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Helyi társadalom

• TérbeTérben (földrajzilag) jól n (földrajzilag) jól elkülönült egység.elkülönült egység.
• Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció.Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció.

Személyes kapcsolatok hálózataSzemélyes kapcsolatok hálózata
» Információs hálózatInformációs hálózat
» Helyi gazdasági viszonyokHelyi gazdasági viszonyok
» Hatalmi struktúraHatalmi struktúra



Helyi társadalom
• A helyben élők identitástudattalA helyben élők identitástudattal  

rrendelkeznek.endelkeznek.
» Közös történet, helyi hagyományok, szokások.Közös történet, helyi hagyományok, szokások.
» Helyi érvényű érték- és normarend.Helyi érvényű érték- és normarend. 
» „„Mi-tudat”Mi-tudat”

• Sajátos érdek és rétegtagoltság jellemzi.Sajátos érdek és rétegtagoltság jellemzi.
• Érdekeit képes kifejeznÉrdekeit képes kifejezni.i.



Szomszédság

• A szomszédságot mindig térben A szomszédságot mindig térben 
szemléljük, a közelben megvalósuló szemléljük, a közelben megvalósuló 
együttlétként, helyi csoportként.együttlétként, helyi csoportként.

• Szomszédsági kör: összehangolt Szomszédsági kör: összehangolt 
szomszédi viszony, melynek kiigazító, szomszédi viszony, melynek kiigazító, 
ellenőrző (kontroll) és kiegészítő szerepe ellenőrző (kontroll) és kiegészítő szerepe 
is van.is van.



Közösség

• A helyi társadalom minősége.A helyi társadalom minősége.
• Lokális és funkcionális.Lokális és funkcionális.

A közösségek a civil társadalom A közösségek a civil társadalom 
alapintézményei, a demokratizmus alapintézményei, a demokratizmus 

gyakorlóterepei, a hatalom alternatívái és gyakorlóterepei, a hatalom alternatívái és 
végül hiánypótló intézmények, vagyis olyan végül hiánypótló intézmények, vagyis olyan 

szolgáltatásokat is megszerveznek, szolgáltatásokat is megszerveznek, 
amelyeket az állam vagy nem tud, vagy nem amelyeket az állam vagy nem tud, vagy nem 

akar megszervezni.akar megszervezni.



Közösség
• A A szocializációszocializációs funkció, amelyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt s funkció, amelyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt 

tagjaiba.tagjaiba.

• A A gazdasági boldogulásgazdasági boldogulás funkciója, amellyel a közösség jövedelemszerzési  funkciója, amellyel a közösség jövedelemszerzési 
lehetőséget biztosít tagjainaklehetőséget biztosít tagjainak

• A A társadalmi részvételtársadalmi részvétel funkciója, amellyel az egyén eleget tesz a közösségi  funkciója, amellyel az egyén eleget tesz a közösségi 
élet iránti általános igénynekélet iránti általános igénynek

• A A társadalmi kontrolltársadalmi kontroll funkciója, amellyel a közösség értékeinek, normáinak  funkciója, amellyel a közösség értékeinek, normáinak 
betartására ösztönzi az egyént.betartására ösztönzi az egyént.

• A A kölcsönös támogatáskölcsönös támogatás funkciója, amellyel a közösség tagjai megvalósítják  funkciója, amellyel a közösség tagjai megvalósítják 
azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy az azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy az 
egyének önmagukban megoldhatnák azokat.egyének önmagukban megoldhatnák azokat.

(Warren, 1957)(Warren, 1957)



Részvétel
közösségi kontroll

delegált hatalom

partnerkapcsolat

megbékélés

konzultáció

információ

terápia

manupuláció



Részvétel
„A társadalmi részvétel a gyakorlatban általában 

programok, politikák kidolgozásában való közvetlen 
részvételi lehetőséget jelent a többféle társadalmi 
érdeket képviselő csoportok (érintettek) számára. 
Társadalmi részvételről akkor beszélhetünk, ha olyan 
korai fázisában van lehetősége bekapcsolódnia az 
állampolgároknak a közösségi döntési folyamatba, 
amikor még a szereplők között elképzelhető 
konszenzusos megoldás létrejötte.” 

Bela Gy. – Pataki Gy. – Valené K. Á. (2003):



Közösségi munka

• Kezdeményezés.Kezdeményezés.
• Emberek összehozása.Emberek összehozása.
• Állampolgár.Állampolgár.
• Partnerségi kapcsolat építése.Partnerségi kapcsolat építése.
• Önbecsülés növelése - szolidaritás.Önbecsülés növelése - szolidaritás.
• Érdekérvényesítő képesség Érdekérvényesítő képesség 

fokozása.fokozása.
BEAVATKOZÁSBEAVATKOZÁS



A közösségi munka társadalmi 
funkciói

• Szükségletet szenvedő emberekre ésSzükségletet szenvedő emberekre és
a reformokra irányul.a reformokra irányul.

