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Alsómocsolád Község Önkormányzata és az Alsómocsoládiak Baráti Köre 2014. 

szeptember 19-én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében Szomszédság Háló a megtartó Alsómocsoládért feladat 

ellátására. A Megbízott részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Bódog Antal 

elnök. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: UK1SA 5829557 

Teljesítési időszak: 2014.11.01. – 2015.03.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szomszédság háló a megtartó Alsómocsoládért 

Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című pályázat keretében megvalósult Szomszédság Háló a 
megtartó Alsómocsoládért tevékenységről. 

 
 
Megvalósító: 

Név: Alsómocsoládiak Baráti Köre 
Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Adószám: 19033503-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád 

 
Időpont: 2014. november 01. – 2015. március 31. 

  
 
Egy kis faluban, mint szomszédunkra kell tekinteni minden családra, legyen az 

jómódú vagy szegény, alacsony iskolázottságú vagy diplomás. Programelemünk 
célja az volt, hogy a településen és az akcióterületen élőket közelebb hozzuk 

egymáshoz, megerősítsük a szomszédságokat, a személyes és közösségi 
kapcsolatokat, valamint becsatornázzuk azokat az egyéni képességeket, melyek 

a közösség minden tagja számára elérhetők. Hozzájárultunk a társadalmi 
befogadáshoz szükséges készségek erősítéséhez, elősegítettük a demokratikus 
működést. Programunk kiemelte mindenkinek azokat a jó tulajdonságait, 

képességeit, melyek egy jól működő közösség fennmaradását segítik elő, 
miközben megvalósul/t a háztartások és egyének gazdaságilag kiegyensúlyozott 

és fenntartható életmódja. Ily módon a Praktikák Háza egy már jól működő, 
szervezett közösség igényeinek kielégítéséhez tud helyszínt biztosítani, amelynek 
rendszeres igénybevétele igazolja leginkább a cél teljesülését. 

 
A szomszédsági munka annál eredményesebb, minél több helyi kezdeményezés 

valósul meg, ez által minél többen kerülnek egymással kapcsolatba. Fontos 
célunk és feladatunk volt az öntevékenységek, önálló kezdeményezések 
ösztönzése, valamint a település önfenntartó képességének erősítése. 

 
A Szomszédsági Háló a megtartó Alsómocsoládért tevékenység keretében 

feltérképeztük a jelenlegi szomszédsági kapcsolatokat, valamint összeállítottuk a 
„Ki miben tudós?” Helyi erőforrástérképet, ami tartalmazza nemcsak az 
akcióterületen, hanem az egész településen élők szakmai ismereteit, egyéb 

készségeit, képességeit (például: tetőfedés, kőműves munkák, szabás-varrás, 
korrepetálás, rétes készítés). A szomszédság háló megerősítése érdekében 

fontos, hogy ismerjük egymás tapasztalatait, hisz így könnyebben, gyorsabban 
és helyben tudjuk kezelni a felmerülő problémákat. 
 

A szomszédsági munkában egyre nagyobb szerepe van a közösségfejlesztésnek, 
valamint az önkéntes munkát vállalók segítésének. A „Szomszédság háló a 

megtartó Alsómocsoládért” program keretében megvalósult Közösségi munkás 
képzéssel olyan önkéntes aktivistákat igyekeztünk képezni, akik szívesen 



 

 

járulnának hozzá az itt élők közösségi összefogásának erősítéséhez, valamint 
fontosnak tartják azt, hogy Alsómocsoládon pezsgő közösségi élet legyen.  

 
A Közösségi munkás képzés 3 modulból állt; mindegyik a közösségi bevonás, 

közösségi munka gyakorlatban hasznosítható oldaláról közelített. Az egyes 
modulok 24 óra időtartamúak voltak, melyeket 3 egymást követő napon – 2014. 
november 5-6-7-én – valósítottuk meg.   

 
Az első modul (2014. november 5.) segítette elsajátítani az alábbi 

kompetenciákat: közösségfejlesztés, közösségi munka gyakorlatához szükséges 
alapismeretek elsajátítása. Az első képzési nap teljes mértékben 
gyakorlatorientált volt, amely kiscsoportos együttműködésen keresztül hangolta 

rá a résztvevőket a közösségi életre. A tananyag – amely figyelembe vette a 
résztvevők munka és élettapasztalatát – a megújulási képességről, a közösségi 

beavatkozás megközelítéseiről, folyamatokról, szerepekről, szakmai 
kompetenciákról és etikai dilemmákról szóló információval és ismeretrendszer 

átadással foglalkozott. 
 
A második modul (2014. november 6.) témái közt a közösségi és részvételi 

módszerek szerepeltek, melyek az ismeretszinten történő kezelésnek, mint 
kompetenciának az elsajátítását segítették. A második képzési nap célja az volt, 

hogy megismertesse a résztvevőkkel a közösségek feltárásának és elemzésének, 
valamint a szakmai beavatkozás főbb módszereit, valamint a társadalmi 
nyilvánosságot közösségfejlesztői megközelítésben. Az alkalmazott módszerek 

közül szintén a kiscsoportos tevékenység volt az, amin keresztül a tananyag 
egységeit a résztvevőkkel meg lehetett ismertetni.  

 
A harmadik, befejező modul (2014. november 7.) előadása a részvételi alapú 
tervező és mérlegelő módszerek eszköztárát jelenítette meg a résztvevők előtt. 

Hatására a tervezés közösségi lehetőségei felismerhetőbbé válnak, azokra való 
reagálásuk rugalmasabb lesz. A módszerek bemutatása gondolkodásra és 

cselekvésre késztette a résztvevőket, ismertetése pedig egy inspiráló 
környezeten keresztül történt, ezáltal teremtve meg azt a tudást, amely feltétele 
a közösségfejlesztésnek és a közösségi munkának. A képzés módszertanában a 

rövid előadás és a hosszabb csoportmunka elemek váltották egymást. A 
részvételi tervezési és mérlegelési módszerek, a hazai és nemzetközi gyakorlatok 

számbavétele szintén az előadásanyag része volt, amely kitekintőt biztosított a 
résztvevők számára és elősegítette a jó döntéshozás képességét, mások 
megoldásainak áttekintését. 

 
 

Kelt: Alsómocsolád, 2015. április 15. 
 
 

 
 

 
                                                                                  Bódog Antal 
 elnök 

 Alsómocsoládiak Baráti Köre 
                                               


