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Közösségfejlesztési terv 

III.2.1. / 1. 

 

 

 

 

A közösség bemutatása, kiindulási állapota a fejlesztés kezdetén 

 

 A projektünk alapvető célja, hogy a konzorciumi partnereken keresztül a helyi 

közösségfejlesztési tevékenységeket valósítsunk meg Szarvason. A projekt lényeges és kiemelt elemei 

az egyházi és a civil szereplők együttműködésének láthatóvá tétele, közösségfejlesztés a diakónia és a 

civil szervezetek között. 

 

 Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközséget 1722-ben alapították Szarvason a 

felvidékről érkező szlovák ajkú evangélikus vallású telepesek. A település intenzív fejlődésnek 

Tessedik Sámuel lelkész idejében indult. 1788-ban felépítette az Ótemplomot, megalapította 

Európa első mezőgazdasági iskoláját, ahol az általános ismeretek mellett nagy szerepet kapott 

a természettan, korszerű mezőgazdasági és háztartási ismeretek. Tessedik nagy hangsúlyt 

fektetett az itt élő emberek lelki gondozása mellett a testi egészség fontosságára. 

Elképzeléseiben, törekvéseiben megelőzte korát. 1832-től az államosításig, 1948-ig 

Egyházközségünk országos hírű gimnáziumot tartott fenn, ahol híres tanárok és 

természettudósok oktattak. A magas színvonalú oktatás vonzotta a diákokat Szarvasra, ezért 

1906-ban megépült a szecessziós stílusú "Evangelikus Főgymnasium", mely jelenleg a 

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Karának ad otthont. 

 

 A Magyarországi Evangélikus Egyház keretein belül működő Ótemplomi 

Szeretetszolgálat 1992-ben kezdte meg működését. A gyülekezet idős tagjai olyan 

szeretetotthonban kívánták eltölteni életük hátralévő részét, melyet áthat az evangélikus 

szemlélet, és rendszeresen gyakorolhatják vallásukat. Ezen elvárásnak eleget téve kezdte meg 

működését az idősek otthona, először csak a testvéri szeretetre építve, gyülekezeti fenntartással, 

normatív állami támogatás nélkül. 1993-ban egyházunk visszakapta a Szarvas Vajda Péter u. 7. 

szám alatt lévő épületét, azzal a feltétellel, hogy a benne működő idősek klubját továbbra is 

működteti. Az épületet egy németországi alapítvány segítségével felújítottuk, korszerűsítettük, 

és elindítottuk az akkor szinte ismeretlen otthonápolási szolgálatot, ami a mai nap is működik. 

1994-ben új 20 fős idősek klubja kezdte meg működését Békésszentandráson, az úgynevezett 



Megelőzést, hátránykompenzációt és együttélést támogató helyi közösségfejlesztés egyházi 
diakóniai és civil együttműködésben Szarvason 

EFOP-1.3.7-17-2017-00013 

 
 

Furugy település részen. Az idősek otthonában 2004 és 2005-ben további fejlesztésre került sor. 

Korszerű kiszolgáló helyiségekkel, további 19 fő elhelyezésének feltételeivel bővült az épület. 

Országos tendencia, így Szarvason is megnőtt azok száma, akik a lakásukon kértek különböző 

ellátási formákat. Ennek megfelelően szeretetszolgálatunk elmozdult az alapszolgáltatási 

formák felé. 2005-ben létrehoztuk a támogató szolgáltatást. A szolgáltatás mellé felmerült a 

házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés igénye. 2007-ben létre hoztuk a szenvedélybetegek 

közösségi ellátását.  

 

 Az egyre bővülő, egymásra épülő, egymást jól kiegészítő szolgáltatások nagyon 

népszerűvé lettek a kliensek körében, de még mindig gondot jelentett a külterületen élők 

ellátása. 2007 év végén Szarvas külterületéhez tartózó középhalmi tanyai lakosság 

kezdeményezésére idősek nappali ellátását és tanyagondnoki szolgálatot indítottunk. 2010-ben 

a szenvedélybetegek közösségi ellátásához kapcsolódóan elindult a szenvedélybetegek nappali 

ellátása is. 2011-ben megújult intézményünk székhelye, új szolgáltatások tárgyi és személyi 

feltételeit teremtettük meg, melyek a következők: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, demens 

és fogyatékos személyek nappali ellátása, utcai szociális munka. Még ugyanebben az évben 

Örménykúton is megkezdtük szolgálatunkat, a község kérésének megfelelően a településen 

élők részére étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint nappali ellátást biztosítunk. 2013-ban 

új férőhelyekkel bővítettük az idősek otthonát, az engedélyezett férőhelyek száma 63 fő.  

 

 Az egyházközség tevékenysége nem csupán az idős gyülekezeti tagokban és a város 

polgáraiban felmerült egyházi szociális szolgáltatások létrehozására terjed ki, hanem kiemelt 

figyelmet fordítanak a szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzések, oktatások biztosítására.  

 

 A történelmi jelentőségű oktatásra építve 2004-ben "Tessedikkel a XXI. Századba - 

Második Esély Népfőiskola" címmel pályázatot nyújtottank be az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítványhoz (EQUAL program). Konzorciumunk 298 000 e Ft támogatást nyert, 

amelyből Egyházközségünkre, mint a konzorcium vezető tagjára 128 455 200 Ft támogatás jut.  

2005-től a Tessedik-i hagyományokra épülő, ám innovatív módszereket alkalmazó 

népfőiskolánk - kihasználva az oktatási és a szociális területen szerzett tapasztalatokat - több 

mint 350 hallgató számára biztosított lehetőséget korszerű és modern szakmai ismeretek 

megszerzésére, kompetencia alapú fejlődésre és lelki megerősödésre. A képzést követően 10 

hónapon keresztül utógondozás keretében segítették őket, hogy állást találjanak, illetve a 

tanultakat alkalmazzák.  

 

 2007. decemberében az EQUAL program tapasztalataira építve elindítottuk az 

Egyházközség, mint felnőttképzési intézmény akkreditációját. Ezzel párhuzamosan több, az 

innovációinkat tartalmazó képzési program kidolgozását és akkreditációját is megkezdtük. Az 

akkreditáció tette lehetővé, hogy sikeresen valósítottunk meg egy TÁMOP programot, melyben 

a saját leakkreditált programunk mellett már OKJ-s bizonyítványt is tudunk adni. Ezt követően 

a TÁMOP 1.4.3. program segítségével olyan komplex felnőttképzési anyagot sikerült 
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összeállítanunk, amely nagy segítséget jelent az induló képzőhelyeknek.  

 

 A Magyar Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház felnőttképzési 

központja az Ótemplomi Evangélikus Egyház tapasztalataira építve kezdte meg működését.  

 

 Szarvas város életében az Ótemplomi Evangélikus Egyház meghatározó fontosságú, a 

hitélet, kulturális élet, a szociális ellátás és az oktatási élet vonatkozásában is. Az egyházakhoz 

szorosan kapcsolódó intézményekben több mint 250 fő dolgozik. A gimnáziumnak és általános 

iskoláknak közel 1000 tanulója, az egyházi óvodákban közel 150 gyermek jár.  

 

 A szociális ellátásban több mint 600 fő részesül. Akik arra rászorulnak, bentlakásos 

ellátást kapnak, akik magányukat akarják enyhíteni, szeretetszolgálat körül alakuló 

közösségekben találhatnak társaságra.  

 

 A legszegényebbek megsegítésére az elmúlt években rendszeres ételosztási akciókat 

szervezünk “Angyali Segítség az Ótemplomból” címen évente nagyszabású jótékonysági 

akciókat is szervezünk. Eddig összesen több mint 100 ezer adag meleg ételt osztottunk ki a 

rászorulóknak.  

 

 A sokrétű szolgálat hűen tükrözi vissza a szarvasi gyülekezet sokszínűségét, amelyben 

meghatározó számunkra az örökségünk ápolása, a hagyományaink, de mindig keressük a 

nyitást a mindennapokban a körülöttünk élő emberek felé.  

