
Közösségi szociális munka



Közösség 

Warren (funkciók)

 Szocializáció

 Gazdasági prosperitás

 Társadalmi részvétel

 Társadalmi kontroll

 Kölcsönös támogatás

Dékány

 Közösség (informális, tartós, meleg, többcélú)-
szervezet



 1884 settlement house

 Community development officer 
(közösségfejlesztő)

 Neighbourhood worker (szomszédsági munkás)

 Social development officer (szociális fejlesztő)

 Social relations officer (társas kapcsolatok 
fejlesztője)

 Liasion officer (kapcsolatteremtő)

 Community organiser (közösségszervező)



Jack Rothman: A közösségi szociális 
munka három modellje



Közösségi akció- közösségszervezés

 Alinsky „hatalom ütköztető” modellje („Tedd azt, amit 
tudsz, azzal, amivel tudod”)

Hatalom elemzése (látszólagos és tényleges)

Hatalom átvétele (miért, hogyan)

 Biddle-ék „ösztönző” modellje

Feltárás (történet, megbízás, bemutatkozás, informális 
beszélgetések)

Szervezés (probléma megfogalmazása, szervezet alakítás, 
képzés)

Viták (definíciók, alternatívák, mérlegelés, értékek, 
döntés)

Akció (munka, elemzés, értékelés)

Új projekt (külső kapcsolatok, nyomás, koalíció)

Folytatás (állandó mag, kivonulás)



Biddle-ék folyt.

 Stratégia (elfogadják-e az emberek, dramatizálás, 

megzavarás, megszemélyesítés, szórakoztatás, 

alternatívák)

 Az ügy (azonosítás, tesztelés, vezetők keresése, 

vezetőségi ülés, célegyenes, új ügy)



Community Development

 "A set of values and practices which 
plays a special role in overcoming 
poverty and disadvantage, knitting 
society together at the grass roots and 
deepening democracy. There is a CD 
profession, defined by national 
occupational standards and a body of 
theory and experience going back the 
best part of a century. There are active 
citizens who use CD techniques on a 
voluntary basis, and there are also other 
professions and agencies which use a 
CD approach or some aspects of it.” 
(The Community Development 
Challenge Report)



Közösségfejlesztés Magyarországon

(KÖFE)

 A helyi közösségek társadalmi, kulturális 
fejlesztése maguk az állampolgárok által

 Kulcs tényezők e folyamatban: akció, 
aktív állampolgárok, közösségi csoportok 
és hálózataik

 A közösségi munkás feladataibátorítás, 
információ, kapcsolat építés, közösségek 
hálózatainak születésében bábáskodás, 
vagy azok más módon való erősítése



Community development is a 
process, when 

 a community ameliorates the fulfillment of the 

fundamental functions of the communities through 

collective action. The catalyst for this process can be 

an outsider (a CD worker, a teacher, a mayor, etc.), a 

member of the community or an event (flood, a new 

law, etc.)



Közösségfejlesztés módszertan

Mozgások- kik a cselekvők

 Társadalmi, gazdasági diagnózis, 
közérzet, lelki beállítódás

 Közösség véleményének feltárása, 
rangsorolás (most, hamar, később/ 
feladat, felelős, módszer)

 Szervezetek alakítása, képzések, 
projektek beindítása

 Partnerek keresése, aktivizálás

 Továbblendülés, fejlesztő visszavonulása



Aktiváló módszerek

 Önkéntes segítő hálózat, …. tankatalógus

 Párbeszéd kör (tematikus, folyamatos, kutató)

 Interjúk

 Nyilvános beszélgetések (interjúk eredményének 
bemutatásával kezdődik)

 Jövőműhely

 Közösségi felmérés



Példák

 Terézvárosi családsegítő

 Autonómia projektek 

 Közösségi média

 Művészet (fórum színház, mural painting, el sistema)

 Fesztiválok (köztivál)

 Fenntartható fejlődés (ökofalvak, bevásárló 

közösségek, energiatársulás, stb.)

 Helyi gazdaság, grameen modell, stb

 Dialóg projektek



Egyéni és közösségi szociális munka 
közti kapcsolat

 Intézmény környezetével való viszony rendezése, a 

kliens önsegítő csoportba, közösségi tevékenységbe 

vonása

 Bizalmat, presztízst jelent az egyéni probléma 

megoldása, kérik, aktívak családi konfliktusai,


