
58

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Horizont

Gulyás BarnabásGulyás Barnabás

Közösségemen innen és túl

1 A fi atalok és döntéshozók közötti olyan kommunikációs csatorna, amely segíti a döntéshozókat a fi atalok véleményeinek 
megismerésében. Ez a kezdeményezés az európai uniós döntésekkel kapcsolatban indult el. A folyamatról bővebben: www.
szoljbele.hu (dióhéjban: az aktuális EU elnökséget betöltő trió országok határozzák meg a főbb témáját a strukturált pár-
beszéd folyamatának, ezt követően nemzeti és európai konzultációs folyamatok kerülnek megvalósításra, amelyet mindkét 
szinten különböző – általában – civil partnerségek fognak össze és koordinálnak. A  folyamata végén a döntéshozók és a 
fi atalok képviselői az EU ifj úsági konferencián összegezik a tapasztalatokat.)

A  Gyermek- és Ifj úsági Önkor-

mányzati Társaság 2016. február 1. 

és 2017. június 30. között valósítja 

meg RÉszreVétel projektjét az Eu-

rópai Bizottság Erasmus+ Fiatalok 

Lendületben Programja támoga-

tásával. A  Társaság egy húsz éves 

civil szervezet, amely a fi atalok 

állampolgári nevelését tűzte ki cé-

lul, valamint közvetíti számukra a 

demokratikus magatartásformákat. 

Gyermek- és Ifj úsági Önkormány-

zati Társaság tagjai között számos 

terepen dolgozó szakember van; 

az általunk is felismert közösségek 

hiányát érzékelve alkottuk meg a 

RÉszreVétel projektet (a  további-

akban: RÉV), amelynek célja a fi a-

talok és közösségeik megerősítése, 

valamint fenntartható közösségek 

tervezése döntéshozók és szakem-

berek bevonásával. A  projekt kap-

csolódik a strukturált párbeszéd 

folyamatához1 is. Jelen cikkben 

arra vállalkozom, hogy bemutas-

sam azt az elsősorban képzési és 

közösségszervező folyamatot a 

RÉV programján belül, amelybe 

végül 32 település ifj úsági csoport-

ját vontuk be. A  cikkben helyet 

kapnak a megvalósítással kapcso-

latos kihívások, szakmai dilemmák, 

a  közösségek megerősítésének 

nehézségei civilként szemszögből, 

illetve az kapcsolódó szakmai ha-

tárok és szerepkonfl iktusokra is 

kitérek.

Mire vállalkoztunk?

A  RÉV nem egyszerű vállalása 

a Társaságnak. Célszerű már az 

elején leszögezni, hogy az indít-

tatást nem csupán a szervezetben 

aktív szerepet betöltő emberek 

motivációja adta, hanem a terepen 

tapasztalt – a gyermekönkormány-

zatoktól is visszajelzett – hiányok 

és szükségletek. Országos ernyő-

szervezetként egy katalizáló fo-

lyamat beindítására vállalkoztunk, 

amelyben a közösségfejlesztésnek, 

mint szakmának bizonyos kereteit 

tartottuk meg. A  csoportok jelent-

kezése saját motivációjuk, szükség-

leteik és akaratuk alapján történt; 

a  helyi igények és szükségletek a 

csoportoknak saját maguk felelős-

sége maradt; a  beavatkozás mér-

téke azonban nem klasszikusan 

fejlesztői. Mindinkább egy közve-

tett beavatkozást terveztünk meg. 

A  jelentkező csoportokból 1-2 főt 

kértünk arra, hogy vegyen részt az 

általunk szervezett, három alka-

lomból álló, többnapos képzéseken. 

A képzések 2016 nyári időszakában 

valósultak meg, és annak ellenére, 

hogy ez volt a legnagyobb hátrá-

nyunk, a  csoportok által delegált 

fi atalok egy-két kivételtől eltekint-

ve végig részt vettek a képzéseken. 

