
Éves jelentés 2003 
Civil Kollégium Alapítvány 
 
A Civil Kollégium Alapítvány egy országos felnőttképzési fejlesztő szervezet, amely a 
cselekedni kívánó állampolgároknak és az önszervező közösségek tagjainak, valamint a 
közösségfejlesztő, közösségi munkás szakképzésekben résztvevőknek szervez gyakorlati 
kurzusokat.  
 
A Civil Kollégium Alapítványt 1994 novemberében alapította a Közösségfejlesztők 
Egyesülete, a Közösségszolgálat Alapítvány és a Közösségi Kapcsolat Alapítvány, felismerve 
a közösségfejlesztési képzések iránt növekvő igényt.  A Civil Kollégium Alapítvány 
társadalmi szervezet, amelyet a Fővárosi Bíróság 5308. sorszám alatt bejegyezett és 1995. jan. 
13-tól nyilvántartásba vett. A Fővárosi Bíróság 2003. október 15-én közhasznú szervezetté 
nyilvánította. 
 
A Civil Kollégium Alapítvány küldetése az, hogy mindenkinek, de leginkább a hátrányos 
helyzetű térségek állampolgárainak lehetőséget adjon az ingyenes vagy önköltséges 
felnőttképzéshez; hogy motiválja őket a képzésben való részvételre; hogy képessé tegye őket a 
hatékony helyi cselekvésre, s hogy hozzájáruljon az e folyamatot segítő közösségi 
szakemberek szakképzéséhez.   
 
A Civil Kollégium Alapítvány célja a cselekvő állampolgárok és közösségeik látókörének 
szélesítése, általános műveltségének emelése, állampolgári ismereteik növelése és az újonnan 
szerzett ismeretek hatékony alkalmazásának elősegítése. Célja továbbá hozzájárulni 
elkötelezett, nyitott, demokratikus szemléletű és a gyakorlatban is cselekedni képes 
szakemberek képzéséhez. 
 
A Civil Kollégium Alapítvány eddig elért legfontosabb eredményei 

- Kialakította működési rendjét, létrehozta kuratóriumát, menedzsmentjét és tanári 
karát; 

- Megvásárolta egy elhagyatott, romos tanyasi elemi iskola épületét Kunszentmiklós-
Kunbábonyban, s mintegy 40 millió Ft adományt szervezve felújította és korszerűen 
felszerelt képzési központtá alakította, amely 24 + 8 fő részére biztosít bentlakásos 
képzési lehetőséget. A Civil Kollégium Alapítvány nem csak itt, hanem az ország 
különböző részein is szervez képzéseket, a helyi igényeknek megfelelően. A 
közösségi ház ugyanakkor otthont ad a helyi civil szervezeti élet rendezvényeinek is; 

- Az épület környezetét a Civil Kollégium Alapítvány azóta is folyamatosan fejleszti – 
parkot, gyümölcsöst és akácost telepíttetett; kemencét, a külső csoportfoglalkozáshoz 
egy fedett színt és padokat építtetett; bevezettette a vizet, kutakat fúratott az 
öntözéshez, és kidolgozta a fejlesztésre vonatkozó terveit; 

- Kifejlesztette saját tananyagait és egyedi módszertanát az általános célú 
felnőttképzésekre vonatkozóan. E képzések a következők: közösségi, civil, 
demokrácia, közösségi gazdaságfejlesztés és közösségi média képzések. Gazdag 
tapasztalatokat szerzett e képzések lebonyolítása terén;  

- A képzési központ környezetében folyó felső-kiskunsági közösségfejlesztési 
modellkísérletben biztosítja a találkozási helyet és betölti egy helyi népfőiskola 
szerepét is. Ez a modellkísérlet nyújt lehetőséget arra is, hogy a felsőoktatási és 
szakmai képzések terepgyakorlatainak egy részét a felső-kiskunsági kistérségben 
bonyolítsuk le; 



- A Civil Kollégium Alapítvány évente 3-4 alkalommal rendez 2-3 napos hazai és 
nemzetközi szemináriumokat közösségi munkával foglalkozó szakemberek és 
nonprofit szervezetek számára, s itt folynak a közösségfejlesztő szervezetek 
szervezetfejlesztő képzései is; 

- Kiépítette kapcsolati- és együttműködési rendszerét, partnerkapcsolatot épített ki az 
angliai Yorkshire-ben működő Northern College felnőttképzési intézményével, amely 
hozzá hasonlóan közösségfejlesztői folyamatokon keresztül talál rá a képzésben 
résztvevőkre, akikkel a képzések után is munkakapcsolatban marad.  A Northern 
College 1995-ben kéthetes képzésre fogadta a Civil Kollégium Alapítvány tanárait; 

