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Miért a közösségszervezés?
A közösségszervezés során a helyi közösség a
hatalmát
növeli
azzal,
hogy
aktívan
bekapcsolódik saját problémái megoldásába.
Azaz feltérképezi és megosztja a közösség
tagjainak életét, mindennapjait megnehezítő
problémákat, ezekre megoldási lehetőségeket
keres. Azonosítja a hatalmi intézményeket és
mindazon szereplőket, akik ezeket a megoldásokat
lehetővé tudják tenni. Olyan célszemélyeket
választ,
akikkel
tárgyalásos
úton
vagy
nyomásgyakorlással, de ha szükséges, akár a
konfliktus felvállalásával is eljuthat a kijelölt célig.

A közösségszervezés célja és lényege, hogy
állampolgárok helyi közösségei érdemben
tudják befolyásolni a helyi és regionális
döntéshozatali folyamatokat és magukat a
döntéshozókat, s ezzel saját kezükbe vegyék az
őket érintő ügyek megoldását.

Sikereinek
és
megnyert
ügyeinek
eredményeként a közösség megkerülhetetlen
tényezővé válik a döntéselőkészítésben és
döntéshozatalban.
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A KÖZösség-SZERvezés-VEZetés Program
A magyarországi civil szervezetek és közösségek élete az
elmúlt évtizedben jelentősen megváltozott. Átalakult a
külső – például jogi és pénzügyi – környezetük és ezzel
társadalmi szerepük is.

A civil szektor hatékony működéséhez és társadalmi
küldetésének betöltéséhez, s végső soron a társadalom
egészséges működéséhez azonban szükség van az olyan
aktív, mozgósítható emberekre, akik akár idejükkel, akár
fellépésükkel, („hangjukkal”), akár pénzükkel készek
részt venni a közös ügyekért végzett munkában.

Mindeközben ismertségük és elismertségük nem javult,
sőt társadalmi támogatottságuk csökkent. Mindössze egyegy nagyobb közfigyelmet kapott ügy tudta ideig-óráig a
nagyközönség figyelmét és támogatását a civil
szervezetekre irányítani.
Ugyanakkor maguknak a helyi közösségeknek az
összetartása, megtartó ereje is csökkent. A szervezetek
többsége mögül lassan kikoptak az emberek, s mind a
szervezetek, mind az egyének egyre kevesebb szerepet
vállaltak közösségeik irányításában.
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Mit kínál a KÖZ-SZER-VEZ?
A KÖZ-SZER-VEZ program első, másfél éves kísérleti
szakaszában 12 közösség kapott lehetőséget és
támogatást arra, hogy az általuk felvázolt problémákra
választ találva, azokat a közösségszervezés módszertanát
használva megoldják.

KÖZ-SZER-VEZ Programunkat a
magyarországi közösségi
kezdeményezések támogatása
érdekében indítottuk el.

A helyi fejlesztések egy intenzív és gyakorlatorientált
képzést követően 2016 júliusában indultak, melyhez
folyamatos mentori segítséget nyújtottunk szakmai
partnerünk, a Civil Kollégium Alapítvány (CKA)
támogatásával.

Az
Ökotárs
Alapítvány,
mint
alapvetően
adományozással,
támogatáskezeléssel
foglalkozó
szervezet az elmúlt 25 évben számos pályázati programot
indított és működtetett. Ezek során mindig figyeltünk
arra, hogy tevékenységünk ne csak pénzügyi
támogatásban merüljön ki, hanem annak tudatos és
fenntartható felhasználásában is segítsük a civil
szervezeteket és közösségeket, így hozzájárulva
képességeik és készségeik bővítéséhez.
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Mit kínál a KÖZ-SZER-VEZ?
A Civil Kollégium Alapítvány a nyitott, igazságos
társadalomért és erős közösségekért dolgozó civil
szervezet. A CKA a cselekedni kívánó állampolgárok és
önszerveződő közösségek segítő-fejlesztő szervezeteként
1994 óta folyamatosan alakítja a civil társadalommal
kapcsolatos programjait és tananyagait, s ezt a tudást
(képzéseken és egyéb a helyi igényekre szabott támogató
munkán keresztül) juttatja el a hátrányos helyzetű helyi
közösségek fejlesztésében dolgozó állampolgároknak,
szakembereknek.

A KÖZ-SZER-VEZ Programban a
közösségeket olyan készségek és
eszközök elsajátításában segítettük,
amelyekkel sikeresen tudják:
felderíteni a közös igényeket;
feltérképezni lehetőségeiket;
felépíteni érdekképviseletüket;

Magyarországon elsőként, 2010 óta dolgoznak a
közösségszervező módszertan hazai környezetbe való
átültetésén, és a kezdeti kísérleti terepprogramok után
immár országszerte számos településen működnek együtt
a legkülönfélébb közösségekkel, hogy azok érdemben
beleszólhassanak az őket érintő közügyekbe.

megtervezni közös cselekvéseiket;
megnyerni közös ügyeiket.
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Közösségek – Ügyek – Sikerek
A továbbiakban közösségenként egy-egy sikeres akciót, kampányt, ügyet mutatunk be a
szervezők és a helyi csoportok tagjainak tolmácsolásában.
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NŐK ÖSSZEFOGÁSA PÉCSBÁNYÁÉRT

A NŐK ÖSSZEFOGÁSA PÉCSBÁNYÁÉRT
2016-ban alakult érdekvédelmi csoport, tagjaink
pécsbányai nők. Tevékenységünk a helyi lakosok
életfeltételeinek javítására irányul, ezen belül is az óvoda
megmaradásának biztosítására, az élhető lakhatási
körülmények, a közterületek biztonságának és állagjavulásának megteremtésére, a közösség megerősítésére.
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NŐK ÖSSZEFOGÁSA PÉCSBÁNYÁÉRT
Az elmúlt másfél évben négy ügyön dolgoztunk, melyek
közül három sikerrel zárult. Ezek közül az Óvodakampány a legkiemelkedőbb.