A  hátrány természetesen amiatt 

adódott, hogy részint a nyári szün-

idő miatt a csoportok aktivitása 

egyébként is megapad; másrészről 

sokan már jó előre megtervezték 

vakációjukat, pihenésüket. Érv-

ként mégis az szólt a nyári kurzus 

mellett, hogy az összesen 11 napot 

felölelő képzésnek a terjedelme az 

iskolai időszakban túlzó terhet je-

lentett volna a fi ataloknak, hiszen 

nehezen lehet megoldani ilyen 

mennyiségű távolmaradást a taní-

tástól. A képzéseket két helyszínen, 

régióban valósítottuk meg. Alap-

vető fontossága volt annak, hogy 

milyen helyszínt találunk a képzé-

seknek. Ennek oka nem csupán az, 

hogy a képzési program legtökéle-

tesebb megvalósulása következhes-

sen be, hanem az is, hogy a résztve-

vőknek a helyszínre történő eljutás 

ne legyen nagy nehézség. Szándé-

kosan választottuk Budapest mel-

lett a másik képzési helyszínnek 

Zalabért, amely egy 1000 fő alatti 

település Zala megyében, és a vi-

szonylag jól megközelíthető faluk 

közé sorolható. Zalabérre elsődle-
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gesen a nyugat-magyarországi cso-

portok képviselőit vártuk, valamint 

a dél-magyarországi csoportok kö-

zül is megjelentek ketten. A képzés 

résztvevői csoportjainak alakulásá-

ról – külön pontban – részletesen 

kitérek a későbbiekben.

A vállalás ezen túlmenően arra 

vonatkozott, hogy a közösségfej-

lesztés alapelveire hagyatkozva ké-

pezzük a csoportok fi atal képvise-

lőit. A részvétel és a közösség elveit 

fi gyelembe véve terveztük meg a 

képzést, ügyelve arra, hogy mindez 

informális, nem túlságosan száraz 

kereteken belül történjen. Figyel-

met fordítottunk arra is, hogy a 

képzésekkel a csoportok képvise-

lőinek a képessé tételére (ún. em-

powerment) fókuszáljunk, hiszen a 

beavatkozás kezdeményezői ők ma-

guk lesznek a saját közösségükben. 

Mindez egyben fokozott felelős-

séget jelent számunkra – túl azon 

az általános és örök szakmai fele-

lősségen, amelyet képzőként ma-

gunkra vállalunk bármely program 

esetén. A képessé tétel mellett egy-

fajta szemléletformálás is a céljaink 

között szerepelt, mivel a nem-for-

mális nevelésben elengedhetetlen 

az egyén szerepe a saját tanulása 

és fejlődése érdekében. Emiatt ki-

emelt fi gyelmet szántunk az egyé-

nek fejlődésére és a nem-formális 

tanulással való megismerkedésre is.

A kép zések résztvevői

A  képzésekre alapvetően 16-30 

év közötti fi atalokból álló, legalább 

8-10 fős csoportok jelentkezését 

vártuk, akiktől azt kértük, hogy 

maguk közül delegáljanak 1-2 főt 

a képzésekre, akik mindhárom 

alkalommal részt tudnak venni. 

A  párokat azért tartottuk megfele-

lőnek, mivel így az egyik fél távol-

maradása esetén is továbbadha-

tóvá válik a képzésen megszerzett 

információ és tudás, másrészt bi-

zonyos szempontokból párokban 

dolgozva könnyebbnek tartjuk a 

helyi szintű jövőtervezés megvaló-

sítását is. A képzéseken összesen 55 

fő vett részt, akik közül a legfi ata-

labb valóban 16 éves középiskolás 

fi atal volt, a  legidősebb pedig 31 

éves. Hátterüket tekintve elmond-

ható, hogy sokan érkeztek olyan 

földrajzi szempontból nem a leg-

kedvezőbb helyzetű településről, 

ahol a lakosság nagyon kis lélek-

számú, a munkalehetőségek száma 

rendkívül alacsony vagy egyáltalán 

nem elérhető. Másik hátrányos 

szempont a közösségek hiánya a 

településeiken, az összetartozás 

érzésének hiánya a fi ataloknak is 

érzékelhető negatívum volt. A kép-

zéseken résztvevők között ennél-

fogva egyaránt megtalálható volt, 

a párutcás, néhány száz lelkes falu 

és a több tízezres megyeszékhe-

lyek képviselői is. A  nem-formális 

neveléssel a képzésen részt vevők 

közül kevesebb, mint 10% találko-

zott a programunkat megelőzően. 

Erre egyrészt fel voltunk készülve, 

másrészt azonban hatalmas meg-

lepetést és tanulási lehetőséget is 

okozott számunkra az, hogy való-

jában a formális oktatáson kívül 

kevés dolgot ismernek a fi atalok. 

