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1. Bevezetés, a kutatás átfogó célja
A mai kárpát-medencei magyar társadalom egyre gyorsuló ütemben és egyre nagyobb
számban fordul el a tradicionális magyar kulturális értékektől, és értékrendje
fokozatosan a multikulturalizmus, valamint a fogyasztói társadalom által rákényszerített
tömegkultúra felé fordul, amelyben a hagyományos magyar és európai kulturális
értékek már-már marginális szerepet kapnak.
Emellett egyre nagyobb mértékben tapasztalható a „fesztiválosodás” jelensége is,
melynek következtében a kulturális rendezvények folyamatosan veszítik el
értékközvetítő, nevelő célzatukat; egyre jobban előtérbe kerül a növekedés és a
profitorientáltság.
Az EFOP-5.2.2-17-2017-00074 azonosítójú, „NÖVELÉS vagy NEVELÉS? –
Közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben” címet
viselő projekt egyik célja a közösségfejlesztés, a közösségalapú életmód és
kultúraterjesztés erősítése volt a magyarországi konvergencia régiókban élők számára,
amelyhez a szakemberek projekt általi közvetlen elérésén túl, az utólagos terjesztést is
segítendő, hangsúlyosan felhasználásra kerültek az egyre erőteljesebben vizualizálódó
világ adta lehetőségek is.
A projekt transznacionális együttműködés keretében valósult meg, melynek lényege,
hogy a projektet megvalósító Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért (Csaba
KET), valamint a Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Románia magyarlakta
területein közösségfejlesztő tevékenységeket folytató partnerszervezeteikkel közösen
kívánják adaptálni a Romániában (Erdélyben) működő szervezetek által alkalmazott
közösségfejlesztési jógyakorlatokat Magyarországon, ezzel is kiépítve egy szoros
nemzetközi szakmai kapcsolatrendszert, valamint elősegítve a Magyarország hátrányos
helyzetű térségeiben élők kultúrához való hozzájutását, valamint a közösségi szellem,
közösségi élet adta előnyök mindennapi életben történő kamatoztatását.
A projekt rendelkezik egy kutatási komponenssel is, melynek megvalósítását Intézetünk,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) nyerte el, s melynek célja, hogy feltárja
Magyarország fejlett és fejletlenebb térségeinek, valamint Erdély közösségfejlesztés
terén tapasztalható esetleges különbségeit, valamint a közösségfejlesztésben
tapasztalható eltérő attitűdöket. A kutatás 2018 februárjától 2019 októberéig tartott.
A teljes kutatás átfogó célja, mint arról fentebb már szó esett; a magyarországi vidéki
közösségfejlesztés, mint humán szolgáltatás fejlesztésének elősegítése, ennek szakmai
megalapozása a romániai közösségfejlesztést folytató szervezetek helyzetének és
tevékenységének vizsgálata alapján, valamint a romániai jó gyakorlatok adaptációs
lehetőségének feltárásával.
Jelen esettanulmány a romániai (erdélyi) közösségfejlesztés helyzetét, azon belül is a
szokásokat, módszereket, kihívásokat kívánja bemutatni az elvégzett kvalitatív
kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása mentén. A tanulmány során részletes
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módszertani ismertető után bemutatásra kerülnek a kérdőíves felmérés eredményei,
majd a tanulmány végén összegezzük a fontosabb következtetéseket.

1.1. A kutatási módszerek és eszközök:
Az elvégzett kutatói munka több fázisra osztható. Az első fázis úgynevezett deskresearch módszerrel valósult meg, mely során az interneten található és egyéb források
által rendelkezésre álló szakirodalmak kigyűjtése, feldolgozása, valamint bibliográfia
készítése volt, melyek segítséget nyújtottak jelen kutatási zárójelentés és országonkénti
esettanulmányok helyzetfeltáró fejezeteinek elkészítéséhez. Ezek az adatok és
információk minden esetben nyilvánosan elérhetőek voltak, így adatvásárlásra nem volt
szükség a kutatás során.
A kutatás gerincét az a kvalitatív kérdőíves felmérés képezi, melyet magyarországi és
romániai közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek körében töltettünk ki. A
kérdőív (lásd 1. sz. melléklet) a pályázati kiírás szerint minimum 100 fős hazai és
100 fős külhoni mintán került lekérdezésre a projekt során. Lekérdezéskor
törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb közösségfejlesztéssel foglalkozó szakembert
elérjünk, megszólítsunk, így készítettünk papíralapú, illetve online verziót egyaránt (az
online verzióról készült képernyőképet lásd 2. sz. mellékletben). A papíralapú
kérdőíveket leginkább a projekt műhelymunkáin, rendezvényein, illetve a projektet
megvalósító szervezetek által kerültek kitöltésre. A kérdőív online verzióját a
projektgazdák és az NSKI szakértői adatbázisai által szolgáltatott elérhetőségekre
küldtük ki, a lehető leghatékonyabb lekérdezés érdekében több körben megismételve.
A kutatás következő fázisa a beérkezett kérdőívek kiértékelése volt. Első lépésként a
beérkezett kérdőívek egy rögzítő felületen kódolásra kerültek. Ezt követte a válaszok
összesítése és az adattisztítási folyamat. Az adatok kiértékelése Microsoft Excelben,
valamint az SPSS nevű statisztikai szoftverrel történt. A kinyert adatokból készültek
azok a táblázatok és diagramok, melyek felhasználásra kerültek a kutatási
zárójelentésben, valamint az országonként készített esettanulmányokban.
Az ily módokon előállt adat- és információ-mennyiség alapján a kutatás zárásaként
készültek el az országonkénti esettanulmányok minimum 2*1,5 ív terjedelemben,
valamint egy kutatási zárójelentés, mely átfogóan mutatja be a kutatás legfőbb
eredményeit, s következtetéseit.

