
 

 
 

 

A Közösségi Részvétel Erősítése 

kapacitásfejlesztő program civil szervezeteknek 

 

A Civilizáció koalíció a Sigrid Rausing Trust támogatásával kapacitásfejlesztő programot hirdet 

magyarországi civil szervezetek számára a települési közösségi részvétel és ezen keresztül a civil 

társadalom erősítése céljából. 

A kapacitásfejlesztő programban részt vevő civil szervezetek tanulmányutakon és háromnapos 

képzésen ismerhetik meg és sajátíthatják el a közösségi  részvétel módszereit. Ezt követően támogatott 

mini projektek keretében ki is próbálhatják azokat saját környezetükben.  

 

A program célja 

A települések demokratikus működéséhez elengedhetetlen, hogy az állampolgárok részt vegyenek a 

közös ügyek alakításában. A civil szervezetek aktivizáló, mozgósító erejükkel és kiterjedt bázisukkal 

alkalmasak arra, hogy elérjék és bevonják az állampolgárokat. A Közösségi Részvétel Erősítése 

program célja, hogy az érdeklődő civil szervezetek képviselői számára bemutassa a közösségi 

részvétel jó gyakorlatait, ezáltal képessé tegye őket, hogy közösségi részvételen alapuló projekteket 

valósítsanak meg saját településükön. Ez egyúttal arra is lehetőséget teremt, hogy saját támogatói 

körüket bővítsék, megerősítsék, az általuk képviselt ügyekről kommunikáljanak. 

 

A program felépítése 

Első fázis: Tanulmányutak (2022 november - 2023 március)A programot megvalósító négy szervezet 

egy-egy workshop keretében bemutatja azokat a közösségi részvételi módszereket, amelyeknek 

alkalmazásában tapasztalata van. Az eseményen a résztvevőkkel közösen megvizsgálják az adaptáció 

lehetőségeit. Minden alkalom más-más városban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) zajlik, a 

résztvevők a saját környezetében ismerhetik meg az adott szervezetet és módszert. A workshopok 

egyúttal alkalmat adnak hasonló érdeklődésű szakemberek és szervezetek megismerésére, 

hálózatosodásra.  

Helyszínek és időpontok 

 Pécs (2022. november 29.) 

 Debrecen (2023. január) 

 Szeged (2023. február 9.) 

 Miskolc (2023. március)  



 

 
 

 

Második fázis: Bentlakásos képzés (2023 április) 

A résztvevők háromnapos képzés során a tanulmányutakon szerzett tudást mélyítik el facilitátorok 

segítségével. Elméleti és gyakorlati feladatokon, csoportmunkán és beszélgetéseken keresztül a 

résztvevők képessé válnak közösségi részvételi projektek önálló megszervezésére és lebonyolítására a 

saját településükön. A képzés végére a résztvevők elkészítik projektterveiket.  

 

Harmadik fázis: Pályázat és helyi projektek (2023 május - szeptember) 

A részt vevő szervezetek a képzés során kidolgozott projektterveik megvalósítására pályázatot 

nyújthatnak be a megvalósító szervezetekhez. A projektek témája valamilyen helyi közösségi 

részvételi folyamat megvalósítása. A projektek időtartama 4 hónap, maximális költségvetése 500.000 

forint.  

 

A program megvalósítói 

A Civilizáció koalíció 34 civil szervezet együttműködésével azért jött létre 2017-ben, hogy minél több 

civil szervezet egymást segítve dolgozhasson egy élhető Magyarországért, ahol a természet megóvása, 

az elesettek védelme és közösségeink ápolása közös ügyünk. 

A Civilizáció koalíció tagjai, az Alternatív Közösségek Egyesülete (Debrecen), a Dialóg Egyesület 

(Miskolc), az Emberség Erejével Alapítvány (Pécs) és partnerük, a Motiváció Oktatási Egyesület 

(Szeged) közösen valósítják meg a kapacitásfejlesztő programot. Valamennyi szervezet megfelelő 

saját tapasztalattal rendelkezik a közösségi részvétel és a civil szervezetek fejlesztése kapcsán.  

 

Pénzügyi keretek  

A résztvevők tanulmányutakon és bentlakásos képzésen felmerülő utazási, szállás és étkezési 

költségeit a Civilizáció koalíció biztosítja.  

Az adminisztrációt az Motiváció Oktatási Egyesület látja el, a résztvevő szervezetek az Alapítvánnyal 

szerződnek a megvalósítás során. 

A bentlakásos képzést követően, a programot teljesítő résztvevőknek lehetősége van pályázatot 

benyújtani egy helyi közösségi részvételi folyamat megvalósítására. Egy pályázó maximum 500.000 

forintra pályázhat.  

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.500.000 Ft 



 

 
 

 

A résztvevők köre 

A kapacitásfejlesztő programban magyarországi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

érdekvédelmi szervezetek és informális csoportok delegáltjai vehetnek részt. A jelentkezők vállalják, 

hogy a program teljes ideje alatt részt vesznek a tevékenységekben. Az egyes tanulmányutak és képzés 

esetében egy adott szervezet több személyt is delegálhat, azaz nem szükséges, hogy az eseményeken 

ugyanaz a személy képviselje a szervezetet.  

 

Jelentkezés 

A programba jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges 

Link: https://forms.gle/X2kMd8VDCZZcwhm6A 

Jelentkezési határidő: 2022. november 11. 

További információ: petro.annamaria@motivaciomuhely.hu 

https://forms.gle/X2kMd8VDCZZcwhm6A
petro.annamaria@motivaciomuhely.hu

