valakinek, akkor hozzád bátran
fordulhatott és ez jó!”

„Nagyon sok jó dolgot tanultam tőled, és az külön nagyon jól esett, hogy tegnap hozzám jöttél
ide először, hogy csináljuk meg a Fórum színházat. Sajnos, nem sikerült valami jól, de talán majd
egyszer összehozzuk. Ez az egész hely gyönyörű. Igaz voltak olyan dolgok, amiket nem értettem,
hogy miért kell csinálnunk (pl.: beszélgetés a globalizációról, demokráciáról és az ifjúság
jövőjéről), de amikor belekezdtünk, és megkaptuk az első löketet, nagyon jó volt az is. Én
alapjáraton olyan vagyok, hogy nagyon érdekel milyen lesz az ifjúság sorsa, csak az a baj, hogy
kevés az olyan felnőtt, mint Te meg az Éva, akiknek igenis jelent valamit az ifjúság, és hisznek
abban, hogy mi tudunk változtatni a dolgokon. Köszönöm szépen a bizalmat, amit belénk, illetve
belém fektettél!”

„Hát túl sokat nem tudok mondani, mivel nem tudom, mit szeretnél tudni. Annyit mondhatok
neked is, mint az Évának, hogy ha találkoznál az osztályommal, készülj fel a poklok-poklára.
Asszem, ennyi.”
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házban nem tudunk mûködni (irodát fenntartani, napi munkát végezni, stb.) és szolgáltatni
(programok, lehetõségek, stb.). Merész elhatározás következett, eldöntöttük, bõvítünk.
Elkészítettük a terveket, lebontottuk, amit kellett és hozzáfogtunk az építéshez. Mindez persze
koránt sem volt ennyire egyszerû. Mindehhez emberek és pénz kellett. Szerencsénkre az
egyesületünk tagsági körét sikerült úgy kiterjeszteni, hogy a tervezéstõl a szakmunkáig
szerteágazó önkéntessel, így saját erõvel rendelkeztünk. Az anyagi forrás teremtése azonban már
nem volt ennyire egyszerû. Non-profit szervezet lévén banki kölcsön szóba sem jöhetett, még úgy
sem, hogy a tagok kezességet ajánlottak érte. Végsõ elkeseredésben találtuk meg azt a
megoldást, amely talán elismerésre, de követésre nem biztos, hogy jó szívvel ajánlható. Egyik
tagunk családi házára jelzáloghitelt vettünk fel, majd õ egy személyben hitelezte meg számunkra
a hiányzó forrást. Így elkészülhetett az a közösségi tér, melybe rengeteg munkát, idõt és egyéb
forrást fektettünk be, s amelynek részleteire ezúttal nem térek ki.
Az elmúlt néhány évben több alkalommal sikerült eljutnunk Franciországba, ahol az ifjúsági házak,
illetve azok szövetségeit, települési, térségi, regionális központjait látogattuk meg. A kirándulások
– azon túl, hogy Franciaország számos szép és meghatározó területét is megismerhettük – nagy
hatással voltak ránk. Lenyûgözött az a civil összefogás és együttmûködés, amit láttunk,
tapasztaltunk. Elhatároztuk, hogy mintaként – talán egyedüliként, ezt nem tudom – idehaza is
megvalósítjuk ezt a törekvést, s ennek éppen megfelelõ színtere lehet az a ház, a Mag-ház,
melynek építésén, kialakításán éppen dolgoztunk.

December 3-án nyitottunk meg a nagyközönség számára. Erre az idõpontra készültünk el úgy,
hogy termeink, szobáink felszerelése, szakmai munkatársak, irodai szolgáltatásaink egy helyben,
már a rendelkezésünkre álltak.
Az épület jelenleg 105 m alapterületû, tetõtér beépítése a fiatalok és a gyermekek igényeinek
megfelelõen kisebb-nagyobb dühöngõkkel bõvítve. Az udvar kialakítása megtörtént, kellemes zöld
terület, játszótéri, szabadtéri elfoglaltságokra alkalmas közösségi helyekkel. Természetesen a
felszerelése még folyamatban van, de maga a tér már így is megfelel annak a folyamatnak,
amelyre olyan régen vágytunk.
Célkitûzésünk továbbra is két szálon fut. A régi épületrészbõl kialakított közösségi iroda szolgálja a
kistérségi civil szolgáltatást, benne jelenleg 6 szervezet munkatársaival, míg a bõvített részben
kaptak helyet a gyermekek és a fiatalok, s a velük folytatott tevékenységek.

