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Beszámoló a 2018. évi szakmai tevékenységről 

 

Összefoglalva:  

 

A Civil Kollégium Alapítvány alapcéljának megfelelően a hátrányos helyzetű és kirekesztett 

csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végezte 2018-ban is a tevékenységét. 

Közösségszervezők, helyi közösségekben végzett munkáját támogatta, képzéseket, 

találkozókat, nyári egyetemeket szervezett. A civil szektor szervezeteivel kapcsolatot tartott 

fenn, együttműködéseket alakított ki.  Részt vett az európai közösségszervező iskola 

munkájában.  

Munkatársai és önkéntesei hazai és külföldi tanulmányutakon, képzéseken vettek részt a 

szakmai munka minőségének növelése érdekében.  Közösségszervezők számára amerikai 

tanulmányutat támogatott. 

Kifejlesztette az aPont közösségi oldalt és folyamatosan fejlesztette a cka.hu honlap szakmai 

tartalmát. 

Az Állampolgári Részvétel Hete alkalmából közösségi eseményeket támogatott és média 

megjelenéseket generált. 

A 2017-18-as közösségszervező programról „Szervezz és Szerveződj” címmel összefoglaló 

kiadványt készített. 

 

Részletesebben a különböző programokról 

 

Közösségszervezés 2017-’18 és 2018-’19 

 

A CKA 29  hátrányos helyzetű közösségben pályázati úton támogat közösségszervezőket az 

érintettek által feltárt problémák megoldása érdekében. 3 mentor, szakmai találkozók és 

képzések segítik a közösségszervezők munkáját.  

A CKA egy országos közösségszervezőt foglalkoztat partnerségépítő feladattal. 

A harmadik negyedévben indult a 2018-2019-es közösségszervező program, amely 3 fő 

tématerület mentén szerveződött: fogyatékosügy, esélyegyenlőség, közlekedés/átláthatóság. 3 

vezető közösségszervező és egy országos szervező koordinálja a programot. 14  

közösségszervező támogatása valósul meg, képzéssel, mentorálással, széleskörű 

kommunikációs tevékenységgel az ország különböző területein. 

Az Ökotárs Alapítvány megbízásából hasonló szakmai feladatokat lát el a CKA, 8 

közösségszervező munkáját támogatva. 

2018 nyarán első ízben került megrendezésre a közösségszervezők országos találkozója, 

amelyen a támogatott közösségszervezők és a helyi csoportok képviselői is részt vettek, 50 fő. 

 

 

http://www.cka.hu/
https://www.facebook.com/civilkollegium


Felnőttképzés és közösségi tanulás 

 

10 felnőttképzési alkalom valósult meg ebben az évben, amelyből 3 regisztrált felnőttképzési 

program, 7 műhelymunka és szakmai találkozó volt.  109 fő vett részt a képzéseken. 

 

Közösségszervezők számára a CKA 12 alkalommal szervezett 1 napos szakmai találkozót, 

amelyen 120 fő vett részt.  

 

Az Euróapi Közösségszervező Iskola szervezésében (támogató: European Commission) 

Szófiában 2018. január 17-23 között 3 fő vett részt haladó közösségszervező képzésen, 

áprilisban pedig a Kunbábonyban megvalósult képzésen 2 fő. A projekt befejező találkozója a 

partnerekkel Budapesten került megrendezésre 

 

A kilencedik Nemzetközi Nyári Egyetem (Citizen Participation University) volt az eddigi 

legnagyobb szabású nyári esemény. Az „Építsük fel azt a világot, amelyben élni szeretnénk!” 

szlogen alatt 14 országból 73 fő érkezett Kunbábonyba. (Fehéroroszország, Belgium, 

Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Norvégia, Lengyelország, Románia, 

Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Hollandia és az Egyesült Államokból) Intenzív tanulási, 

valamint közösség- és stratégiaépítő folyamatban vettek részt három tematikus irányban 1) 

gazdasági és faji kirekesztés, 2) népművelés és/vagy kritikai pedagógia, 3) politikai cselekvés. 

Minden témának plenáris ülést szenteltek és műhelyek, tanulókörök, valamint egy teljes 

csoportos stratégiai szimulációs gyakorlat fűzték össze a három témakört. 

 

Tempus Közalapítvány támogatásával (Erasmus K1) a CKA-tól 4 fő vett részt 5 napos 

csoportos tanulmányúton Olaszországban a LeMat: hátrányos helyzetűeket foglalkoztató 

szociális vállalkozások megismerésére Triesztben, Cadore-ban és Veronában. A résztvevők 

közül 3 fő üzemeltetője, 1 fő segítője az első LeMat típusú közösségi vállalkozásnak, amely a 

Civil Kollégiumban, Kunbábonyban működik. Ennek a fenntarthatóságához szükséges tudás, 

információ és inspiráció szerzése a projekt célja. 

