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• A TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 Helyi identitás és 
kohézió erősítése projektek alapját képző 
közösségfejlesztési beavatkozásainak 
egységes módszertani alapjának 
megteremtése

• Helyi mentorálási háttér biztosítása

• Közösségi szerepvállalás erősítése

• Önkéntesség, civil társadalom megerősítése

• Közösségfejlesztés - a helyi közösségek és az 
egyének önálló cselekvési szándékának és 
képességének erősítése

• Az önkormányzatok és más helyi 
közintézmények képessé tétele az a 
közösségek befogadására, támogatására, a 
közösségi aktivitás fenntartására

• Kulturális intézmények társadalmiasítása,
közösségi szemléletű működtetése

A PROJEKT FŐ CÉLJAI



MIÉRT 

Egymás 
mellett

Szándékok

Szükségletek, 
hiányosságok

Közösen

Cselekvés

Közös érdekek 
és erőforrások



A TOP FORRÁSAIBÓL MEGVALÓSULÓ – HELYI, TÉRSÉGI 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

• Fő törekvések: közösségi tervezés 

gyakorlatának alkalmazása

• Feltételek:

- közösségi felmérés

- eredmények közös értékelése

- célok közös meghatározása

- célok közös megvalósítása



• …elsősorban települések, településrészek, térségek 
közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének 
fejlesztését jelenti, amelyben…

• …kulcsszerepe van a polgároknak és közösségeiknek, 
valamint…

• …a helyi szükségletek mértékében a 
közösségfejlesztőknek is, akiknek… 

• …bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező 
munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, 
megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS…



- Folyamat

- ami egymásra épülő tevékenységek, 
események és kisebb folyamatok 
összessége, 

- melyek fókuszában a helyi lakosok és 
az ő igényiket szolgáló intézmények 
szükségletei és erőforrásai állnak.

Cél: a kultúra alapú közösségfejlesztés

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS



A cselekedni 
szándékozók 
összegyűjtése

Kik?

Helyzetfeltárás

Miért?

Cselekvési 
szándékok, 

szükségletek 
feltárása

Mit kíván a helyi 
közösség 

megtartani, 
megőrizni, elérni?

Feladatok 
rangsorolása

Hogyan, milyen 
módon valósulhat 

meg?

A szándékokat 
megvalósító 
közösségek 

megalapítása

Ki? Kivel?

Partnerek 
megtalálása

Még kivel? 

Megvalósítás és 
koordináció

Hogyan tovább?

A közösségfejlesztés folyamatának főbb 

fázisai

9-12 hónap

Kb. 3 év, amíg a folyamatok átadhatóak és 1-2 év kell a 

megszilárdításhoz



A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS LÉPÉSEI –

TERVEZÉS

Közösségi 
interjúk

Közösségi 
beszélgetés

Közösségi 
felmérés

Közösségi 
beszélgetések

Közösségi 
cselekvési 

terv

Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele



Helyi hagyományok 
feltárása és 

felelevenítése

Közösségi 
eredmények 
bemutatása

Közösségek 
szomszédolása

Közösségi 
helyismereti 
kiállítások 

Közösségi 
találkozók 

Hagyományos és 
online civil, 

vállalkozói fórumok, 
közösségi 

rendezvények

CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

ESEMÉNYEK (NEGYEDÉVENTE MIN. 1.)

…és minden egyéb, ami a helyi tervezés során felmerül



Helyi erőforrások 
feltárása

Helytörténet, a 
mindennapok 
megörökítése

Tanulókörök 
szervezése

generációk közötti 
tudásátadás

Művelődő 
közösségek 
támogatása

Képzési fórumok

Ismeretterjesztő 
előadássorozatok

Szellemi kulturális 
örökség

CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

FOLYAMATOK (FÉLÉVENTE MIN. 1)

…és minden egyéb, ami a helyi tervezés során felmerül



A helyi nyilvánosság 
fórumainak 

megteremtése, 
meglévő fórumainak 

fejlesztése

Részvételi fórumok 
elindítása, 

működtetése, 
meglévők fejlesztése

Tájékoztató 
közösségi 

információs pont 
kialakítása

Intézmények, civil és 
egyházi szervezetek, 
gazdasági szereplők 

együttműködési 
rendszere

CSELEKVÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

FENNTARTHATÓSÁG I.

…és minden egyéb, ami a helyi tervezés során felmerül



- … szükségletek

- … értékek

- … célok elérése érdekében 

- … eredményért, erőforrásaink 

egyesítésével

- összeadódó tudással

- együttes érdekek és motivációk mentén

dolgozunk!

EGYÜTT KÖNNYEBB, HA KÖZÖS…



• http://cselekvokozossegek.hu

• http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/

• https://cskwiki.hu

Útmutatók (5 db): 

• Közösségfejlesztés:

http://cselekvokozossegek.hu/wp-

content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejles

ztes_online_20170331-1.pdf

MÓDSZERTAN

http://cselekvokozossegek.hu/
http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/
https://cskwiki.hu/
http://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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