 

 

A közösség kiindulási állapota a fejlesztés kezdetén, a segítő szakmai munka alapjai: 

 

A programba bevont célcsoportokkal való együttműködést és közösségfejlesztési 

folyamatot jól mutatja az Intézmény aktív együttműködése a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi 

Egyesülettel, mint konzorciumi partnerrel. 

Egyesület egy 2007-ben, baráti társaságból alakult fiatal, dinamikus civil szervezet. 

Kisebb baráti körből szerveződött 12 fővel, így tagjaink között a vállalkozók, 

közalkalmazottak, szakmunkások és munkát keresők egyaránt megtalálhatók. Tagjaink fele-fele 

arányban roma és magyar származásúak. Az alapító tagok nagyobb hányada pedagógus 

végzettségű vagy beállítottságú személy. Ez nagymértékben meghatározza egyesület arculatát, 

hogy terveiket mindig a kulturálódás és a segítségnyújtás vezérli. 

 

 Egyesület fő céljai között a kulturális tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, 

nevelés-oktatás található meg. Az egyesület a Szarvas - Újtemplomi Evangélikus 

Egyházközséggel és a Pünkösdi Gyülekezettel összefogva elindította cigánymissziós 

tevékenységét. 
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Jelenlegi folyó programjaik:  

 

 Kábítószer Ellenes Fórum, melyen az iskolásoknak a drog prevencióról szakemberek 

segítségével beszélünk.  

 Folyamatos konzultációt tartásk az iskolákkal és esélyegyenlőségi órák tartása a 12-18 

éves tanulóknak a roma kultúráról, szokásokról, történelmi múltról, hírességekről, és 

ami a legjobban érdekli őket, a mai helyzetről- miért ilyenek a romák?  

 A Békés megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást 

kötöttek, mely nagyban hozzásegíti a roma embereket az integrációs programokba való 

bejutáshoz.  

 

Szervezetünk részt vesz a társadalmi felzárkózást célzó programok véleményezésében és 

megvalósításában, mint:  

 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, melyet véleményeztünk és több javaslatot 

be is emeltek a stratégiába  

 Részt vettek a Stratégia társadalmasítási folyamatában is  

 Véleményezték több a ROK-T által megküldött szakmai anyagot  

 Segítették a TÁMOP 5.3.1-B-1 „Nő az esély” projektet a toborzással, kulturális 

szokások átadásával olyan szervezetnek, akik a programban részt vettek, de nem 

ismerték azt.  

 A Munkaügyi Központokkal jó kapcsolatot ápolnak, így a roma emberek, fiatalok 

foglalkoztatásba vonását is tudják segíteni.  

 

 

Szarvas település demográfiai jellemzői: 

 Szarvas lakónépessége 2017-es adatok szerint 15.530 fő. A lakosságszám fogyatkozó 

tendenciát mutat az elmúlt öt évben. A makrotársadalmi tendenciák természetesen jelennek meg 

Szarvason, a népességfogyás természetes mértéke nem csak az alacsony születésszámnak és az 

elöregedésnek köszönhető, hanem jelentős mértékben az aktív korúak elvándorlásának. A város 

öregedési indexe 167%. 2012-ben ez az index 153,2 % volt. Az elöregedést támasztja alá az 

élve születések és a halálozások arányából számított negatív természetes szaporodási mutató is. 

Az állandó lakónépesség nemenkénti megoszlása 52-48%, mely szerint az országos átlaghoz 

hasonló a nők jelenléte. Különösen 65 év felett magas a nemenkénti megoszlás 61-39% a nők 

javára.  

Kiemelt esélyegyenlőségi területek: 

 Nők esélyegyenlősége,  

 Romák esélyegyenlősége 

 Fogyatékos személyek esélyegyenlősége  

 Hajléktalan személyek esélyegyenlősége 

 Idős személyek esélyegyenlősége 
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 Tanyai településeken élők esélyegyenlősége 

 Egyéb hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége. 

 

 

Közösségi felmérés és annak eredménye: 

Szarvas város tradicionális közösségi életében változások tapasztalhatók:  

- a szlovákhág asszimilációjával 

- a szekularizációüval 

- a helyi közösség idősödésével 

- a külterületi közösségek betelepülésével 

- a roma lakosság bközösségben betöltött szerepének változásával 

- a fiatalok elvándorlásával 

- a gazdasági élet strukrturájának az átalakulásával 

- kell számolnunk 

 Korábban több közösségfejlesztési projekt irányult a pozitív változások elindítása 

érdekében, ebben szerepet játszott az Evangélikus Egyházközség is (EQUAL projekt, HEFOP, 

stb.). Az egyházközség mindig élő kapcsolatot ápolt a helyi civil szervezetekkel, és az 

önkormányzattal.   
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Módszertani leírás 

III.2.1. / 2. 

 

 

Közösségfejlesztési módszertan 

 

A közösségfejlesztés definíciói: 

 

 „Közösségfejlesztés (community development), vagy informálisan ‘közösségépítés’ 

(community building) egy gyűjtőfogalom, amely a szociális szakemberek, helyi vezetők, 

közösségi aktivisták, önkéntesek és a helyi lakosság más érdekcsoportjának közös 

kezdeményezésére épülő tevékenység a helyi közösségek életének javítása érdekében” 

(Wikipedia, 2009). 

 „Alapjaiban a közösségfejlesztés egy olyan társadalmi folyamat, melynek során az emberek 

alkalmasabbá válnak arra, hogy a kellemetlen és változó világ helyi vonatkozásaival együtt 

éljenek vagy valamennyire irányítsák azokat.”(Biddle - Biddle,  1988: 113) 

 „Humanitárius szempontból a közösségfejlesztés úgy tekinthető, mint a közösség, a 

kölcsönös segítésnyújtás, a társadalmi támogatás keresése, az ember felszabadítás egy 

elidegenedett, elnyomó és individualista társadalomban.” (Campfens, 1997; id. Vercseg, 

2004: 6) 

 „A közösségfejlesztés szomszédságokban vagy valamely specializálódott közösségben 

történik pontosan akkor, amikor az emberek azonosítják a számukra fontos dolgokat.”  

(Parola füzetek, 1999: 1 szám 5 old.)  

 

Közösségfejlesztés története: 

 

A közösségi munka, mint a szociális munka hármas tagozódásának egyik területe 

(egyéni – csoport - közösségi munka), eredetileg Angliában jelenik meg, 1884-ben Londonban. 

Samuel A. Barnett  plébános megalapítja az  első „telepesházat” (Settlement House). Ennek 

mintájára megindul az un. „telepesmozgalom”: egyre több ilyen intézmény jön létre a brit és 

amerikai nagyvárosokban. 

Az Amerikai Egyesült Államokban az első „telepesház” 1886-ban jön létre, Stanton Coit, volt 

Toynbee Hall-i lakos kezdeményezésére, „Szomszédsági szövetség” (Neighborhood Guild) 

néven. Hamarosan közel 400 ilyen, munkáskolónia-szerű intézmény jön létre, ahol a 
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bentlakókat bevonták a szociális érdekképviseleti, a szociális csoportmunka és a 

közösségfejlesztési folyamatokba. 

E korabeli közösségfejlesztés ideológiájában „a nevelési célok és a problémamegoldó 

képességek fejlesztése vált elsődlegessé, melynek során – közösségi részvétellel és önsegítéssel 

– a helyi lakosok folyamatosan együttműködő kapcsolatrendszerének (hálójának) kiépítésére, 

és a polgári demokratikus készségeinek kifejlesztésére törekedtek (…) E szemléletre épült 

számos felnőtt nevelési és továbbképzési program.” (Gosztonyi, 1998: 238 old.) 

 

A közösségfejlesztés hagyománya és jelene a magyar társadalomban: 

 

A magyar társadalom egyik történelmi öröksége nem a spontán alulról való építkezés 

(önszerveződés), hanem jellegeztessen vagy az állam által támogatott, vagy a haladó 

értelmiségiek (filantrópok) által kezdeményezett és/vagy támogatott társadalom-politikai, 

gazdaságpolitikai, közösség- és területfejlesztési programok voltak.  