Októberben részvételi akciókutatásba kezdtünk,
mellyel bemutattuk a csoportot a lakosságnak,
felmértük az óvodával kapcsolatos véleményeket
(támogatók,
szövetségesek
összeírása)
és
adományokat gyűjtöttünk.

A helyi óvoda közel 50 éves épületére a megépülése óta
az önkormányzat kisebb tűzoltás-jellegű javításokon kívül
nem fordított se figyelmet, se pénzt. A tető egyre több
helyen beázott, ami csapadékos időben a foglalkoztató
termek vizesedését, számtalan lavór kerülgetését és
további állagromlást jelentett – például a járófelületek
esetében.

150 helyi lakos közvetlen bevonása mellett a
gyűjtés országos figyelmet kapott, 155 000 forint
jött össze, ennek harmada a helyiektől.
Fontos volt arculatunk megteremtése is, aminek
részeként molinót festettünk, szórólapot gyártottunk,
hűtőmágnest és pólót készíttettünk.

A csoportunkból két közösségi vezető anyuka gyerekei az
óvodába járnak. Megelégelve az áldatlan állapotokat,
2016 nyarán ők hívták fel a figyelmet a problémára,
amellyel a többi tag is könnyen tudott azonosulni.

November
15-én
figyelemfelkelő
eseményt
szerveztünk az óvodában: kiállítást készítettünk,
bemutattuk a problémát, megismertettük az óvoda
profilját, láthatóvá tettük a kutatásunk eredményeit,
céljainkat,
követeléseinket,
az
adományozók
névsorát. Az eseményre meghívtuk Pál Miklós,
képviselőt
és
az
összes
megkérdezettet,
adományozót.

2016 augusztusában tartottunk először közös találkozót az
óvónőkkel és a keleti-városrészi óvodák vezetőjével.
Ekkor fogalmaztuk meg a közös célokat és főbb stratégiai
lépéseket.
Az óvónők ősszel rendszeres bejelentéseket tettek a
fenntartónál, amire azonban csak felszínes
tetőfoltozás volt az önkormányzat reakciója.
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NŐK ÖSSZEFOGÁSA PÉCSBÁNYÁÉRT
Decemberben az adományozóknak személyesen,
illetve postai úton köszönőlevelet küldtünk, melybe
belefoglaltuk
az
adományokból
megvett
linóleumpadló fényképét is.

Legfontosabb eredményeink:

 Megszüntettük a közterületeken szabadon lévő
kutyák jelentette veszélyt.

 Elértük a helyi óvoda teljes tetőfelújítását, belső

2017 elején az állandó csapadék következtében az
óvoda további beázással küzdött, az elektromos
vezetékek is vizesedni kezdtek, így több helyiségében
kikapcsolták az áramot. Ekkor fordultunk Pál Miklós
helyi képviselőhöz, valamint kértük a helyi sajtó
segítségét is. Innentől a csoport és az önkormányzat
párbeszéde rendszeres nyilvánosságot kapott – így
kaptunk először ígéretet az illetékes alpolgármestertől
a felújításra.

foglalkoztató termének padlócseréjét,
kerítésének teljes hosszában való megújítását.

 A közterületekért felelős városi cég megújította
a központi buszmegállót, és az egyik
buszfordulóba teljesen új buszmegállót
helyezett ki a kérésünkre.

 Elértük az egyik játszótér parkosítását és

Tudatosan használtuk a médiát, munkánkról másfél
év alatt 14 cikk jelent meg, ebből 5 az óvodáról.

felújításának közösségi tervezését.

+1 A Pécsbányán található Karolina-külfejtés (Pécs

2017. április 21-én elkezdték a tetőfelújítást, ami
május elejére elkészült. A területi képviselő
támogatásából megszerveztük az óvoda kerítésének
30 embert megmozgató közösségi munkával történő
újrafestését, amihez a hiányzó festéket vállalkozások
megkeresésével biztosítottuk.

tájsebe) rekultivációjának előmozdítása ügyében
lakossági fórumot szerveztünk, és életre hívtuk a
Karolina Tájsebész Érdekvédelmi Csoportot.

Facebook: Nők Összefogása Pécsbányáért
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ELEVEN GYÁL

Az ELEVEN GYÁL 2016-ban alakult civil
szerveződés. Célunk a településen tapasztalható, a
lakosság
mindennapi
életét
érintő
problémák
feltérképezése, megismerése, valamint kommunikációja
az illetékes hatóságok és a lakosság felé. Azért
dolgozunk, hogy közös megoldások szülessenek, s hogy
városunk élhetőbb legyen minden polgára számára.
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ELEVEN GYÁL
Gyálon 654 darab lámpatest hiányzik a közvilágítási
hálózatból. Vannak, amelyek elromlottak, s vannak
olyanok is, amelyeket sohasem szereltek fel. A
gyalogosközlekedés nem akadálymentes, a járdák több
helyen töredezettek, kátyúsak vagy éppen a
lámpaoszlopokat telepítették rájuk. Babakocsival, de még
gyalogosan is nehéz, néhol lehetetlen rajtuk a közlekedés.

A Gyállal foglalkozó közösségi média felületek
rendszeres használatával folyamatosan a helyi
figyelem középpontjában tartottuk az ügy alakulását.
A közvilágítás működtetésével kapcsolatban újra és
újra közérdekű adatigénylésekkel fordultunk az
önkormányzathoz és kilenc közérdekű bejelentést is
tettünk a legkritikusabb helyek állapotáról.

A „Se lámpa se járda” akciósorozatban erre hívtuk fel a
figyelmet és gyakoroltunk nyomást az önkormányzatra,
annak érdekében, hogy szüntesse meg a balesetveszélyes
szakaszokat, s hogy további lámpatesteket telepítsen.

