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Mi a közösség?

• Vercseg I., Tönnies F., Csányi V., Weöres S.,

• Settlement mozgalmak

Mégis hogyan?

How to build community / Hogy építs közösséget

 Kapcsold ki a tévédet. Menj ki a házadból. Ismerd meg a szomszédaidat.

 Vásárolj helyi kereskedőktől. Kertészkedjetek együtt. Javítsd meg, míg ha 
nem is te törted össze.

 Kezdj egy hagyományt. Süss valami különlegeset és oszd meg.

 Kérj segítséget, ha szükséged van rá. Oszd meg a tudásod.

 Tudd, hogy senki sem csendes, noha sokakat nem hallanak. Dolgozz, hogy 
ezt megváltoztasd.

 …



J. Rothman modell

 A: helyi fejlesztés (Ág)

 B: társadalmi tervezés / szociálpolitika

 C: társadalmi akció (csiga futás)

A három alapmodellhez kapcsolódik a 
közösségszervezők által is használt további 
beavatkozási formák: 

 (D) közösségi szolgáltatás

 (E) érdekképviselet (advocacy).



Közösségfejlesztés

• Mozgalom és szakma – ld. Időszerűsége és kihívásai

• Célja a közösség képes legyen a megújulásra, vagy saját 
problémáinak a kezelésére

A fejlesztő folyamat

• Helyiek bevonása, elköteleződés megalapozása (busz)

• Helyi ügyek identifikálása

• Partnerek bevonása

• Megvalósítás

• Értékelés



Módszerei

• Közösségi felmérés

• Közösségi beszélgetések

• Interjú maraton

• Kérdőívek

• SWOT

• Erőforrástérkép (tanítanék-tanulnék, 
tankatalógus, tanulókör…etc)

• Közös alkotás

https://www.youtube.com/watch?v=Ni0YgiJxM1k



Terület(ei)

Közösségi gazdaságfejlesztés 

Szolidáris gazdaság

 Olyan mozgalmi gyakorlatokat jelent, amelyek 
kézzelfogható alternatívákat kínálnak a kapitalista 
világrendben érvényesülő felhalmozás rendszerével 
szemben.

 Konkrét alternatívákat, új megoldási koncepciókat 
dolgoznak ki a mindennapi élet társadalmi és ökológiai 
szempontból fenntartható újjászervezésére. (Buka és mtsai
2020)

Szociális kertek

 Olyan kertek, amelyeket kifejezetten terápiás célból hoznak 
létre pl. szerhasználók, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, 
idősek, fogyatékosok számára.

 Terápiás és gazdasági haszna egyaránt jelentős, továbbá 
oktatási, szemléletformáló, munka és fejlődési lehetőségeket 
kínál, sikerélményt ad, csökken a kirekesztés, a szegénység 
enyhítésére irányul, helyi közösségek fejlődnek, létrejön egy 
szolidaritási háló, bizalmat épít, társadalmi vállalkozások 
nőhetnek ki belőle, etc. (Forrás: carefarm.blog.hu)



„Bátorságot és reményt öntenek belénk –reményt, 
hogy ez a furcsa, ellentmondásos emberállat, amely 
egy majomszerű lényből fejlődött ki úgy hatmillió 
éve, végső soron jóravaló.” – Jane Goodall (2022:11)

Köszönöm a figyelmet!