A hazai filantrópok hagyományosan egyházi elöljárók, orvosok, tanítók, népi írók, 

szociográfusok, baloldali értelmiségiek voltak, ami általánosítható jelenség Közép- és Kelet-

Európa más országaira is.   

 

Az utóbbi két évtizedben a közösségfejlesztés története a Közösségfejlesztők Egyesület, 

1989. márciusában történt megalakulásához kapcsolódik (Vercseg Ilona és Varga Tamás 

kezdeményezésére), amely az ország különféle tájegységeiből való, eltérő társadalmi és 

szakmai háttérrel rendelkező közösségi aktivisták és humán segítő szakemberek társulásával 

kezdődött. 

 

Annak ellenére, hogy a hazai közösségfejlesztés szakmai tevékenységként önállósult és 

jelentős terjedelmű országos és nemzetközi hálózattal rendelkezik, „még mindig idegenül cseng 

a szélesebb nyilvánosságban, s a térségfejlesztésben, demokráciafejlesztésben érdekelt 

potenciális partnerek sem tudnak mindig létezéséről”, olvassuk egy kritikai méltatásban (Reisz, 

1999: 153 old.). 
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Közösségfejlesztő modell és lépései: 

 

 

 

 

 
 

 

Feltárás 

Történelem (tájékozódás a szomszédság helyi történelméről) 

Meghívás (legitimáció megteremtése) 

Bemutatkozás (bizalmatlanság csökkentése) 

Informális beszélgetések (bizalmatlanság csökkentése 

 

Szervezés 

A probléma (a közösségi „mag” azonosítása) 

A „mag jellemzői: 

Kölcsönös bizalom, 

Változtatási igény, 

Közös értékrend. 

Informális beszélgetések (a „mag” kiterjesztése) 

Szervezet (a szervezet kialakítása) 

Elkötelezettség (feladatvállalási nyilatkozatok készítése) 

Képzés (pl. szervezetirányítási, közvélemény-kutatási ismeretek) 
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Elemzések, viták 

Definíciók (pl. SWOT- elemzés) 

Alternatívák (pl. brain-storming) 

Mérlegelés (az előnyök és hátrányok elemzése) 

Alapértékek (közös csoportértékek kiválasztása) 

Döntés (a közös probléma és lépések kiválasztása) 

 

Akció 

Munkaprojekt (apró, kis-léptékű, kezdeti feladatok elvégzése) 

Jelentések (beszámolók az eredményekről) 

Elemzés és kiértékelés (a projekt irányítói és végrehajtói) 

 

Új projektek 

Ismétlés (a 3-4. szakasz megismétlése komplexebb feladatokkal) 

Külső kapcsolatok (támogató hálózat kiépítése) 

A viták sokasodása (komplexebb feladatok, élesebb viták) 

Nyomás gyakorlása (építő jellegű taktikák alkalmazása) 

A koalíció szükségessége (sokféle csoportérdek egyesítése) 

 

Folytatás 

Állandó mag (folytatólagos/állandó csoport létrehozása) 

Visszavonulás (a közösségfejlesztő szükségtelenné válása) 

A felelősség növekedése (egyre átfogóbb feladatok felvállalása és végrehajtása) 

 

A stratégiai tervezés fogalma és folyamata  

 

A stratégiai tervezés mindig meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat.  

Jelenlegi állapot – Hol tartunk most? A tervezés lényege, hogy a települést, az intézményt 

olyanná alakítsa, ami megfelel a vele szemben támasztott követelmé-nyeknek. A stratégiai 

tervezés a környezeti változások és a település/intézmény lehetőségeinek összevető vizsgálatán 

alapszik. 

 

Jövőbeli állapot – hová akarunk eljutni? A stratégiai tervezés a jövő építésének a 

feltétele. A tervezés folyamatos tevékenység, ami mindig hosszabb időinterval-lumot fog át. 

Helyzet és idő függvénye – milyen út vezet a célállapothoz, és hogyan mérhető 

előrehaladásunk? 

 

Összességében: a stratégiai tervezés nem az elvégzendő feladatok egymásutánisága egy 

elképzelt cél megvalósítása érdekében, hanem új szemlélet, amelynek segítségével az in-

tézmény/település követni tudja a társadalomban, a piaci életben történő változásokat, ezzel 

megadja magának az esélyt, hogy egy dinamikusan fejlődő intézménnyé/településsé váljon, 

amely a változások tevékeny alakítója lehet. A tervezés mint ötletgeneráló folyamat a jövőre, a 

változásra irányul, hogy a jelenlegi helyzetből hogyan jussunk el a jövőbeni állapotba. 
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Mindezek mellett, de nem utolsó sorban a stratégiai tervezés egy-fajta szervezeti tanulási 

folyamat is. 

 

A stratégiai elemzés/SWOT - analízis 

A SWOT-analízis lényege a közvetlen környezet és a belső helyzet átfogó, jövőorientált 

elemzése.  

A következő szakaszokból áll: 

S – Strenghts (erős pontok), 

W – Weakness (gyenge pontok) 

O – Opportunities (környezeti lehetőségek), 

T – Threats (környezeti veszélyek). 

A SWOT-analízis gondolkodási, elemzési rendszer, olyan általánosan használt eljárás, amely a 

külső, környezeti tényezőket és a belső, intézményi adottságokat összeveti, és ezzel 

meghatározza a szervezet erősségeit és gyengeségeit a piaccal való összefüggésükben. 

 

 Mindezt a módszertant alkalmaztuk és adaptáltuk a szarvasi közösségfejlesztési 

projektelemben.   

 

 Munkatársaink és a közremúködő segítő civil szervezet tagjaival együtt a közösségre 

irányuló helyzetfelmérést SWOT analízist készítettünk, mely segítségünkre volt a 

közösségfejlesztési starégia pontosabb meghatározásában. A SWOT analízis a 

közösségfejlesztési modell elemzési részében a döntéstámogatást segíti. 

 

Súlyozott erősségek: 

- Önkéntesek jelenléte a közvetlen társadalmi részvételben (az evangélikus gyülekezet 

tradicionálisan is önkéntesek aktivitásával fejti ki tevékenységét, az egyházközségben 

2008-ban indult a kapu program, amely képzésen keresztül adott választ mind az 

önkéntesek, mind a fogadó szervezetek igényeire, a gyülekjezet által kifejtett diakóniai 

szolgálatban is jelentős szerepet játszanak az önkéntesek, az angyali reggelen illetve az 

angyali segítségnyújtás projektekben) 

- Helyi közösség ismerete (evangélikus gyülekezet az 1700 évek óta folyamatosan szervezi 

és befolyásolja Szarvas város életét, oktatás, szeretetszolgálat, felnőttképzés és egyéb 

szolgáltatásnyújtás területén) 

- A településen és a közösségben betöltött történelmi szerepkör  

- Szakmai múlt, évtizedes szakmai tapasztalat  

- Elhivatott munktársak  

- Oktatási, pedagógiai és képzési tapasztalat (Tessedikkel a XX században című mprojekt 

felnőttképzési céllal roma nők integrálása a munkaerő-piacra és fejlesztő foglalkoztat5ás 

projekt) 
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- Egyházközösségi küldetés  

- Saját infrastruktúra felhasználhatósága  

- Kölcsönös együttmúködés a helyi egyházközösség és a civil szervezetek között  

 

Súlyozott gyengeségek: 

- Utólagos intervenció problémák esetén (Gyors változások nem mindig teszik lehetővé az 

előre gondolt projkt tervezést pl. téli vagy életvezetési krízisek esetén, amely kríziseket az 

egyének különböző személyes okokból rövidebb hosszabb ideig titkolják, elrejtik, emiatt 

az előre tervezett segítő tevékenység nem alkalmazható) 

- Kevésbé hatékony kommunikációs csatornák (informáltság, érzékenység, racionalitás) 

- Utánpótlási (HR) nehézségek (Szarvas városát is eléri az elvándorlás nehézsége) 

- Infrastruktúrális korlátok (a krízis intervenció idején különösen érezhető) 

 

Súlyozott veszélyek: 

- Integráció helyett marginalizáció (a roma közösség érintettsége és mindez együt jár az un. 

