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2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3 zárás 

3. Városmegújítás - szociális város-rehabilitációs programok, közösségi tervezés városi   

   szomszédságokban – szakmai műhely 

4. Hamarosan megjelenik az eParola 2014. évi 2. száma 

5. Felnőttképzési szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vétele 

6. 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete – összegző kötet 

7. Megújítjuk szakmai levelezőlistánkat 

8. Partnereink szakmai hírei 

1. A bennünk élő hatalom – XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért 

Az idén is megtartjuk nyári egyetemünket, melyen ezúttal a hatalomról, annak megnyilvánulási 

formáiról,, a hozzá való viszonyulásainkról gondolkodunk. A négy nap fő vonalvezetése: 1. A XXI. 

század hatalmi tényezői, 2. Önrendelkezés, az erőforrásokhoz való viszony, 3. A tudás hatalom, 4. A 

szakember felelőssége, a közösség hatalma. Helyszínünk ebben az évben is a kunbábonyi Civil 

Kollégium. A nyári egyetem időpontja: 2014. július 23 – 27., a részletes programot és a jelentkezési 

lapot néhány napon belül adjuk közre. 

2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért – TÁMOP 5.1.3 
zárás 

Az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont, valamint 

a Szociális Szakmai Szövetség alkotta konzorcium befejezte négyesztendős munkáját. A projekt 

dokumentumai: a programzáró kiadvány, a közösségi tervezést segítő mini segédlet, a módszertani 

füzetek, valamint a projekten belüli terepmunkákról szóló videók megtekinthetők és letölthetők a 

www.melyszegenyseg.hu weboldalon. 

A programzárás apropóján a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai műhelyt szervezett a 

programban közreműködő szakemberek részvételével. A műhelymunka során a különböző terepeken 

felmerült közös problémákat, szempontokat kerestük és bogozgattuk, bemutattuk a Molnár Aranka, 

Peták Péter és Vercseg Ilona által írt, Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben 

c. kiadványunkat, valamint számba vettük a közösségfejlesztés és a mélyszegénység metszetében az 

elmúlt évek során felhalmozódott tudás és tapasztalatok továbbvitelének, hasznosításának 

lehetőségeit. A jövőben várhatóan a KÖFE szakmai keretein belül működő munkacsoportba 

szeretettel várjuk az érdeklődő szakembereket. Kérjük, hogy érdeklődését, részvételi szándékát 

Molnár Arankának az ari.molnar@gmail.com címen jelezze. 

http://www.melyszegenyseg.hu/
mailto:ari.molnar@gmail.com


 

3. Városmegújítás - szociális város-rehabilitációs programok, közösségi tervezés 
városi szomszédságokban – szakmai műhely 

A mélyszegénységgel foglalkozó műhelytalálkozót követően július 9-én 10.30 – 14.00 óráig 

szervezzük következő szakmai műhelyünket, melynek témája és címe: Városmegújítás - szociális 

városrehabilitációs programok, közösségi tervezés városi szomszédságokban. 

A szakmai műhelyt a KÖFE irodájában (bejárat a Szilágyi Dezső tér 5. felől) tartjuk. Kérjük, hogy 

részvételi szándékát július 4-ig Péterfi Ferencnek jelezze a peterfi@kkapcsolat.hu címen. 

4. Hamarosan megjelenik az eParola 2014. évi 2. száma 

A Parola 2014/2. számában két, szakmai figyelemre méltó cikket adunk közre. Az egyik a Civil 

Szemlében e hónapban megjelenő cikk másodközlése, melyet Peták Péter, Sebály Bernadett, Varga 

Máté és Vojtonovszki Bálint írt Közösségszervezés hazai pályán címmel. 

Másik cikkünk részleteket közöl a Molnár Aranka, Peták Péter és Vercseg Ilona által Közösségi 

lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben - Önszerveződés és szakmaközi együttműködés 

címmel írt módszertani útmutatóból, mely a "Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért program szakmai koordinációja" program keretében (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) 

készült és jelent meg 2014 májusában. 