A polgármester fogadóóráján is képviseltük a témát,
majd terepbejárásra hívtuk, ott támogató ígéretet tett.
2017 őszére a folyamatos munka felkeltette az
országos média figyelmét, két alkalommal is fő
műsoridőben foglalkozott velünk az RTL Klub.

A siker érdekében képeztük magunkat a közvilágítás
témájában.

Legfontosabb eredményeink:

Kérdőívekkel, a közösségi médián és személyes
találkozókon keresztül több száz helyi lakost vontunk
be a folyamatba.

 Mozgósítottuk a lakosokat:
o

Segítségükkel felmértük a település 149 utcájában a
közvilágítás és a járdák állapotát. Szakembereket
bevonva fénymérést végeztünk.
Figyelemfelkeltő járdafestéseket
plakátokat ragasztottunk ki.

végeztünk

o

tőlünk függetlenül is egyre többen kérdésekkel
bombázzák az önkormányzatot;
félezer ember napi szinten követi az ügy
alakulását a közösségi médián keresztül.

 Nyomást gyakoroltunk az önkormányzatra:

és

o

a települési költségvetés tervezése során
forrást különítettek el a megoldásra.

Facebook: Eleven Gyál
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CIVILVERŐCE

Zavar a füst? Tarts velünk!

A CIVILVERŐCE egy nyitott, informális civil
közösségi kezdeményezés. Célunk a helyi közösség
építése, a környezettudatos szemléletformálás és a civil
érdekérvényesítés, azaz a helyi problémák megoldásának
segítése és a közösségi ötletek megvalósítása. Olyan
Verőcét szeretnénk, ahol tényeket lehet tudni arról, mi
miért történik, ahol azt érezni: a dolgok értünk vannak.
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CIVILVERŐCE
„Szemétfüstmentes Verőcét!” kampányunkban az őszitéli időszak legfontosabb helyi témájával, az illegális
hulladékégetéssel és az általa okozott légszennyezéssel
foglalkozunk.

Eddig kb. 30 alkalommal éltünk közérdekű
bejelentéssel, legújabban pedig petíciót nyújtottunk
be az önkormányzatnak, melyet internetes felületeken
most is terjesztünk a lakosok körében.

Megbeszéléseket és nyílt fórumot hívtunk össze, az
érintettek, többek között a helyi rendőrparancsnok, a
polgármester, a Levegő Munkacsoport meghívásával.

2017. január 1-től a hulladékgazdálkodásban
szolgáltatóváltás történt, ez enyhítette a konfliktust,
mert
az
érdekérvényesítésünk
hatására
az
alapszolgáltatásnak része lett a zöldhulladék
elszállítása, így az önkormányzat mégsem oldotta fel
az avarégetési korlátozást.

Ősszel a hulladékbegyűjtés minőségét, a szelektív
gyűjtés hiányosságait és a zöldhulladék jelentette
problémákat
képviseltük
az
önkormányzati
közmeghallgatáson, ahol kérésünkre megjelent a
hulladékgazdálkodást végző vállalkozó is.

Legfontosabb eredményeink:

 Az önkormányzattal megértettük a

Télen szórólapot (kb. 1500 db-ot) juttatunk el minden
állandó lakos postaládájába és több körben plakátokat
(40+20 db-ot) helyeztünk ki a településen.

lakossággal való kommunikáció fontosságát:
lakossági tájékoztató Facebook oldalt indított.

 Újabb és újabb akciókkal folyamatosan

Elkészítettük a helyi avarégetési rendelet korábbinál
előremutatóbb változatát. Az önkormányzat ugyanis
a saját zöldhulladék-kezelési nehézségei miatt meg
akarta szüntetni az avarégetés korlátozását 2017-től.

napirenden tartjuk a problémát.

 Tájékoztató anyagokkal és közvetlen
megszólításokkal ösztönözzük a lakosságot a
közérdekű bejelentésekre.

Térségi találkozót, majd helyi kampányt indítottunk
az avarégetés helyetti komposztálás serkentésére.

Honlap: http://civilveroce.hu/
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TEGYÜNK EGYÜTT MÁTRAVEREBÉLYÉRT

Romból parkot
A TEGYÜNK
MÁTRAVEREBÉLYÉRT
munkacsoport helyi roma emberekből, döntő többségében
nőkből áll. Célunk a helyi lakosok bevonásával a
közösség megmozdítása. Összefogással és jó példákkal
megmutatjuk a helyben élőknek, romáknak és nem
romáknak, hogy értékes és erős tagjai a helyi
társadalomnak, hogy képesek változtatni, és ezáltal a
településről kialakult negatív képet is jó irányba
befolyásolhatják.
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TEGYÜNK EGYÜTT MÁTRAVEREBÉLYÉRT
Mátraverebélyt kettévágja a 21-es főút. Az egyik oldalon
szinte csak romák élnek. Ennek a településrésznek a
közepén helyezkedik el a filmszínház hajdani épületének
romja. Valaha a tér és az épület kisiparosok műhelyeinek,
üzleteknek és a Hangyaszövetkezetnek is otthont adó
nyüzsgő központ volt. Mára a terület szegregátummá, az
épület életveszélyes romhalmazzá, rágcsálók fészkévé,
kóbor kutyák tanyájává vált.

Mint kiderült, egy a Magyar Katolikus Egyházhoz
kötődő nonprofit gazdasági társaság a tulajdonos.
Többször és sikertelenül kerestük az illetékeseket,
végül Beer Miklós váci megyéspüspök segítségével
és közbenjárására sikerült felvennünk a kapcsolatot a
tulajdonos képviselőjével. A támogató hangvételű
beszélgetések azonban sajnos nem vezettek konkrét
intézkedésekhez.