„csicska problémával”, és a csicska helyzetben lévő emberek integrációját sok esetben a 

stockholm szindróma nem teszi lehetővé.) 

- Fokozódó egyenlőtlenségek a társadalmon belül  

- A helyi társadalomban zajló negatív demográfiai folyamatok  

- Stigma, előítéletesség jelenléte  

- Torz, vagy hiányos információ a támogatási és segítési lehetőségekről  

- Csökkent társadalmi elfogadottság, megítélés a közösségen belül (a szociális területen 

dolgozó munkatársak erkölcsi elismerése nem megfelelő a közösségi szinten) 

  

Súlyozott lehetőségek: 

- A civil és egyházi szervezetek feladatvállalásának feléledése (önkormányzattal és az 

állammal összefogva a helyi intézmények egyházi fenntartásba kerülése, a különböző 

szükségletek szolgáltatással való támogatásának egymásra építése válik lehetővé) 

- Illeszthetőség a térségi esélyegyenlőségi programhoz 

- Saját erőforrások mozgósíthatósága (a gyülekezet és a vele együttműködő civil szervezetek 

együttműködésének köszönhetően) 

- Tapasztalatok átadása személyes részvétellel (a jógyakorlatokban megjelenő alkalmak 

biztosítják mindezt, valamint a közösségi mésia használata) 

- Pályázati források bekapcsolhatósága  

- Célcsoportok elérhetősége (a település mérete lehetővé teszi a kis közösségekben 

hagyományaosan meglévő szájról-szájra történő információ átadást, és közösségi média 

hadsználata is jellemző) 



Megelőzést, hátránykompenzációt és együttélést támogató helyi közösségfejlesztés egyházi 
diakóniai és civil együttműködésben Szarvason 

EFOP-1.3.7-17-2017-00013 

 
 

 

Fejlesztési irányok (stratégia): 

 

- Külső és belső információs rendszer fejlesztése az egyéni és közösségi érdekérvényesítés 

erősítése érdekében. (empoverment) 

- Közösségi attitűd formálása a speciális csoportok értékeinek megismerése érdekében. (lásd 

az Esély órák című jó gyakorlat, illetve a családi napok, rendezvények, rendszeres 

kölcsönös ismerkedési alkalmak a helyi civil szervezetekkel) 

- Egyházközösség közösségfejlesztési szerepkörének erősítése.  

- Közösségi interakció erősítése a tenni akaró közösség előmozdítása érdekében.  

- Segítő szakma megismertetése a közösség tagjainak körében (informáltság) tudásbázis 

kialakítása (a fiatalok rendszeres látogatásainak és önkéntes tevékenységének illesztése a 

diakóniai munkában)  

- Közösségi kohézió erősítése a saját tapasztalatok, élmények (megélt események) 

átadásával. 
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Jó gyakorlatok gyűjteménye 

III.2.1. / 3. 

 

 
 

Programindítás, nyitó rendezvény 

A pályázatot egy projektnyitóval egybekötött Információs nappal nyitottuk meg, 

melynek központi témája az Esélyegyenlőség volt. A programunk indítása során fontos és 

kiemelt szerepet kapott az információ átadás szükségessége. A társadalmi egyenlőtlenségek 

dimenziói között fontos dimenzió az érdekérvényesítő képesség mértéke. Az átadni kívánt 

információkkal ezen egyenlőtlenségre is hatást kívántuk gyakorolni. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programok megvalósításáért felelős önkormányzati 

munkatársak jutottak hozzá a működésüket szakmai munkájukat befolyásoló jogi, módszertani 

információkhoz. 

A projektnyitó és információs nap keretében elhangzott előadások a projektben szereplő 

célcsoportok esélyegyenlőségét kívánta támogatni, előmozdítani.  

Az előadások az alábbi esélyegyenlőségi kérdéseket érintő témakörökben hangzottak el, mint: 

 Továbbtanulás és Esélyegyenlőség Békés megyében,  

 A tehetséges szarvasi fiatalok felsőfokú tanulmányinak támogatása,  

 Diakónia és esélyek,  

 A roma nők esélyegyenlőségéért; az Anyaklubban folyó munka eredményeinek 

bemutatása, 

 Ifjúsági esélyegyenlőség, színjátszás az esélyegyenlőségben 

 A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének bemutatása. 

 

Az előadások mellett lehetőség nyílt a helyi civil szervezeteknek, hogy részletes 

bemutatassák szakmai tevékenységüket, munkájukat, célkitűzéseiket, mint: 

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete, Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány, 

Benka Gyula Ev. Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda Színjátszó Kör 

 

A rendezvényen részvevőknek lehetőség nyílt az Evangélikus Diakónia „Köszönjük! 

1957-2017” című kiállításának megtekintésére is. 
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1. Teljes élet napja: 

 A következő programunk a „Teljes élet napja” volt, mely az egyházközösségi 

tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódik szervesen. Ezzel a rendezvénnyel olyan családi 

rendezvény ebonyolítása valósult meg, ahol részt vettek bölcsődés korú gyerekek, óvodások, 

iskolások, családok, időskorúak és az érintett szakterületen dolgozó segítő munkatársak 

egyaránt. Fellépők a gyerekek és a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesület tagjai voltak.  

 

 A program keretében zene, tánc, vers, mese-előadások hangzottak el. Ezen a napon a 

résztvevők számára lehetőség nyílt a gyermek játszóház igénybevételére, kipróbálására, 

valamint kiállítás keretében megismerkedhettek a Civil Szervezetek életéről, szakmai 

munkájukról, eredményeiről és tevékenységükről.  

 

Résztvevők: 

 egyházi képviselők 

 célcsoport tagjai 

 civil szervezetek képviselői 

 a célcsoporttal érintett segítők, gondozók 

Célcsoport: 

 fiatalok, gyermekek 

 idősek 

 célcsoport hozzátartozói 

 segítők (gondozási tevékenységet folytatók) 

 

Munkatársak iránti elvárások: 

Elkötelezettség, empátiás képesség, szenzitív figyelem a célcsoport problémája iránt, helyi 

kultúra ismerete 

Hatások leírása: 

Az eltérő életkori csoportok (idősek és gyermekek) szolidaritásásának erősítése, eltérő 

problémák iránti érzékenység növelése, elfogadás, az idősek családon belüli szerepének 

erősítése, minta adás, követés 

Elérendő cél: 

Közösen átélt élmény segítségével növelni az eltérő életkori csoportok egymás iránti 

elfogadását, a civil szervezetek megismerése, munkájuk részletes bemutatása, szakmai 

tapasztalatok, eredmények ismertetése, jövőbeli célok áttekintése. 

Módszer: 

Közös élményen alapuló program 

A sikeresség kritériuma: 
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Egymás megismeréséből szerzett közös élmény, a segítségnyújtás szintereinek megismerése 

 

2. Klub alkalmak: 

 

 A közösségi rendezvényhez szervesen kapcsolódik az úgynevezett Klub alkalmaink, 

melyeket folyamatosan tartjuk, és rendezünk melyben elsősorban általános iskolás és 

középiskolás gyerekek is részt vesznek. Szó van az ifjúsági esélyegyenlőségről a színjátszás 

keretében. Augusztusi klub alkalmunkon a Cantare kóruscsalád mutatkozott be, melyen minden 

korosztály részt vett és résztvevők számára egyaránt nyújtott tartalmas előadást. 