1.2. A kutatás célcsoportja
A kutatás célcsoportja a pályázati kiírás szerint minimum 100 fő magyarországi és 100
fő romániai közösségfejlesztésben részt vevő, közösségfejlesztési munkát végző
szakértő, szakember. A célcsoport elsősorban a projektet megvalósító szervezetek
kapcsolathálója, a fesztiválokon közösségfejlesztő tevékenységet folytató szakemberek,
az általuk ismert szervezetek, másodsorban pedig az NSKI szakértői hálózata által
elérhető közösségfejlesztéssel foglalkozó magyarországi és külhoni szakértők és
szervezetek körét képezte.
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1.3. A kutatás ütemezése
Az NSKI és a projektet megvalósító konzorcium között megkötött kutatási szerződés
értelmében az alábbi ütemezésben valósult meg a projekt kutatási komponense:
a) 2018. április 30. napjáig:
- Részletes Kutatási Tervet készítettünk a Megrendelővel történő egyeztetés
alapján.
b) 2018. október 28. napjáig:
- Előállítottuk a kutatási segédleteket szintén a Megrendelővel történt egyeztetés
alapján,
- Lezajlott a desk-research adatgyűjtés,
- Adatfelvétel minimum százfős mintán Magyarországon.
c) 2019. március 31. napjáig:
- Lezajlott az adatfelvétel minimum 100 fős mintán Erdélyben
- Megtörtént az adatbázis építés, valamint az adatbázis tisztítása,
- Elvégeztük az adatelemzést a fentebb említett módszerekkel.
d) 2019. október 31. napjáig:
- Elkészültek az országonkénti esettanulmányok (minimum 2*1,5 ív
terjedelemben).
-Kutatási zárójelentés készítése minimum 120 ezer karakter terjedelemben.