Csoportunk küzdelme azért indult, hogy a tulajdonos és a
hivatalok figyelmét felhívjuk a problémára és elérjük a
rom lebontását, a terület közösségi igényekre reflektáló
hasznosítását.

A területen fennállt a fertőzés veszélye, mert az
épület tele van szeméttel, ürülékkel, állati tetemekkel,
ezért az illetékes közegészségügyi hatóságnál is
panasszal éltünk. A hatóság helyszíni bejárást tartott
és az önkormányzatnak is eljuttatott határozatukban
igazolták állításainkat.

A helyiek tájékoztatása és bevonása érdekében
aláírásgyűjtésbe kezdtünk, melynek során 400 aláírás
gyűlt össze a kezdeményezés támogatására a
közösség érdeklődésének bizonyítékaként.

A lakosság és az önkormányzat számára egy
figyelemfelhívó és tájékoztató közösségi napot
szerveztünk a terület tőszomszédságában, melyre 3040 helyi lakos el is jött.

Az aláírásokkal előbb az önkormányzathoz, majd
annak a lakossági kezdeményezést folyamatosan
elutasító
magatartása
miatt
az
illetékes
kormányhivatal Földhivatali Osztályához fordultunk
a tulajdonosok személyének felderítése érdekében.

Ezzel párhuzamosan az illetékes építésügyi hatóságot
is megkerestük, akik helyt adva kérelmünknek
szintén bejárást tartottak, melyre az önkormányzatot
és a tulajdonos képviselőjét is meghívták.

14

TEGYÜNK EGYÜTT MÁTRAVEREBÉLYÉRT
Vizsgálatukat követően az építésügyi hatóság 120
napos határidőt határozott meg az állapotok
felszámolására és ennek elmaradása esetén büntetést
helyezett kilátásba.

Legfontosabb eredményeink:

 Széles körű és aktív lakossági összefogást
alakítottunk ki – az emberek nem csak
passzívan nyomon követik az ügy alakulását,
hanem kérik és elvárják az újabb
információkat.

Az ügynek 2017 őszén sikerült megnyerni a terület
országgyűlési
képviselőjét
is,
aki
szintén
támogatásáról biztosította a csoportot, s nyilvánosan
tett ígérete szerint a kormány 90 millió forinttal
támogatja majd a park kialakítását.

 Az önkormányzatot rákényszerítettük, hogy
szakítson korábbi gyakorlatával, és vegye
figyelembe a roma lakosság igényeit is.

Céljainkról a képviselő megnyerése előtt is
tájékoztattuk a megyei napilapot - meg is jelent két
cikk az érdekérvényesítő akcióról és terveinkről,
majd a képviselő nyilatkozatát követően egy-két
napon belül közel fél tucat újabb megjelenést sikerült
elérni.

 Közösségi összefogással és tervezéssel
megoldottuk az évtizedes problémát jelentő
terület ügyét.

Ezt látva az önkormányzat is elkezdte a megoldást
keresni, így 2018-ban elindul a területrendezés.
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TEGYÜNK PARÁD KINCSEIÉRT KÖZÖSSÉG

Ilona-völgy
A TEGYÜNK PARÁD KINCSEIÉRT csoport a
településen tapasztalható közösségi megosztottság ellen
kíván fellépni a térség, és főleg a parádfürdői Ilona-völgy
turisztikai vonzerejének, természeti szépségeinek
közösségi megőrzése és együttműködésen alapuló
fejlesztése által.
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TEGYÜNK PARÁD KINCSEIÉRT KÖZÖSSÉG
A településen az önkormányzati képviselő testület 2016ban feloszlatta magát, az időközi választások pedig
tovább erősítették a hatalmi viszonyok miatt erősen tagolt
közösség csoportjainak elidegenedését.

Többször jártunk a gyöngyösi Tesco áruházban,
beszélgettünk a vásárlókkal, plakátokat készítettünk
és ragasztottunk ki, szórólapokat osztottunk.
Ekkorra már az erdészet és az önkormányzat is írásba
adta támogatását. Ezt követően az erdészet vezetőjét
elhívtuk egy terepbejárásra, ahol ígéretet tett a
veszélyes szakaszok felszámolására.

Az Ilona-völgy a térség kiemelkedő, számos helybélit és
turistát vonzó természeti értéke. Erdei gyalogútjait
azonban kidőlt fák keresztezik, hiányosak az útjelző
táblák, az esőzések pedig több szakaszon életveszélyesen
alámosták a meredélyek széleit.

A lakossági bevonás és az ügy láthatósága érdekében
a völgyben két sikeres szemétgyűjtési akciót
valósítottunk meg, és két tájékoztató kiadványt
juttattunk el minden helyi háztartásba. Továbbá a
pályázattal szerzett ismertséget felhasználva térségi
adománygyűjtő kampány előkészítésébe fogtunk.

Első lépésként az önkormányzati testületi üléseken
jeleztük a problémát, a képviselőkkel és a
polgármesterrel folytattunk beszélgetéseket.
Részben ennek eredményeképpen az önkormányzat
levélben kérte az illetékes Egererdő Zrt. segítségét,
ahonnan 2017 nyarán ígéret is érkezett két fahíd saját
költségén történő kihelyezésére.

Legfontosabb eredményeink:

 Egy ügy mentén ideiglenesen egy irányba
mozdítottuk az egyébként széttartó helyi
közösséget.

A fellelkesült csoporttal pályázatot adtunk be a Tesco
„Ön választ, mi segítünk”pályázatára, ami jó alkalmat
adott a csoport és az ügy széles körben történő
megismertetésére.

 Megmutattuk a lakosságnak, hogy széles körű
összefogással sikeresen lehet a hivatalokat és
intézményeket cselekvésre késztetni.