 

Digitális Részvétel Fejlesztése (DRF) érdekében a Foundation for Civic Leadership  

támogatásával közösségi részvétel erősítése érdekében kutatás, on-line felület kialakítása, 

 menedzselése történt, megkezdődött a www.apont.hu közösségi oldal fejlesztése.  

Szakmai találkozók velósultak meg.  

 

Sokszínű együttélés a társadalomban címmel 2017-ben zajlott le a projekt nagyobb része. 

2018-ban még 4 helyszínen (Debrecen, Pécs, Budapest, Komárom) helyi civil szervezetek 

közreműködésével szerveződtek programok és képzési alkalmak. Mindegyik rendezvény 

aktuális társadalmi problémákat érintett. A programot az NDI támogatta. 

 

Civic Space Initiative elnevezésű program a közmeghallgatásokkal kapcsolatos 

állampolgári  tudatosság növelésére irányult, a lakosság közmeghallgatásoka való 

felkészítése, módszertani kiadvány készítése, valamint a www.beleszolok.hu oldal készült el. 

 

Az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) március 19-25-ig valósult meg, de már február 

elejétől elkezdődött a szervezés 

Márciusban a szervezetek és közösségek bevonásával folytatott kampányhéten keresztül 

fokoztuk a választók mozgósítását. Több mint 50 közösség és szervezet vett részt több mint 

20 helyi közösségben, amelynek eredményeként offline és online hozzávetőlegesen 26 000 

embert tudtunk elérni. 

http://www.apont.hu/
http://www.beleszolok.hu/


Alapok és általános keret: https://www.cka.hu/arh/2018/02/06/reszvetelhete-18/ 

Promóció: https://www.cka.hu/arh/2018/04/03/sajtokozlemeny/ 

 

Programjaink időrendben: 

időpont program megnevezése 

2018.01.18-

2018.01.22. 

5 napos továbbképzés az Európai Közösségszervező Iskola keretében 

Szlovákiában 

2018.02.09- 

2018.02.11. 

 

Közösségszervezés 2017-18 Közösségi Vezető képzés – E-

000279/2014/D003  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunbábony  

2018.02.13-

2018.02.20. 

A kilenc amerikai mentor látogatása a támogatott közösségszerezőknél: 

konzultáció, képzés (Debrecen, Pécs, Szeged, Szentendre, Budapest), 

2018.02.17- 

2018-02.18. 

 

GLC Advanced training for community organizers and local leaders   

2018.03.07.-

2018.03.09. 

 

CKA közösségszervezés 2017-18 negyedéves találkozó Kunbábonyban  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunbábony  

2018. 03.19- 

2018.03. 25. 
Állampolgári Részvétel hete 

2018.04.12-

2018.04.16. 

5 napos továbbképzés az Európai Közösségszervező Iskola keretében 

Kunbábonyban 

2018.05.31-

2018.06.04. 

 

Közösségszervező Alapképzés  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunszentmiklós Bács-

Kiskun  

2018.06.21-

2018.06.24. 

Nyári Országos Közösségszervező Találkozó  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunbábony  

2018.07.25. Köz-Szer-Vez 2017-18 program záró eseménye, Budapest 

2018.08.09-

2018.08.10. 

 

CKA közösségszervezés 2018-19 - programindító találkozó  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunszentmiklós Bács-

Kiskun  

2018.11.05-

2018.11.07. 

 

CKA közösségszervezés 2018-19 negyedéves találkozó Kunbábonyban  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunbábony  

2018.11.16-

2018.11.18. 

 

Közösségszervezés Közösségi vezető képzés – E-000279/2014/D003  

Civil Kollégium – Kunbábonyi Képzési Központ, Kunbábony  

2018.11.30.  
GLC interjú és alapozó közösségszervező felkészítés  

Civil Kollégium Alapítvány, Budapest  

 

Sajtómegjelenésekből válogatás: 

 

Létezik közösségszervezés! | ÉLET ÉS IRODALOM 

https://www.es.hu/cikk/2018-07-20/giczey-peter/letezik-kozossegszervezes.html 

2018. júl. 20. - (Abba a teoretizálásba most ne menjünk bele, hogy ab 

ovo közösségszervezés nemlétezik, s ezért mint ilyen, meglehetősen öncélú ... 

