
 
 
 
 

Éves jelentés a Civil Kollégium 1999 évi működéséről 
 
 
1999-ben a Civil Kollégium Alapítvány tevékenysége – szoros együttműködésben a 
Közösségfejlesztők Egyesületével - tovább erősödött és kunbábonyi bentlakásos képzési 
központjának működése folyamatossá vált. 
 
A Civil Kollégium bevezetése mind képzési központja közvetlen környezetében, mind 
országosan megtörtént. 1997, a megnyitás éve óta a szervezet 3 funkciójában is ismertté vált: 
mint helyi népfőiskola, mint a közösségfejlesztő civil szervezetek és mint maga a 
közösségfejlesztés szakmai képzési szervezete. 
 

Kapcsolatszervezés 
 

Most már nem elsősorban a kapcsolatok felvétele, hanem a már kialakultak ápolása a fontos. 
Az elmúlt évek során kiépített kapcsolatainkat néhány új még bővítette is, mind hazai szinten 
- elsősorban a képzési központ környezetét adó Felső-Kiskunságban -, mind nemzetközi 
szinten – pl. a Leedsi Egyetem Felnőttképzési Tanszéke. Számos partnerünkkel vált 
kapcsolatunk rendszeres együttműködéssé, elsősorban testvérintézményünkkel, az angliai 
Northern College-dzsal.  
 

Képzéseink 
 
Szervezetünk 3 féle képzési tevékenységet végez: 
 
- “civil képzések”, amelyeknek célja a civil társadalom megerősítése felkészült, hosszú 

távon is működő civil szervezetekkel, olyanokkal, amelyek tisztában vannak céljaikkal és 
azt is tudják, hogy hogyan valósíthatják meg azokat; olyan civil szervezetekkel, amelyek 
tájékozottak és képesek az együttműködésre, 

- közösségfejlesztési szakmai képzések, 
- a Felső-Kiskunsági fejlesztőmunka során feltárt szükségletekre épülő helyi képzések. 
 
 
• Civil képzések 

Éves jelentésünkhöz mellékeljük az 1999-es képzések részletes listáját. Civil képzéseink 
zöme hétvégi képzés, de egy-egy csoport képzése akár több hétvégét is igénybe vehet. A 
közösségi vállalkozásra felkészítő tanfolyamaink 2x5 naposak. Képzéseink létszáma 14-
32 fő között mozog. 
 

• Roma közösségi ház program 
A rendszeresen folyó, civil szervezeteknek szóló képzési hétvégéken túl a Soros 
Alapítványtól elnyert pályázat keretében 21 hétvégi képzést tartunk roma közösségi ház 



vezetők számára, ebből 10 zajlott le 1999-ben.  A képzés során a résztvevők feltárják 
közösségük szükségleteit és közösségi projekteket fejlesztenek ki. 

 
• “Gondolkodjunk a demokráciáról!” 

E program keretében a Civil Kollégium tanárai adaptálták az angliai Northern College 
és a leedsi egyetem kooperációjában megszületett “Thinking about Democracy” képzési 
programot. 1999 októberében a Civil Kollégium tanárai számára, az angol kollégák 
részvételével, megtartottuk a “képzők képzője” programot, majd a felkészített tanárok 2 
sikeres kísérleti képzést szerveztek a témában, novemberben és decemberben. Jelenleg 
további képzések szervezése folyik és az angol kollégák által kifejlesztett további 5 
képzési modul fordítása és adaptálása: 
- Demokrácia és környezet 
- Demokrácia és munka 
- Demokrácia és közösség 
- Demokrácia és nők 
- Demokrácia és Európa  

 
Szakképzés 
A közösségfejlesztés szakképzése is megerősödött. A tárgy tanítása akkreditációt nyert a 
budapesti  ELTE Művelődésszervező és Szociálpolitika-Szociális Munkás tanszékén, 
valamint a pécsi  JPTE Művelődésszervező és Szociológia-Szociálpolitika Tanszékén. 
Akkreditálták a tárgyat a pedagógusok 7 évente kötelező továbbképzésének választható 
tantárgyául is. 
A Civil Kollégium vezetői 1999 tavaszán kidolgozták és benyújtották a közösségfejlesztés 
szakmai akkreditációját és Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételét. Döntés 2000 során 
várható. 
 
