
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS -  KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK

Az ORSZÁGÉPÍTÖT 1991 tavasza óta az ifid Kft,
a Közösségfej lesztök Egyesülete keretében működő 
vállalkozás gondozza. Szeretnénk fó vonalaiban 
bemutatni az Egyesület munkáját, mely amúgy is 
sok szálon kötődik a Kós Károly Egyesülés építé
szeinek tevékenységéhez.

A közösségek társadalmi szerepe

A közösségi munka ma nálunk a civil társadalmat, 
vagyis a demokrácia alapintézményeit kiépítő tevékeny
ség. A demokratikus intézményrendszer nem egyenlő a 
többpártrendszerrel, a helyi önkormányzatokkal, az 
emberi jogok tiszteletben tartásával, a beleszólási, 
képviseleti- és választásijogokgyakorolhatóságával, stb. 
Demokratikus társadalomban az emberek a legkülönfé
lébb közösségeken: kulturális, jótékonysági, egészség- és 
környezetvédő, önsegítö, de poliükai, sőt gazdasági
pénzügyi csoportosulásokon keresztül is érvényesítik 
akaratukat, tudásukat, aktivitásukat, kifejezik vélemé
nyüket, hozzájárulnak a társadalmi hiányok megszünte
téséhez és a közjóhoz. A  demokratikus társadalom 
formálisan és informálisan is strukturált társadalom.

A  közösségek a hatalom alternatívái. Strukturált helyi 
társadalom esetén van választási alternatíva, mint azt 
már a helyhatósági választáson tapasztaltak is visszaiga
zolták, A  vezetők sokszor éppen ebben látják a közösségi 
munka „veszélyét". Dehát a demokrácia nem a pozíciók 
örökös birtoklását jelenti. A  közösséghiány és izoláció fő 
okai éppen a kialakított függőségek erőssége és nehezen 
változtathatósága: a tulajdon elvétele; ajogi visszaélések; 
a gazdasági és politikai hatalom központosítása, össze
vonása; az iparosítás és a városokba tömörítés; az 
informális közösségi élet megszüntetése ill. valós célok 
hiányában értelmetlenné válása, stb.

Az informális közösségek hiánypótló intézmények is 
egyben. A  szüntelen változás a társadalom működésének 
velejárója, s nem véletlenszerű baleset, mint azt nap
jainkban sokan érzik. Korábbi, „beállt" állóvíz társadal
munk helyett egy sebességét állandóan fokozó társadal
mi működést érzékelünk, melyben az alkalmazkodáshoz 
felhalmozódott tudás rendre kevésnek vagy alkalmatlan
nak bizonyul, s így állandó változtatásra szorul. S 
ugyanígy az intézmények, melyek a felismert társadalmi 
hiányokat hivatottak megszüntetni, az intézmények is 
állandóan változnak, s működésük akkor kielégítő, ha 
nem is tudják tökéletesen és szinte keletkezésükkel 
egyidőben lefedni a folytonosan keletkező hiányokat, de 
rugalmasan, gyorsan, alulról rámozdulnak és megszün
tetik vagy legalábbis mérsékelik azokat. Szokatlan még 
Magyarországon, mert állami intézmények feladatmegol
dásához szoktunk, szokatlan tehát, hogy magánszerve
zet is elláthat közszolgálati funkciókat, s ezért állami
hivatalos pénzeket is kaphat, de ez a jövő és részben 
már a jelen is (gondoljunk csak arra, hogy magániskolák 
is kaphatnak fejkvótát; vagy hogy a kulturális, szociális 
vagy képzésre, gazdasági cél megoldására létrejött, 
pályázatokon induló egyesületek is közszolgálatot 
végeznek).

Ha a közösség hiánypótló intézmény és nem csak 
valami szívderítő haszontalanság, az élet sója vagy 
szolidáris szála (ez sem kevés!}, akkor a közösségek 
létrejöttének serkentése és működtetése sem luxus vagy

szívesség a hatalom részéről, hanem befektetés. Az 
önszervező közösségek egy sor olyan társadalmi problé
mát oldanak meg ingyen és gyorsan, melyeket a hatalom 
nem tud, vagy nem időben tud. vagy nem kellő mérték
ben, vagy csak nagyon drágán tud vagy tudna megolda
ni. A közösségek folyamatosan csökkentik a társadalmi 
hiányokat és fejlesztik a társadalmat, egészségesebbé és 
értelmesebbé teszik maguk és egymás életét is.