- A Northern College és a Civil Kollégium Alapítvány - az EU Socrates-Gruntvig 
programja keretében – közös képzési modulokat fejlesztett ki az állampolgáriság és a 
demokrácia kérdésköreiben (“Demokrácia” program, 1999-2000); 

- Mind nagyságrendje, mind fontossága miatt kiemelkedik a sorból további két 
program: a Roma közösségi ház program (1999-2002) és a közép-kelet európai 
„Képzők képzője” program (2002-2003);  

- A Civil Kollégium Alapítvány 2003-ban akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált,  
- A Civil Kollégium Alapítvány képzései civilek számára lényegében ingyenesen, vagy 

valamilyen szimbolikus hozzájárulással valósulnak meg. A képzések fedezetét 
támogatások szervezésével oldja meg a Civil Kollégium Alapítvány, amelyben 
gyakran az érintett helyi közösségek is részt vesznek. Az éves bevétel 11-17 millió 
Forint között mozog.  

  
Összefoglalóan értékelve: nagy eredménynek tartjuk a Civil Kollégium Alapítvány puszta 
létét és folyamatosan fenntartott működését is. Egy olyan társadalmi környezetben, amelyben 
a felnőttképzésben – és különösen az általános célú képzésben - résztvevők még nem igazán 
kapnak kormányzati támogatást (munkaidő-kedvezményt, támogatást a részvételi díjakhoz), s 
amelyben a leszakadó, vagy alacsony szinten stagnáló társadalmi rétegek kultúrájában nem 
kap szerepet a nem a bizonyítványért, hanem a tudásért történő tanulás, úgy véljük, nagy 
jelentőségű egy ilyen felnőttképzési intézmény jó színvonalú, egyenletes és folyamatos 
működése, amelyet minden bizonnyal az érte dolgozó – zömmel önkéntes és alkalmilag 
megfizetett –, elkötelezett munkatársainak köszönhet. 
 
OKÉV szám: 07-0218-02 
Akkreditációs lajstromszám: 0317 
 
Kiemelt tevékenységeink 2003-ban 
1994-ben alakult szervezetünk a 2003. évben a következő eredményeket érte el 

- A Civil Kollégium Alapítvány akkreditált felnőttképzési szervezetté vált 2003. május 
14-én. Ezzel minősített szervezetté vált, amely egyrészt minőségbiztosítást jelent, 
másrészt lehetőséget nyit olyan állami források mozgósítására, amelyeket csak 
akkreditált intézmények vehetnek igénybe. E források nagyságrendje jelenleg még 
nem meghatározó, de reményeink szerint évről évre növekedni fog. 

- Áttörésként értékelhető a 2003-mas év a tekintetben, hogy történetünkben először 
tudtunk lehetőséget teremteni a szakképzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésére. 
A „Képzők képzője” program záróvizsgáján 18 közösségfejlesztő kapott 
„közösségfejlesztő – oktató, kutató, tréner” szakmai bizonyítványt, s további 10 olyan 
kollégánk, akik még 1990-91-ben végeztek a mi kurzusunkon, ám azóta nem volt 
lehetőségük szakvizsga letételére. További 14 felső-kiskunsági asszony szerzett 
„közösségi munkás” szakképzettséget egy női foglalkoztatási program keretében.  
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- További kiemelkedő eredményünk, hogy a Partners Hungary szervezetfejlesztőinek 
segítségével 2003 októberébe elkészítettük a Civil Kollégium Alapítvány stratégiai 
tervét, amely a 2003-2007-es időszakra terjed ki. 

 
Képzéseink 
Képzéseinket a Közösségfejlesztők Egyesületével együttműködésben valósítjuk meg! 
Elsődleges feladatunknak tekintjük a Közösségfejlesztők Egyesülete helyi társadalom-
fejlesztési programjaiban aktív helyi lakosok általános célú képzését, de szellemi és fizikai 
infrastruktúránkat az egyesület szakképzéseihez is rendelkezésre bocsátjuk.  
 
Civil képzéseink zöme hétvégi képzés, de egy-egy csoport képzése akár több hétvégét is 
igénybe vehet. A közösségi vállalkozásra felkészítő tanfolyamaink 2x5 naposak. 
Képzéseinket az együttes élmény, a tapasztalatok közösségi feldolgozása és megosztása, 
közös tervezés jellemzi. A képzések résztvevői általában országos szervezetünk helyi 
közösségfejlesztői projektjeinek résztvevői, akik mind a képzés előtt, mind utána 
együttműködnek szervezetünkkel, ill. a hozzájuk legközelebb élő közösségfejlesztővel, 
közösségfejlesztő egyesülettel. 
A 2003-mas év civil képzései zömmel a Helyi cselekvés (Small Grants) programon belüli, ill. 
a közösségi rádiózással kapcsolatos képzések voltak, melyek során mintegy kétszázan vettek 
részt 9, egyenként 3 napig tartó bentlakásos képzésen. 
“Helyi cselekvés” képzések 2003-ban: 