Képzések a Felső-Kiskunságban 
A kistérségben megkezdődött a helyi szereplők közötti partnerség építése. Egy, az Országos 
Foglalkoztatási Alapítványtól nyert pályázat segítségével 6 munkanélkülit képeztünk ki a 
térségben közösségi munkássá, akik megalakították a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások 
Egyesületet is. Ez az egyesület a megyei munkaügyi központtól 2 fő részére 1 éves 
alkalmazást nyert el, a munkanélküliek körében végzendő közösségi munkás szerepkör 
betöltésére. 
A helyi szükségleteknek megfelelően kialakult egy úttörő jellegű, közösségi vállalkozásokat 
fejlesztő tevékenység, melynek során  
• egy munkanélkülieknek szervezett képzés zajlott le, 2x5napos időtartammal, összesen 20 

fő számára, amelyet a helyi munkaügyi kirendeltség finanszírozott, 
• “Téli esték” néven 4 népfőiskolai fórumot tartottunk a biogazdálkodás iránt érdeklődő 

helyi gazdáknak – 35 fő, 
• alapfokú számítógép-kezelői képzés zajlott a térségben, 2 alkalommal, összesen 25 fő 

végzett, ebből 17-en szereztek szakképesítést. 
A gazdaság közösségi módszerekkel történő fejlesztése új, járatlan út még Magyarországon, 
de Nyugat-Európában is csak most történnek komolyabb kezdeményezések. Ezért e projekt a 
– helyi jelentőségén túl – magát a közösségfejlesztői szakmát is gazdagítja. 
 
Jelenleg a kistérségi gazdaságfejlesztés érdekében megkezdődött az ún. “Gyors reagálás” 
program, amely a kistérség politikai döntéshozóit, civil szervezeteit és gazdasági szereplőit 
készíti fel a gazdaságfejlesztési együttműködésre. A képzésben a térségből 50 fő vesz részt. 
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Mindez azt jelenti, hogy a helyi népfőiskolai program szorosan ráépül a lakossági mozgásokra 
és szükségletekre. Annak és akkor ad tanulási lehetőséget, akinek és amikor arra szüksége 
van. 
 
 

Képzéseink 1999-ben 
 
Civil képzések 
 
Ismétlődő képzések, képzési sorozatok 
• 18 hétvégén át: a Civil Rádió munkatársainak belső továbbképzése – “Tudósítói 

műhelyek”, 24 fő, összesen: 432 fő 
• 10 hétvégén át: a Roma közösségi házak aktivistáinak képzése, 15 fő/alk., összesen: 150 

fő 
• 3 hétvégén át: a Szombathelyi Egyházmegye Karitász-szervezeteinek képzése, 25 fő 2 

alkalommal, összesen 50 fő 
• Polgármesterek képzése – együttműködés a Principális Menti Települések Társulásában 

(Zala megye), összesen: 31 fő 
• Az EU SAPARD vidékfejlesztési programban résztvevők képzése, összesen 140 fő 
• Országos képzés a Jóléti Szolgálat Alapítvány-szervezésében 60 civil szervezet számára, 

összesen 78 fő 
 
Képzések egyszeri alkalommal 
A helyi közösségfejlesztés iránt érdeklődő önkéntesek és szakemberek képzései: 
• Közösségfejlesztői képzés a Magyar Kollégium szervezésében, 14 fő 
• Gödöllői Turisztikai Egyesület, 26 fő 
• Szekszárdi kistérségi szakemberek, 43 fő 
Demokrácia-képzések: 
• Kistérségi Szaktanács tagjai, Jászszentlászló, 17 fő 
• Békés-megyei civil szervezetek vezetői, Kétegyháza, 21 fő 
“Helyi nyilvánosságért” képzések:  
• Csepregi Helyi Nyilvánosságért Egyesület, 10 fő 
• Győrvári Nyilvánosságért Egyesület, 16 fő 
• Vasaljai helyi civilek, 60 fő 
• Újságkészítés és médiahasználat – GYIÖK országos találkozója, 40 fő 
• KAPOCS Kortárs Segítő Egyesület, 9 fő 
• Kőbányai Szülők Egyesülete, 18 fő 
 
Civil cselekvési technikák: 
Együttműködés az önkormányzattal 
• Mosonmagyaróvár, Kulturális Egyesület, 14 fő 
Kisgyermekek napközbeni ellátása 
• Pro Excellentia Alapítvány, 32 fő 
Forrásteremtés, pályázatírás 
• Sopron, TIT Sopron belső munkatársai, 6 fő 
• Mosonmagyaróvár , Kulturális Egyesület, 14 fő 
  
Ifjúsági szervezetek képzései  
• KUNFI Egyesület, Kunszentmiklós, 12 fő 
• Vas-megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, 40 fő 
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• Sitkei Ifjúsági Szövetség, 14 fő 
• Települési- és Gyermek Önkormányzatok képviselői és segítő tanárok, 30 fő 
 

 
Szakképzés, a közösségfejlesztés elmélete és gyakorlata 

 
2 féléves képzések 
• nappali tagozat 

- ELTE TFK Budapest, Művelődésszervező szak, III. évfolyam, 23 fő 
- POTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Szombathely, Védőnői szak, IV. évf., 29 fő 