5. Felnőttképzési szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vétele 

Az új felnőttképzési törvény előírásaihoz alkalmazkodva Egyesületünk megújítja felnőttképzési 

engedélyeit, illetve újraértelmezi a felnőttképzés területén való helyzetét, lehetőségeit, feladatait. Egyik 

első lépésként szakmai programkövetelmény javaslatot dolgoztunk 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. 

6. 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete – összegző kötet 

Egyesületünk negyedszázados működésének alkalmából összegző kötetet jelentetünk meg, melyet a 

2014. évi Közösség konferencián mutatunk be. A kötetben igyekszünk minél teljesebb képet adni az 

Egyesület születésének körülményeiről, társadalmi közegéről, 25 éves munkánk elvi hátteréről, 

gyakorlatáról, kollégákról, együttműködő szervezetekről. Kérjük, hogy akinek közérdeklődésre is 

számot tartó, nyilvánosságra hozható fotó, vagy egyéb dokumentum van a birtokában, és szívesen 

felajánlja digitalizálásra, illetve megjelentetésre, jelezze Farkas Gabriellának a 

farkasgabi@kkapcsolat.hu címen. 

7. Megújítjuk szakmai levelezőlistánkat 

Egyesületünk megújítja szakmai levelezőlistáját (mely nem azonos a hírlevél címzettjeinek listájával). 

Szakmai levelezőlistánkon a szorosabb értelemben vett szakmai diskurzusban részt venni kívánó 

szakemberek jelenlétére és részvételére számítunk. Korábbi két levelezőlistánkat június 30-án 

megszüntetjük. Kérjük, hogy amennyiben föl kíván iratkozni szakmai levelezőlistánkra, szándékát, 

email címének megadásával jelezze Farkas Gabriellának a farkasgabi@kkapcsolat.hu címen. 

mailto:peterfi@kkapcsolat.hu
mailto:farkasgabi@kkapcsolat.hu
mailto:farkasgabi@kkapcsolat.hu


8. Partnereink szakmai hírei 

A TESZE – Tegyünk a szegénység ellen program 2014. június 24-én 13.30 – 19 óráig tartja TÁMOP 

5.1.3 projektjének zárókonferenciáját Göncön. A részletekről a Dialóg Egyesület honlapján 

tájékozódhatnak.  

A Zöld Kör – ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület konzorciumában zajlott TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-

0021 - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program záró 

konferenciáját tartották meg Olaszliszkán 2014. május 30-án. A 93.685.602 Ft összegű projekt 2011. 

november 1. – 2014. május 31. között zajlott Kenézlőn, Vajdácskán, Bodrogolasziban, 

Sárazsadányban, Vámosújfaluban, Olaszliszkán és Szegiben. A program célja egy, a 

közösségfejlesztő, a szociális és a vidékfejlesztő szakmák együttműködésében komplex projektet 

megvalósítása volt, melynek során a mélyszegénységben élők életkörülményei javulhatnak.  

Hamarosan indul a miutcank.hu, Magyarország első lakóközösség-építő (szomszédságépítő) 

weboldala, amit a közösségi munkában érdekeltek figyelmébe ajánlunk.  Az oldal 1 éve készül, és ha 

minden jól megy, június végén néhány teszt helyszínen elindul a működtetés. Az egyik ilyen helyszín 

Újpalotán a Zsókavár utcai szomszédság, Egyesületünk egyik terepmunkájának színtere, lesz. Kérjük, 

hogy további információkért látogassa meg a www.miutcank.hu weboldalt, illetve kövesse a 

Miutcánk.hu-t a Facebookon. Amennyiben úgy gondolja, hogy az ön lakóközössége is csatlakozna a 

tesztkörnyékek közé, írjon Szabó Dávidnak az info@miutcank.hu email címre. 

 

A hírlevelet összeállította: Farkas Gabriella (farkasgabi@kkapcsolat.hu) 
Felelős kiadó: Kovács Edit, elnök (kedit@kkapcsolat.hu) 

http://www.dialogegyesulet.hu/index.php/projektjeink/tesze
http://www.miutcank.hu/
mailto:info@miutcank.hu
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