Közösségi képzések: 
2003. május 23-25. Tomor, Hét községek és Nagykőrös közösségi aktivistái számára, képzők: 
Peták Péter, Péterfi Ferenc 
2003. november 14-16. Szegvár közösségi aktivistái számára. Képzők: Péterfi Ferenc és 
Vercseg Ilona 

Demokrácia képzések: 
2003. március 7-9. Pest megyei ifjúsági vezetők képzése, vezeti Pósfay Péter 
2003. május 30-31-június 1. Bér, Tomor és Budapest XVIII. Közösségi aktivistáinak képzése 
a helyi nyilvánosság témakörében, képzők: Pósfay Péter és Varga Matild. 
    Közösségi munkahelyteremtés képzések: 
2003. március 21-23 Gömörszőlős, a Dialóg Egyesület helyi közösségi munkásainak 
felkészítése a nonprofit szektoron belül történő munkahelyteremtésre, képzők: Péterfi Ferenc 
és Pósfay Péter  
Képzések a közösségi rádiózásról: 
4 képzés adatai…………………………………………………………………………………… 
 
Szakmai képzéseink. A közösségfejlesztési szakképzések terepgyakorlatai 4-5 naposak, 
amelyek fakultatív módon akár meg is hosszabbodhatnak. A közösségfejlesztői, közösségi 
munkás szakképzések 60-120 órát vesznek igénybe, sikerrel vizsgázó résztvevőink 
„munkakörön belüli szakképzettség”-et nyújtunk. Szakmai továbbképzéseink 45-60 órás 
képzések, melyekről tanúsítványt adunk ki. Képzéseink létszáma 14-32 fő között mozog. 

- 2003-ban is folytattuk rendszeres képzéseinket a felsőoktatásban, 
- Közösségfejlesztő specializációra alkalmas tananyagot dolgoztunk ki a pécsi egyetem 

Szociálpolitika Tanszéke számára, megerősítve ezzel az ottani hálózatépítést, 
- Két alkalommal szerveztünk „közösségi munkás” szakmai továbbképzést 2003-ban,  
- A „Közösségi és civil tanulmányok” elnevezésű posztgraduális egyetemi képzési 

programot akkreditációra előkészítettük, 
- Ld. fentebb, „Kiemelt tevékenységeink”-et is! 
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Szervezetfejlesztés 
A Partners Hungary által vezetett szervezetfejlesztő képzésen a Civil Kollégium Alapítvány 
Kuratóriuma, Szakmai Tanácsadó Testülete és tanári kara 2003 októberében kidolgozta a 
Civil Kollégium Alapítvány 2004-2007-re szóló stratégiai tervét: jövőképét, szervezeti 
értékeit, küldetését (ld. fent), elemezte jelenlegi helyzetét, meghatározta stratégiai 
irányvonalait és legfontosabb feladatait. Ezek a következők:  
Programakkreditáció (általános célú felnőttképzési programok); a közösségi munka 
szakképzése „virtuális gyakorlati tanszéké”-nek létrehozása; új tantervek fejlesztése; saját 
kreditrendszer bevezetése; a tanárok belső képzése; képzési együttműködések fejlesztése; 
alapszíntű informatikai oktatás beépítése a tantervekbe. A stratégiai terv tartalmazza a 
feladatok megvalósításához készített pontos ütemtervet, valamint a pénzügyi tervet. 
 
Szemináriumok, konferenciák 
2003. február 13-16.-án megrendeztük a Citizens’ Network nemzetközi szemináriumát.  
20032. november 27-30-án tartottuk meg Kunbábonyban a „Közösségfejlesztő Hálózatépítés 
Közép-Kelet Európában” című nemzetközi program indító szemináriumát, amelyen mind a 
10 szervezet képviseltette magát. 
 
Október 30-31-én rendeztük meg az első „Közösség” konferenciát Kunbábonyban, amelyet 
ezentúl minden évben megrendezünk Varga A. Tamás, a Civil Kollégium Alapítvány 
alapítója tiszteletére.  
 
Főbb támogatóink és partnereink: 
• Northern College, Barnsley, Egyesült Királyság – szakmai együttműködés 
• Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest – szakmai együttműködés 
• Magyar Művelődési Intézet, Budapest – szakmai és technikai együttműködés 
• ELTE TFK Művelődésszervező Tanszék, Budapest - tantárgyfejlesztés 
• ELTE BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociálpolitika és Szociális munkás 

Tanszék, Budapest – tantárgyfejlesztés 
• Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő és –Képző Központ 
• Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete 
• Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közművelődési Intézet, Miskolc 
• Jóléti Szolgálat Alapítvány, Jászszentlászló 
  
Pénzügyi jelentés 
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