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Szakmai beszámoló 

 

A CKA alapcélja a cselekedni kívánó állampolgárok és önszerveződő közösségének segítése, 
fejlesztése.  

Ennek  2019-ben érdekében 23 közösségszervező helyi közösségben végzett munkáját támogatjuk 
mentorálással, képzéssel, találkozók szervezésével. Ezzel a hátrányos helyzetű és kirekesztett 
csoportok esélyegyenlőségét segítjük elő. Országos ügyeket is segítünk közösségszervezői 
tevékenységgel.  

2019 őszén indult egy új programunk, amely a szegénység és az oktatáshoz való hozzáférés területén 
már aktívszakmai és állampolgári csoportokat, szerveződéseket kapcsolja össze, szervezi 
együttműködésüket. Célunk, hogy egy-egy ügy mentén közösen érjenek el javulást a helyi vagy állami 
szolgáltatások, szociális ellátások szabályozása és közvetítése, illetve az oktatás feltételeinek 
biztosítása területén. Szintén 2019 őszétől indult kísérleti programunk, amelyekben hit alapú 
csoportokat, gyülekezeteket kötünk össze.  

A közösségi munka területén elért hazai és nemzetközi tapasztalatok megosztása és becsatornázása 
céljából nemzetközi nyári egyetemet, nyári találkozót szervezünk közösségekkel foglalkozó civil 
aktivisták, szakemberek, közösségi vezetők részvételével. Hazai és külföldi szakmai programokban 
veszünk részt civil partnereinkkel. Közösségszervező tudásbázisunkat folyamatosan fejlesztjük és 
összegezzük tapasztalatainkat kiadványunkban. Tevékenységünk informális és formális közösségekre 
terjed ki.  

Programjaink és eredményeink a cka.hu oldalon folyamatosan nyomon követhetők. 

A közvetett és közvetlen eléréseken keresztül a tevékenységükben 2019-ben 16500 fő részesült.  

 
Helyi közösségek támogatása:  
 
23  hátrányos helyzetű közösségben az érintettek által feltárt problémák megoldása érdekében 
pályázati úton támogattunk közösségszervezőket. Összesen 23 közösségszervezőt segítettünk 
mentorálással, szakmai találkozók, képzések szervezésével. Az eredményeket szakmai 
kiadványunkban összegeztük.  
https://www.cka.hu/cka_2019_72dpi/ 
 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 124 fő 
 
Felnőttképzési tevékenység:  
 
10 felnőttképzési alkalom valósult meg ebben az évben, amelyből 55 fő részvételével 5 regisztrált 
felnőttképzési program, 5 work hop és szakmai találkozó, amelyen a résztvevők száma 69 fő. A CKA 
munkatársai továbbképzési programokban is részt vettek Magyarországon és külföldön is. Tanáraink 
folyamatosan fejlesztik képzési programjainkat. 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 162 fő 
 
Országos és nemzetközi találkozók:  
2019 júniusában valósult meg a 90 fős Közösségszervező Országos Találkozó hazai résztvevőkkel és 
júliusban pedig 72 fő részvételével a Nemzetközi Nyári Egyetem. 
 
A 2. Országos Találkozó az első találkozó sikeres folytatásának bizonyult. Az egyes napokat 
különböző témák mentén szerveztük, az első nap a résztvevő közösségek megismeréséről, 
tapasztalatok megosztásáról, az összetartozás megéléséről szólt. Második nap a közelgő 
önkormányzati választás került középpontba, harmadik napon az ápolási kampány sikereit elemeztük, 



hogy megtudjuk milyen technikáknak, irányelveknek köszönhetően ért el sikereket, az utolsó nap az 
összekapcsolódásról, együttműködések tervezéséről, szövetségek megerősítéséről szólt. 
 
A Nemzetközi Nyári Egyetem 10 éves évfordulóját ünnepeltük, több mint tíz különböző országból 
érkező, 72 résztvevővel. Levontuk a tanulságokat és reményt, bátorságot merítettünk saját 
történeteinkből. A 2019-es rendezvény szlogenje: „10 év bátorság, ellenállás és tanulás a változásért.” 
A program fő témakörei a következők: 

- Tanulás a kritikus pedagógia segítségével a párbeszéd fokozása, elemzésünk élesítése és 
mozgásunk bővítése érdekében. 