Résztvevők: 

Szarvas város kultúrális  életének képviselői 

Célcsoport: 

fiatalok, gyermekek 

Munkatársak iránti elvárások: 

Elkötelezettség, empátiás képesség, szenzitív figyelem a célcsoport problémája iránt, helyi kult 

ismerete, kapcsolatfelvételi készség, kommunikációs készség 

Hatások leírása: 

helyi közösség kultúrájának megismerése, azonos korú csoportok kultúrájának megismerése 

Elérendő cél: 

 közösséghez való tartozás erősítése a közös kultúra által 

Módszer: 

közös, személyes találkozás, Közös élményen alapuló program 

A sikeresség kritériuma: 

megismerés, találkozásból szerzett közös élmény 

 

 

3. Székács Sámuel Gyülekezeti Központ átadása „Családi Nap” keretében: 

 

 2018. augusztus 26-tól a Székács Sámuel Gyülekezeti Központ nevet viseli az 

Ótemplomi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házának felújított része. A 8 milliós 

beruházás részeként a régi kántorlakból megvalósult egy levéltári kutatószoba, két 

csoportfoglalkozásra alkalmas terem és egy jól felszerelt teakonyha. A gyülekezeti központ 

felújításához a pályázati forráson kívül az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség gyülekezete 

is jelentős pénzügyi támogatást nyújtott. 

 

 A felújított gyülekezeti központban egy családi relikviákból és fotódokumentációkból 

álló emlékkiállítás őrzi a néhai nagytiszteletű, az 1956 után bebörtönzött és meghurcolt Székács                       
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Sámuel lelkész emlékét. Mellette egy az ország 95 evangélikus gyülekezete által megrajzolt 

színes képanyag került kiállításra. Az épületben további felújítási munkálatok várhatók még a 

jövőben. 

 

 A Székács Sámuel Gyülekezeti Központ avatását a színjátszó táborosok szolgálatával 

is színesített családi napi istentisztelet előzte meg az Ótemplomban Horváth Z. Olivér lelkész 

és Lázár Zsolt esperes igehirdető szolgálatával. 

Résztvevők: 

 egyházi képviselők 

 célcsoport tagjai 

 helyi közösség tagjai 

 egyházközösség tagjai 

 civil szervezetek képviselői 

 a célcsoporttal érintett segítők, gondozók 

 kiállítás szervezői 

 színjátszó csoport tagjai 

Célcsoport: 

  helyi közösség tagjai 

 egyházközösség tagjai 

Munkatársak iránti elvárások: 

Elkötelezettség, empátiás képesség, szenzitív figyelem a célcsoport problémája iránt, helyi 

kultúra ismerete, kapcsolatfelvételi készség, kommunikációs készség, hagyományok és helyi 

értékek tisztelete 

Hatások leírása: 

Helyi közösség kultúrájának megismerése, azonos korú csoportok kultúrájának megismerése 

Elérendő cél: 

Helyi közösség kultúrájának megismerése, a helyi közösséghez való tartozás erősítése, 

közösségi tudat támogatásas 

Módszer: 

közös, személyes találkozás, Közös élményen alapuló program, átélt élmények bemutatása,  

A sikeresség kritériuma 

megismerés, találkozásból szerzett közös élmény, közös múlt megismerése 

 

4. Ifjúsági tábor 

 

Rövid összefoglalás 
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 A nyár során az ifjúsági táborunk is megrendezésre került, ez egy öt napos tábor volt. 

Fontos a fiatalok bevonása, motiválása. Célja a közösség összekovácsolása, közösségi 

kompetenciának a fejlesztése volt. 

 

 Az ifjúsági közösségi munka a 25 év alatti fiatalok közösségi attitűdjének kialakulása 

szempontjából a legfontosabb, mely keretében a közösségi cselekvések tervezése, 

megvalósítása történik. A cselekvési tervek irányulnak a kortársaik és más rászoruló emberek 

segítsége egyaránt. A programok hozzájárulnak az általános és középiskolás korosztály 

érzékenyítése idősek és fogyatékkal élők felé. 

Résztvevők: 

 helyi ifjúsági közösség tagjai,  

 pedagógusok 

 szociális segítők 

Célcsoport:  

                  25 év alatti fiatalok 

Munkatársak iránti elvárások: 

 Elkötelezettség, empátiás képesség, szenzitív figyelem a célcsoport problémája iránt, 

helyi kultúra ismerete, kapcsolatfelvételi készség, kommunikációs készség, a célcsoport és 

korosztály pontos szükségletének ismerete, pedagógia készség a változások előmozdítására 

Hatások leírása: 

A helyi közösség összekovácsolása, közösségi kompetencia fejlesztése volt. 

Elérendő cél: 

Helyi cselekvési terv készítés 

Módszer: 

Közös program, közös élmény szerzés, oktatás, tájékoztatás, bemutatás 

A sikeresség kritériuma: 

25 év alatti fiatalok közösségi attitűdjének formálása  

 

5. “Esélyórák” 

 

Rövid összefoglalás: 

„Esélyórák” Érzékenyítő csoportos foglalkozás  

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai felügyelet alatt álló Család-, 

Esélytermési és Önkéntes Ház jó gyakorlatára építve esélyórákat szerveztünk. Az „esélyórák” 

a romák és mélyszegénységben élők, a nők, a gyermekek, a fogyatékkal élők és az idősek 

helyzetét teszik jobban átélhetővé. A foglalkozások során azt érzékeltettük, hogy ezek az 

esélyegyenlőségi célcsoportok mit élnek át és miért érdemelnek fokozott védelmet a 
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foglalkoztatás, az oktatási/képzés, a közszolgáltatások elérése területén. 

 A foglalkozásokat a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete szervezet által került 

megrendezésre, valamint a szarvasi Főtéri Általános Iskolával együttműködve szerveztük az 

esélyórát, amelyen több osztály diákjai is részt vettek.  

 Az „Esélyóra” nevű programunk célja a személet formálás a társadalmi érzékenyítés, 

ugyanis nagyon sokan élnek közöttünk olyan emberek, aki nem egyenlő esélyekkel indulnak. 

Ezek fogyatékossággal élők hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tagjai úgy, mint például a 

romák, nagycsaládosok illetve idősek. A Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete részéről 

Jónás Jánosné (pedagógus) tartotta az esélyórákat, aki a cigány kultúrát, hagyományokat, 

jelképeket és hírességeket ismertette meg a diákokkal.   

 Az „Esélyóra” foglakozáson a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolával együttműködve is szerveztünk érzékenyítő foglalkozást, amelyen több 

osztály diákjai is részt vettek. Érzékenyítés történt a diákok és a hátrányos helyzetű emberek 

között. A program megvalósítását a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesület, Ótemplomi 

Evangélikus Egyházközség munkatársai, a már meglévő szolgálattevők is egyaránt segítették. 

 

Esélyórák módszertanának alapja: 

 Az „Esélyóra” nevű programunk, mint érzékenyítő foglalkozás célja a roma 

hagyomány, kultúra megismertetése a többségi társadalommal. A társadalom érzékenyítése a 

roma népcsoport irányába. Az esélyórák a romák és mélyszegénységben élők, a nők, a 

gyerekek, a fogyatékkal élők és az idősek helyzetét teszik átélhetővé. 

 A hatását tekintve a programon résztvevő diákok megismerkednek a romák 

hagyományaival, kultúrájukkal, a roma értelmiséggel így több esetben változott a véleményük 

a roma népcsoportról. 

 Minden olyan célcsoport bevonható, akik foglalkoznak, és napi szinten érintkeznek a 

hátrányos helyzetű emberekkel, romákkal. 

 A foglalkozáson való részvétel arra ad választ, hogy a többségi társadalom nem ismeri 

a cigány/roma népcsoportot csak a sztereotípiák után mond véleményt. A jó mediátor 

segítségével egy esélyóra foglalkozás után ez le tud dőlni, a hozzá állás, a gondolkodás 

formálása és ismeretek átadása által. 

Sajátélményű előadások: 

 Az Esélyóra foglalkozások célkitűzéseit erősítették a „sajátélményű előadások”, 

melyek a függőséggel kapcsolatos élethelyzetek megéléséről, társadalom megítéléséről és azok 

kezeléséről szóltak. B. Kálmán és N. László tartotta. B. Kálmán alkoholfüggőségéből 

kigyógyult, az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség bentlakásos intézményének lakója. Az 

Ótemplomi Evangélikus Egyházközség segített a függőségének kezelésében. N. László, 

Szociális intézményünk lakója. 