• Döntéshozás, jogalkotás befolyásolása.Döntéshozás, jogalkotás befolyásolása.
• Alkalmazkodás mellett/helyett változás.Alkalmazkodás mellett/helyett változás.
• Érdek megfogalmazásaÉrdek megfogalmazása

  társadalmi nyilvánosság társadalmi nyilvánosság 

közösség.közösség.



Közösségi munkás szerepei és 
feladatai

• Információnyújtás.Információnyújtás.
• Tanácsadás, konzultáció.Tanácsadás, konzultáció.
• Közvetítés.Közvetítés.
• Önértelmezés segítése.Önértelmezés segítése.
• Konfliktuskezelés.Konfliktuskezelés.



Módszerek
• Feltárás – a hely főbb jellemzőinek Feltárás – a hely főbb jellemzőinek 

megismerése (statisztika, történeti, megismerése (statisztika, történeti, 
szociológiai dokumentumok).szociológiai dokumentumok).

• Helyi partnerek felkutatása - bizalom Helyi partnerek felkutatása - bizalom 
elnyerése.elnyerése.

• Interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi Interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi 
felmérés.felmérés.

• Képzés.Képzés.



1. Szakasz - Feltárás
 Történelem (Tájékozódás a szomszédság Történelem (Tájékozódás a szomszédság 

„helyi történelméről”)„helyi történelméről”)
 Meghívás (Legitimáció megteremtése)Meghívás (Legitimáció megteremtése)
 Bemutatkozás (Bizalmatlanság Bemutatkozás (Bizalmatlanság 

csökkentése)csökkentése)
 Informális beszélgetések (Félelmek, Informális beszélgetések (Félelmek, 

aggodalmak megfogalmazása)aggodalmak megfogalmazása)



2. Szakasz - Szervezés
 A probléma (A közösségi „mag” A probléma (A közösségi „mag” 
<<  nucleus nucleus >> azonosítása) azonosítása)

 A „mag” jellemzői: A „mag” jellemzői: 
 kölcsönös bizalomkölcsönös bizalom
 változtatási igényváltoztatási igény
 közös értékrendközös értékrend

 Informális beszélgetések (A „mag” kiterjesztése Informális beszélgetések (A „mag” kiterjesztése 
- újak bevonása)- újak bevonása)

 Szervezet (Szervezet kialakítása)Szervezet (Szervezet kialakítása)
 Elkötelezettség (Feladat-vállalási nyilatkozatok Elkötelezettség (Feladat-vállalási nyilatkozatok 

készítése)készítése)
 Képzés (Pl. szervezet-irányítási, közvélemény-Képzés (Pl. szervezet-irányítási, közvélemény-

kutatási ismeretekről)kutatási ismeretekről)



3. Szakasz - Viták
 Definíciók (SWOT-analízis)Definíciók (SWOT-analízis)
 Alternatívák (Brain-storming)Alternatívák (Brain-storming)
 Mérlegelés (Az előnyök és hátrányok Mérlegelés (Az előnyök és hátrányok 

elemzése)elemzése)
 Alapértékek (Közös csoport-érdekek Alapértékek (Közös csoport-érdekek 

megfogalmazása)megfogalmazása)
 Döntés (A közös probléma és a közös Döntés (A közös probléma és a közös 

lépések kiválasztása)lépések kiválasztása)



4. Szakasz - Akció
 Munkaprojekt (Apró, kis léptékű, kezdeti Munkaprojekt (Apró, kis léptékű, kezdeti 

feladatok elvégzése)feladatok elvégzése)
 Jelentések (Beszámoló az Jelentések (Beszámoló az 

eredményekről)eredményekről)
 Elemzés és kiértékelés (A projekt Elemzés és kiértékelés (A projekt 

irányítói és végrehajtói )irányítói és végrehajtói )



5. Szakasz - Új projektek
 Ismétlés (A „3-4” szakasz megismétlése Ismétlés (A „3-4” szakasz megismétlése 

komplexebb feladatokkal)komplexebb feladatokkal)
 Külső kapcsolatok (Támogató hálózat Külső kapcsolatok (Támogató hálózat 

kiépítése)kiépítése)
 A viták sokasodása (Komplexebb A viták sokasodása (Komplexebb 

feladatok - élesebb viták)feladatok - élesebb viták)
 Nyomás gyakorlása (Építő jellegű Nyomás gyakorlása (Építő jellegű 

taktikák alkalmazása)taktikák alkalmazása)
 A koalíció szükségessége (Sokféle A koalíció szükségessége (Sokféle 

csoport érdek-egyesítése)csoport érdek-egyesítése)