 

Klubrádió, Reggeli gyors 2018.01.26. – Interjú Bálint Mónikával a CKA 

közösségszervező-mentorával 

https://www.cka.hu/arh/2018/04/03/sajtokozlemeny/
https://www.cka.hu/esemenyek/osife-cka-kozossegszervezes-kozossegi-vezeto-kepzes-e-000279-2014-d003/
https://www.cka.hu/esemenyek/osife-cka-kozossegszervezes-kozossegi-vezeto-kepzes-e-000279-2014-d003/
https://www.cka.hu/esemenyek/cka-kozossegszervezes-2017-18-negyedeves-talalkozo-kunbabonyban/
https://www.cka.hu/esemenyek/kozossegszervezo-alapkepzes/
https://www.cka.hu/esemenyek/nyari-orszagos-kozossegszervezo-talalkozo/
https://www.cka.hu/esemenyek/cka-kozossegszervezes-2018-19-programindito-talalkozo/
https://www.cka.hu/esemenyek/cka-kozossegszervezes-2018-19-negyedeves-talalkozo-kunbabonyban/
https://www.cka.hu/esemenyek/kozossegszervezes-kozossegi-vezeto-kepzes-e-000279-2014-d003/
https://www.cka.hu/esemenyek/glc-muhely-es-alapozo-kozossegszervezo-felkeszites-2/
Létezik%20közösségszervezés!%20|%20ÉLET%20ÉS%20IRODALOMhttps:/www.es.hu/cikk/2018-07-20/giczey-peter/letezik-kozossegszervezes.html
Létezik%20közösségszervezés!%20|%20ÉLET%20ÉS%20IRODALOMhttps:/www.es.hu/cikk/2018-07-20/giczey-peter/letezik-kozossegszervezes.html
Létezik%20közösségszervezés!%20|%20ÉLET%20ÉS%20IRODALOMhttps:/www.es.hu/cikk/2018-07-20/giczey-peter/letezik-kozossegszervezes.html
Létezik%20közösségszervezés!%20|%20ÉLET%20ÉS%20IRODALOMhttps:/www.es.hu/cikk/2018-07-20/giczey-peter/letezik-kozossegszervezes.html


https://www.youtube.com/watch?v=aldHV0eFhlQ&fbclid=IwAR0G7i_qhHgNeObq50BwYs

HTGOEEGO7jxNG0K34BI6xAZV_wgqmCIB_BTKI  

 

Civil Rádió Interjú Sebály Bernadett-tel, a CKA közösségszervező-mentorával és a 

Civilizáció aktivistájával 

https://www.youtube.com/watch?v=wWU0RTg6iMY&fbclid=IwAR0q9Cal1wcuKV8HLkqN

D116MnlUyVOdsG0hwlhvWsAx61z52TfAfwayuyM  

 

Volt, aki sírva fakadt, amikor megtudta, emelik az ápolási díjat 

24.hu-2018. nov. 20. 

2016 őszétől a Civil Kollégium Alapítvány támogatásával újabb érdekérvényesítő módszereket 

tudtunk elsajátítani, például tárgyalástechnikát is. Készültünk ... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aldHV0eFhlQ&fbclid=IwAR0G7i_qhHgNeObq50BwYsHTGOEEGO7jxNG0K34BI6xAZV_wgqmCIB_BTKI
https://www.youtube.com/watch?v=aldHV0eFhlQ&fbclid=IwAR0G7i_qhHgNeObq50BwYsHTGOEEGO7jxNG0K34BI6xAZV_wgqmCIB_BTKI
https://www.youtube.com/watch?v=wWU0RTg6iMY&fbclid=IwAR0q9Cal1wcuKV8HLkqND116MnlUyVOdsG0hwlhvWsAx61z52TfAfwayuyM
https://www.youtube.com/watch?v=wWU0RTg6iMY&fbclid=IwAR0q9Cal1wcuKV8HLkqND116MnlUyVOdsG0hwlhvWsAx61z52TfAfwayuyM
https://24.hu/belfold/2018/11/20/otthonapolas-csordas-anett-interju/


Bevételek és költségek 2018-ban 

Program megnevezése támogató 

támogatási összegek 2018-ra 

jutó felhasznált része                 
ezer Ft-ban 

Bevételek     

Digitális Részvétel Fejlesztése 

(DRF) 

Foundation for Civil 

Leadership 14 345 

OR2016-27131 

Budapesti Nyílt 

Társadalom Intézet 

Alapítvány  2 332 

OR2017-34915 

Budapest Nyílt 

Társadalom Intézet 

Alapítvány 69 188 

OR2018-42831 

Budapesti Nyílt 

Társadalom Intézet 

Alapítvány  32 643 

Sokszínű együttélés a 

társadalomban NDI Nonprofit Kft 528 

European Community 

Organizing School European Commission 2 750 

Civilc Space Initiative CIVICUS 1 384 

2018-1-HU01-KA104-047435. Tempus Közalapítvány 1 570 

Shaping Participatory Democracy 

- FY 2017 és 2018 (GLC-WSOS) WSOS 3 797 

az adó 1 %-ból kapott támogatás 

(előző év)   53 

alaptevékenység értékesítés 

árbevétele   15 779 

Kiemelt költségek 

  

továbbutalt támogatás   60 814 

célcsoport számára kifizetett 

szolgáltatások   14 894 

személyi jellegű ráfordítás   46 901 

anyagjellegű ráfordítás   57 461 

egyéb ráfordítás   38 747 

 

 

 

 