Az ország több részéről érkezett 

fi ataloknak szinten teljesen idegen 

volt az, hogy órákat szánunk az is-

merkedésre, frusztrálónak tűnt a 

körben ülés, vagy éppen az, hogy 

bárki megszólalhat, és elmondhat-

ja a véleményét. (Ezekről a tapasz-

talásokról részletesebben külön 

részben számolok be.) Külön öröm, 

hogy talán a leginkább sokszínű 

csoportok képviselői jelentek meg. 

Volt közöttük modern táncoktatás-

sal foglalkozó csoport, helyi ifj úsági 

klub, fi atalok informális csoportja, 

települési korosztályi érdekképvise-

lettel foglalkozó szervezetek, vallási 

közösségek ifj úsági csoportjai, szol-

gáltatást nyújtó ifj úsági szerveze-

tek, hátrányos helyzetű fi atalokkal 

foglalkozó szervezetek, stb. Mind-

ez a sokszínűség olyan egyedisé-

get adott a képzéseknek, amelynél 

nem is kívánhattunk volna jobbat. 

A résztvevők háttere miatt nem volt 

kérdés, hogy a többféle perspektíva 

alapvetően fontos minden helyzet 

jobb megértéséhez kapcsolódóan.

A kép zés célja és az al-
kalmazott módszerek

A  RÉV projektbe bevont ifj ú-

sági csoportok aktív részvételével, 

olyan helyi jövőtervező műhelye-

ket kívánunk létrehozni, amelyek 

együttes célja, hogy a település 

fenntarthatóságát növelje; a  közös-
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ség életkörülményeinek minőségi 

javulását eredményezze. A  cso-

portokat arra kértük, hogy dele-

gáljanak a képzésekre aktív szer-

vezőket, vezetőket (ideális esetben 

2 fő/közösség), hogy a fejlesztésre 

és beavatkozásra felkészítsük őket. 

A  képzés hozzájárult a résztvevők 

személyes kompetenciáinak – kü-

lönösen a kommunikációs, szer-

vezői, vállalkozói, kezdeményező, 

problémamegoldó – fejlődéséhez. 

A  részvételük által képessé válhat-

tak a projektszemlélet elsajátítás-

hoz és gyakorlati alkalmazásához, 

valamint alkalmazni településükön 

a strukturált párbeszéd módszerét 

döntéshozókkal együttműködve. 

A  résztvevők megismerkedtek a 

fenntartható közösségek létreho-

zását elősegítő módszertani kere-

tekkel (Egan kereke; deliberáció, 

helyi nyilvánosság és társadalmi 

részvételt erősítő folyamatok) és a 

képzések után, annak hatására azo-

kat alkalmazni képesek a saját kö-

zösségeikben.

A  képzések keretei és menet-

rendje mindkét helyszínen azonos 

volt, azonban bizonyos mértékben 

a mélysége egy-egy témának vál-

tozott, lévén, hogy a résztvevők 

ugyanolyan alakítói a programnak, 

mint maguk a képzők. A program 

ilyetén rugalmassága szimpatikus 

és befogadó jelleget adott a részt-

vevőknek. A  képzők felelőssége 

természetesen adott volt arra vo-

natkozóan, hogy ne maradjon ki 

semmi olyan téma, információ, 

amely „átadandó”. Az, hogy az át-

adás milyen módszerrel történt 

végül, a  résztvevői csoport és az 

egyének igényein alapult. Emiatt 

számomra, mint képző számára 

nehezen is összehasonlítható a két 

résztvevői csoport, és a két folya-

mat, hiszen mindkettőt merőben 

más csoport- és normarendszer 

jellemezte, s  emiatt komoly kihí-

vást jelentett adaptálni egy-egy 

helyzetet.

2 Letölthető: http://www.citized.info/pdf/commarticles/ASC%20MAKING%20PLACES.pdf

A  képzéseket egymásra épített 

alkalmakból állítottuk össze. Az 

első képzés zömmel a közösséggé 

való formálódásra koncentrált, va-

lamint a projektben rájuk váró fel-

adatok tisztázására. A  négynapos 

képzés során fele-fele arányban 

foglalkoztunk azzal, hogy a csoport 

összekovácsolódjon, ugyanakkor 

viszont megismerje a szerepeket, 

a  szereplőket, a  fogalmakat, a  fel-

adatokat és felelősségi köröket. A jó 

hangulatot azok a jégtörő, ener-

gizáló és csapatépítő gyakorlatok 

és játékok együttese adta, amelyet 

mindkét helyszínen alkalmaztunk. 

