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1. Közösség konferencia
Egyesületünk 2013-ban is megrendezte az alapítók emlékének szentelt éves Közösség
konferenciáját. Ebben az évben társszakmák képviselőit kértük fel arra, hogy vegyék számba, a
közösségfejlesztés milyen eszközökkel, megoldásokkal járulhat hozzá az általuk képviselt fejlesztési
területek sikeréhez. Konferenciánkon 12 szakértő mondta el gondolatait, a PPT anyagokat hamarosan
olvashatják honlapunkon (www.kozossegfejlesztes.hu). A Közösség konferencia a Nemzeti Kulturális
Alap és az Ember Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

2. eParola
Megjelent az eParola 2013. évi 4. száma, melyben beszámolunk a X. Nyári Egyetem eseményeiről,
kollégáink hajdúhadházi fejlesztő tevékenységéről, szakmai hozzászólást és könyvajánlót közlünk.
A több, mint két évtizedes múlttal rendelkező Parola c. szakmai folyóiratunk 2013. januárjától
elektronikus

formában

jelenik

meg.

Egyesületünk

létrehozta

az

eParola

weboldalát

is:

http://adattar.net/parola. Az oldalon az érdeklődők az eParola előző számait is megtalálják, azok
ingyenesen letölthetők. Amennyiben az eParola újabb számainak megjelenéséről email-ben szeretne
értesülni, igényét a weboldal Megrendelés menüpontjában jelezheti. Az eParola 2013. évi
megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

3. Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés kistelepüléseken
Egyesületünk 33 hónapos fejlesztési program lebonyolítására kapott lehetőséget a Norvég Civil
Támogatási Alap jóvoltából. Projektünknek két fő szála van: 1. a Közösségfejlesztők Egyesülete
szervezeti működésének megújítása, módszertani erőforrásközpont szerepének megerősítése; 2.
kelet-magyarországi kistelepüléseken és kisvárosok szomszédságaiban működő civil szervezeteket,

valamint informális csoportokat célzó, azok működését, illetve az általuk fenntartott szolgáltatások
működtetetését közösségi alapokra helyező fejlesztések megvalósítása.
A programban együttműködő partnereink: Dialóg a Közösségekért Egyesület (Miskolc), Életfa Segítő
Szolgálat Egyesület (Debrecen) és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete (Békéscsaba).
Projektünk jelenlegi szakaszában két fő tevékenységet végzünk: 1. kollégáinkkal való több körös
egyeztetés után összeállítjuk a szakmai-módszertani erőforrásközponttal szemben támasztott szakmai
és szervezeti követelmények listáját, illetve elkezdtük szakmai tagozati struktúránk kialakítását. 2. A
három célrégióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) meghirdettük a fejlesztési
programhoz való csatlakozás lehetőségét, a bevont szervezeteket és csoportokat január hónap
folyamán választjuk ki. E tevékenységek mellett megkezdtük honlapunk megújítását, kommunikációs
csatornáink kiszélesítését és aktivizálását.

4. Akkreditált képzéseink
2013. decemberében újabb elemmel bővült akkreditált képzéseink listája, mely így a következő
képzéseket tartalmazza:
Közösségfejlesztő

120 óra, belépési követelmény: érettségi

Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal
végzett szociális és közösségi munka

60 óra, belépési követelmény: érettségi

Közösségi gazdaságfejlesztés

24 óra, belépési követelmény: érettségi

Közösségi munkás

40 óra, belépési követelmény: 8 általános

Társadalmi tervezés

40 óra, belépési követelmény: 8 általános

Az adósságcsapda és a mélyszegénység

60 óra, belépési követelmény: érettségi

Helyi közösségi munkás

24 óra, belépési követelmény: 8 általános

Képzéseink részletes leírása megtekinthető honlapunkon (www.kozossegfejlesztes.hu).

5. Partnereink szakmai hírei
Hírlevelünkben a jövőben szeretnénk hírt adni a közösségfejlesztés és a társszakmák terén
tevékenykedő partnereink által fontosnak ítélt szakmai eseményekről, folyamatokról. Kérjük, hogy
amennyiben szeretné tájékoztatni hírlevelünk címzettjeit, az Ön által javasolt szöveget, linket küldje el
Farkas Gabriellának: farkasgabi@kkapcsolat.hu.
És végül, de nem utolsó sorban: minden kedves olvasónknak, kollégánknak, barátunknak
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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