• levelező tagozat 
- ELTE TFK Budapest, Művelődésszervező szak, III. évfolyam, 18 fő 

 
1 féléves képzések 
• nappali képzés 

- ELTE Budapest, Szociális munka szak, IV. évf., 10 fő 
- JPTE Pécs, Szociálpolitika szakos IV-V. éves hallgatói, 24 fő 
- JPTE-FEEFI Pécs, művelődésszervező szak, II. évf., 41 fő 
- BD Tanárképző Főiskola, Szombathely, művelődésszervező szak, IV. évf., 61 fő 
- Csokonai VM Tanárképző Főiskola, Kaposvár, közművelődés szak, IV. évf., 22 fő. 
- Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, szociális munkás szak, IV. évf., 17 fő 

• levelező képzés  
- JPTE-FEEFI győri kihelyezett tagozat, művelődési menedzser szak, II. évf., 28 fő 
- JPTE-FEEFI budapesti kihelyezett tagozat, művelődésszervező szak, II. évf. 80 fő 
- ELTE TFK Budapest, Művelődésszervező szak, II. évfolyam, 160 fő 

• másoddiplomás levelező képzés 
- ELTE Budapest, Szociális munka szak, III. évf., 24 fő 

 
Képzések a Felső-Kiskunságban 
• Közösségi alapú gazdaságfejlesztés, 2x5 nap, 16 fő 
• Közösségi munkások képzése – 6 hétvégi, 4 egynapos képzés keretében, 7 fő 
• Számítógép-kezelő- és felhasználó OKJ képzés, 2 tanfolyam, összesen 18 fő 
 
“Képzők képzője” programok a Civil Kollégium tanárai számára 
• Felkészülés a “Roma közösségi ház” képzéseire, 16 fő 
• Felkészülés a “Gondolkodjunk a demokráciáról”  program képzéseire, 18 fő 
 
A Civil Kollégium és a Közösségfejlesztők Egyesülete belső képzései 
• Felkészülés az 1999. év munkáira – Közösségfejlesztők Egyesülete és Civil Kollégium 

közös képzési hétvégéje, 24 fő 
• Felkészülés a konfliktusok kezelésére, a szlovákiai Márai Alapítvány vezetésével. A 

Közösségfejlesztők Egyesülete és Civil Kollégium közös képzési hétvégéje, 19 fő 
• Az 1999. év értékelése, a 2000. év tervezése. A Közösségfejlesztők Egyesülete és Civil 

Kollégium közös képzési hétvégéje, 23 fő 
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Főbb támogatóink és partnereink 1999-ben 
 

• Bács-Kiskun megyei Munkaügyi Központ – közösségi vállalkozásra felkészítő képzés 
• Brit Nagykövetség – 2 kísérleti demokrácia képzés 
• Charity Know How  – 6 demokrácia-modul magyar változatának kidolgozása 
• EU SOCRATES-PEDEC Program – csatlakozás a Demokrácia-Programhoz 
• Felső-Kiskunsági Kistérségi Szövetség – kistérségi partnerség-építés, képzési program 
• Felső-Kiskunsági Munkaügyi Kirendeltség, Kunszentmiklós – közösségi munkások 

alkalmazása 
• Kunszentmiklós város Önkormányzata – helyi együttműködés 
• magán-adományozó 
• Magyar Művelődési Intézet – szakmai és technikai együttműködés 
• Mott Alapítvány – általános célú támogatás 
• Northern College, Barnsley, Egyesült Királyság – szakmai együttműködés 

és a “Demokrácia Program” magyar változatának kifejlesztése 
• Országos Foglalkoztatási Alapítvány – közösségi munkások képzése 
• Soros Alapítvány – roma képzési program 
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Pénzügyi jelentés 
 
Támogatások, bevételek ezer Ft-ban 

  
Charities Aid Foundation 2 448 
Northern College - Socrates program 1 442 
adomány magánszemélytől 7 476 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 112 
Soros Alapítvány 36 
Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ, közhasznú foglalkoztatás 332 
alaptevékenység bevétele 4 869 
vállalkozási tevékenység bevétele (kölcsönzés, fénymásolás) 499 
kamatbevételek 255 
egyéb bevételek  57 
összesen 17 526 
 
 
Kiadások  ezer Ft-ban 
Személyi juttatások  8 758 
ebből rendszeres személyi juttatások 5 001 
 egyéb személyi jellegű kiadások 1 693 
 társadalombiztosítás 1 834 
 munkaadói járulék, egészségügyi 

hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás 
230 

Dologi kiadások  6 356 
ebből anyag- készletbeszerzés 1 164 

 szolgáltatási kiadások 3 371 

 szállítás, utazás 1 199 

 telefon, posta 622 
Egyéb kiadások  1 922 
Felhamozási 
kiadások 

 903 

Összesen:  17 939 
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