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Mi a közösségi munka?
A közösségi munka a közösségi munkások szakszerű tevékenysége,
mely a közösség fejlődése érdekében történik. A szociális munka és
a közösségi munka közös igyekezete az emberek életminőségének
szakszerű beavatkozással való befolyásolása, de eltér munkájuk
kiindulópontja és metodikája (Vitálošová, 2017)
A közösségi munkában a változások eléréséhez
közös érdekek által, a demokratikus struktúrák
támogatása útján lépünk a közös dolgokért való
felelősségvállalás értelmében a lakosokkal. A
közösségi munka a hatalomhoz való viszonyulás
változásának eszköze. Megismerteti az
embereket az új kompetenciákkal, melyektől
elestek a döntéshozataltól való hosszantartó
mellőzés miatt (Vitálošová, 2017)

Mi a közösségi munka célja?
A közösségi munka célja a lakosság magasabb
életminősége. A cél elérésének eszköze a közösség
kapacitásának (belső erőforrásainak) mozgósítása és az
inkluzív stratégiák. Ez a helyi csoportok közügyekben való
felelősségvállalása növelésének támogatásával valósul meg
(Vitálošová, 2017).
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Mikor válasszuk a közösségi munka módszerét?
Segítség: válaszoljon a következő kérdésekre

CÉLOK
1. Fel vannak térképezve a közösség tagjainak szükségletei
(nem családokra/egyénekre értve)?
2. Valóban olyan közös problémáról van szó, amit meg kell
oldanunk?
3. Kellőképpen konkretizált a probléma?
4. Ellenőrizhető, valós és releváns forrásból származik a
probléma leírása?
5. Kielégítik a kitűzött célok a közösség szükségleteit és
megfelelnek a közösségi munka céljainak?
6. Egyértelmű a cél kitűzéséből, hogy a megvalósítással milyen
változás lesz elérhető?
7. Világosan mérhetőek a közösségi munka céljai (százalékban,
számszerűleg, stb.)?
8. Olyan kritériumok vannak felállítva, melyekből
beazonosítható, hogy a célkitűzések vagy azok részei
megfelelőek (indikátor)?
9. Kisebb célok esetében a célkitűzések átfedik egymást?

Tevékenységek
1. Elégségesen és érthetően vannak leírva cél eléréséhez
szükséges tevékenységek?
2. Egyértelmű a tervezett tevékenységek leírásából, hogy milyen
módon fognak hozzájárulni a közösség fejlődéséhez és tagjai
önállóságához a problémák megoldásánál?

A közösség tagjai
1. Beazonosítható a közösség tagjai részéről az érdeklődés a
probléma megoldásába való bekapcsolódás iránt?
2. Azonosítva vannak a közösség erős oldalai/
forrásai/potenciálja?
3. Azonosítva vannak a közösségben található emberi, anyagi,
pénzbeli és egyéb források?
4. A munka minden releváns fázisában meghívást kapnak a
közösség és tagjai a probléma megoldásához?
5. Azonosítva vannak a közösség azon tagjai, akiket be akarunk
kapcsolni a probléma megoldásába és miért?
6. Azonosítva vannak a közösség fejlődése folyamatának
kockázatai és akadályai?
7. Az azonosított kockázatok és akadályok elkerülése végett
vannak felállítva intézkedések?

Közösségi
munkás
1. Meg tudják nevezni a módszereket, melyekkel megszólítják
és motiválják a közösség tagjait?
2. Meg tudják nevezni, mibe fognak bekapcsolódni a közösség
tagjai?
3. Azonosítva van bekapcsolódásuk mértéke? (információk
megosztása, passzív részvétel, konzultációk, aktív
bekapcsolódás, participáció- részvétel, hatáskörök
megosztása vagyis megosztott döntéshozatal és felelősség,
a döntéshozatali folyamat teljeskörű ellenőrzése, a folyamat
irányítása.)
4. Rendelkezésre állnak módszerek és eszközök, melyeket a
közösségi munkás választ, hogy megerősítse a közösség
képességét a környezettel szembeni hátrányos
kölcsönhatások leküzdésére?
5. Rendelkezésre állnak módszerek és eszközök, melyeket a
közösségi munkás választ, hogy lehetővé tegye a közösség
tagjai számára a részvétel fejlesztését és a folyamat
valamint az eredmények birtoklását?
6.

A közösségi (szociális) munka
megmutatja az embereknek, hogy
problémáik hasonlók/azonosak
szomszédaik szükségleteivel, hogy olyan
problémákról van szó, melyekkel egy
ember nem képes megbirkózni, de közös
erővel leküzdhetőek.

Ez az anyag segédanyagként látott napvilágot közösségi központok,
közösségi munkások számára és ösztönző mindenkinek, aki a
közösségekkel dolgozik.