Résztvevők: 

 helyi általános iskolás korcsoportok 

 helyi közösség tagjai 
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 szociális szolgáltatásban élő ellátottak 

 civil szervezet tagjai és képviselői 

 szociális szolgáltatók munkatársai, segítők, családtagok 

Célcsoport: 

 idősek 

 fiatalok 

 fogyatékkal élők 

 romák 

 fiatalok 

Munkatársak iránti elvárások: 

 Elkötelezettség, empátiás képesség, szenzitív figyelem a célcsoport problémája iránt, 

helyi kultúra ismerete, kapcsolatfelvételi készség, kommunikációs készség, pedagógiai 

ismeretek a változások előmozdítására, csoportokkal való szociális munka módszertani 

tapasztalat, koordináló szerep, mediátori ismeretek 

Hatások leírása: 

 A helyi közösség összekovácsolása, közösségi kompetencia fejlesztése, a közösség 

gyógyító erejének felhasználhatósága a segítési folyamatban, másság megismerése és 

elfogadása 

Elérendő cél: 

közös, személyes találkozás, közös élményen alapuló program, átélt élmények bemutatása, 

értékek megismerése, tapasztalati tanulás 

Módszer: 

segítő csoportok, közös átélt élmény, ismeretek átadása 

A sikeresség kritériuma: 

Közös élmény szerzés, attitűd formálás a célcsoport irányába, valós információk és tudásbázis 

kialakítása  

 

6.  „Szeretet ünnep” 

Rövid összefoglalás: 

 A szeretet ünnepet mi novemberre Márton napra szerveztük meg. Ezen a napon együtt 

ünnepeltünk a segítőkkel és a segítettekkel. A program szervezésében mutattuk be a szolgálati 

közösség munkáját, valamint illetve a közösség tagjainak, csoportjainak bemutatkozására is 

lehetőség nyílt. Megvendégeltük a szegényeket. Kabátosztást rendeztünk.  

Résztvevők: 

 helyi közösség tagjai 

 civil szervezetek 
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 segítők 

 célcsoport tagjai 

 helyi kultúra képviselői 

Célcsoport:  

 idősek 

 fiatalok 

 segítők 

 fogyatékkal élők 

 romák 

Munkatársak iránti elvárások: 

 Empátiás képesség, szenzitív figyelem a célcsoport problémája iránt, helyi kultúra 

ismerete, kapcsolatfelvételi készség, kommunikációs készség, szervezési készség 

Hatások leírása: 

A helyi közösség erejének erősítésre elért eredmények által 

Elérendő cél: 

A helyi közösség erősítése, közös cselekedet és közös élmény megerősítése, a közösségi 

együttdolgozás hatékonyságának erősítése 

Módszer: 

Elért eredmények átadása, egymás megismerése ünnepi program keretében 

A sikeresség kritériuma: 

A helyi közösség összekovácsolása, közösségi kompetencia fejlesztése volt. 

 

Egyéb diakóniai jó gyakorlatok      

 

Reformáció 500 - Festett kazetták 

A reformáció 500 éves évfordulóját mindenképpen szerettük volna megünnepelni az 

Otthonban. Olyan lehetőséget kerestünk, amelynek megvalósítása során a lakóinkat be tudjuk 

vonni a munkába. Az egész projekt ötlete Beke Tamásné Lívia munkatársamtól ered. Az ő ötlete 

volt, hogy egy olyan kiállítást valósítsunk meg, amelynek a keretében a lakóink saját kétkezi 

munkájukkal hozzájárulnak a kerek évforduló méltó megünnepléséhez. Lívia fejében az ötlet 

már korán megszületett, hogy a templomokban lévő festett kazetták színezését bízzuk az 

idősekre, és az így elkészült képekből rendezzünk kiállítást.   

Az ötlet továbbfejlesztése az volt, hogy ne csak a Baldauf Otthon lakói dolgozzanak 

ezeken a képeken, hanem vonjuk be ebbe a munkába a többi evangélikus fenntartású otthon 

időseit is. Arra gondoltunk, hogy a Reformáció 500 éves megünneplése, ez a kerek évforduló 

egy nagyobb szabású eseményt érdemel. Ezzel az ötlettel egyrészt bevonjuk a lakóinkat az 

ünneplésbe, saját maguk alkothatnak valamit, másrészt ki tudunk lépni a saját Otthonunk keretei 
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közül, kapcsolatokat tudunk építeni a többi intézménnyel.  

 

A munka első lépése volt, hogy megtaláljuk azokat a templomokat, amelyek festett 

kazettákkal rendelkeznek. Ez volt az egyik legnehezebb feladat, mivel ugyan számos ilyen 

templom van az országban, de ezek közül rendkívül kevés az evangélikus templom. Ezek a 

templomok többnyire református templomok. Mivel ragaszkodtunk az evangélikus 

gyökerekhez, ezért sok utánjárással sikerült a helyszíneket megtalálni.  

 

Ezekbe a templomokba el kellett utazni a kazettákat lefotózni. A fotók alapján Lívia 

Diána lánya készített belőlük egységes képeket. Aztán ezeket kinyomtattuk, és üveglap alatt 

alulról megvilágítva Lívia átrajzolta a motívumokat.  Így születtek meg a színezők.  Időközben 

felvettük a kapcsolatot a magyarországi evangélikus otthonokkal és ismertettük a terveinket. 

Kedvező fogadtatásra talált a kezdeményezésünk, mivel húszból 17 intézet azonnal 

visszajelzett, hogy rész kíván venni a munkában.  Elsősorban méretbeli korlátok, miatt végül is 

95 kép kiállítása mellett döntöttünk, noha szóba került ennél több, akár 500 kép kiállítása is. A 

95 kép nyilvánvalóan Luther kiszegezett tételeinek számára utal.  

  

Az elkészült rajzokat elküldtük és nagyon hamar jöttek vissza a kész, kiszínezett 

munkadarabok. Ami nagy boldogságot jelentett, hogy sokkal igényesebb munkák érkeztek, 

mint amit reméltünk. És bizony sok volt közte, amiből többet is készítettek, nem volt könnyű 

választani, hogy melyik kerüljön ki a falra, a deszkákra, mert választani kellett, hiszen csak 95 

kép kerülhetett ki.  Ami nem fért ebbe bele azt megtalálják egy lapozóban összegyűjtve.  

 

A kiállítás anyagát úgy próbáltuk összeállítani, hogy mozgatható legyen. Az volt a 

célunk, hogy ha valahol igény mutatkozik rá, akkor ott is be lehessen mutatni. Lehetőleg 

könnyen szállítható és a helyszínen viszonylag egyszerűen felszerelhető legyen. A kiállítás 

megnyitójára 2017. 10. 28-án került sor. A helyszín a pécsi evangélikus templom gyülekezeti 

terme volt. A kiállítás nagy sikert aratott, rendkívül sok pozitív visszajelzést kaptunk, ami 

megerősített bennünket, hogy érdemes volt ennyi munkát belefektetni az ötlet megvalósításba.   

A templomok, ahonnan a kazetták származnak: Bezétekörös, Karaszkó, Feketehalom, 

Mátyásföld, Mekényes, Óbuda, Rimabánya, Zsenge, Egyházaskozár, Kisfalud (ref) 

 

ÉLIM napja 

  

2017-ben indította el az Élim Evangélikus Szeretetotthon az „Élim napja” elnevezésű 

rendezvényét, mely kettős célt szolgál. A délelőtt az intézményben dolgozókról szól, egy kicsit 

ünnepeljük magunkat, értékeljük munkánkat, melyet az év 365 napján súlyos, halmozottan 

sérült fogyatékosok körében végzünk fáradhatatlanul. Ilyenkor – amennyiben pénzügyi 

lehetőségünk van rá – valamilyen formában plusz juttatást adunk a munkatársaknak, áhítaton 

köszönjük meg az erőt, amivel naponta végezhetjük munkánkat, rövidebb csapatépítő játékot 

játszunk és természetesen a szeretetvendégség sem maradhat el.  
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A délután a gondozottjainkról szól. Egy fesztivál jellegű program, melyre meghívünk 

7-8 intézményt, akikkel szoros kapcsolatban állunk. A délután folyamán a hozzánk látogató 

intézmények gondozottjai bemutatkozó / verses / énekes műsort adnak, természetesen a mi 

gondozottjaink is. Van lufihajtogatás, kreatívsarok, arcfestés, buborékfújás és külsős fellépő.   

