
A KÖZÖSSÉG MEGISMERÉSE1

TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓK A KÖZÖSSÉGRŐL

• Ez a módszer „kemény” adatokat szolgáltat a közösségről. Ezek az információk helyi 
könyvtárakból, önkormányzati osztályoktól, helyi kormányzati intézményektől szerezhetőek be.

Politika:

• Melyik politikai párt irányítja az önkormányzatot?

• Ki a polgármester, kik a helyi képviselők?

• Milyen politikai pártok és szervezetek működnek a közösségben?

Lakásügy:

• Milyen típusúak a helyi lakások, és hol találhatóak? (pl. önkormányzati, ingatlan, bérelt 
magánlakás, üres telek, többtulajdonosú telkek)

• Vannak-e önkényes lakásfoglalók?

Foglalkoztatás/Munkanélküliség

• Milyen jellegű ipar települt ide és hol található?

• Hány embert foglalkoztat?

• Vannak-e ipari jellegű ingatlanok?

• Milyen helyi munkanélküliségi ráta? Hogyan oszlik meg ez? (ti. férfi/nő, életkor, cigányság, stb.)

• Van szakszervezet?

Helyi közlekedés:

• Hogyan szolgálja a közösséget a közlekedés? (pl. MÁV, buszok, helyi közlekedés, taxik, stb.)

• Milyen gyakori a szolgáltatás?

Szabadidős és rekreációs tevékenységek
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• Milyen lehetőségek vannak helyben? (pl. szabadidőközpont, sport és társadalmi klubok, 
templomok, közösségi épületek)

Földhasználat:

• Hogyan használják a földet a közösségben? (pl. kereskedelmi területek, lakónegyed, ipari jellegű, 
vasút, ugar)

Népesség:

• Mekkora a közösség népessége, hogyan épül fel, és hogyan oszlik meg? (pl. társadalmi osztályok, 
életkor, nem, etnikai kisebbségek, vallás, kultúra)

Önkormányzati és más intézmények

• Melyek ezek, hol helyezkednek el, és milyen szolgáltatásokat nyújtanak? (pl. szociális 
szolgáltatások, oktatás - iskolák, ifjúsági klubok, felnőttoktatás - rendőrség, egészségügy)

• Milyen önkéntes szektorbeli intézmények és projektek, valamint közösségi szervezetek 
tevékenykednek? (civil, non-profit szervezetek)

• Hol találhatóak?

• Mi a szerepük a közösségben? Kikkel dolgoznak?

• Mennyire aktívak?

• Milyen szolgáltatásokat, erőforrásokat kínálnak?

• Milyen nem-hivatalos hálózatok működnek?

A közösség történelme:

• Olvass a közösség történelméről (pl. hogyan fejlődött, társadalmának története, stb.)

• Forgass hivatalos jelentéseket, közösségi, helyi újságokat.

• A közösség népszámlálási adatok statisztikáit.

• Látogass el más szervezetekhez is, amelyek részt vesznek a közösség életében, és olvasd át írásos 
anyagaikat és éves beszámolóikat.