Mi a közösségfejlesztés?

A közösségfejlesztés (community development) vagy 
kőzösségszervezés (community organization) a települé
sek társadalmi fejlesztését jelenti egy bátorító, informáló, 
kapcsolatszervezö szakmai munka segítségével létrejövő 
önszervező közösségi hálózat által.

A közösségi munka korunkban a világon mindenütt, 
a fejlett ipari országokban is, bátorításra és segítésre 
szorul. A jóléti országokban az önszervezés és önkéntes
ség magas szintű kiépültsége jött már létre. Itt az állam, 
a helyi hatalom és a nagyobb szervezetek anyagilag 
támogatják a közösségi munkát, szakmai hátterét (képző 
intézmények) és fizikai terét (közösségi házak) biztosít
ják, az általuk létrehozott intézmények működését támo
gatják s az önkéntesek által termelt értéket évente 
dollármilliókban kifejezik és erkölcsileg megbecsülik. Az 
állampolgárok ismerik a közösségi munka lehetőségeit és 
problémáik megoldásánál tudatosan alkalmazzák, ill. 
tudatosan kémek fel segítő szakembereket. Léteznek 
közösségi munkás álláshelyek, általában a helyi önkor
mányzatok, de szakmai intézmények, egyetemek vagy 
közösségi központok, gyakran maguk a közösségek is 
alkalmazzák őket. A  kapcsolat hatalom és önkéntes 
szervezetek között persze itt sem teljesen harmonikus, 
hiszen az önkéntességen alapuló, legtöbbször non-profit 
NGO-(non-govemmental organizations, vagyis nem- 
kormányzati) szervezetek aktivitásukat gyakran a 
hatalom ellenében fejtik ki, mert úgy gondolják, hogy a 
mindenkori hatalom a legfőbb felelőse és oka a társadal
mi igazságtalanságoknak. A fejlett országokban gyakori 
a fejletlenebb országokat segítő önkéntes és közösségi 
támogatás, fejlesztés is. De bátorításra szorul a közössé
gi munka a harmadik világ országaiban és természetesen 
a posztszocialista államokban is, éppen mert társa
dalmaik strukturálatlanok vagy nem eléggé strukturál
tak. De még az olyan erősen demokratikus ország, mint 
Svédország sem mondhat le a közösségi munkáról, 
éspedig periódusonként más és más okokból. Vagy azért, 
mert mint pl. a 20-as években, gyorsan kell jól képzett 
tömegekre szert tennie és az állami intézményrendszer 
nem képes ilyen tömegesen képezni, vagy pl. napjaink
ban azért, mert a túlzott állami gondoskodás hatására 
tömegek váltak önállótlanná vagy közönyössé és még a 
választásoktól is távol maradnak.

A közösségi munka tevékenységi körei a mai 
magyar társadalomban

A közösségi cselekedetek — ez idő szerint — legfőképpen 
a kővetkező jelenségek ellenében szükségesek:

— strukturálatlan helyi társadalom:
— a helyi nyilvánosság hiánya;
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— a településbe zártság, az izoláltság, a „világ=a 
falu, a megye, az ország” életérzés uralkodó jellege, a 
kapcsolatnélküliség és a kiszolgáltatottság a környezet 
hatalmasainak;

— információhiány a társadalmi élet minden területén; 
a jogok és érdekérvényesítési lehetőségek ismeretének 
hiánya;

— a települések adottságainak ki nem használása, a 
tárgyi- és tudásértékek parlagon heverése, kihasználat
lansága;

— a munkanélküliség;
— a fiatalság és az értelmiség elvándorlása;
— a szociális bizonytalanság, szegénység és ellátatlan

ság;
— az infrastrukturális elmaradottság, beleértve a 

szocializációs egyenlőtlenségeket is;
— az eluralkodott apátia, az egymás iránti bizalmatlan

ság, a cselekvés értelmének megkérdőjelezése, a beletö
rődés, a közöny, a szolidaritáshiány

