
Éves jelentés - 1997 
Civil Kollégium Alapítvány 
 
 
1997 sorsdöntő év volt a magyar közösségfejlesztés képzési intézménye, a Civil Kollégium 
számára. Az 1994 év végi megalakulás, az 1995-96-os felkészülés után 1997. június 27-én 
megnyitotta kapuit a Civil Kollégium Alapítvány bentlakásos képzési központja, a 
Budapesttől 70 km-re délre található alföldi kistérségben, Kunszentmiklós-Kunbábonyban. 
 
Az épület 32 fő képzésére alkalmas, igényesen kialakított bentlakásos képzési központ, 8 
fürdőszobás szobával, tanteremmel és nagy nappalival-étkezővel. A tanyaközpont egykori 
iskolája végülis megtartotta eredeti funkcióját, oktatási-közösségi központ jellegét, ha a 
megváltozott körülményekhez igazodó módon is. Az iskolát környező kistérség és az ország 
minden részéből tanulni érkező, cselekedni akaró állampolgárok, civil szervezetek tagjai, 
választott képviselők elsősorban tanulni jönnek ide, s a kicsiny Kunbábony lakossága pedig 
saját közösségi központjaként használja az épületet. 
  
A magyar közösségfejlesztés persze nem azóta szervez képzéseket, amióta a CK közösségi 
háza megnyitotta kapuit, de nem is a Civil Kollégium Alapítvány megalapítása, 1994 óta, 
hanem sokkal régebben. Már a kezdetekkor, a '70-es évek második felétől nyilvánvalóvá vált, 
hogy a megfogalmazódó helyi akarat érvényesítése cselekvési technikák ismeretét teszi 
nélkülözhetetlenné és hogy a helyi cselekvés a meglévő ismeretek, tudások, képességek 
fejlesztését, a folyamatos művelődést teszi szükségessé. Mégis, a rendszerváltás óta szerzett 
tapasztalataink érlelték meg bennünk azt a döntést, hogy e tanulási folyamatot 
szervezettebben, hatékonyabban, erős szakmai és kapcsolati háttérrel és folyamatosan kell és 
lehet immár végeznünk. "Lehet", mert az erősödő civil társadalom jogosítványai is egyre 
több területen érvényesek - ld. az 1997-es új törvényt a közhasznúságról -, s mert a helyi 
cselekvésben együttműködő három szektor "helyzetbe hozza" az érintett térséget és ezáltal 
kimagasló eredményeket érhetnek el fejlődésük során. 
 
Ezzel az új kihívással csak új módokon tudunk megfelelni. Hiszünk abban, hogy a Civil 
Kollégium előtt nagy jövő áll és eddigi eredményeink e reményeinket tényekkel, 
eredményekkel is alátámasztják.  
 
Képzések 1997-ben 
 
I. Facilitátorok kiképzése 
Bihariné Asbóth Emőke,  Boldoczki Éva, Cser Annamária, Farkas Éva, Huszerl József, Kas 
Éva, Makk Katalin, Marsi Péter, Mészáros Zsuzsa, Péterfi Ferenc, Pocsajiné Fábián 
Magdolna, Pósfai Péter, Schmidt Melinda, Varga A. Tamás, Vercseg Ilona. 
 
1997. február 1-5. 
  - a képzési központ és környezete modellértékű kapcsolatának kialakítása 
  - a már ismert képzési szükségletek számbavétele 
  - forrásteremtési stratégia 
 
1997. március 7-9 
A képzések módszerei 
 



1997. június 13-18. 
- a Civil Kollégium intézményének bevezetésével foglalkozott. 
- pilot képzések tematikájának megbeszélése 
 
II. Pilot képzések 
GYIA, UWI és Westminster képzések 
 
2. Média-képzések 
 - Hogyan készítsünk híreket önmagunkról? 
 - Civil Rádió belső képzései 
- Győrvár - Faluház Baráti Kör és "helyi újság"képzés  
  
3. Civil képzések 
 - Szilaspark, Kőbánya projektmunkásai 
  
4. Választott képviselők képzése 
- A Hegyhát 23 települése - kistérségi képzés 
 
- Választott képviselők szerepe a helyi fejlesztésben 
 
 
5. Közösségi vállalkozásra felkészítő tanfolyam 
 - a Mórahalmi kistérsi falusi agrárértelmiségi fiataljainak szervezetfejlesztő képzésére 
vállalkoztunk az "Agrya" szervezettel együttműködve.  
Facilitátorok: Bihariné Asbóth Emőke, Pocsajiné Fábián Magda, hospitált Varga A. Tamás 
  - a Felső-Kiskunsági Kistérség fiataljainak kapacitásfejlesztő képzése, érzékennyé 
tétele 
folyt. 
XII. 15-19- Közösségi vállalkozásra felkészítő tanfolyam, 16 fő Mészáros 
    
III. Már bevezetett képzések 
Gyermekönkormányzati felnőtt segítők képzése 
 
- Nyugat-Magyarország, Vép, 1997. április  
  Facilitátorok: Pósfai Péter és Mészáros Zsuzsa (ld. külön jelentés!) 
 