 

Mi a célja? Rendezvényünk célja az intézményekben élők közötti kapcsolatok kialakításának 

elősegítése, erősítése  

 

A jó gyakorlat konkrét eredményei? Felejthetetlen hangulatú, mozgalmas nap, melyen 

jellemzően 100-130 fő vesz részt összesen.  

  

A jó gyakorlat hatásai? Gondozottjaink nagyon várják mindig ezt a napot és már a második 

alkalommal barátként köszöntötték az ismerős arcokat.  

 

Milyen célcsoport esetén használható? A rendezvény délutáni programján jellemzően idősek és 

fogyatékkal élők vesznek részt. A délelőtt a munkatársakról szól, mely a szociális terület 

bármely ágazatában dolgozó munkatársaira alkalmazható.  

 

            Mire ad választ? 

Az intézményben élők külső kapcsolatainak erősítését szolgálja, a munkatársi része pedig azt, 

hogy megálljunk egy pillanatra és gondtalanul ünnepeljünk, elismerjük a hétköznapokból 

kiszakadva azt a felelősségteljes, fizikailag, mentálisan rendkívül megterhelő munkát, mellyel 

munkálkodunk ellátottjaink körében.  

 

A jó gyakorlat megvalósításának leírása? (Időkeret, tartalom, módszerek, eszközök) A délelőtti 

program 9.00-11.40-ig tart, a délutáni pedig 14.00-16.30-ig.  

Milyen helyzetben nem javasolt az alkalmazása?  

  

A jó gyakorlat alátámasztása  

  

Hány alkalommal került kipróbálásra?  Eddig 2 alkalom volt, de folytatjuk!  

 

Speciális feltételek a más helyszínen történő, további alkalmazások esetében? Nincs speciális 

feltétele. Minden intézmény megvalósíthatja. A programok szabadon alakíthatók az intézmény 

sajátosságainak megfelelően. A munkatársi rész (délelőtti program) megvalósításának idejére, 

az intézményben élőket önkénteseink látják el.  

  

Az alkalmazhatóság/adaptálhatóság feltételei  

  

Milyen speciális helyszínigénye van? Ez alapvetően nálunk kinti rendezvény, szabadterület 

szükséges hozzá.  
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Milyen speciális módszertani, eszközigénye van?  

Mi sátrokat állítunk fel az udvaron, úgy különülnek el a különböző lehetőségek. A fellépők 

számára hangosítás és mikrofon szükséges.  

  

  

 „És Te hogy vagy?”  

  

Az Intézmény vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy a kollégák részére a 

munkahelyet mentálhigiénés szempontból előnyössé tegyék, ezzel is elősegítve a dolgozók 

lelki egészségét.  

 

A szociális szférát választó munkavállalók elengedhetetlen tulajdonsága az elhivatottság. 

Fokozottan igaz ez azokra, akik fogyatékkal élő személyekkel foglalkoznak. A vezetőség 

számára fontos, hogy kiegyensúlyozott, hosszútávra tervező gárdával dolgozhasson együtt. A 

türelem, tolerancia, elfogadás olyan tulajdonságok, melyekkel munkavállalóink rendelkeznek, 

és igyekszünk megbecsülni munkájukat, melyet rendszeresen kommunikálunk is irányukba. E 

megbecsülésnek az egyik formája, hogy a kiégés elkerülése érdekében sokszínű programokat 

szervezünk a számukra.   

 Szupervízió: több alkalommal került lebonyolításra, mely a segítő foglalkozású 

szakemberek személyiségének karbantartásának egyik 

lehetséges leghatékonyabb módja.  

 Mentálhigiénés napok: A Mentálhigiénés csoport feladata nemcsak az intézmény 

ellátottjainak foglalkoztatása, hanem a munkatársak lelki feltöltődéséért, a szabadidő 

hasznos eltöltéséért is felelősek. Évek óta szervezünk olyan programokat a 

munkavállalóknak, mellyel egy kicsit kiszakíthatjuk őket a mindennapok 

monotonitásából, a problémák közül. Ezek közé tartozik például:  

 közös bowlingozás,   

 a „Bújj a bőrömbe” csapatverseny,   

 kreatív foglalkozások biztosítása, mely során kipróbálhatják kézügyességüket, és saját 

maguk készíthetnek hűtőmágnest, képeslapot  

 lelki feltöltődés, mely keretein belül az intézmény lelkészének vezetésével áhítaton 

vehetnek részt, illetve lehetőség nyílik a négyszemközti beszélgetésre is,  

 Szeretetvendégség, ahol terített asztal, hangulatvilágítás, kellemes zene fogadja a 

betérőt.  

 Gyógytorna: pályázati forrásból lehetőség nyílt arra, hogy mozgásterapeuta szakember 

által tartott gerinctornán, gyógytornán vegyenek részt munkaidő után heti két 

alkalommal délutánonként.   

 Kirándulások: igyekszünk megragadni a lehetőségeket, hogy minél színesebb 

programokat tudjunk biztosítani az olykor nehéz, burn out-tal fenyegető munkát végző 

kollégáknak. Hosszú évek óta szervezünk egy napos kirándulásokat, 2017-ben 36 fő 

részére tudtunk lehetőséget biztosítani egy 3 napos erdélyi utazásra két turnusban, mely 

a reformációhoz köthető emlékhelyek felkeresése mellett a csapatépítésről, a kötetlen 

beszélgetésekről szólt. Rövid időre mindenki elfelejthette a munkát, jól érezte magát és 
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újult erővel térhetett vissza az ellátottak közé.  

  

Mi a célja?  

A sérülteket gondozó munkavállalóink igényeire épülő, szakmailag megalapozott kiégést 

megelőző rekreációs programok támogatása, mellyel életminőségük javulását, a kiégés 

megelőzését érhetjük el.  

A jó gyakorlat konkrét eredményei?  

A munkavállalók lelki támogatásának eredményét nem mértük, de a csapatmunkában való 

gondolkodás erősödik  

A jó gyakorlat hatásai?  

A gondozóknak állandóan segédkezniük kell az alapvető szükségletek kielégítésében (pl. 

étkezés, tisztálkodás, pelenkázás stb.), ráadásul megerőltető fizikai gondozási feladatokat is 

kell ellátniuk (pl. emelés, helyzet-és helyváltoztatás).  

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az ápolói tevékenységet többnyire nők végzik, ők pedig 

még inkább veszélyeztetettek a kiégés szempontjából. A még mindig általános sztereotípiák 

következtében azt várja el tőlük a társadalom, hogy megértéssel, együttérzéssel, nagyfokú 

empátiával viszonyuljanakaz emberekhez, a család szintjén és munkahelyi szituációkban 

egyaránt.   

Minél hosszabb időt tölt valaki ápoló-gondozó intézményben, úgy növekszik a stressz. Azok, 

akik kevés jövedelmüket túlmunkával próbálják pótolni a több műszak mellett, még 

veszélyeztetettebbek a kiégés szempontjából.   

A sok és nehéz munka indokolttá tenné, hogy a dolgozók évente legalább egyszer lakó- és 

munkahelyüktől távol tudjanak nyaralni, pihenni, hiszen a szakmabeliek folyamatosan adnak 

önmagukból. De csak akkor tud valaki folyton adni önmagából a munkája során, ha vannak 

események és élmények, amelyek során töltekezni, kapni is tud.     

Milyen módszereket használ?  

Pályázatfigyelés, pályázatírás  

A jó gyakorlat megvalósításának leírása?  

A tervezésbe bevonjuk a munkavállalókat is, hogy az igényeiknek megfelelő programokat 

tudjunk szervezni.  

Speciális feltételek a más helyszínen történő, további alkalmazások esetében?  