Facebook: Tegyünk Parád Kincseiért
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KIÚT A SUSNYÁSBÓL MUNKACSOPORT

Fiatal egyetemista és pályakezdő miskolciak vagyunk. A

KIÚT A SUSNYÁSBÓL lakossági kezdeményezést
azért indítottuk el 2017-ben, hogy Miskolc Egyetemváros
és Avas városrészei között megkönnyítsük a közlekedési
átjárhatóságot, hogy az emberek által kitaposott rossz
minőségű útszakaszok hivatalos sétánnyá válhassanak.
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KIÚT A SUSNYÁSBÓL MUNKACSOPORT
Az érintett városrészek közötti jelenlegi útszakaszok a
párperces utat jó esetben is félórásra növelik. A helyiek
által használt utak inkább ösvények, semmit gyalogos
közlekedésre alkalmas városi utak. Kiépítetlenek,
kivilágítatlanok, ráadásul síneken is keresztülhaladnak,
így fokozottan balesetveszélyesek.

Októberben tartottunk egy fórumot, melyre 15 fő jött
el, szinte minden résztvevő fiatal avasi, vagy
egyetemista. Itt ismertettük eddigi eredményeinket és
jövőbeni terveinket, aminek megtervezésébe ketten
be is kapcsolódtak önkéntesként.
Eddigi eredményeinket és ötleteinket a polgármester
és több más érintett döntéshozó részére is
megfogalmaztuk, a polgármestertől meghallgatást is
kérve az ügyben.

Annak érdekében, hogy ne csak felületes képünk
legyen a valódi lakossági igényekről, aláírásgyűjtésbe
kezdtünk. Személyes és online megkeresésekkel
együtt jóval több, mint 1200 aláíró gyűlt össze, akik
támogatásukat fejezték ki. Az aláírók szinte kivétel
nélkül avasi lakók vagy albérlők, valamint a Miskolci
Egyetem hallgatói és dolgozói közül kerültek ki,
tehát mind közvetlenül érintettek voltak.
Egy tervező grafikus önkéntes
látványterveket készítettünk.

Miskolc főépítésze, Rostás László támogatóan reagált
Legfontosabb
a megkeresésreeredményeink:
2017 októberében, de a polgármester
hivatalos válaszát még várjuk.
Összekapcsolva két városrész lakosainak
igényeit,
közös
üggyé
alakítottuk,
tudatosítottuk és széles körben ismertté tettük
a problémát.



segítségével

 Az önkormányzattal párbeszédet alakítottunk

A legforgalmasabb délutáni és kora esti
időszakokban forgalomszámlálást is tartottunk,
amiből kiderült, hogy a forgalmasabb szakaszokon
óránként 45 és 60 fő, míg a kevésbé ismert és
karbantartott úton 15-20 fő haladt át.

ki.

Facebook: Kiút a susnyásból
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HALMAJI ROMÁK CSOPORTJA

A Halmaji Romák Csoportja a helyi romákat erősíti,
annak érdekében, hogy egységes és összetartó (nem csak
romákból álló) települési közösség alakuljon ki, amely
képes problémáit megoldani, érdekképviseletét kialakítani
és ellátni.
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HALMAJI ROMÁK CSOPORTJA
Halmajon a közmunka révén a falubeli foglalkoztatottság
az elmúlt években 100%-os volt, mintegy 180-200 embert
érintett. 2016-ban azonban az érintettek megkérdezése
nélkül tervezték a létszámot felére csökkenteni.

Bár a leépítés megtörtént, a közmunkások a faluban
először, de nem utoljára felléptek jogaik védelmében. A
pozitív tapasztalatok egy erős közösségi párbeszédet
indítottak el, így a helyi roma lakosok elkezdték
megszervezni
településszintű,
állandó
érdekképviseletüket. Terveik szerint egy roma képviselőt is
bejuttatnak Halmaj Község Önkormányzatának képviselőtestületébe.

Első lépésben a közmunkabrigádok tagjait vontuk be,
munka
közben
felmértük
véleményeiket,
problémáikat. A közös munkavégzés (répaszedés,
hólapátolás stb.) alapozta meg a további bevonódást.
Második lépésben a polgármesterrel és az
alpolgármesterrel készítettünk interjút a leépítés
menetéről és miértjéről.

Legfontosabb eredményeink:

 Az

érintett helyiek közvetlen kapcsolatot
létesítettek a helyi döntéshozókkal, és
beleszóltak a róluk szóló döntésbe, felléptek
jogaik védelmében.

Ezekre alapozva elkészítettünk egy összefoglalót a
közmunka körül felbukkanó munkáltatói és
munkavállalói problémákról.

 Helyi szinten széles körben ismertté vált egy

A leépítés személyeket érintő döntéseinek
meghozatala előtt a község Közösségi Egyeztető
Fórumán az önkormányzati képviselő-testület, az
egyházak és a civil szervezetek vezetői előtt két helyi
érintett roma lakos képviselte a közmunkások
érdekeit, és szólalt fel jogaik védelmében.

sor, addig feltáratlan probléma.

 Megmutattuk,

hogy retorzió nélkül lehet
képviselni nyilvánosan a roma közösség
véleményét, lehet, sőt kell is vitázni, a
különböző véleményeket ütköztetni.
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SZILAS SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Elnyelik az autókat a kátyúk

A SZILAS SZOCIÁLIS EGYESÜLET a
Bódvaszilason és környékén élő emberek társadalmi és
szociális elszegényedése ellen fellépő segítő egyesület.
Célunk a településrészek kommunális ellátottságának
elősegítése,
szegregációjának,
leszakadásának
megakadályozása, az esélyegyenlőség növelése a
tájékoztatás és információáramlás segítése.
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SZILAS SZOCIÁLIS EGYESÜLET
A településen a legtöbbeket érintő kérdés
vasútállomáshoz vezető út járhatatlan állapota volt.

a

A levéllel párhuzamosan készítettünk egy
sajtóanyagot, melyet kiküldtük minden számottevő
médiának. Az országos TV2 televízió a település
lakóinak bevonásával riportot is készített, ami fő
műsoridőben került adásba.