2007
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IV. Jó gyakorlat: Mag-ház
2004-2005

2006

A komáromi Élettér Egyesület alapításától kezdve folyamatos, de lassú fejlõdésen ment keresztül,
amit a mindennapi gondok válságkezelése, forrásteremtés, helykeresés jellemzett, természetesen
szakmai munkával és feladatátvállalásokkal telítve. Hazánk csatlakozása az Európai Unióhoz a
civil szektor számára új, nagyobb lehetõségeket hozott. Egyesületünk felismerve az új helyzetet,
tanulmányozva a szektort érintõ változásokat, merész elgondolást követõen foglalkoztatóvá vált
és már fõállású munkatársak (4fõ) közremûködésével kidolgozott stratégia alapján folytatta
tevékenységét. Két meghatározó vonalat tûztünk ki célként: a civil összefogást és
együttmûködést, valamint az ifjúsági munkát. Ez utóbbinak csupán egy kicsi szeletét jelenti a
nemzetközi ifjúsági munka, mi, itt helyben, a városban és a kistérségben kívántunk megoldást
találni e területen megjelenõ szükségletekre.
Kidolgozott stratégiánk egyik, fõ útvonala az éjszakai alternatív szabadidõs szolgáltatás
beindítása, melyhez minden a rendelkezésünkre állt, kivéve a helyszínt. A helyi mûvelõdési ház
ugyan úgy nem volt partner, mint a helyi vezetés, vagy a szakpolitika. Így vártunk, közben pedig
a lehetõségeket kerestük.

Egy évvel a szervezeten belül kialakult változások után jelent meg az a pályázati lehetõség,
amelynek segítségével sikeresen elnyertünk 4 500 000Ft-ot, melybõl a vasútállomás területén
lévõ már nem használt posta épületében kialakíthattuk azt a prevenciós szolgáltatásunkat, amit
korábban elképzeltünk. Vagyis, csak kialakíthattuk volna. Sajnos a tulajdonosi, az adományozói
és egyéb akadályok végett több mint egy év huza-vona kezdõdött. A minisztérium (akkoriban:
ICSSZEM) látva kétségbeesett erõlködésünket beleegyezését adta, hogy a számunkra megítélt
támogatást ne felújításra, hanem beruházásra fordítsuk. Így váltunk tulajdonosává annak a 35 m -
nyi alapterületû épületnek és a hozzá tartozó udvarnak, amelybõl ki kellett hoznunk valamit. De
ekkor már 2006-ot írtunk.

Az épületet 2006 júliusában vettük át, a hozzá tartozó bozótossal. A telekhatárok pontos
meghatározása egy hét megfeszített munka végén valósulhatott meg, mely a bozótirtást és a
hulladékok eltakarítását jelentette. A tereptisztítást követõen döbbentünk rá, milyen szép
adottságú és lehetõségekkel teli helyet találtunk. Az udvar 2400 m -re számos lehetõséggel
kecsegtetett, azonban az épület nagysága már komoly gondot jelentett. Tudtuk, ebben a pici
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foglalkozik, érdekeit képviseli. Mag-házunk hosszú távú céljaiba illeszkedõ gyermek- és ifjúsági
területet fedi le. Nincsenek sokan, s tagságuk is folyamatosan cserélõdik, változik, ahogy ebben a
korosztályban ez természetes. Vannak, akik csak egy-egy alkalommal, akciókra – számukra
kedves programokhoz – kapcsolódnak, de akadnak olyanok is, akik folyamatos jelenlétükkel és
tevékenységükkel biztosítják az állandóságot. Kezdetektõl fontos állandóságukat nem tudtuk
biztosítani a „vándor cigányként” élt életünkben, így ezzel az ad-hoc munkával, tevékenységgel,
aktivitással kell szembesülnünk a velük folytatott munka során. Új arcok bevonása még nehezebb
feladat, mint a régiek megtartása és intenzitásának fenntartása. A kor kihívásai, a jelenlegi
„szellemiség”, a globális közöny, a „sztárcsinálás” nimbusza, ami körülvesz bennünket, nem
kedvez az önként végzett „társadalmi” szerepvállalásnak. Aki mindezzel nincs tisztába, ne
kezdjen ifjúsági munkába.

