
Bevezető

Programunk a hit alapú közösségszervezés megalapozását,

elindítását, megerősítését igyekszik szolgálni. 

Közvetlen célja, a gyülekezeteken belül és azok

környezetében a közösségi munka olyan

jelentőségének a megismertetése, amelyben a helyi

közösség erőteljesebb bevonása, a környezete iránti

fokozott felelősségre történő érzékenyítés és cselekvő

magatartás, a közösségi érdekérvényesítés népszerűsítése a

küldetésének az egyik fontos lényege. 

Olyan aktivizáló, a részvételre építő szemlélet és

magatartás körülírása, bemutatása és a gyakorlati életben

való megjelenítése, amelyben a gyülekezet egésze számára

világossá válik, hogy meghatározó szerepe van (lehet) a

települési szintű közösség, de legalább a működésüket

közvetlenebbül körülvevő szomszédságban, vagy akár egy-

egy ügy érdekében a közösségi munka egy határozottabb

felvállalásának.

Máshogyan, megértetni és szimpatikussá tenni a

közösségi munka egy új változatát, s szemléletét.

Fontosnak tartjuk, hogy ez az új minőségű közösségi

munka – amely egyszerre fejlesztő és szervező elemekkel

rendelkezik – milyen alapvető értékekre és célokra épül. 

Ezek között a mi prioritási elveink: a társadalmi

igazságosság, a befogadás-elfogadás-közösségi szolidaritás

kérdései, a részvétel és ennek érdekében történő bevonás;

az együttműködés, a változás elhatározásában és



kivitelezésében a helyi érintettek meghatározó szerepe; a

közösségi érdekvédelem; a közösségi beavatkozás – s az

ezekhez kapcsolódó segítői szerepek; a képessé válás

segítése; a társadalmi nyilvánosság - hogy néhányat

kiemeljünk ezekből.

Meggyőződésünk, hogy az együttműködés megteremtése

érdekében kiemelkedően fontos a gyülekezetek körében

ezeknek a céloknak és elveknek a szimpatikussá

tétele.

Ez a kötet tartalmaz fontos elvi kérdéseket, az érintettek

hitbéli meggyőződéséhez kapcsolódó – vagy éppen azokból

levezetett – gondolatokat, törvényeket, történeteket,

kiállásokat, példabeszédeket a meggyőződésüknek az ezek

iránti változásához. 

Ezek közvetve, vagy közvetlenül is hozzájárulhatnak a

közösségi munka ilyen minőségének a meggyőződéses

megértéshez és vállalásához, azaz a szemlélet általuk való

elfogadásához. De szándékunk szerint a meggyőződés

változásán vagy éppen megerősödésén túl, ezeknek a helyi

szinteken történő vállalásához, gyakorlati elindításához is

segítséget nyújtanak e kötet írásai.

A szöveggyűjtemény a következő három részre tagolódik:

1. Az elméleti-, vagy teológiai szint: amelyben a biblia

írásai, példabeszédek, enciklikák, az egyház társadalmi

tanításai révén idéznek olyan írásokat, gondolatokat,

történeteket, amelyek a hitalapú közösségszervezés

alapelveihez vezetnek, annak a befogadását, megértését



segítik. Amelyekből félreérthetetlenül levezethetők, amelyek

a teória, az elvont gondolkodás „dimenziójában” igazolják

azokat az elveket, hogy a közösség milyen fontos alapja az

életnek, s a szolidaritás, a társadalmi igazságtalanság elleni

küzdelem, az önerőre alapozott segítőmunka, a

szubszidiaritás milyen fontos részei a társadalom

működésének.

2. A közösségi munka gyakorlatának nemzetközi és hazai

folyamatai, tapasztalatai számtalan olyan cselekvést,

beavatkozást, a változások igazi példáit hozták felszínre,

amely gyakorlati cselekvések során a közösségfejlesztés,

közösségszervezés kialakította e gyakorlatok szakmai

elméletét.

Ezen esszenciák összefoglalása, bemutatása,

megértetése és elfogadtatása kiadványunk második főbb

része.

3. A program szándéka, hogy ne csupán elméleti szinten

foglalkozzunk és fogadtassuk el ennek a munkának a

jelentőségét, hanem a mindennapi gyakorlat példáival,

esélyeivel tegyük beláthatóvá a hit alapú

közösségszervezői munka lehetőségeit, szükségleteit,

gyakorlati - módszertani lépéseit. Azaz vállaljanak fel az

egyes gyülekezetek ilyen típusú közösségszervezői munkát

a saját gyakorlatukban. Mindezekért ehhez a harmadik

szintű edukációhoz nyújt ez a kötet írásokat, ajánlásokat,

esettanulmányokat, segítő anyagokat.