A  sort sajnos folytathatnánk. De azt is jelezhetjük, 
hogy eddigi tudásunk szerint milyen társadalmi szituá
ciókban tud egyesületünk segíteni;

— Az önkormányzati demokratizmus kialakulása 
Önszervező tájékozódás. tapasztalatcserék, viták kereté
ben;

— a helybeliség tudatának kialakítása, az identitás 
tartalmának tudatosítása, a lokalitás és a helyi identitás 
köré szerveződő helyi mozgalmak és közösségi cselekvé
sek beindítása;

— vállalkozások segítése (pl. valamely gazdálkodási 
forma, vállalkozás újra- vagy beindítása), az ehhez 
szükséges információk, kapcsolatok, vagyis a biztonsá
got adó háttér biztosítása; ismeretek akár képzés - 
rendszerű bevitele (szakmát adó tanfolyamok, gazdálko
dási, vállalkozási, új rendelkezések, törvények ismerete, 
stb), az egyéni döntések közös latolgatása, példák 
bemutatása, stb;

— a helyi nyilvánosságot elősegítő folyamatok. közössé
gek kifejlesztése;

— az információk társadalmi értékesülésének folyama 
tai (helyi orgánum -  újság, kábel-tévé, közösségi rádió 
stb. létesítése: információs decentralizáció, vagyis 
horizontális kapcsolatok pl. számítógéppel, stb.);

— az egyéni és közösségi művelődést-tanulást kiszolgá
ló szolgáltató rendszer kiépítése; a mindennapi élet 
minőségét fejlesztő közhasznú információk szolgáltatása 
(családdal, munkával, életmóddal, lakással, építkezéssel, 
divattal stb. kapcsolatos információk elhelyezése, stb.);

— az esztétikai környezet befolyásolása, az épített 
környezet hagyományhü és korszerű át- és visszaalakítá
sa; környezetvédő- és szépítő csoportok, stb.;

— a társas szokások felelevenítése ill. megteremtése 
(körök, klubok, egyletek, alkalmi összejárás, stb.);

— a közösségi élet és a nyilvánosság színtereinek 
kiépítése, faluházak tervezése és építése, művelődési 
otthonok társadalmiasítása, egyesületi központok 
létesítésének elősegítése, stb.

Mindez gyakran ügy vetődik fel, mint egy település
vagy településrész általános fejlesztése, mert csak a 
munka során körvonalazódnak konkrétságukban a 
tevékenységek és döntik el a folyamatban résztvevők az 
egyes lépések sorrendjét.

Módszerünk informális beszélgetésekben keresni az 
optimális megoldásokat; azokat, amelyek megvalósítá
sára a közösségben erő és szakértelem, tehát valamely 
belső erőforrás látszik. A  megvalósuláshoz információk 
bevitele, hazai és külföldi jó megvalósítások felmutatása, 
kapcsolatok kiépítésése, utazás és vendéglátás; bátorítás 
és megerősítés szükséges.

Ml van mögöttünk és mi áll előttünk?

Egyesületi munkánk előzménye egy több mint évtizedes, 
a települések társadalmi- és kulturális fejlődését segítő, 
közösségi szemléletű szakmai tevékenység, melyet az 
Országos Közművelődési Központ néhány munkatársa és 
számos művelődési ház igazgató, építész, szobrász, 
újságíró — ahogyan mi neveztük el, a Kollégium — 
fejlesztett ki a „nyitott ház" és a közösségfejlesztési 
kísérletek során, s amelyhez az évek alatt sok együttmű
ködő munkatárs, legkülönbözőbb foglalkozású ember 
csatlakozott.

E munka lényege a kezdetekkor a rehabilitáció volt: 
visszaadni elemi szinten a hétköznapi kultúra, a puszta 
együttlét jelentőségét; megismerni és felvállalni a múlt 
elvetett népi-közösségi értékeit, tudatosítani történel
münket; értékké emelni az egyéni teljesítményeket és 
mindezeken keresztül visszaadni az emberek önbizalmát, 
hitét önmagukban és másokban, hogy a települések 
alaktalan, strukturálatlan halmazokból helyi társadal
makká váljanak.