1.4. Részvétel a projekt műhelymunkáin
A kutatás lebonyolításának szempontjából elengedhetetlennek tartottuk a projekt
műhelymunkáin való minél aktívabb NSKI jelenlétet. Ezen rendezvények a projektet
megvalósító szervezetekkel történő szakmai egyeztetéseken túl, lehetőséget
biztosítottak a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek körében végzett kérdőíves
adatfelvételre egyaránt, továbbá beszámoltunk a kutatás aktuális állásáról. A projekt
során az alábbi szakmai műhelymunkákon vett részt az NSKI:
1. Műhelymunka: 2018. április 28.
Helyszín: Monostori Erőd, Komárom – A műhelymunka során bemutatásra került a
kutatás módszertana, ütemezése. Ezen kívül megkezdődött a szakmai kapcsolatépítés a
közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel, továbbá megkezdődött a kérdőíves
adatfelvétel is papíralapon (mintalekérdezés).
3–4. Műhelymunka: 2018. június 7–8.
Helyszín: Békéscsaba, Mezőmegyer – A műhelymunka során bemutatásra került a
kutatás módszertana, ütemezése. Ezen kívül folytatódott a kapcsolatépítés a
közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel, valamint a külhoni
projektpartnerekkel, továbbá szakmai egyeztetést folytattunk a projekt megvalósítóival
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az online kérdőív módszertanáról.
5–6. Műhelymunka: 2018. július 17–18.
Helyszín: Somogyfajsz – A műhelymunka során sor került a projekt kutatási
kérdéskörének, módszertanának bemutatása, valamint folytatódott a
közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel történő egyeztetés, valamint a
kérdőíves adatfelvétel is.
9–10. Műhelymunka: 2019. június 11–13.
Helyszín: Mezőmegyer, Békéscsaba – A kutatási helyzetkép, valamint elsődleges
kutatási eredmények ismertetésére került sor.
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2. A beérkezett kérdőívek kiértékelése
A hazai és erdélyi közösségfejlesztésben tevékenykedő szakemberek körében készített
kvalitatív kérdőíves mintavételünk 2018 áprilisától 2019 márciusáig tartott. Mint azt a
módszertani bevezetőben ismertettük, kétféle módon történt a kérdőívek lekérdezése;
papír alapon és online formában. A mintavétel során törekedtünk a reprezentativitásra;
azonban jelen minta mérete alapján– ismerve a Kárpát-medencében
közösségfejlesztéssel foglalkozó személyek, szervezetek sokaságát – nem tekinthető
annak, bár néhány kérdést tekintve a válaszok mutathatnak némi reprezentativitást. A
papír alapú kérdőívek legnagyobb részt a projekt során megrendezett műhelymunkákon
lettek lekérdezve, míg a kérdőív online verzióját a projektgazdák és az NSKI szakértői
adatbázisai által szolgáltatott elérhetőségekre küldtük ki, a lehető leghatékonyabb
lekérdezés érdekében több alkalommal megismételve. A jelentős igyekezetünk ellenére
azonban sajnos azt tapasztaltuk, hogy rendkívül alacsony volt a kitöltési hajlandóság.
Ennek köszönhetően 219 kérdőív érkezett be, melyből előállt a 100 fős hazai, illetve 100
fős külhoni (erdélyi) minta. 19 darab kérdőív a vizsgált országokon kívülről érkezet; 9
darab Felvidékről, 6 darab Vajdaságból, 2 darab Kárpátaljáról, míg 1-1 darab kérdőív
Angliából és Dániából. Utóbbi kérdőíveket a kutatás során figyelmen kívül hagytuk, így a
100 fős magyarországi és 100 fős romániai minta alapján végeztük el vizsgálatunkat. A
100-100 fős minta összesen több mint 80 településről állt össze (lásd 1. ábra);
Magyarországon felülreprezentált Dunántúl (azon belül is Közép- és Nyugat-Dunántúl),
valamint Békés-megye, továbbá Közép-Magyarország. Erdély esetében a legtöbb
kitöltött kérdőív Szilágyságból, valamint Székelyföldről érkezett. Ez nagyrészt a
projektet megvalósító szervezetek és a velük együttműködő partnerszervezetek
földrajzi elhelyezkedésének, valamint tevékenységi területüknek tudható be.
Az anonim kérdőíves lekérdezés során a hazai és külhoni közösségfejlesztési
szokásokról, módszerekről kívántunk átfogó képet kapni. A kérdőív két fő
kérdéscsoportból tevődött össze; az első felében szociodemográfiai adatokra voltunk
kíváncsiak, míg a második kérdéscsoportban kérdeztünk rá a közösségfejlesztési
módszerekre, attitűdökre. A beérkezett válaszokat bizalmasan kezeltük, csupán a
kutatás eredményeihez használtuk fel; az adatok tárolása és kezelése során pedig
figyelembe vettük a hatályos GDPR rendeletben foglaltakat. A kérdőív megtalálható jelen
tanulmány I. számú mellékletében. A most következő fejezetekben bemutatásra
kerülnek a kérdőív romániai (erdélyi) eredményei. A kérdőív összeállítását a projektet
megvalósító szervezetekkel szorosan együttműködve végeztük el.
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1. ábra: A kérdőívet kitöltők földrajzi elhelyezkedése (Saját szerkesztés, alaptérkép: Google Maps)

2.1.

A romániai célcsoport elemzése

Ebben a fejezetben a romániai kérdőíves felmérés eredményeit kívánjuk bemutatni a
kérdőív kérdései mentén haladva. Mint fentebb szóba került, a kérdőív két fő részre
osztható; egy szociodemográfiai és egy szakmai blokkra. Először a szociodemográfiai
kérdések eredményeit mutatjuk be. A kérdőíves kutatásunk során összesen 100 olyan
szakember válaszolt a kérdőívünkre, akinek állandó lakhelye Románia. A továbbiakban
az általuk adott válaszok elemzését mutatjuk be.
2.1.1. A szociodemográfiai kérdések eredményeinek bemutatása

E jellemzők közé tartozik a nem, életkor, származási és állandó lakóhely, valamint az
iskolai végzettség, foglalkozási csoportok és családi állapot. A következőkben e
szempontok szerint mutatjuk be a romániai közösségfejlesztő szakembereket. A
megkérdezettek átlagéletkora 44,85 év, az életkorok középértéke pedig 44 év.

