
 
 

Éves jelentés 2005. 
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. 
 
Képzések 
 
A CKA képzési tevékenységét a Közösségfejlesztők Egyesületével partnerségben folytatja, 
melyek szorosan kapcsolódnak közösségfejlesztő terepmunkákhoz, helyi fejlesztésekhez ill. 
modellkísérletekhez. Az első félévben a következő képzések voltak jelentősek: 

- helyi civil struktúrák kialakítására irányuló képzések: összesen öt képzést 
szerveztünk a közösségfejlesztő modellkísérletekhez kapcsolódóan három 
kistérségben (Ózd-Putnok, Szeged-Szentes, Felső-Kiskunság).  

- kezdő közösségi, civil helyi cselekvések aktivistáinak és az egyes projekteken 
belül megalakult civil szervezetek szervezetfejlesztő képzései: a két 
témakörben összesen 14 képzést sikerült megvalósítanunk, helyben és a Civil 
Kollégiumban. 

 
A képzések átlagos létszáma 15 és 25 fő között mozgott, a képzések időtartama minden 
esetben 2-3 nap volt.  
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Célcsoportjaink voltak: a három modell-kistérség közösségi csoportjai, Szegváriak 
Szegvárért Közösségfejlesztő Egyesület, Együtt Hétért Egyesület, Börzsönyvidék Alapítvány, 
közösségi aktivisták – Csepel, közösségi aktivisták – Ferencváros, Nap Klub Alapítvány, 
Újpalotai Szabadidő Központ, Élettér Egyesület, Holocén Természetvédelmi Egyesület, 
Dialóg a Közösségekért Egyesület 
 
Meg kell említenünk még két jelentős képzési formát ebből az időszakból: 

- 120 órás Közösségfejlesztő szakképzés: 42 fő végezte el 2005. első félévében, 
bentlakásos formában 

- A Felnőttképzés Hozzáférésének Javítása a Művelődési Intézmények 
Rendszerszerű bevonásával (HEFOP Program): ebben a Programban a CKA 
partnerként és konzultációs pontként jelenik meg, így 2005. júniustól 
folyamatos képzések indulhattak meg, tíz témakörben. 

 
A CKA 2005. második felében összesen 52 képzési napot tartott, amely csak a Civil 
Kollégiumban megvalósult képzésekre vonatkozik, a továbbképzések és a kihelyezett 
képzések tovább növelik ezt a számot.  
 
Képzések részletei 
1. Helyi civil 
struktúrák 
kialakítására irányuló 
képzések 
(modellkísérletek) 

2. Kezdő közösségi, 
civil helyi 
cselekvések 
aktivistáinak képzése 

3. Az egyes projekteken belül megalakult 
civil szervezetek szervezetfejlesztő 
képzései 

Képzési napok száma: 
21 

Képzési napok 
száma: 12 

Képzési napok száma: 
34 

Képzések időtartama. 
1-3 nap 

Képzések időtartama: 
1-3 nap 

Képzések időtartama:  
1-3 nap 

Csoportlétszám:  
15-25 fő 

Csoportlétszám:  
10-20 fő 

Csoportlétszám:  
8-15 fő 

Célcsoportok: Ózd-
Putnok, Szeged-
Szentes, Felső-
Kiskunság kistérségek 
közösségi és civil 
szervezetei 

Célcsoportok: arlói 
közösségi aktivisták; 
ferencvárosi 
közösségi aktivisták, 
csepeli közösségi 
aktivisták, 

Célcsoportok: Budapest, Nap Klub 
Alapítvány; Újpalotai Szabadidő Központ, 
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztő 
Egyesület, Együtt Hétért Egyesület, 
Budakalászi Testvérkapcsolatok 
Egyesülete, királdi közösségi aktivisták, 
Puszta Rádió Kunszentmiklós, Közösségi 
Kezdeményezéseket Támogató Szakmai 
Hálózat, Zöld Zóna Egyesület (Szigetvár), 
Élettér Egyesület (Komárom); 

 
 
További kiemelt képzési tevékenység: 

- II. Szakmaközi Nyári Egyetem: Az első Nyári Egyetem (2004) sikerén 
felbuzdulva, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány 
és a Magyar Művelődési Intézet 2005 augusztusában ismét Szakmaközi Nyári 
Egyetemet Szervezett. Az eseményen közel 90-en (szakemberek, önkéntesek, 
civilek) vettek részt, melynek témája a társadalmi akciók körüljárása volt. 