Kinyomoztuk, hogy ez az útszakasz nem az
önkormányzat fenntartása alatt áll, hanem a Magyar
Közút Zrt. kezelésében van. Megkeresésünkre
írásban közölték, „hogy nincs mit tenni”, nincs
költségvetési forrásuk a felújításra.

Az országos médiafigyelem áttörést jelentett, ezután
falugyűlést szerveztünk, ahol a közútkezelő helyi
vezetője be is jelentette a felújítást. Erről később
írásban is tájékoztattak minket.

Nem hagytuk annyiban, a település teljes lakosságát
és a szomszédos (Tornanádaska és Komjáti)
településekről az utat használókat bevonva
aláírásgyűjtésbe kezdünk. A várt kb. 300 aláírás
helyett 525 gyűlt össze.

A média használata tervezett és tudatos tevékenység
volt, az országos sajtó mellett a Facebookon is
folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az ügy
állásáról.

Ezekkel megkerestük országgyűlési képviselőnket,
aki elmondta, érti, hogy mit szeretnénk, de ez nem
így működik, nem kéri az aláírásokat, azzal nem lehet
semmit elérni.

Legfontosabb eredményeink:

 A települési kérdésként kezelt ügy megoldására
térségi összefogást alakítottunk ki.

Az
elutasítások
ellenére
minden
érintett
döntéshozónak (közútkezelő vezérkara, országgyűlési
képviselő, a megyei képviselőtestület vezetői)
postáztuk az aláírásgyűjtő ívek és a vasút utcájának
teljes felújítására vonatkozó kérésünk másolatát.

 Megmutattuk,

hogy közösségi összefogással
hatékonyan befolyásolhatóak a döntéshozók.

 2017 augusztusában elkészült az útburkolat.
Facebook: Szilasi Krónika
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NYÍRBÁTORI KÖZÖSSÉGI AKCIÓ CSOPORT

A nyírbátori KÖZÖSSÉGI AKCIÓ CSOPORT,
azaz a KACS 2013-ban jött létre, 12-15 aktív roma nő és
férfi informális csoportjaként. Célunk a helyi romákat
érintő problémák felkutatása és az érintettek ösztönözése
a problémák megoldásában való cselekvő részvételre.
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NYÍRBÁTORI KÖZÖSSÉGI AKCIÓ CSOPORT
Több problémát is feltártunk, némelyeket sikeresen meg
is oldottunk. Ezek közül a legfrissebb és hosszú távon
kiemelkedő haszonnal járó ügyünk a településen élő
felnőtt romák alapfokú iskolai végzettséghez juttatása. A
probléma a tömegesen és sorozatosan elbukott
munkafelvételek vizsgálata során merült fel.

A nagyszámú aktív érintettet látva a települési
önkormányzat több szálon is segítséget kínált.
Felajánlották egy felzárkóztató képzés szervezését,
illetve a művelődési házban helyet biztosítanak a
csoport további találkozóira.
Együttműködésünk megmozgatta az eddig az ügyben
passzív Roma Nemzetiségi Önkormányzatot (RNÖ)
is. Képviselőjük (tőlünk függetlenül) kísérletet tesz a
roma értelmiségi férfiak összefogására, s további
egyeztetéseket sürget az önkormányzattal.

Annak érdekében, hogy lássuk a tényleges érintettek
körét, interjúkat készítettünk, melyek során (eddig)
60 helyi lakos jelezte igényét a továbbtanulásra.
Felmértük, az alapfokú végzettség megszerzését
támogató programok, pályázatok érhetőek el a
környéken a lakosok számára.

Legfontosabb eredményeink:

 Erőteljes közösségi összefogást alakítottunk

Felvettük a kapcsolatot a települési önkormányzattal,
az érintett munkaügyi hatósággal, oktatási
intézményekkel.

ki, amivel párbeszédet sikerült kicsikarni az
önkormányzatból.

 Tervezett, előkészített és tudatosan felépített

Ezt követően egy találkozóra hívtuk a helyi
lakosokat, az érintett hivatalokat és civileket. Az
önkormányzati, egyházi és civil szervezeti képviselők
mellett mintegy 40 érintett lakos részvételével zajlott
a találkozó.

lépésekkel sikerült a semleges települési
önkormányzatot és a KACS-ot egyfajta
ellenlábasként kezelő RNÖ-t is érdekeltté és
támogatóvá formálni.

 Elindult a települési felzárkóztatóra történő
regisztráció.

Facebook: KACS
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HAJDÚHADHÁZI FIATALOK

Integráció kerítéssel

A HAJDÚHADHÁZI FIATALOK informális
csoportban azon dolgozunk, hogy legyen aktív és hasznos
közösségi-ifjúsági élet és legyenek ennek helyet adó
közösségi terek Hajdúhadházon. Célunk a fiatalok
problémáira felhívni a figyelmet, ezért tájékoztatást és
bevonást szolgáló közösségi eseményeket szervezünk, de
ha kell érdekérvényesítő akciókkal ki is állunk az
emberekért.
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HAJDÚHADHÁZI FIATALOK
Legfontosabb tevékenységünk a város egyik játszóteréhez
kapcsolódik. Hajdúhadház az utóbbi években számtalan
fejlesztési célú pályázatot nyert, és ezek nyomán
beruházások indultak el. A város egyik legnagyobb és
legrosszabb állapotú területén 2015-ben egy szociális célú
városrehabilitációs
program
keretében
közösségi
létesítmények épültek több száz millió forint értékben.