- V. 16-18. Dél-Alföldiek, Kunbábonyban 
Facilitátorok: Mészáros Zsuzsa, Pocsajiné Fábián Magda, hospitál: Pósfay Péter 15 fő 
 
- VIII. 22-24. Gyök felnőtt segítők Pocsajiné, Schmidt Melinda - Kunbábony - bevonás, 
részvétel, a felnőtt segítő szerepe - 15 fő 
 
- IX. 17-21. Gyök felnőtt segítői - Pósfai, Mészáros - közösségi felmérés, bevonás 
 
 
- A "közösségi felelősségvállalás és elköteleződés" témában a Szőnyi Kulturális Egyesület 
szervezeterősítő képzését szerveztük meg február 28-tól március 2-ig Kunbábonyban. 
A Szőnyi Kulturális Egyesület szervezeterősítő képzése 
Facilitátorok: Varga A. Tamás, Péterfi Ferenc, hospitált: Mészáros Zsuzsa 



 
Sikonda, VI.20-22 Baranya m-i ifj. szervezetek vezető, általában a tervezés folyamta 
(erőforrásfeltárástól a projectekig, ifj. inf. kp. kialakítása) - Mészáros, 5 fő 
 
IV. Szakképzés 
III. 12-13 JPTE budapesti kihelyezett tagozata, művelődésszervezés 
XI. 21. Állampolgári Tanulmányi Központ - nonprofit menedzserképzés 
XI. 30 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, művelődésszervezés 
 
 
V. Szemináriumok a Közösségfejlesztők Egyesületével 
OFA, Charity Know How, UWI, Magyar Mûvelõdési Intézet 
 
Január 30. "A közösségfejlesztés szakmai profilja" - Tanácskozás és információcsere a 
felsõoktatásban közösségfejlesztést, közösségi munkát tanító 31 oktatóval 
 
"A közösségi alapú, önsegítõ munkahelyteremtés elõsegítése közösségi munkások által" 
Június 28-29. 
 
"A közösségfejlesztés európai mozgástere" 
Október 31-november 1. 
Közös rendezvény a Combined European Bureau for Social Development  CEBSD európai 
közösségfejlesztési szervezettel, amelynek tagjai vagyunk. 
 
Pósfai Péter 
Putnok, Gyök július 3 25 gyerek, november 8. 15 gyerek 
Civil Akadémia - Debrecen, stratégiai tervezés jún. 26-29 Groskáné Piránszki Irénnel és 
Pocsajiné Fábián Magdival együtt 
Cigány önkorm. vezetõképzõ Tarján, ápr. 7-11. 27 fõ 
Kistérségi társulás, együttmûködés segítése, nov 14-15, 30, Levél 
 
Külker Fõisk. kommunikációs és tárgyalási tréning, Bp. I. éves, szept. 1-3, 4-6, 8-13,  18 fõ, 
III. éves üzleti tárgyalási tréning márc. 21-23, ápr. 25-27, 15 fõ, dec. 4-6, l5-17 12 fõ 
 
POTE Eü Fõisk. Kar, Szombathely 
- közösségfejl. speckoll. védõnõk és dipl. szakápolók számára, 22 fõ 96 I-II. hó. 
- eü. managerképzés 8 fõ, márc-május 
 
Hegyháti Segítõ Hálózat 1-1 napos képzés, májustól decemberig 8 alkalom, 9-12 fõ, segítõi 
szerepet megerõsítõ, szervezetfejlesztõ 
 
Bezenye 1 napos Teleház-képzés, jún. 25. 12 fõ 
 
Gyõrvár 4x3 napos szervezetfejl. képzés Faluház Baráti Kör 18-25 fõ, ápr-nov. 2-3 havonta 
 
Nádasd, köfe 97 jan-tól, 10 alkalom, 25 fõ 
 
Szerv.fejl. program 3 alk. szept, nov, dec. 2-2-3 nap, Bpest, Dobogókó, Pest m-i Közmûv. kp. 
munkatársak számára, 6 fõ  



 
 


