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KÖZÖSSÉGBEN…



• korlátozott a ráhatásunk arra ami történik

• nem tudjuk meddig tart – miként ér véget

• részben passzol a korábbi élet stratégiáinkhoz

• Az egyénre/családra gyakorolt hatása nagy és 

különbözik egy „szimpla” gazdasági válságtól. Itt az 

egészségünk és a szabadságérzetünk sérült.

• Nincs biztonság érzet, több hullámban reménykedés 

és kiábrándulás

• Részben elzár bennünket azoktól akikkel „közös 

ügyünk” van

A JÁRVÁNY (KÖZÖSSÉG) ROMBOLÓ HATÁSA



• „Jelen lenni a jelenben” – nem a múlton rágódni, nem 
a jövőn aggódni – ha a jelenben cselekedni

• A megújulás képessége minden közösség alapja

• Miért fontos most különösen a közösségek segítése? 
Egyszerre sokan fognak kiszabadulni a karanténból és 
hasonló ingerekre vágynak: társas kapcsolatok 
megélése, szabadság, hasznosság, összetartozás 
érzése.

Közös célok újra fókuszálása, átkeretezése időszerű. A 
korábbi módszertanok jól adaptálhatók!

JELEN MEGÉLÉSE ÉS A JÖVŐ ÚJRATERVEZÉSE



• Sokáig nem találkozhattunk azokkal akikkel korábban volt 
„közös ügyünk”.

• Eltűnt a korábbi évek mindennapi rutinja - nem mehettünk 
oda, ahova és akkor, amikor szoktunk.

• A korábbi támogatói gyakorlatok megváltoztak
(fininszírozás, pályázati források)

• A korábbi vállalások, kötelezettségek illeszkednek-e a 
megváltozott igényekhez?

• Van-e elég önkéntes a közösség ügye mellett?

Benne van-e a helyi közösség jelenében az 
„újranyitás”?

KÖZÖSSÉGI KIHÍVÁSOK



1. kapcsolatfelvétel, a résztvevők bevonása, cselekvő 
tényezők összegyűjtése

2. a helyzet feltárása

3. a közösség véleményének feltárása

4. feladatok megtervezése, cselekvési terv készítése

5. a technikák elsajátítása, a közösségek 
megalakulása

6. a közösség külső és belső kapcsolatainak
aktivizálása

7. a munka koordinálása, a folyamatok értékelése 
és a továbblépés tervezése

A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL LÉPÉSEI



„A kulturális intézményhálózat nem csak egy-egy 

életszakaszban, hanem egész életen keresztül kíséri a 

helyieket”

…EGY ÉLETEN ÁT



KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK SZEREPE A KÖZÖSSÉGEK 

ÉLETÉBEN

• Intézményeinknek felelősségük van a helyi társadalomért 

amelyben működnek. Ismerik a közösségi hálót, a 

szomszédságot, a települési véleményvezéreket.

• Segítik a közösségi tevékenységeket, a művelődő 

közösségek működését, ösztönzik a társadalmi 

összetartozást és a közösségek kulturális 

értékteremtésben való aktív részvételét.

• Tevékenységüket a közösségek érdeklődése, igényei 

és szükségletei alapján végzik, tevékenységeik 

tervezésébe, értékelésébe a helyi közösségeket 

bevonja.



MI LESZ A RÉSZVÉTELLEL A JÁRVÁNY UTÁN?

Tájékoztatás

Kommunikáció: 
egyirányú

Konzultáció

Kommunikáció: 
kétirányú

Bevonás

Tevékenység: 
közös

Döntés: az 
intézménynél

Együttműködés

Tevékenység: 
közös

Döntés: közös

Felhatalmazás

Tevékenység: 
átadva

Döntés: a 
közösségnél



MEGLÉVŐ KÖZÖSSÉGEK ONLINE TÉRBEN

• Megosztható egymással, hogy ki, mit csinál.

• egyszerűen csak élőben láthatóak azok, „akikkel együtt 

szoktunk lenni ilyenkor”.

• Online térben szervezett, de személyes csoport 

találkozók előkészítése.

• Lehet együtt végezni a közös kedvteléseket, hobbikat -

akár új értéket létrehozva.

• Régebbi tagok is megszólíthatóak, bevonhatóak.



ONLINE JELENLÉT MÉG NEM AKTÍV CSELEKVÉS

• Az online térben jelenlét a felhasználótól kevesebb

(energiát és) elköteleződést igényel.

• Az egyirányú online tartalom megosztás még nem 

bevonás.

• A közösségi élet gyakran periodikus online térben is, 

létrejön, majd szétesik olykor csak projekt alapon, 

közös célok teljesüléséig, elköteleződés nélkül.

• Kérdés a mobilitás, hogy mennyire vonható be valaki 

egy közösségbe cselekvőként az online térből



Csongrád – Kisréti közösségi tojásfa

…NÉPSZOKÁS, KICSIT MÁSKÉNT 2021-BEN



ÚJ ERŐFORRÁSOK

• Olyanok is csatlakoztak online megmozdulásokhoz, 

akik korábban nem! Nem mindenki a téma, vagy a 

közösség miatt, csak például segít a lebonyolításban.

• Elérjük azokat akik egyébként nem szeretik maguk 

mögött hagyni az otthon kényelmét.

• A közös tapasztalat maga! A most élő generációk 

együtt élik át ugyanazt! Mindenkinek egyformán rossz. 

Mindannyiunk múltjának része lesz és ez növeli a 

közösségi kohéziót.



ÚJ ONLINE KÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA

• Milyen minőségünkben szeretnénk ezt tenni? Jó, ha mi 

kezdeményezzük?

• Milyen felmerült igényre szeretnénk reagálni és miért 

mi reagálunk erre?

• Körülhatárolható-e a célcsoport? Milyen online 

csatornán érhetőek el?

• Melyek azok a közösségek akiket kevéssé érünk el 

személyes kontakttal? Van-e már csoportjuk és ha 

igen, nyitottak-e új tagokra?

• Van-e elég időnk és kapacitásunk, felkészült 

munkatársaink a szervezéshez?



ELKÖTELEZŐDÉS EGY KÖZÖSSÉG MELLETT

• Rokonaink bárhol 

élhetnek, de a 

szomszédok mindig közel

vannak

• Mit jelent egy közösség 

aktív tagjának lenni egyéb 

szerepeink mellett

…az elköteleződés három 

pillére



KÖZÖSSÉGEK HETE

2021. MÁJUS 10. – 16.

Jelentkezés május 7-ig.

www.kozossegekhete.hu

www.cselekvokozossegek.hu

…TOVÁBBRA IS AKTUÁLIS



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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