Közösségi házunk üzembe helyezésével mi nem azonnal megtérülõ befektetésekben és
látványosságokban gondolkoztunk. Nem volt célunk a statisztikai adatokban mérhetõségen múló
megfelelés kényszere sem. Nem is kellett, hiszen önmagunk megfelelésén túl nem kellett
terveznünk. Nincs feladatátvállalásunk, nem minõsülünk helyi, vagy térség intézménynek, nem
rendelkezünk állandó támogatókkal, úgyis fogalmazhatok: „Nem számol velünk a helyi

képviselet.” Dolgozunk, tevékenykedünk magunk és a környezetünk örömére. Tevékenységeink
állandó elfoglaltságot és munkát biztosítanak számunkra. A ház fenntartása és üzemeltetése még
a 7 szervezet közös összefogásában is nehéz feladat. Bele kell rázódnunk, meg kell ismernünk
egymást és a közösséget, ahol élünk, dolgozunk. Most már más szemszögbõl, hiszen mi is itt
raktunk fészket, itt kezdtük el a közös munkát, itt „borítjuk fel” idõrõl idõre a rendet és itt
akarunk hosszú távra berendezkedni.
Mit csinálunk mindezért? Bizakodunk és dolgozunk. Igyekszünk minél szélesebb körben
megszólítani a helyieket. Korcsoportonként, érdeklõdési körönként, stb. igyekszünk olyan
programokat és lehetõségeket biztosítani a helyieknek, hogy minél szélesebb körben, s minél
többen kerüljenek velünk kapcsolatba. Tíz év elteltével tudtunk elõször éves munkatervet,
programfüzetet készíteni, amihez igyekeztünk tartani is magunkat. Változatos és ötletes ajánlatok
születtek. Mindehhez igyekeztünk megnyerni a helyben (településrészen) mûködõ többi civil
szervezetet is. A közös munka nem várt eredményeket generált. Rendezvényeink nagy
visszhangra találtak, sokan keresik, szeretik. Ez a hagyományos közmûvelõdési feladatellátás -
mondhatnánk. Mi, azonban ezen a sikeren nem megszédülve, az eredeti célkitûzéseinket nem
feladva, mégis azt tudatosítjuk itt helyben, hogy minél több aktív, kezdeményezõ és
együttmûködõ helyi elgondolás segítõi, társszervezõi kívánunk lenni. Nem kiszolgálni, csupán