- A Felnőttképzés Hozzáférésének Javítása a Művelődési Intézmények 
Rendszerszerű bevonásával (HEFOP Program): ebben a Programban a CKA 
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partnerként és konzultációs pontként jelenik meg, így 2005. júniustól 
folyamatos képzések indulhattak meg, tíz témakörben (európai ismeretek, 
informatika, öko-gazdálkodás, nonprofit aszisztens, nonprofit menedzsment, 
német, angol, felvételi előkészítő, állampolgári tanulmányok, 
számítástechnika). Eddig több mint 80 helyi lakos kapcsolódott be a 
programba, a Felső-Kiskunság kistérség településeiről. 

 
A CKA képzési tevékenységének kiterjesztéséhez jelentős mértékben járult hozzá a szakmai-
hálózati munka fejlődése (amely formálisan is megalapozta az országos együttműködést), és a 
helyi szerepvállalás növekedése, amely elsősorban a kistérség intézményeivel folytatott 
képzési együttműködést jelenti. Ez a két terület a fenntarthatóság szempontjából is kiemelt 
fontosságú, a CKA tevékenységére és működésére nézve is kulcsfontosságú további 
fejlesztésük. 
 
További fontos eredményeink: 
 
- II. Szakmaközi Nyári Egyetem: (bővebben a képzések alatt) 
- „A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési 

intézményrendszer rendszerszerű bevonásával” (a HEFOP által támogatott Program): 
(bővebben a képzések alatt) 

- Állampolgári Részvétel Hete: A CEE Citizens Network 19 tagországa egyidejűleg, a 2005. 
szeptember 19-25-ig tartó héten szervezte meg az Állampolgári Részvétel Hetét, azért, 
hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai 
médiában, politikában és a civil társadalomban. (Az öt szervező intézmény és hálózat 
révén, 54 rendezvény valósult meg több mint 50 helyszínen, több mint 100 civil szervezet 
részvételével; az országban tevékenykedő közösségi munkások összesen több mint 4500 
emberrel töltötték ki az Állampolgári Részvétel Hete kérdőívét; az ÁRH eseményeiről és 
a felmérés eredményeiről közel 50 alkalommal tudósítottak a megyei és országos média 
szereplői -Tv- és Rádió interjúk, újságcikkek-) 
Az Állampolgári Részvétel Hetét a CKA a Közösségfejlesztők Egyesületével, a 
Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózattal, a Szövetség a Közösségi 
Részvétel Fejlesztéséért Egyesülettel és a Magyar Művelődési Intézettel együttműködve 
szervezte meg. 

- Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat: az újonnan létrejött országos 
közösségfejlesztő hálózat működtetéséhez szükséges képzéseket a CKA vállalta fel. A 
programot az ICSSZEM támogatja. 

  
Ebben az időszakban stratégiánk és elképzeléseink beigazolódtak. A működést illetően „csak” 
a hosszú stagnálás utáni lassú építkezésről beszélhetünk, de tevékenységeinket illetően 
„forradalminak” nevezhető az elmúlt fél év. Szakmai hálózatunk újjászervezése, a 
szakmaközi kezdeményezések és a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlődése képesek voltak 
társadalomfejlesztő törekvéseink „mozgalmasítására”, a szakmához kapcsolódó fogalomkör 
és értékrendszer hatékony artikulálására, a politika és a média figyelmének felkeltésére. A 
CKA részéről hosszú időszak után nyílt alkalom arra, hogy a működés bizonytalanságai 
helyett a szervezet, a mozgalom és a szakma fejlődésére koncentráljon. Számos olyan 
törekvés kezdett most beérni, melyek nélkülözhetetlenek a fenntarthatóság megteremtéséhez 
(szakmai hálózat fejlődése, felsőoktatás és gyakorlati képzések, mozgalmi jelleg 
megerősödése, nemzetközi kapcsolatok megerősödése, a politikai stratégia érzékelhető 
„megnyílása” kezdeményezéseink felé, az ismertség növekedése stb.). 
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Mindezek valóban megalapozhatják a szervezet jövőbeni működését, ugyanakkor a 
menedzsmentnek és a munkatársi gárdának folyamatosan túlzott erőfeszítéseket kell tennie a 
meglévő kezdeményezések folytatásához. Másrészről egyre nehezebb „pusztán” mozgalmi 
érvekkel összefogást kezdeményezni, olyan környezetben, ahol a civilek, civil szervezetek 
folyamatos létfenntartási gondokkal küzdenek, nem rendelkeznek erőforrásokkal a hosszú 
távú együttműködéshez. 

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 
• Nemzeti Civil Alapprogram 
• PHARE ACCESS 
 
  
Pénzügyi jelentés 
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