20,2
31,3

35 év és fiatalabb
36-45 év
46-55 év

27,3

55 évnél idősebb
21,2

2. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása korcsoportok szerint (N=100) (saját szerkesztés)
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A megkérdezettek életkorát 4 csoportba soroltuk, és ahogy a fenti ábrán láthatjuk,
viszonylag kiegyenlített a különböző életkori csoportok aránya. A legtöbben a 35 éves és
fiatalabb (31,3%) korosztályhoz tartoznak, ezt követi a 46–55 évesek csoportja (27,3%),
majd a 36–45 éveseké (21,2%), és végül az 55 és ennél idősebbek csoportja (20,2%).
Láthatjuk, hogy a megkérdezettek több, mint fele (52,5%) 45 évnél fiatalabb.

47

Férfi
Nő

53

3. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása nemek szerint (N=100)( saját szerkesztés)

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a nemek aránya nagyon kiegyenlített, csak 6
százalékponttal foglalkozik több nő közösségfejlesztéssel (53%), mint férfi (47%). A
következőkben rátérünk a földrajzi jellemzők bemutatására.
Sorsz.

Település

Százalékos
arány

1.

Székelyudvarhely

16

2.

Szilágysomlyó

14

3.

Kolozsvár

11

4.

Csíkszereda

9

5.

Nagyvárad

4

6.

Gyergyószentmiklós

3

7.

Kányád

3

8.

Sepsiszentgyörgy

3

9.

Korond

2

10.

Sarmaság

2

11.

Szászrégen

2

12.

Szentegyháza

2

13.

Szilágycseh

2

14.

Temesvár

2

15.

Apa

1

16.

Arad

1
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17.

Bethlen

1

18.

Csíkbánkfalva

1

19.

Erzsébetváros

1

20.

Gyergyóalfalu

1

21.

Gyergyócsomafalva

1

22.

Gyergyóremete

1

23.

Gyergyószárhegy

1

24.

Gyergyóújfalu

1

25.

Györtelek

1

26.

Kászonaltíz

1

27.

Kézdivásárhely

1

28.

Maroshévíz

1

29.

Marosvásárhely

1

30.

Medgyes

1

31.

Nagybánya

1

32.

Segesvár

1

33.

Szamosújvár

1

34.

Szatmárnémeti

1

35.

Székelykeresztúr

1

36.

Torda

1

37.

Torockó

1

38.

Zetelaka

1

39.

Zilah

1

1. táblázat. A romániai szakemberek százalékos megoszlása születési helység szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

A megkérdezettek összesen 39 romániai települést neveztek meg születési helyül. A
legtöbben Székelyudvarhelyen (16%), Szilágysomlyón (14%), Kolozsváron (11%) és
Csíkszeredában (9%) születtek.
Állandó lakhely szempontjából az ország mellett rákérdeztünk a megyére és a
településre is.
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Sorsz.

Megye

Százalékos
arány

1.

Hargita

37

2.

Szilágy

22

3.

Kolozs

17

4.

Kovászna

6

5.

Bihar

4

6.

Szeben

4

7.

Maros

3

8.

Máramaros

2

9.

Szatmár

2

10.

Temes

2

11.

Fehér

1

2. táblázat. A romániai szakemberek százalékos megoszlása megyék szerint (N=100) (saját szerkesztés)

Mint látjuk, összesen 11 romániai megyében laknak a megkérdezett szakemberek.
A legtöbben Hargita megyében (37%), Szilágy megyében (22%) és Kolozs megyében
(17%) végzik tevékenységüket.
Sorsz.

Település

Százalékos
arány

1.

Székelyudvarhely

17

2.

Kolozsvár

16

3.

Szilágysomlyó

16

4.

Csíkszereda

6

5.

Sepsiszentgyörgy

5

6.

Nagyvárad

4

7.

Szilágycseh

4

8.

Nagyszeben

3

9.

Gyergyószentmiklós

2

10.

Marosvásárhely

2

11.

Nagybánya

2

12.

Szatmárnémeti

2

13.

Temesvár

2

11

14.

Abásfalva

1

15.

Csíkbánkfalva

1

16.

Gyergyóalfalu

1

17.

Gyergyószárhegy

1

18.

Gyimesfelsőlok

1

19.

Homoródszentpéter

1

20.

Kányád

1

21.

Kovászna

1

22.

Kraszna

1

23.

Lövéte

1

24.