- A demokrácia megértése: a tettek által tanulunk, és ezt minden nap meg kell tennünk. 
- A félelem idején reménnyel vezetve. 
- A radikális jobboldal elleni küzdelem a helyszínen: szervezés a munkásosztályban és 

marginalizált közösségekben, hálózataink fejlesztése. 
 

Projektek: 

1. Amerikai csereprogram két projekt keretében valósul meg, melyben magyar 
szakemberek utazhatnak 6-7 hétre az Egyesült Államokba és amerikai szakemberek, a 
magyar ösztöndíjasok mentorai jönnek hazánkba mentorálni és képzeni a magyar 
szakembereket.  
(Shaping Participatory Democracy - FY 2017 és FY 2018) 

 
A CKA 2019-ben is folytatta nemzetközi tapasztalatcsere és képzési programját. Az év során két 
alkalommal nyílt pályázati fordulót bonyolított le, összesen 7 magyar nyertes pályázónak szervezett 42 
napos tanulmányutat és gyakornoki programot az Egyesült Államokba (2019 tavasz és 2019 ősz), 
februárban amerikai mentor szakembereket fogadott komplex országos szakmai programmal, akik a 
magyar résztvevők kisebbségi közösségekkel folytatott munkájához adtak támogatást. A CKA saját 
szakembereivel is segítette az alumnik munkáját, kisebb összegű adományokat biztosított közösségi 
és szakmai eseményekhez. Éves nagyszabású nemzetközi alumni találkozó megszervezésében vett 
részt bolgár helyszínnel, 10, a programban részt vett magyar delegált szakemberrel.  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 
A program előző szakaszában a nemzetközi tapasztalatcsere programban részt vevő magyar 
szakemberek számára ősszel valósultak meg az amerikai mentorlátogatások, elsősorban budapesti 
és pécsi helyszíneken, az Egyesült Államok budapesti Nagykövetségének részvételével.  

2. Civil Térkép projekt.  
A Civitates program keretében a Civil Kollégium Alapítvány partnerszervezeteivel (Ökotárs Alapítvány, 
Autonómia Alapítvány, Kárpátok Alapítvány) közösen feltérképezte, illetve mikro-grant adományokkal 
ösztönözte a hazai civil szférát azon megyék és járások esetében, ahol a civil szervezetek aktivitása 
erősítésre szorul. Mindezek folyományaként a CKA a beszámolási időszakban 72 civil szervezettel 
létesített kapcsolatot, 3 képzést valósított meg, 7 csoporttalálkozót facilitált, valamint részt vett a 
beérkező pályázatok bírálatában. A nyertes pályázatok közül 2 civil szervezet pályázatban leírt 
tevékenységét pedig folyamatosan mentorálja. 
 

3. Közöségszervezés 2018-2019. program 

14 közösségszervező programot támogattunk szakmailag és pénzügyileg. A szakmai támogatás 
keretében regisztrált közösségszervező alapképzést és közösségi vezető képzéseket, negyedévente 
szakmai találkozókat szerveztünk, három mentort biztosítottunk, akik havi rendszerességgel 
konzultáltak a közösségszervezőkkel. Megbíztunk egy országos közösségszervező hálózatépítő 
munkatársat. 2. alkalommal szerveztük meg a közösségszervezők nyári Országos Találkozóját, 
valamint az Állampolgári Részvétel Hetét. Fejlesztettük kommunikációnkat, honlapunkat és facebook 
oldalunkat. 

4. KÖZösség-SZERvezés-VEZetés Program 1.  



Főleg vidéki (kistelepülési és kisebb városrészi) közösségi érdekérvényesítő programokat támogató 
Ökotárs Alapítvány mellett szakmai partnerként segítettünk 15 helyi közösségszervezőt. Rendszeres 
szakmai találkozókat, havi mentorálást és különböző képzéseket biztosítottunk számukra. Munkájuk 
mintegy ezer embert ért el. 

Főleg vidéki (kistelepülési és kisebb városrészi) közösségi érdekérvényesítő programokat támogató 
Ökotárs Alapítvány mellett szakmai partnerként segítettük a helyi közösségszervezőket. Rendszeres 
szakmai találkozókat, havi mentorálást és különböző képzéseket biztosítottunk számukra. 

