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Civil Közösségek Házába 

(Pécs, Szent István tér 17.) 
 
 
A nap témája: 

Közösségszervezés és közösségi költségtervezés - mint a közösségi problémamegoldás és a részvételi 

demokrácia eszközei 

Műhelyvezető tréner: Aaron Jones 

A műhely során két nagyobb témát érintünk és dolgozunk fel: 

1. Közösségszervezés: 

A közösség tagjainak elkötelezése a közéletben való részvételre azáltal, hogy lehetőségük nyílik 

olyan új készségek és eszközök elsajátítására, melyek a politikai és politikán kívüli döntési 

folyamatokban való aktív és hatékony részvételüket segítik. 

 

- Mi az a közösségszervezés és miért lehet a közösségi szintű problémamegoldás hatékony 

eszköze? 

- Miért van létjogosultsága ma Magyarországon a közösségszervezésnek? 

 

2. közösségi költségtervezés (participatory budgeting):  

A részvételi demokrácia egy formája, mely egyidejűleg teszi lehetővé az embereknek 

szükségleteik artikulálását és a kielégítésüket szolgáló megoldások kidolgozását. A módszer 

Brazíliából származik, 2011-ben a Community Voices Heard vezette be az USÁ-ba. Munkájuk 

során a demokrácia fogalmának újraformálására törekszenek New York városában, olyan új 

utak megteremtésére, melyek által az emberek közvetlenül részt vehetnek közösségeik 

életének alakításában. 

 

A workshopon megismerhetjük a new yorki gyakorlatot, azt hogy hogyan gyarapodnak a közösségek 

a közösségi költségtervezés folyamata által, megismerhetünk több lehetséges alkalmazási módot, 

ami saját helyi munkánkba is adaptálható. 

A műhely ideje alatt büfét biztosítunk. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

Regisztráció: bmcic@ckh.hu;  +36-72-215-543 

 

 

 

mailto:bmcic@ckh.hu


                                            
 

 

 

 

Katona Kriszta, a Pécsi Szín-Tér Egyesület vezetője 2016 áprilisától egy közösségszervezőknek szóló  

hathetes ösztöndíjprogramban vett részt az USÁ-ban. Ennek keretében négy hetet töltött New 

Yorkban a Community Voices Heard-nél, egy 25 éves közösségszervező múlttal rendelkező 

szervezetnél. Mentora, Aaron Jones 2016. július 9-12. közt Pécsen tartózkodik, ennek apropóján 

nyitott műhelyt szervezünk pécsi és Pécs környéki civileknek, oktatási intézmények vezetőinek és 

érdeklődő segítő szakmabeliek. 

További részletekért érdeklődni Katona Krisztánál a 0620 5235599-es számon lehet. 

 

Aaron Jones, Mass Engagement Director- Community Voices Heard 

Aaron 2014-ben csatlakozott a new yorki Community Voices Heard nevű szervezethez. Korábban a 

virginiai Hampton Roads-nál dolgozott, ahol színesbőrűek, fiatalok, nők és a társadalmi igazságosság 

témái köré szerveződő egyének csoportjait szervezte a jogok helyreállítása és az egészségügyi 

szolgáltatások bővítése témákban. Virginia államon kívül más államokban is foglalkozott feketék és 

gazdaságilag hátrányos helyzetben élők közösségeinek szervezésével, a helyi, államszintű és 

kormányzati választásokban való részvétel iránti elkötelezésükért. Munkája során környezeti témákat 

is érintett: kormányzati szintű harcot folytattak azért, hogy az energiaszolgáltatók közérthető 

számlákat bocsássanak ki és sikeresen léptek fel a „Proposition 23”-ügyben Californiában is. Aaron 

katonai családban nőtt fel, ami aztán az első közösségszervező akciójához vezetett, amikor szervező 

munkája által sikerült változást elérnie az állami középiskolákban azokra a fiatalokra vonatkozó 

szabályozásban, akiknek hivatalos gyámjuk van a hadseregben. Politikai tanulmányokból bachelor 

diplomát szerzett, majd mesterfokon kiegészítette közigazgatási tanulmányokkal. 

 