Ennek eredményeként tudható be 

például, hogy Szentesről mindvé-

gig eljöttek Zalabérre a résztvevők, 

mert olyan csoportszellem alakult 

ki közöttük, amely sokkal erősebb 

volt, mint annak hátránya, hogy 

többet kell utazniuk a képzésre. 

A  második képzés során a jövőter-

vezés alapját adó módszertannal és 

annak tesztelésével foglalkoztunk, 

illetve a strukturált párbeszéd helyi 

alkalmazhatóságával. A  harmadik 

képzésen került fókuszba a kap-

csolatépítés, a  jövőtervezés terve-

zése, és a döntéshozókkal történő 

kommunikáció azt követően, hogy 

megértésre került a döntéshozatal 

rendszere helyi, megyei, regionális 

és országos szinten.

Egan ke rekéről

A  jövőtervezés módszertani 

alapját a Fenntartható Közösségek 

Akadémiájának „Helyeket létrehoz-

ni: Alakítsunk fenntartható közössé-

geket” című kiadványa adja, amely-

ből a Sir John Egan által fejlesztett 

Egan kereke módszert használtuk2. 

A  második képzésen a „törzsanyag” 

a  módszerrel való fokozatos megis-

merkedés és a helyi, védett környe-

zetben történő tesztelés volt.

Egan kereke tulajdonképpen 

egy olyan szempontrendszer, ame-

lyet a közösség arra használhat, 

hogy a vizsgált településsel kap-

csolatban egy jól dokumentált, 

alaposan megismert helyzetképet 

Tématerületek szerinti összefoglaló ábra
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alakítson ki. A  helyzetkép elkészí-

tését követően különböző terüle-

teken ugyan, de a településen élők 

életminőségének javulását eredmé-

nyező változtatási javaslatok meg-

fogalmazása történik, amelyek a 

település jövőképének készítéséhez 

felhasználható. A  tématerületeket 

a túloldalon található ábra mutatja 

a legjobban:

Közlekedési és háló-
zati cél: Jó közlekedési 
kapcsolatok

A  közlekedési eszközök – ide 

értve a közösségi közlekedést is 

– hozzásegítik a helyieket ahhoz, 

hogy a településen belül és a tele-

pülések között közlekedjenek. En-

nek eredményeképpen csökken a 

személygépjárműtől való függőség, 

mivel anélkül is könnyű a valahova 

való eljutást tervezni. A  helyi inf-

rastruktúra ösztönözi a helyieket 

arra, hogy gyalogosan vagy kerék-

párral közlekedjenek.

A lakhatás és az épített 
környezet célja: jól 
tervezett és épített

A hely szelleme (az a sajátosság, 

amitől a közösség azt a helyet pozi-

tívnak tartja, vagy éppen ami men-

tén megkülönböztetik a helyiek az 

adott helyet egy másiktól) adott és 

ismert. Az épületek jó állapotban 

vannak, biztonságosak és megfe-

lelő funkciójuk van azok számára, 

akik használják. Olyan épületek, 

amelyeket a közösség tagjai akar-

nak és tudnak is használni. A helyi-

ek számára elérhetőek olyan terek, 

ahol pihenni lehet, és szabadidejü-

ket el tudják tölteni.

Kormányzási cél: jól 
vezetett

Amikor a közösséget is érintő 

döntéseteket hoznak, a  közösség 

tagjainak lehetőségük van abba be-

leszólni. A döntéshozatali folyama-

tokba való bekapcsolódás biztosí-

tott. A közösség élvezi a közösségi 

értékek összességét, illetve tagjai 

felelősséggel vannak egymás iránt.

A szociális és kulturá-
lis ügyek célja: aktív, 
befogadó és biztonsá-
gos közösség

A  közösségi szellem, hangu-

lat kialakult. A  közösség tagjai 

örömmel vesznek részt különbö-

ző eseményeken, legyen az sport, 

adományozás vagy fesztiválok. 

A szomszédok tisztelik egymást és 

fi gyelnek egymásra. Minden em-

bert egyformán kezelnek. A  bű-

nözés szinte elhanyagolható, ala-

csony a droghasználat és mérsékelt 

az antiszociális viselkedésforma. 