E rehabilitációs folyamat mellett egyre erőteljesebben 
kémek teret a településeken az egzisztenciális gondok. 
A  csődbement nagyvállalatok tömegesen bocsájtják el 
munkásaikat és a többség csak nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem lát önmaga számára lépéslehetöséget. A 
közösségfejlesztési munka hangsúlyai ezért ma főleg az 
üj egzisztencia megteremtéséhez szükséges információk 
a szakemberek, a kapcsolatok kiépítésére tolódtak át és 
az ehhez szükséges tanulási folyamatokat segíti.

Egyesületünk meglehet hogy egy üj szakma első 
intézménye is, tevékenységének társadalmi és mozgalmi 
jellege mellett. Az egyesületi munka ugyanis komoly 
lépéseket jelentett a szakmásodási folyamat felé, mert 
hirtelen fellépett az egymás tanításának, a szakképzés
nek és rajta keresztül a munkatársak megnyerésének, a 
hálózat építésének igénye is. Talán a mi példánkon 
keresztül is megfigyelhető egy önszerveződő folyamat 
intézményesülése, szervessé válása a társadalmi struk
túrában.

Az Egyesület 1990 óta adja ki PAROLA című negyed
éves folyóiratát a közösségépítés gyakorlati feladataival 
kapcsolatos információk továbbadására. A  hosszabb, 
elméleti jellegű tanulmányok közlése céljából megindí
totta a PAROLA füzetek című kiadványsorozatot. Ennek 
eddigi kötetei: Beke Pál: Önkormányzó társadalom 
(röpirat); Gergely Attila: Intézmények építése a helyi 
közösségekben (hazai teendők és nemzetközi tapaszta
latok a települések társadalmi -ku ltu rális fejlesztés ebe n); 
Közösségfejlesztő lelkészek (interjúk katolikus lelké
szekkel, szerk.: Vercseg Ilona); A közösségi rádiózásról 
(összeállítás a Közösségi Rádiók Európai Szövetségének 
dokumentumaiból, szerk.: Péterfi Ferenc).

Az Egyesület tevékenységének kulcsfontosságú elemei 
a közösségek közötti együttműködés szervezése, közössé
gi hálózat építése, a közösségfejlesztői szakképzés 
megteremtése. Az Egyesület felvette a kapcsolatot a 
hasonló célú nemzetközi szervezetekkel és ennek az 
együttműködésnek a keretében az Egyesület szervezi az 
ICEA (Nemzetközi Közösségi Művelődési Egyesület) 1992. 
évi európai konferenciáját.

A Közösségfejlesztők Egyesülete tervei

1. Egyesületünk, két további társalapítóval. Közösségi 
Kapcsolat néven Alapítványt hozott létre. Célja a telepü
lések gazdasági, társadalmi, kulturális életének újra
élesztése; a helyi önszervező közösségek, az Önkormány
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zatok működését szakmailag segítő programok támoga
tása.
Szeretnénk, ha mind több minket támogató bel- és 
külföldi szervezetet találnánk, hogy hálózatépítési, 
mozgalmi és szakmásodási munkánk fejlődhessen, hogy 
új módszerekkel gazdagodhassunk a társadalmi igények 
kiszolgálása és felkeltése érdekében.

2. Új és nagyon fontos terület lesz a laikusok képzése 
és a nekik nyújtandó tanácsadás. Azt tapasztaltuk, hogy 
a közösségek, ha az életre segítő szakember kivonja 
magát a munkából, vezető nélkül gyakran széthullanak. 
A  laikus fejlesztők szakmai megerősítése a civil társada
lom épülésének új és hatékony módja lehet.

3. Hasonlóan széleskörű lehetőségek rejlenek az 
önsegítő csoportok életresegítésében is. Gyakran utalják 
e munkát az egészségügy vagy a szociális munka 
területére, pedig az önsegítésnek prevenciós jellege is 
lehet —tudatos felkészülés, átképzés pl. a munkanélkü
liség megelőzésére, vagy bármely lakóhely-megóvás- 
sal-megmentéssel kapcsolatos tevékenység, stb. Bár
melyik kőzösségfejlesztési folyamat önsegítő folyamat is 
egyben, hogy itt mégis külön foglalkozunk vele, az azért 
van, mert nagy tartalékok rejlenek az azonos élethelyze- 
tü, az azonos problémákkal küzdő vagy hasonlóképpen 
veszélyeztetett társadalmi csoportok közötti kommuniká
ció megszervezésében.

