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NEHEZÍTÉS

A fejlesztők, helyi 

döntéshozók nem 

gondolják, hogy  az 

érintettek képesek és 

alkalmasak  reálisan 

megfogalmazni a valós 

szükségleteiket.

Az érintettek nem 

gondolják, hogy dolguk, 

lehetőségük van a 

fejlesztésekkel, hogy 

képesek és alkalmasak 

sorsuk irányítására.



MÁR ISMERT ALAPTÉTEL

Paulo Freire: az Elnyomottak pedagógiája 
(Pedagogy of the oppressed, 1972) c. világhírű 
munkájában leírja, hogy elvont, fogalmi 
gondolkodással nem lehet a szegényekhez 
közelíteni. Az ő világuk praktikus, mindent a 
gyakorlati megvalósíthatóság oldaláról néznek, s 
tanulási folyamataik is csak ezen keresztül 
lehetnek eredményesek.



MIKÖZBEN

� a szegénység problémája nemcsak a szegényeké
� a helyi gazdaságnak valódi szereplőivé válhatnak, ha 

benne vannak a tervezésben, a róluk szóló ügyekben
� felismerik benne a saját érdekeiket
� a nekik megfelelő szerepben tudnak hasznosak lenni
� kapnak közösségi támogatást
� de ehhez idő kell, és más „szemüveg”



WARREN:  A KÖZÖSSÉG ÖT FUNKCIÓJA: 

� A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos 
értékeket olt tagjaiba.

� A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség 
megélhetési lehetőséget biztosít tagjainak. 

� Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági élet iránti 
általános igényt. 

� Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség 
értékeinek betartását.

� Kölcsönös támogatás, mely folyamat segítségével a 
közösség tagjai megvalósítják azokat a feladatokat, 
amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy 
egyedül álló személy kezelni tudja.



MESSZIRŐL INDULVA……

� Célcsoportunk jelentős része nem járt közösségbe
� A szegénység elszeparáltsággal is együtt jár
� Legfeljebb nézik, hogy mások milyen tehetségesek
� Nincs hol és kinek panaszkodni
� Egyik napról a másikra élnek
� A tanulás számukra csak rossz emlék…

De: ugyanúgy vágynak arra, hogy adni és
kapni tudjanak.



Böszörményi Nagy Iván szerint: a legnagyobb 
megfosztás, hogyha nem tudok adni, vagy ha 
nem fogadják el! 

�Megtudni, megtapasztalni, hogy mim van az 
első lépcső

�A meghiúsult vágyak helyett elérhető célokat 
kitűzni a második

�Az önbecsülést teljesítménnyel  megalapozni a 
harmadik lépcső, de ez csak a kiindulási pont



SAJÁT TAPASZTALATOK

Ami nélkül nem megy
� valódi párbeszéd
� tényleges figyelem
� „jelenlét”
� közösségi tér , közösségépítés, közös gondolkodás
� saját erőforrások (tudások, hagyományok) 

felismerése és építése
� közös nyelv, közös megértés
� közösségi beszélgetések nélkül nem megy, közös 

cselekvés nélkül nem érdemes
� az életminőség alapjai nélkül nincs 

munkaképesség



TEHÁT HÉTKÖZNAPIAN DE TUDATOSAN!!!!!

� A történetmesélés ereje
� Mások élettapasztalatának felismerése,

használata
� A kíváncsiság jelentősége annak

kutatásában, hogy jobban tegyük dolgainkat
� A meghallgatás értéke
� A beszélgetés és a dialógus elsődlegessége
� Régi-új  együttműködési formák :KALÁKA
� Haszon és hasznosság



Gyereknapon játszva 
kipróbálni az egészséges 
étkezést

Húsvéti kalács kosarat
készíteni az önsegítő 
klubban

Életképek, gyakorlatok a Köz-Tér-Háló programból 



Együtt megenni az  első termést
a gyerekkertből

Töklámpást készíteni a Praktikák 
háza udvarán



Szórakoztatni a kisebbeket

Újra tanulni a rétessütést



Együtt megtervezve…..

Így készülhet a téli tüzelő



Együtt tervezni főleg 
asszonyokkal



TERVEZNI A HELYI CSAPATTAL (FŐLEG

FÉRFIAKKAL): ELŐSZÖR A „KÖZÖSSÉGI MUNKÁT” A
BEUGRÓT A SAJÁT HÁZ JAVÍTÁSÁHOZ



TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI SEGÍTSÉG



TOVÁBBLÉPÉS: PL. VÁLYOGOS KÉPZÉS



AZTÁN TANULNI KÖZÖSEN A HELYI

GAZDASÁGRÓL OTTHON ÉS TAPASZTALATOKAT

SZEREZNI MÁSUTT……



KULCSFOGALMAK

Bizalom , ami nélkül nem megy,de ha egyszer
elveszett, vagy meg sem volt sokat kell dolgozni
érte.

Partnerség , kölcsönösség, kommunikáció, fejlődő
kapcsolat, szabályokon, elveken nyugszik.

Felelősség, mindenkinek a maga szintjén és a maga
ügyeiben.



Köszönöm a figyelmet!

Halmai Gáborné Zsuzsa
Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió
Köz-Tér-Háló Alapítvány

zshalmai@gmail.com


