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Közösségi munka (továbbiakban: Képzés) 

(felnőttképzési engedélyszám: E-000954/2014/D001) 
 
 

A Közösségfejlesztők Egyesülete felnőttképző intézmény (felnőttképzési engedélyszáma: E-
000954/2014) (továbbiakban: Képző), a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény 
szerint a képzésben résztvevővel (továbbiakban: Résztvevő) a képzés megkezdése előtt, a 
képzés első napján felnőttképzési szerződést köt. Az alábbi képzési tájékoztató a 
felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
A Képzést a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica megrendelésére valósítja meg a Képző, a 
"Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban" című,  
EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosítószámú projekt keretein belül. A képzést a Katolikus 
Karitasz – Caritas Hungarica a pályázati forrásból finanszírozza. A képzés a Résztvevők 
számára térítésmentes. 
A képzés egy főre jutó költsége: 105.000 Ft.-, amely tartalmazza a képzés teljes 
lebonyolítását. 

Képzés időpontja: 2021. szeptember 7 - 2021. szeptember 21.  

Képzés kezdési időpontja: 2021. szeptember 7.  Zárása: 2021. szeptember 21. 

A képzés helyszíne: Katolikus Karitász Jelenlét Pont Szent Antal Ház Téseny, közösségi terme. 

7834 Téseny, Rákóczi út 98. 

A képzés bemeneti feltétele, 8 általános iskolai végzettség. A képzésre kérjük az előzetes 
végzettséget igazoló bizonyítványt hozza magával.  
 
A képzés óraszáma: 40 tanóra, ebből elmélet 12 tanóra, gyakorlat 28 tanóra. Az elméleti és 
gyakorlati órák egymástól nem válnak el, a különválasztás a képzési módszerek 
különbözőségét jelenti.  
A megengedett hiányzás mértéke: 20%, 8 tanóra 
 
A képzés tananyagegységei: 
1.tananyagegység: Közösségiség  
2.tananyagegység: Közösségi munka lépései  
3.tananyagegység: Helyi nyilvánosság 
4.tananyagegység: A közösségi munkafolyamat megszervezése 
 

kepzes@kofe.hu  
www.kofe.hu 

Budapest, 1074 Szövetség utca 35. 
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A képzés célja és kimeneti komptenciái: A képzés alapvető küldetése, hogy a településeken 
közösségi munkát végző embereknek szemléletet adjon, és alapvető módszereket és 
technikákat ismertessen meg.   
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes lesz arra, hogy: 

- a településeken szervezett és tudatos cselekvésekbe kezdjenek a társaik bevonásával. 
- felkeltsék a közösségben a változtatás-változás iránti szükségletet, továbbá felderítsék, 

azonosítsák a közösségi kezdeményezéseket, kezdeményezőket, majd segítsék azok 
megerősödését. 

A képzésben résztvevő képes: azonosítani a helyi települési-közösségi problémákat; 
közösségben/településben gondolkodni; alkalmazni a problémákra közösségi megoldásokat; 
embereket megszólítani, aktivizálni, bevonni a közösségi folyamatokba; megfogalmazni 
közösségi együttműködések, programok, folyamatok megtervezését és levezetését. 
 
Az 1. tananyagegység ismereteinek elsajátítása során a résztvevők megismerik a közösségi 
munka kereteit, és a közösségben való gondolkodást.  A közösségi munka - 
közösségfejlesztés fogalmát, hazai történetét, intézményrendszerét. Tisztázzák az 
alapfogalmakat: közösség, település, fejlesztés, lokalitás, szomszédság, valamint a közösségi 
beavatkozás felelősségét.    
 
A résztvevő a 2. tananyagegység elvégzése után tisztába lesz a közösségfejlesztésben 
használt módszerekkel (aktivizálás, bevonás, elkötelezés). Egy település, kistérség 
megismerésével, feltárásával, a közösségi munkafolyamat során használt szerepekkel. 
Rálátásuk lesz a közösségi felmérés komplex módszerére, valamint ismeri és bemutatni 
képes a közösségfejlesztési folyamat fázisait és az ehhez kapcsolódó különböző szerepeket.    
 
 
A 3. tananyagegység végére a résztvevő képes lesz a nyilvánosság működésének 
jellemzésére, használatát megtervezni egy településen, vagy városrészben, eszközeit, és a 
hiányából fakadó problémákat feltárni. A nyilvánosság és a közösség viszonya, közösségi 
médiahasználat, vagyis a helyi média megtervezésére.  
 
 
A résztvevő a 4. tananyagegység végére betekintést kap a közösségi munka szervezésébe. 
Hogyan tudunk programot generálni, létrehozni? Forrásteremtés, ami nemcsak pénzügyi 
kereteket takar (erőforrások a településeken és azok mozgósítása, összekapcsolása a cél 
érdekében). Együttműködések (szektorok, szakmák, intézmények, települések között) 
szervezése. Hálózatok szervezésének szerepe a helyi fejlesztőmunkában.  
 
 
Oktatók: Knyihár Éva, Halmai Zsuzsa, Oláh Roland 
 
 
 
 
 
 
 



A képzés ütemezése 

1. nap 2021. szeptember 7. 

időbeosztás téma időtartam  
tanóra 

(45 perc) 

8,30 – 10,00 Közösségiség 2 óra 

10,15 – 11,45 Közösségiség 2 óra 

12,00 – 13,30 Közösségiség 2 óra 

14,00 – 15,30 Közösségiség munka lépései 2 óra 

 

2. nap 2021. szeptember 8. 

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Közösségi munka lépései 2 óra 

10,15 – 11,45 Közösségi munka lépései 2 óra 

12,00 – 13,30 Közösségi munka lépései 2 óra 

14,00 – 15,30 Közösségi munka lépései 2 óra 

3. nap 2021. szeptember 13. 

időbeosztás téma időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Közösségi munka lépései 2 óra 

10,15 – 11,45 Közösségi munka lépései 2 óra 

12,00 – 13,30 Közösségi munka lépései 2 óra 

14,00 – 15,30 Közösségi munka lépései 2 óra 

 
4. nap 2021. szeptember 20.  

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Közösségi munka lépései 2 óra 

10,15 – 11,45 Közösségi munka lépései 2 óra 

12,00 – 13,30 Közösségi munka lépései 2 óra 

14,00 – 15,30 Helyi nyilvánosság 2 óra 

 
5. nap 2021. szeptember 21. 

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Helyi nyilvánosság 2 óra 

10,15 – 11,45 A közösségi munkafolyamat megszervezése 2 óra 

12,00 – 13,30 A közösségi munkafolyamat megszervezése 2 óra 

14,00 – 15,30 A közösségi munkafolyamat megszervezése 2 óra 



A résztvevők előrehaladásukról a képzés végén adnak számot csoportos beszélgetés 

formájában a képzésen elhangzott témákról.  

A képzés sikeres elvégzésének feltétele, hogy a résztvevő a tanórákon aktívan és 

konstruktívan vegyen részt, a számonkérést, amely a záró csoportos beszélgetés megfelelő 

szinten teljesítse, illetve a hiányzása ne haladja meg a megengedett mértéket, amely 8 

tanóra. 

A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem 
jogosít. 