4. Felkészülésünket különböző területeken folytatnunk 
kell: NGO- és emberi jogi képzések szervezése indokolt 
és nagy szükség van a már említett technikák — írásos 
elemzés és értékelés, inteijü- és videokészítés — megta
nulására is. Gondolnunk kell az utánpótlásra, minél 
több fiatal szakszerű kiképzésére is.

5. A szakmai konferenciák folytatása mindenképp 
szükséges, mert ezek a találkozások a tanulás mellett 
mindig új kapcsolatokat és hálózatunk bővítését is 
jelentik egyben. Felelősségünk van a környező országok 
és egyáltaln, a volt keleti blokk országai iránt is, ahol e 
cselekvési technikák — tudomásunk szerint — még nem 
alakultak ki. A  tudatos tájékozódás mellett kisebb 
nemzetközi konzultációk szervezésére gondolunk, melyek 
azt a tervünket is hitelesítenék, hogy vajon érdemes-e 
egy közép-kelet európai információs központ szerepét 
felvállalnunk.

6. Nagyon sokat kell még tennünk azért, hogy az 
izoláció szakmai és helyi társadalmi szinteken is csök
kenjen. További bel- és külföldi utazások, szakmai és 
lakossági cserék, konferenciákon való részvételek 
tehetnek sokat ezért, no és a nyelvtanulás, a bel- és 
külföldi képzéseken való részvétel, a külföldi szakiroda
lom olvasása, stb. Azon leszünk, hogy e tevékenység is 
terebélyesedjen.

7. Mindezeket a folyamatokat azonban csak akkor 
tudjuk érdemlegesen kezelni, ha munkánk nem csak 
szakmai, hanem mozgalmi vonatkozásával is törődünk, 
s ha ki-ki saját környezetében kiépíti a maga hálózatát, 
melyek a legkülönbözőbb foglalkozású emberek, legye
nek bár laikusok vagy szakemberek, térségük fejleszté
séért fognak össze.

A  közösségfejlesztők maguk is számos, főleg szakmai 
és egzisztenciális gondokkal küszködő emberek. A 
népművelők körében nagy az elbocsájtás, de az onnan 
kikerülők nem helyezkedhetnek el közösségfejlesztőként, 
mert még nincs őket alkalmazó intézmény és a frissen 
alakult önkormányzatok sem tudnak még erről a lehető
ségről. Nagy a bizonytalanság, mint minden más terüle
ten is. Egyesületünk ezért nem tehet mást. mint teszi a 
dolgát, olyan mértékben, amilyenben ez lehetséges és 
igyekszik mindig a szélesebbkörű segítés feltételeinek 
megteremtése irányába vinni munkáját.

A lapinformációk:
1989. áprilisában alakult az Egyesület Dombövárott, a 
Fővárosi Bíróság 356-os számon jegyezte be.
Az Egyesület csekkszámla száma: 501-09068-7 OTP 
218-98017 OTP Budapest I. Alagút u. 3. sz. alatti fiókja.

KÉRJÜK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, VEGYÉK FEL VELÜNK 
A  KAPCSOLATOT. ILLETVE TÁJÉKOZTASSÁK KÖR
NYEZETÜKBEN AZOKAT, AKIK POTENCIÁLISAN TÁR
SAINK LEHETNEK E TEVÉKENYSÉGBEN!

Az Egyesület választmánya: Beke Pál elnök: Varga A. 
Tamás ügyvezető elnök; Péterfi Ferenc és Vercseg Ilona 
ügyvezető titkárok.
Címünk: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Telefon: 201 5728, telefax: 201-5328.

A  44. MÜNCHENI kézműipari vásáron a bajor tartományi kor
mány aranyérmét nyerte el a kiállítás folymán (március 14-22) 
felépített kerti pavilon, melyet Gerle János terve alapján a nagy
kőrösi Szabó Sándor ácsmester és Tóth Dénes asztalosmester 
készítettek el. A pavilon — a kiállításrendezők felkérésének meg
felelően — a magyar organikus építészetre kívánta felhívni a lá
togatók figyelmét „A jövő műhelyei’  címet viselő kiállításon 
belül.
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