A  rendfenntartás hatékony és la-

kosságbarát.

A természetes környezet 
célja: környezetbarát

Aktívan tesznek erőfeszítéseket 

a klímaváltozás érdekében (pl.: sze-

lektív hulladékgyűjtés, víztakaré-

kosság, energiahatékony házakban 

él a lakosság, a házakat olyan terü-

leteken építik, amelyek miatt nem 

kell erdőt, zöld felületet kiirtani). 

Tiszta, zöldebb és biztonságosabb 

településrészek vannak (pl.: az il-

legális hulladéklerakókat felszá-

molják, a  közterületi szemetelést 

kontrollálják, graffi  ti mentes falfe-

lületek vannak, valamint ellátják a 

település üzemeltetési és fejlesztési 

feladatait stb.).

Gazdasági cél: virágzó 
gazdaság

A  helyi embereknek lehető-

ségük van pénzszerzésre a saját 

lakóhelyükön, az életminőség ma-

gas. Ösztönözve vannak arra, hogy 

saját vállalkozásukat megnyissák, 
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valamint a pénzüket helyben költ-

sék el; hogy a helyi vállalkozásokat 

támogassák. A  sikeres vállalkozá-

sok munkahelyeket teremtenek a 

helyiek számára, amivel a közösség 

tagjai számára jobb életkörülmé-

nyeket biztosíthatnak.

Egyenlőségi cél: 
mindenki számára 
igazságos

Kortól, nemtől, hovatartozástól, 

kultúrától és képességektől füg-

getlenül mindenkinek azonos hoz-

záférése van a szolgáltatásokhoz, 

munkalehetőségekhez és oktatás-

hoz a településén. Ez az igazságos-

ság nem luxus, mindenki számára 

természetes. Az igazságosság biz-

tosítja a lehetőséget a jövő nemze-

dékei számára is.

Szolgáltatási cél: 
jól ellátott

Magas minőségű szolgáltatások 

érhetőek el a családok, gyermekek 

(beleértve a kisgyermekeket is) 

számára. A  szolgáltatások sokrétű-

ek: egyaránt elérhetőek közösségi, 

önkéntes és magánszolgáltatások 

(pl.: ingatlanügynökség, piac, élel-

miszerbolt, hivatali ügyintézés, ok-

tatási intézmények, stb.) és ezek a 

teljes közösség számára hozzáfér-

hetőek.

A képzések után –  sze-
repek és dilemmák

A  képzéseket követően a fi ata-

lok a saját csoportjaikkal kezdtek 

hozzá a jövőtervező folyamatok 

megvalósításához. A  csoportok 

kifejezést szándékosan használom 

végig a cikkben, mivel a közös-

ségek tagjai közötti kapocs a mi 

projektünkben erősebbé teszi őket 

a csoportnál, és ez a kötelék nem 

mindenhol volt meg. A vállalásunk 

alapján a fi atalok helyi folyamatá-

ba nem avatkozhatunk be, mivel 

a helyi jövőtervező folyamatnak 

mi nem leszünk résztvevői, hely-

ben nem leszünk jelen a folyamat-

ban. Katalizáló szerepet szántunk 

magunknak, s  e folyamat során a 

fi atalok kezét elengedni nem akar-

tuk és nem is tettük. Közösségi 

csatornákon és személyes mentori 

beszélgetésekkel támogatjuk őket. 

A  képzéseket követően két hónap-

pal már összehívtuk az első találko-

zót, amelyben a megoldandó prob-

lémákra fókuszáltunk. A szerepünk 

a pusztán a legszükségesebbre 

szorítkozó beavatkozás a közös-

ségek életébe (vagy a beavatkozás 

elkerülése) Ugyanakkor észleltük, 

hogy nagyon sokféle útmutatásra 

van szükség egyes helyeken. Ké-

szítettünk ezért egy több alterna-

tívát bemutató és tervező mentori 

csomagot, amely különböző típusú 

problémákra fókuszál. A  csomag-

ban például szó esik arról, hogy 

milyen lépéseket tehetnek meg an-

nak érdekében, hogy a jövőterve-

zésnek legyen eredménye ha nem 

befogadó vagy nem motivált a saját 

közösség. A dilemmát az is okozza, 

hogy a képzési csoportok – habár 

sokszínűségüknek rengeteg előnye 

volt – meglehetősen heterogének 

voltak, s nem biztos, hogy minden-

ki számára a legjobb tanulást ered-

ményező gyakorlatokat alkalmaz-

tuk; hiszen a többségnek beváló 

módszerek elképzelhető, hogy nem 

támogatják megfelelően azokat, 

akiknek más szükségleteik vannak. 