6. Szakasz - Folytatás
 Állandó mag (Folytatólagos/állandó Állandó mag (Folytatólagos/állandó 

csoport létrehozása)csoport létrehozása)
 Visszavonulás (A közösségfejlesztő Visszavonulás (A közösségfejlesztő 

szükségtelenné válása)szükségtelenné válása)
 A felelősség növekedése (Egyre átfogóbb A felelősség növekedése (Egyre átfogóbb 

feladatok végrehajtása)feladatok végrehajtása)



A közösség erőforrásai
(elemzési szempontok)

• Fizikai erőforrásokFizikai erőforrások
    1. Környezet (táji- és természeti 

adottságok, épített környezet, fizikai 
infrastruktúra)

     2. Tulajdon (birtokolt erőforrások – föld, 
épület, szerszám, üzem, stb.)



A közösség erőforrásai
(elemzési szempontok)

• Emberi erőforrások Emberi erőforrások 
     1. Demográfia, oktatás-művelődés-információ, 

egészségügy, munkaerő-piac, szociális helyzet.
     2. Képzettségi szint, szakértelem, tapasztalatok-

hagyományok. 
     3. Egészségi helyzet, szociális ellátottság. 

4. Oktatás- és művelődési-,  szociális szolgáltatások-, 
egészségügy helyzete.      

     5. A gazdaság ágazati szerkezete, különös tekintettel 
a szolgáltató szektorra.



Miért van szükség ilyen 
információkra?

• „érezze” a közösséget, amelyben dolgozik,
• tényszerű információkat szerezzen a közösség 

társadalmi, politikai és gazdasági összetételéről,
• megértsen bizonyos kérdéseket a közösségen belül,
• „bebocsátást” nyerjen a közösségbe,
• lássa, hogy milyen szolgáltatások és erőforrások vannak a 

közösségben (vagy melyek hiányoznak),
• tudja, hogy milyen aktív közösségi szervezetek 

működnek.



Információgyűjtési módszerek
• Tényszerű információgyűjtés,Tényszerű információgyűjtés,
• konzultáció,konzultáció,
• résztvevők megfigyelése.résztvevők megfigyelése.

„„kemény – közepes – lágy”kemény – közepes – lágy”



Módszerek – milyen 
információkat gyűjtsünk?

• Hogyan definiálja magát a közösség?
• Milyen a tagok identitása (ha van ilyen)?
• Vannak-e földrajzi határok?
• Mit tartalmaz a helyi történelem?
• Mekkora a közösség?
• Ki érzi magát a közösséghez tartozónak?
• Ki nem?
• Milyen a közösség demográfiai összetétele?
• Milyen erőforrások és létesítmények érhetőek 

el?



Módszerek – milyen 
információkat gyűjtsünk?

• Melyek az emberi erősségek, milyen humán erőforrások lelhetők 
fel?

• Milyen problémákkal, kérdésekkel néznek szembe az emberek a 
közösségben - személyesen és kollektíven?

• Hogyan áramlik az információ a közösségben és körülötte?
• Milyen hálózatok és kommunikációs csatornák léteznek?
• Milyen politikai mozgások gyakorolnak hatást a közösség tagjaira 

(gazdasági tényezők, helyi stratégia, központi törvényhozás)?
• Milyen demokratikus erők és lehetőségek léteznek a közösségen 

belül?
• Kik a befolyásos emberek?
• Hogyan látják a közösséget a külvilágban?
• Milyen konfliktusok és különbségek észlelhetőek a közösségben?



Az információk felhasználása

Meg kell osztani a közösséggel!
• Szóbeli vagy írásos jelentés
• Bemutatni a saját intézménynek 

(szolgáltatás fejlesztés)
• Bemutatni a közösség más 

intézményeinek (koordináció javítás)
rangsorolás és tervezés



Köszönöm a figyelmet!

Giczey PéterGiczey Péter

ÉLETFA Segítő Szolgálat EgyesületÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
giczey.peter@eletfaegyesulet.hugiczey.peter@eletfaegyesulet.hu

www.eletfaegyesulet.huwww.eletfaegyesulet.hu

mailto:giczey.peter@eletfaegyesulet.hu
http://www.eletfaegyesulet.hu/
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