Jelenünk, és ami még hátra van

A térségi civil szolgáltató központ

Az ifjúság háza

Megalakulásunk óta folyamatosan szembesülnünk kell a civil szektor gyengeségeivel. Nem, vagy
csak nehezen tudunk megfelelni a bennünket érintõ elvárásoknak, úgy, hogy tagjaink jobbára
önkéntesek, szabad idejük egy részét áldozzák a közösségi munkára. A napi megfelelés az elmúlt
12 év alatt csak nehezebbé és körülményesebbé vált, ami a most indulók kedvét és aktivitását
jócskán ellehetetleníti. Erre a hiányra léptünk fel néhány évvel ezelõtt aktívabban. Hazai
támogatás útján sikerült egy évnyi idõtartalomra lehetõséget kaptunk arra, hogy egy munkatárs
bevonásával a kistérség civil szervezeteit és helyi kezdeményezéseit elérjük, megismerkedjünk
egymás munkáival, kidolgozzuk azt a szolgáltatási rendszert, amely szükséges a szektorbeli
munkához. A munkával teli év eredménye az a civil összefogás, mely a Komárom Környéki Civil
Társulás néven önálló jogi személyként való megjelenésével és tevékenységének beindításával
közel egy év alatt ismertté és elismertté vált a szektoron belül. A társuláson és a saját
szervezetünkön kívül további öt olyan civil szervezettel dolgozunk együtt napi szinten, akiknek
tevékenységi köre különbözõ ugyan, de a mindennapi munka helyszíneként házunkat tekintik
bázisterületnek. Az „intézmény” átadásakor együttmûködési megállapodásban rögzítettük
egymás munkájának, céljainak segítését, a partnerségen alapuló tevékenységek beindítását,
melyet a franciaországi példaként látott „MJS” mintájára közösen üzemeltetett épületben
valósítunk meg. A kezdéskor jelen lévõ öt szervezet mellé havi rendszerességgel további 6

szervezet csatlakozott, melyet alkalmanként és feladatonként további szervezetek,
kezdeményezések bõvítenek. Jelenleg – másfél évvel az épület átadását követõen – 8 fõállású
munkatárs és közel 50 önkéntes (7 szervezeti tagság) rendszeres munkája segíti az épület és a
benne folyó civil összefogás munkáját.

Valahol azt olvastam, hogy: „Az ifjúság múlandó dolog. Késõbb, más kifogást kell találnunk.” Ez a
kis gondolatfoszlány is az irányba mutat, a gyermek és ifjúsági korosztállyal végzett munka
folyamatos intenzitást, odafigyelést, és megújulást kíván. A ma ifjúsága, 12 év múlva már az
akkori idõ felnõtt – mai viszonyokban a mi – generációnk, a ma gyermekei pedig, a holnap
ifjúsága lesz. Így az a munka, amit beléjük fektetünk, rájuk áldozunk sosem azonnal megtérülõ –
hanem hosszú távú – befektetés. Talán ezért nem olyan fontos célterülete a szakpolitikának sem.
A megalakulásunk idején még gyermekként hozzánk kerülõk aktív magjából vált ki az a jelenlegi
ifjúsági korosztály, akikkel napi szinten együttmûködünk és tevékenységüket segítjük. A hosszú
ideje közös fészekben nevelkedõ, s onnan kirepült fiókák önállósulása az az egyesület – Kerecsen
Ifjúsági Egyesület – amely a fiatal korosztállyal, illetve az utánpótlással (gyermekekkel) aktívan
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szolgáltatni, hanem aktivizálni és bevonni. Nehezen értelmezhetõ ez az elgondolás ma
Magyarországon. Az emberek többsége nem szívesen, vagy egyáltalán nem vállal felelõsséget.
Nehezen mozdítható ki a megszokott, biztonságot jelentõ mindennapjaiból. Megszokta és igényli,
hogy „valaki” mindig megmondja neki, mit és hogyan kell csinálnia.
Itt tartunk most. Érdemes folytatnunk?
A Mag-ház nem csupán egy épület a benne lévõ terekkel, játékokkal. Ez egy lélekkel megáldott
isteni gondviselés eredménye. Megnyugtató kisugárzása van, melyet a gyermekek és a „tiszta”
lelkek megéreznek. Akit egyszer megérintett, annak társává, részévé válik. Nagyon sok pici baba
és gyermek jár naponta hozzánk szüleivel, nagyszüleivel. Vannak, akik csak ritkábban, de
akadnak olyanok is – szép számmal – akik napi rendszerességgel.
Van még 12 évünk. Ezek a gyerekek, addigra fiatalokká válnak. Majd õk megadják a választ
nekünk, hogy érdemes volt-e.22

Monostori Éva: Mi, Mag-unk! Civil Fórum, civil társadalmi lap IX. évf. 2. szám, 2008. április-június, 37-39. oldal.
(Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány 2008)
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