Többek között ezeket a hiányo-

kat kompenzálandó hívtuk létre 

azt az online könyvtárt, amelyben 

minden segédanyag megtalálható, 

és a képzést követően erős szak-

mai-módszertani támogatást nyúj-

tunk azoknak, akik további segít-

ségre szorulnak. Természetesen a 

folyamatot nehezíti az a dilemma, 

amely a projekt megvalósító sze-

repből adódik. A  sikerünket akkor 

mérhetjük a legjobban, ha minden-

hol tényleges és valós alapon műkö-

dő, a  kitűzött indikátorszámokat 

felmutatni tudó jövőtervezés indul 

el. Ám a közösségi élményektől 

mentes közösségekben – főleg a 

zártabbakban – a megfelelő szak-

mai munka ellenére is kevésnek bi-

zonyulhat a katalizáló és multipli-

káló folyamat elindítása. Így be kell 

majd ismernünk, hogy a program 

jótékony hatása az egyén szintjén 
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talán mérhető, de a közösség szint-

jén már kevésbé hangsúlyos. To-

vábbá szakmailag az is nehéz, hogy 

a nem-formális nevelés egyik alap-

elve szerint az egyén felelőssége 

az, hogy mennyiben alkalmazza a 

tudást és megszerzett információt. 

Ennél fogva erőltetni nem érdemes, 

azaz marad a hatékony, támoga-

tó kommunikáció és a megfelelő, 

egyénre szabott segítség a jövőter-

vezési folyamat elindítása vagy ép-

pen megvalósítása kapcsán.

A képzések hatása

A  k épzéseket követően még a 

helyszínen arra kértük a résztve-

vőket, hogy értékeljék a progra-

mot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 

mennyire tartják hasznosíthatónak 

azt. A képzést megelőzően szándé-

kosan nem kérdeztük meg őket ar-

ról, hogy értékeljék saját magukat. 

Így a képzés előtt és utáni kompe-

tencia fejlődést egy kérdőíven belül 

mértük fel. Részletes bemutatását 

nem tervezem a kérdőív eredmé-

nyeinek, ami viszont kiemelendő: 

az összes részvevő értékelésében 

közös pont volt, hogy a képzés 

előtt kevésbé érezték magukat 

tudatos és aktív állampolgárnak, 

mint utána. Az értékelés szöveges 

indoklásaiban többségében megis-

mert információka demokratikus 

részvételi lehetőségek, a  döntésho-

zatali folyamatok, a közösségi akti-

vitás fontosságának felfedezéséhez 

köthetőek. Ugyanilyen irányú po-

zitív hatást lehet érzékelni a kom-

munikációs készség fejlődésében a 

résztvevőknél, amely az aktív és az 

őket bevonó képzési programnak 

köszönhető. Legnagyobb fejlődést 

sokaknak az idegenekkel, a  még 

ismeretlen emberekkel való együtt-

működés lehetősége jelenti; továb-

bá az, hogy sokuk realizálta azt a 

nem evidens tényt, hogy a közössé-

geik iránti felelősség a sajátjuké is. 

A  képzések hatását vizsgálva több 

helyen tapasztaltuk, erősebb köte-

lék alakult ki a bevont ifj úsági cso-

port tagjai között. Többen együtt-

működőként vagy tagszervezetként 

csatlakoztak Társaságunkhoz. El-

kezdődtek helyben a szervezetek 

nagyobb társadalmi megismerteté-

se iránti lépések. Előtérbe került a 

fi atal állampolgárok és a döntésho-

zók közötti párbeszédre való törek-

vés. Természetesen ezek a folya-

matok nem indultak el valamennyi 

bevont csoport településén.