5. Felnőttképzés, nemzetközi mobilitások támogatása az EU támogatásával (Erasmus +)  
(2018-1-HU01-KA104-047435) 

 
 

2019 májusában 2 fő vett részt Oslóban 8 napos kurzuson amelynek témája: fenntarthatóság, 
társadalmi-közösségi vállalkozások nagyvárosban és vidéken. Partnerünk: Phronesis SA szervezet. 

A fenntartható gazdasági modellek tapasztalatainak cseréjére volt lehetőség városi kertészkedés, 
társadalmi vállalkozások támogatása, vidéki ökofarmok működtetése, önkormányzati 
együttműködések területén. 

Októberben 2 önkéntesünk Angliában a Schumacher School-ban töltött 1 hetet az őszi kurzuson.  

Önmagunk megismerésére, érzelmeink kommunikálására illetve a másokkal való és a természettel 
való kapcsolat különböző formáira és kifejezésmódjaira fókuszáltunk, megismerve közben az iskola 
működését, amely a Kunbábonyi Képzési Központunkhoz hasonló.  

Munkatársainkkal és önkénteseinkkel mindkét út tapasztalatait megosztottuk és beépítjük a fejlesztő 
munkánkba. 

https://www.cka.hu/blog/2019/11/07/utazas-a-schumacher-iskolaba-utazas-onmagunkba/ 

6. Kampányszervíz projekt 

Pályázati kiválasztás után a nyertes szerveződéseknek havi mentorálást, képzéseket nyújtottunk. 
Három kategóriában (kezdő, közép és haladó) megismertettük a résztvevőket a közösségszervezés 
alapjaival, az érdekérvényesítő kampányok tervezésében, lebonyolításában, kommunikáció-, 
sajtómunka szervezésében nyújtottunk szakmai támogatást. 

 

7. Láncreakció projekt  

A Láncreakció elnevezésű projektünkben szakmai partnerünk az Esély Labor Egyesület. Az oktatási, 
szociális és egyházi területen jártas közösségszervezőkből, terepen dolgozó szakértőkből, illetve 
kommunikációs és adományszervező szakemberekből álló csapat intézményi fókuszú 
közösségszervezést valósít meg melynek célja, hogy ügyek mentén hozzon létre szövetségeket, 
koalíciókat és érdekérvényesítő kampányokat. 

Civil Közoktatási Platformnak egy több, mint 60 fős nagygyűlés, stratégiai találkozó megszervezésében 
közreműködtünk, ahol az oktatás területén tapasztalt problémákat összesítették, választottak ki a CKP 
számára stratégiai irányokat.  
  

A Szociális témán dolgozók elindították újra a Méltó Megélhetés Munkacsoport működését, a projekt 
stáb közösen helyzetértékelést tartott és megtervezték azt a folyamatot, ami az érdekérvényesítő 
kampány előkészítéséhez szükséges a szociális juttatások területén.  

Hit alapú szervezés során megvalósult egy előzetes konferencia és műhely 2019 novemberében ahol 
több, mint 40 résztvevő ismerkedett meg a közösségszervezés módszerével. 

 

https://www.cka.hu/blog/2019/11/07/utazas-a-schumacher-iskolaba-utazas-onmagunkba/


8. EMMM - Evaluation, monitoring and motivation of voter mobilization campaigns by civil 
society organizations (Erasmus +) 

 
Az Ökotárs Alapítvány, TASZ, Emberség Erejével Alapítvány és a CKA partnerségében indult 2019-
ben az EMMM projektünk. Ennek előkészítő találkozói valósultak meg 2019 folyamán. A projekt 
vállalása 2020 tavaszára egy kérdőíves és egy fókuszcsoportos kutatás olyan civil szervezetek 
körében, akik aktívak voltak a választói ismeretek terjesztésében és választók mobilizálásában 2019 
őszén, és akik a továbbiakban is szerepet vállalnak a helyi közélet formálásában. A kutatást követően 
2020 őszétől képzéseket tervezünk közösen ezen szerveződéseknek.  

9. Story of Change program (Erasmus +) 

Ebben a nemzetközi projektben a korábbi ECOS projekt eredményeire építve a történetmesélés 
eszközét előtérbe helyezve kívánják a nemzetközi partnerek terjeszteni a közösségszervezés 
eszköztárát. 2019-ben a projekt előkészítése zajlott.  