Az aláírásgyűjtő íveket és a rajzokat szerettük volna
átadni az üzemeltetőnek, de először nem voltak
hajlandóak találkozni velünk. Csak két hónappal
később sikerült ezeket a város jegyzőjének és az
üzemeltető képviselőjének átadni, de ekkor is
elzárkóztak az általunk javasolt lakossági fórum
megtartása elől és a játszótér használatára
vonatkozóan összegyűjtött szülői javaslatok sem
érdekelték a fenntartót.

A létesítmények integrációs céllal, elsődlegesen a
területen élő szociálisan és gazdaságilag is hátrányos
helyzetben élő emberek számára épültek, azonban a
helyben lakók elmondása alapján a sportközpontot és a
játszóteret is csak belépődíj ellenében lehetett használni –
már ha a helyieknek lenne pénze erre.

A nyár során a megyei médián keresztül próbáltuk
nyilvánosságra hozni a problémát, de ez nem járt
sikerrel, ugyanakkor őszre egy országos napilapban
több cikk megjelenését is elértük. Ezt követően több
országos médium is foglalkozott velünk és az üggyel.

2017 nyarán megbizonyosodva a komplexum
zártságáról mozgósító aláírásgyűjtésbe kezdtünk,
mely során 623 érintett lakos biztosított
támogatásáról.

A K-Monitor Közhasznú Egyesületet megkeresve,
segítségükkel
közérdekű
adatigényléshez
folyamodtunk, hogy megismerjük a városvezetés
által, a beruházást lehetővé tevő pályázatban tett
vállalásokat. Ezzel a felelős magyarországi és
Európai Uniós ellenőrző szervek megkeresését
készítjük elő.

Közben „egy boldog játszótéri napon” címmel
rajzpályázatot is meghirdettünk a helyi gyermekek
körében, illetve összegyűjtöttük az érintett szülők
javaslatait a játszótér működtetéséről.
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HAJDÚHADHÁZI FIATALOK
Az erős médiafigyelem hatására az önkormányzat a
fizetősség helyett a regisztrációs belépés lehetőségét
találta
ki.
Közben
azonban
igyekszik
megfélemlítéssel elnyomni a belépési korlátok ellen
tiltakozó firtató kezdeményezést.

Legfontosabb eredményeink:

 Öszefogást alakítottunk ki a helyiek körében.
 Erős országos médiafigyelmet biztosítottunk
az ügynek.

A médianyilvánosság hatása az is, hogy ősszel az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vizsgálatot
kezdeményezett az ügyben.

 Elértük, hogy a hivatalos szervek is

elkezdjenek foglalkozni a problémával.

 Összességében az ügy széles körben ismertté

tétele megerősítő és felszabadító hatású volt a
lakosokra, mert megmutatta, hogy van
értelme kiállni magukért.

Facebook: Hajdúhadházi Fiatalok
Honlap:
https://hajduhadhazifiatalok.wordpress.com/

28

ŐRLEAKS

Busz, ami jár…

Az ŐRLEAKS érdekérvényesítő csoport többségében
Őr község lakosaiból áll. Célunk a települési nyilvánosság
megerősítése, a helyieknek fontos ügyek feltárása, az
érintettek bevonása a közös megoldások keresésébe és
magába a megvalósításba.
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ŐRLEAKS
2016 óta több problémával foglalkoztunk, s többet sikerre
is vittünk. Ezek közül a települési közérdekű adatok
nyilvánossága és a buszmenetrend megváltoztatása
emelkedik ki.

Ez a második felszólítás elérte a kellő hatást, s 2016
őszétől kezdve a képviselőtestületi adatok és
dokumentumok rendszeresen nyilvánosságra
kerülnek, továbbá 2017-ben már lakossági
tájékozató Facebook oldalt is létrehozott az
önkormányzat.

2016 előtt a települési önkormányzat honlapján nem vagy
csak hiányosan voltak megtalálhatóak a közérdekű
adatok
(pl.
pályázati
források,
sportegyesület
támogatottsága, képviselő testületi jegyzőkönyvek).

A másik ügyben a Mátészalka és három kistelepülés
(Jármi, Őr és Vaja) közötti buszközlekedés ésszerűsítése
volt a célunk.

2016 augusztusában levélíró kampányt indítottunk,
amelynek során kb. 20 levélben és közérdekű
adatigénylésben kértük a képviselő testületi
jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát vagy éppen
a jegyző e-mailcímét.

A Budapestről, Mátészalka állomásra este érkező Kraszna
Intercity vonattól nem volt csatlakozás a három település
felé, ezért más lehetőség híján télen-nyáron kettő órát
kellett várakozni.
Első lépésként 2016. decemberében menetrend
módosítási kérelemmel fordultunk a busztársasághoz.

Az elérhetőségeket és több más adatot az
önkormányzat kiadta határidőre, azonban a
jegyzőkönyveket nem tette közzé.

Ezt követően erőteljes lakossági bevonásba
kezdtünk, mémeket készítettünk és levélküldő
kampányra bíztattuk a szimpatizánsainkat, tagjainkat
és a környező település lakosait.

Ekkor jeleztük a polgármesteri hivatal felé, hogy ha
további akadályokat gördít a csoport munkája elé,
akkor
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatósághoz fordulunk.
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ŐRLEAKS
Két hónapon keresztül kitartóan küldtük a leveleket a
busztársaságnak,
amelynek
eredményeképpen
utasszámlálást rendeltek el.

Legfontosabb eredményeink:

 Erőteljes és folyamatos lakossági nyomást
gyakorlunk az önkormányzatra:
o tudatosítottuk a lakossággal történő
kommunikáció fontosságát és szükségességét;
o tudatosítottuk a lakossági kontroll meglétét;
o biztosítottuk a közérdekű adatok
nyilvánosságát.

