Képzés megnevezése: Közösségfejlesztő
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-7296
Időtartam: 120 óra
Célcsoport: (1) A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményeinek
(művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) dolgozói, akik az
önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a
lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében tevékenykednek.
(2) A nem kormányzati szektor saját szervezeteinek - egyesületek, alapítványok, közhasznú
társaságok –működtetése során, illetve az e szervezetek által megvalósítandó programokban
és projektekben alkalmazott közösségi munkások.
(3) Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével,
településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel, stb. foglalkozó cégei.
Belépési követelmény: érettségi
Tanúsítvány kiadásának feltétele: az órákon való részvétel, a gyakorlat teljesítése, valamint
házi dolgozat készítése, annak megvédése és beszámolás vizsga formájában az elsajátított
tudásról.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakemberek képessé válnak kezdeményezőként fellépni a lokális fejlesztési
folyamatokban, a helyi lakosság bátorításában és támogatásában a helyi cselekvési
folyamatok során.
Képessé válnak arra is, hogy információk nyújtásával, kapcsolatok szervezésével,
tanácsadással, képzések szervezésével, érdekképviselettel, közvetítő tevékenységgel segítsék
és fejlesszék a közösség életét, különböző tevékenységeit.
A szakemberek megismerik a helyi cselekvés, a demokratikus részvétel erősítésének elméleti
hátterét és gyakorlati aspektusait, módszertanát.
Képesek lesznek fejleszteni az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok
együttműködését a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között.

Képzés megnevezése: Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett
szociális és közösségi munka
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-6526
Időtartam: 60 óra
Célcsoport: Peremhelyzetű és kirekesztett egyénekkel és csoportokkal foglalkozó szociális
munkások, közösségi munkások, közösségi mentorok, közösségfejlesztők, valamint a helyi
fejlesztési folyamatok kezdeményezői, megvalósítói és a döntéshozatali folyamatok
résztvevői.
Belépési követelmény: érettségi
Tanúsítvány kiadásának feltétele: az órákon való részvétel, a szervezett tanulmányúton való
részvétel, annak tapasztalataiból dolgozat készítése és csoportos vizsgabeszélgetés
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevők megtanulják elválasztani a szegénykultúra jellemzőit az etnikai dimenzióktól,
felismerni az állami, önkormányzati szociálpolitikai ellátórendszer diszfunkcióit és a
decentralizált fejlesztési folyamatok ellentmondásait.
Megismerik a mélyszegénységben, szegregátumokban, szociális vagy etnikai gettókban,
aprófalvakban, vagy zárványtelepüléseken élő csoportok jellemzőit és ezen csoportok
helyzetére adott társadalmi, kormányzati válaszokat.
Képesek lesznek beazonosítani a szociális ellátórendszer, a különböző hivatalok és hatóságok
kirekesztő gyakorlatait, és a megfelelő eszközrendszer birtokában, az érintettek támogatása
érdekében fellépni.
Képessé válnak arra, hogy megfelelően értelmezzék a vonatkozó törvényi jogszabályi
intézkedéseket, amelyek a hátrányos helyzetű egyének és csoportok integrációját szolgálják.
Képesek lesznek meghatározni független szakmai tevékenységük szerepét, az egyéb alternatív
szociális és közösségi munka típusú megközelítési módok lehetséges alkalmazásait és
mindezek alapján cselekedni a legrosszabb helyzetben lévők befogadása érdekében.

Képzés megnevezése: Közösségi gazdaságfejlesztés
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3982
Időtartam: 24 óra
Célcsoport: Közösségfejlesztők, közösségi munkások, vidékfejlesztők, településfejlesztők. A
helyi fejlesztési folyamatok kezdeményezői, megvalósítói vagy a döntéshozatal résztvevői.
Belépési követelmény: érettségi
Tanúsítvány kiadásának feltétele: az órakon való részvétel és csoportos vizsgabeszélgetés
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevők megismerik a közösségi gazdaságfejlesztés elméleti hátterét és gyakorlati
aspektusait, a közösségi gazdaságfejlesztés hazai jogszabályi hátterét, a releváns szervezeti
formákat és az ezekhez kapcsolódó kötelezettségeket.
A szakemberek képessé válnak közösségi gazdaságtervezési tevékenységek generálására és
koordinálására, közösségi gazdaságfejlesztő folyamatok elindítására saját környezetükben.

Képzés megnevezése: Közösségi munkás
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-7998
Időtartam: 40 óra
Célcsoport: A településeken, térségekben közösségfejlesztési tevékenységet, közösségi
munkát végző, vagy erre készülő helyi emberek.
Belépési követelmény: 8 általános
Tanúsítvány kiadásának feltétele: az órákon való részvétel, és csoportos vizsgabeszélgetés
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevők megismerik a közösségi munka elméleti hátterének alapjait, főbb gyakorlati
szempontjait és módszereit.
Megtanulják azonosítani a helyi települési-közösségi problémákat; megtanulnak közösségben
/ településben gondolkodni, a problémákra közösségi megoldásokat találni.
Megtanulnak embereket megszólítani, aktivizálni, bevonni a közösségi folyamatokba.
Képessé válnak közösségi együttműködések, programok, folyamatok tervezésére,
levezetésére és lebonyolítására, valamint hosszabb, közösségi együttműködést igénylő
folyamatok (pl. közösségi tér fenntartása) koordinálására.

Képzés megnevezése: Társadalmi tervezés
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-6413
Időtartam: 24 óra
Célcsoport: Helyi aktivisták, közösségi munkások, közösségfejlesztők; civil szervezetek;
helyi döntéshozók és képviselők; szakértők és tervezők.
Belépési követelmény: érettségi
Tanúsítvány kiadásának feltétele: az órákon való részvétel, csoportos munkák megbeszélése,
szóbeli értékelése
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevők képessé válnak felismerni a közösségi tervezés helyi területeit, együttműködést
kezdeményezni és teremteni a tervezési folyamatban megjelenő szereplők között.
Megismerik a közösségi nyilvánosság és tájékoztatás eszközeit.
Képessé válnak az érdekek közösségi felismerésének elősegítésére, az ellenérdekek
ütköztetésére, feloldására.

Képzés megnevezése: Az adósságcsapda és a mélyszegénység
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-7902
Időtartam: 60 óra
Célcsoport: Szegénységben, mélyszegénységben élő emberekkel foglalkozó szociális
munkások, közösségi munkások, önkormányzati szakemberek
Belépési követelmény: érettségi
Tanúsítvány kiadásának feltétele: az órákon való részvétel, szükségletfeltárás és háztartási
napló elkészítése
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A képzés révén a szakemberek képessé válnak arra, hogy a (mély)szegénységben élő családok
pénzügyi helyzetét, családi gazdálkodását áttekintsék, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát
veszélyeztető tényezőket felismerjék, alternatívákat dolgozzanak ki a családok pénzügyi
helyzetének egyensúlyba állítására.
Megismerik a családok pénzügyi stabilitásának megteremtéséhez szükséges fő beavatkozási
formákat, és a pénzügyi tudatosság, a prevenció és a háztartások gazdálkodásának
stabilizálása területén az elmúlt években Magyarországon megtett adaptációs kísérletek főbb
eredményeit.