Képzéseken túl a RÉV 
pr ojekt

Jelenleg is zajlik az a terepku-

tatási folyamat, amelynek keretén 

belül a Társaság és a RÉV projekt-

ben aktív szerepet betöltő szak-

emberek és fi atal önkéntesek 40 

település önkormányzatát keresik 

fel. Az országjárás célja, hogy vá-

laszokat kapjunk arra vonatkozóan, 

hogy miként értelmezhető ma a 

települési ifj úsági munka. Egy idő-

ben, a  települési önkormányzatok 

bevonásával folyó adatgyűjtésről 

az utóbbi időkben nem hallottunk, 

így aff éle szükségletről is beszél-

hetünk: a  Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény alapján az ön-

kormányzatok ifj úsági feladatokkal 

is foglalkoznak. Azonban mivel a 

törvény szövege tartalommentesen 

hagyja ezt a feladatot, így az önkor-

mányzatok maguk döntik el, hogy 

számukra ez mit jelent. Húsz 5000 

fő alatti kistelepülésre, és további 

húsz másik – jellemzően nem me-

gyeszékhely  –, nagyobb városba 

látogatunk el. Ennek tapasztalatait 
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felhasználva készül el az ajánlás-

kötet, amelynek célja, hogy a tele-

pülési önkormányzatok számára 

a helyi ifj úsági munkával való fog-

lalkozáshoz ajánlásokat fogalmaz-

zunk meg.

Képzői refl exiók

Jómaga mat tapasztalt szak-

embernek tartom a nem-formális 

módszereket alkalmazó képzések 

területén, de eddigi képzői mun-

káim közül a RÉV képzéssorozata 

volt a legjobb kihívás. A  csoport 

sokszínűsége önmagában akko-

ra luxust adott, amelyben más 

képzéseken csak reménykedhe-

tünk. A sokféle hozzáadott érték a 

résztvevőktől, a  más világlátás, az 

értékrendek különbözősége élénk 

csoportmunkát eredményeztek. 

Nem szokásom meghátrálni a ki-

hívások elől, így az, hogy szinte 

senkinek nem volt a nem-formális 

neveléssel tapasztalata a képzés 

előtt nem tántorított el attól, hogy 

adott esetben akár szokatlannak 

tűnő energizáló gyakorlatokat vi-

gyek be a csoportba. Olyan hirte-

len olvadt a jég a csoportban, hogy 

arra magam sem számítottam. 

Szinte kiváltságosnak és egyúttal 

teljes mértékben szerencsésnek 

éreztem magam. Azóta is táplál-

kozom abból az energiából, amit 

ez a csoport adott. Tulajdonkép-

pen a legnagyobb kihívást az eltérő 

csoportlétszám jelentette. A  zala-

béri képzés esetén egy 10-12 fős 

csoportról, míg a budapesti hely-

színen gyakorlatilag 45 fős kép-

zési csoportról beszélünk. Hálás 

vagyok annak, hogy a résztvevők 

és a kollégáim is segítettek abban, 

hogyan lehet mindent adaptálni a 

különböző helyzetekre. A  felelős-

ségem elkendőzhetetlen a képzé-

sekkel kapcsolatban. Olyan tudást 

próbáltunk átadni és közösen meg-

értetni, amellyel a helyi közösségek 

megerősödhetnek, és csak a részt-

vevőkön múlik egy projekt sikere. 

Emiatt nehéz az egész munka, de 

szerencsések vagyunk újra, hiszen 

senki nem dobta be még a törölkö-

zőt: habár egyes csoportoknál dö-

cög a folyamat, de mindenhol van 

akarat annak valamilyen mélységű 

megvalósítására.

GULYÁS BARNABÁS szociális munkás; okleveles közösségi- civil fejlesztő végzettségét 
2017 júniusában szerzi meg. 2009 óta vezető tisztségviselője a Gyermek- és Ifj úsági Ön-
kormányzati Társaságnak, amely az országos ernyőszervezete a települési szintű korosz-
tályi érdekképviseletet ellátó szervezeteknek. Elnökként megannyi rendezvény, esemény, 
tréning, szakmai fejlesztő tevékenység és projekt fő szervezője, szakmai koordinátora; 
kiemelten foglalkozik a fi atalok és döntéshozók közötti párbeszéd kezdeményezésével, 
fejlesztésével. A hazai civil szervezeti munkája mellett, évek óta képzőként dolgozik úgy 
hazai, mint nemzetközi szinten. Főbb érdeklődési területe az állampolgári nevelés, társa-
dalmi fenntarthatóság témaköreire épül, amellett az önirányított tanulás és nem formális 
nevelés témakörében is szerteágazó tapasztalatra tett szert.