Az utasszámlálás adatai alátámasztották a lakossági
igényeket, így a busztársaság ígéretet tett a menetrend
módosításra.
Az új menetrend 2017. március 1-vel lépett életbe,
majd amikor a térségi vasúti felújítás miatt a
vonatközlekedés
módosult,
akkor
újabb
felszólításunkra újra módosította a busztársaság a
menetrendet. Ezzel három település 6717 érintett
lakosának életét könnyítettük meg.

 Megmutattuk 3 település lakosságának, hogy a
közösségi összefogással, kitartó és tervezett
munkával gyors változást lehet elérni.

Facebook: Őrleaks
Blog: http://orleaks.blog.hu/
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Összefogás, nyilvánosság, forrásszerzés
Az eredetileg bevont 12 közösség nagyon sokféle,
igen széles társadalmi csoportot ölel fel.

A
közösségek
összekovácsolásához
nélkülözhetetlen, s így a siker szempontjából
legfontosabb, rendszeres csoportépítő és tervező
találkozók
megtartása
a
jellemzően
középosztálybeli
alvótelepülésen
hasonlóan
körültekintő
szervezést
igényelt,
mint
a
mélyszegénységben élők körében.

Van közöttük hátrányos helyzetű község
(Mátraverebély, Őr vagy Halmaj) és kisváros
(Nyírbátor).
Dolgoztunk
megyeszékhelyek
városnegyedeinek közösségeiben: kertvárosban
(Pécsbányán) és lakótelepi környezetben (Miskolc
AVAS) is. Bevezettük a módszertant budapesti
agglomerációban fekvő alvótelepülésen élő
közösségbe (Verőce) és fejlődő kisvárosba (Gyál)
is.

A nyilvánosság, a média elemeinek – legyenek azok
falusi hirdetőtáblák vagy országos televíziók –
tudatos használata kiemelten fontos volt az ügyek
sikerre
vitelénél.
Ha
van
jó
közösségi
kommunikációs stratégia, akkor a tapasztalatok
alapján nem feltétlenül igaz az, hogy a
kistelepülésen élők hátrányt szenvednének a
médiakapcsolatok kiépítése terén.

A földrajzi, gazdasági és társadalmi jellemzők, s
mutatók tekintetében nagyon vegyes a közösségek
összetétele, azonban a közösségszervezésben, a
helyben elért eredmények tekintetében mindezek
kevéssé számítottak.

Végül az érdekérvényesítő akciók és kampányok
megvalósításhoz szükséges anyagiak előteremtése
sem azon múlt, hogy milyen volt az adott közösség
gazdasági helyzete. Sokkal inkább függött attól,
hogy mertek-e kérni a csoportok, hogy tudtak,
akartak-e forrásszerzéssel foglalkozni.

Három olyan tényezőt emelhetünk ki,
melyek
mindentől
függetlenül
meghatározták a közösségek sikerességét.
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Programszintű eredmények
A KÖZ-SZER-VEZ Program 2016-2017-es kísérleti
időszakának legfőbb tanulsága, hogy a teszt sikeres volt.
Magyarországon kisközösségi keretek között a
közösségszervezés módszertana jól alkalmazható. Persze
vannak korlátai is a kisközösségbeli munkának, de
megfelelő tervezéssel, körültekintő helyi ügyválasztással
ezek előnyökké is formálhatók.

12 ügy zárult sikerrel, s ezek mellett további
kilencben zajlik még az aktív „mag”, csoport építése,
a lakossági bevonás, a problémák nyilvánosságra
hozatala, az érdekérvényesítő munka.

100-nál is több média megjelenést értek el a
közösségek. Ezek közül kéttucat országos, kb. 20
pedig regionális vagy megyei híradás volt, így
közvetlenül vagy közvetve többszázezer embert
szólítottak meg.

A helyi eredmények önmagukban is sokatmondóak, de ha
az egész programot vizsgáljuk, tudunk még mit
hozzátenni ezekhez.

3000 lakosnál is többet vontak be a személyes

12 közösségben és településen indult el a

megkeresésekkel,
interjúkkal,
felmérésekkel,
lakossági fórumokkal és közösségi eseményekkel az
első 17 hónap alatt. A csoportok sikerei így közösségi
győzelmek, melyek erősítik, s további cselekvésre
ösztönzik az embereket.

szervezés, de ennek során 20 településre terjedt ki a
lakosok bevonása – vagyis a módszertan alkalmas
közösségek hálózatának kialakítására is.

12 lelkes emberrel indult a program, mára van
12 képzett közösségszervező, s több helyen annyira
sikeres volt a helyi lakosok aktiválása és motiválása,
hogy van ahol a helyiek teljesen át is tudják venni a
folyamatok, az elindult ügyek továbbvitelét.

Minden közösségben értünk el sikereket,
melyekre lehet és kell is a jövőben építkezni.
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Tervek és tettek
Magyarországon 3200 település és sok tízezernyi
közösség található. A KÖZ-SZER-VEZ kísérleti
időszakában mindössze tizenkettő közösséggel indultunk
útnak, de a program jelenlegi eredményei is igazolják az
Ökotárs Alapítvány korábbi tapasztalatait, hogy megfelelő
módszertannal, tervezett és kitartó munkával hosszan
tartó sikerek érhetőek el.
Éppen ezért az Ökotárs Alapítványnál elkötelezettek
vagyunk a közösségi kezdeményezések támogatása iránt,
a KÖZ-SZER-VEZ Programot új közösségekkel bővülve
visszük tovább.
Ha Ön is fontosnak tartja, hogy Magyarországon egy
közösségekre épülő, működő és fejlődőképes társadalom
jöjjön létre, kérjük támogassa az Ökotárs Alapítvány
közösségi programjait, hogy minél több településen az ott
élők maguk tapasztalhassák meg ezeket a sikereket.
Az Ökotárs Alapítványról és programjairól bővebben:
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