A programok közül vannak olyanok, amihez mindenképp pályázati forrás szükséges, de saját 

lehetőségek feltérképezése után kisebb, rövidebb, csak szervezést igénylő események is 

megvalósíthatók  

Az eddigi alkalmazás során felmerült nehézségek?  

Az igény megvan a munkavállalók részéről, lelkesek, de a konkrét programok előtt 

tapasztaltunk visszalépéseket.    

,,Forrás-hetek"  

A jó gyakorlat rövid leírása - Közösségi szolgálatos diákok számára programsorozat az 

Élimben.  
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Mi a célja? - Átfogó, jól átgondolt, fokozatosságra épülő mentális akadálymentesítés és 

érzékenyítés  

A jó gyakorlat konkrét eredményei? - Közösségi szolgálatos diákokkal az intézménynek, a 

fogyatékos személyeknek kapcsolat alakul ki.  

A jó gyakorlat hatásai? - A fiatalok érzékenyebbé válnak embertársaik sorsa, léte iránt. A 

programban résztvevő diákokhoz kapcsolódóan fő pedagógiai szempont, hogy felkeltsük és 

fenntartsuk a bennük rejlő motivációt, a páros munkák révén kialakítsuk a megértés képességét 

(műhelyfoglalkozások), mindamellett fontosnak tartjuk a kreatív problémamegoldás (óriás 

mozaik képkészítés), a szemléltetés, az önálló munka jelenlétét is.  

A tanulók a csoportos feladatmegoldások során (pl: zászlókészítés, öltöztetős, etetős 

sorverseny) megtapasztalhatják másokért, a helyi közösségért folytatott tevékenység 

pedagógiai folyamatba ágyazódását, amelynek neveléselméleti háttere, tanulási célja a 

tapasztalati tanulás.  

Milyen célcsoport esetén használható? - Elsősorban 14-18 éves korosztály  

Mire ad választ? A fogyatékos személyek láthatóságának növelése, kapcsolatok építése. A fiatal 

generáció érzékenyítése.  

Milyen módszereket használ? - A rendezvénysorozat komplexitását jelzi a fokozatosság 

elvének követése a szociális kompetenciák fejlesztését szem előtt tartva. Első napon a közösségi 

szolgálatos diákok még csak ismerkednek a fogyatékosság világával, a helyszínnel, a 

gondozottjainkkal. Már itt megkezdődik a képességek kibontakoztatása, fejlesztése interaktív 

gyakorlatok révén. A második nap egy közös játék során megtörténik a feszültségoldás és az 

együtt alkotás öröme is kibontakozhat a zászlókészítés során.   

A programban résztvevő diákokhoz kapcsolódóan fő pedagógiai szempont, hogy felkeltsük és 

fenntartsuk a bennük rejlő motivációt, a páros munkák révén kialakítsuk a megértés képességét 

(műhelyfoglalkozások), mindamellett fontosnak tartjuk a kreatív problémamegoldás (óriás 

mozaik képkészítés), a szemléltetés, az önálló munka jelenlétét is.  

A tanulók a csoportos feladatmegoldások során (pl: zászlókészítés, öltöztetős, etetős 

sorverseny) megtapasztalhatják másokért, a helyi közösségért folytatott tevékenység 

pedagógiai folyamatba ágyazódását, amelynek neveléselméleti háttere, tanulási célja a 

tapasztalati tanulás.  
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Fejlesztési tapasztalatok, fejlesztési út értékelése: 

 

Mi volt a közösségfejlesztés kiindulópontja: 

A projektünk alapvető célja, hogy a konzorciumi partnereken keresztül a helyi 

közösségfejlesztési tevékenységeket valósítsunk meg Szarvason. A projekt lényeges és kiemelt 

elemei az egyházi és a civil szereplők együttműködésének láthatóvá tétele, közösségfejlesztés 

a diakónia és a civil szervezetek között. Minden bemutatandó „jó gyakorlattal”, megvalósult 

rendezvénnyel, programmal a térségben élő emberek információhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférését, elfogadottságát, integrációját és minőségi életre való esélyét kívántuk 

megerősíteni a helyi közösségeken keresztül. A projekt programjai segítségévek azokat a 

problémákat próbáljuk a saját eszközeinkkel orvosolni, amelyek megjelennek a település és a 

térség esélyegyenlőségi programjaiban is egyaránt. A Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz, 

illetve a Járási Esélyegyenlőségi Programhoz történő illeszkedés a releváns problémák 

azonosításán túl hozzájárult a projekt megvalósíthatóságához. A programokon keresztül 

közvetlen módon azokat a célcsoportokat kívántuk elérni, bevonni, amelyekkel a 

tevékenységeink, mindennapi szakmai munkánk során rendszeresen találkozunk, illetve a 

településünk és annak vonzáskörzete számára „problématerületet” jelent.  

 

Szarvas város életében az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség meghatározó 

fontosságú, a hitélet, kulturális élet, a szociális ellátás és az oktatási élet vonatkozásában is. Az 

egyházakhoz szorosan kapcsolódó intézményekben több mint 250 fő dolgozik. A 

gimnáziumnak és általános iskoláknak közel 1000 tanulója, az egyházi óvodákban közel 150 

gyermek jár.  

A szociális ellátásban több mint 1000 fő részesül, alap és szakellátásokat biztosítunk, e 

mellett közsségi alkalmakat biztosítunk számukra.  Nagyon fontos a generációk közötti 

találkozások megszervezése.  
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Hogyan hatott a megvalósult folyamat a közösségre: 

A pályázat megvalósításában természetesen a meglévő infrastruktúra került 

felhasználásra. A speciális feladatok miatt szükséges felújítás segítségével a régi egyházi épület 

modernizálódott, így a szolgálat végzése értelmében központi hellyé alakult át.  

 

A Diakóniai Intézmény, a Cigány Értelmiségi Egyesület együttműködésével, mint 

konzorciumi partnerek segítségével az Egyházközséggel együtt sikerült a projekt speciális 

célcsoportjait elérni és megszólítani.  

 

Programjaink saját tapasztalatainkra építve szerveztük, ezáltal megerősítve és 

megőrizve egyházunk közösségépítő szerepét, valamint az elvégzett tevékenységek által 

segítve a civil társadalom hosszú távú megerősödését térségünkben.   

 

 

További tervek, feladatok, lépések: 

 

A projekt további célja egy szolgálati közösség építése. E közösség alapjait a diakónia 

munkájában résztevő munkatársak, önkéntesek adják, és a fiatalok, önkéntesek. E szolgálati 

közösség erősödik azáltal, hogy a projekt tevékenységein keresztül a már meglévő 

szolgálattevők lehetőségei és képességei gyarapodnak, ezt a fejlődést szolgálják a jelen 

projektben megvalósuló fejlesztési elemek, amelyekből a jó gyakrolatok is leírásra kerültek.  

Ugyanakkor cél, hogy ez a szolgálati közösség létszámában is gyarapodjon azáltal, hogy új 

tagok, segítők csatlakozna hozzá, ehhez szükséges a közösségi és helyi média alkalmazása 

illetve a jó gyakrolatok disszeminációja. A közösséget arra teszi alkalmassá a projekt, hogy 

egyaránt fedni tudja azokat akik állandó vagy rendszeres jelleggel kapcsolódnak hozzá, de 

azokat is, akik élethelyzetük, lehetőségeik miatt csak alkalmilag tudnak bekapcsolódni a 

közösségbe és a szolgálatba. Ezen tevékenységet egyház és civil szervezetek közös munkájával 

kívánjuk biztosítani. 

 

A projekt során összegyűjtjük az evangélikus egyház által, illetve a civil szervezetek 

által a megyében megvalósított közösségfejlesztő programok módszertanait. Ennek érdekében 

közösségfejlesztő workshopokat szervezünk. Ezek során elemezzük a bevált minták 

alkalmazhatóságát, a működésük feltételeit. 

Az evangélikus egyház által, illetve a civil szervezetek által a megyében megvalósított 

közösségfejlesztő programok jó gyakorlataiból módszertani gyűjteményt állítottunk össze, 

mely folyamatosan bővíthető.  

 

 

 

 