Madaras

1

25.

Medgyes

1

26.

Segesvár

1

27.

Szamosújvár

1

28.

Székelyderzs

1

29.

Szentegyháza

1

30.

Torockó

1

31.

Varsolc

1

32.

Zetelaka

1

3. táblázat: A romániai szakemberek százalékos megoszlása állandó lakhely szerint (N=100)( saját
szerkesztés)

Állandó lakhelyüknek 32 települést neveztek meg, vagyis a legtöbben
Székelyudvarhelyen (17%), Kolozsváron és Szilágysomlyón (16–16%) laknak.
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4. ábra: A romániai szakemberek százalékos megoszlása településtípus szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

Mivel Romániában nagyon sok városnak municípiumi rangja van, vagyis megyei jogú
város, ezért nem meglepő, hogy a megkérdezettek közel kétharmada ilyen típusú
településen lakik (63%). Közel egynegyedük (24%) lakik városban, 12 százalékuk
községben, de van, aki tanyán él (1%).
A továbbiakban lássuk a családi hátterük szerinti jellemzőket.
1
7

3
23
Egyedülálló
Nős/férjezett
Élettársi kapcsolatban él
Elvált
Egyéb

66

5. ábra: A romániai szakemberek százalékos megoszlása családi állapot szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

A megkérdezett közösségfejlesztő romániai szakemberek kétharmada nős/férjezett,
vagyis házasságban él. Az elváltak aránya mindössze 3 százalék. Élettársi kapcsolatban is
csak 7 százalékuk él, viszont közel egynegyedük (23%) egyedülálló.
A megkérdezettek 67 százalékának van gyereke, a gyerekek számának átlaga 2,12,
középértéke 2. Legalább 1 gyereket nevelnek, de van, akinek 5 gyereke van.
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55,2

6. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása gyerekeik száma szerint (N=67)
(saját szerkesztés)

A megkérdezettek több mint fele (55,2%) 2 gyereket nevel, 1 gyereke kicsivel több, mint
egyötödüknek van (22,4%), 3 gyereke 14,9 százaléknak, 4 gyereke 3 százaléknak és 5
gyereke pedig 4,5 százaléknak van.
A következőkben rátérünk a társadalmi származás jellemzőinek a bemutatására.
Elsőként vessünk egy pillantást a szülők iskolai végzettségére.
0

Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális

2
23,6
25,3

Egyetem
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tanítóképző
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Szakközépiskola (érettségivel)
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7. ábra. A romániai szakemberek szüleinek iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlása
(N=100)(saját szerkesztés)
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Meglepően nagy az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya úgy az anyák, mint az
apák tekintetében (anyák 23,6 százalék, apák 25,3 százalék). Viszont ezt az apák
részéről a szakiskola (22,3%) követi, az anyák részéről pedig az általános iskola
(19,1%). Magiszteri, phd, és egyéb posztgraduális végzettséggel csak az apák egy kis
aránya rendelkezik (2%). Főiskolára, kollégiumba, tanítóképző főiskolára is viszonylag
kevesen jártak (anyák 9 százaléka, apák 4 százaléka). Technikumot és posztlíceumot
viszonylag hasonló arányban végeztek (apák 12,1 százaléka, anyák 11,2 százaléka). Nem
sokkal kevesebb ennél azok aránya, akik gimnáziumot, elméleti líceumot vagy középfokú
tanítóképzőt végeztek (apák 9,1 százaléka, anyák 11,2 százaléka). Szakközépiskolai
végzettsége az anyák 13,5, az apák 12,1 százalékának van. Az anyák csupán 9 százaléka
végzett szakiskolát, míg az apák csupán 11,1 százalékának van csak általános iskolai
végzettsége. Néhány szülőnek viszont mindössze elemi iskolája vagy néhány osztálya
van (anyák 3,4 százaléka, apák 2 százaléka). Összességében elmondhatjuk, hogy a
megkérdezettek szüleinek kevesebb, mint egyharmada rendelkezik felsőfokú
végzettséggel (anyák 32,6 százaléka, apák 31,3 százaléka). Az apák 64,6 százalékának
van minimum érettségije, az anyáknál ez a szám 68,5 százalék. Vagyis a szülők közel
kétharmada érettségi diplomával rendelkezik.
Nézzük most a szülők foglalkozását, amelyet a klasszikus primer, szekunder, tercier
besorolás alapján osztályoztuk, illetve ez utóbbit két csoportra bontottuk: gazdasági és
társadalmi szolgáltatások néven.

11,1

Primer szektor

31,3

Szekunder szektor
24,3
Gazdasági
szolgáltatások
Társadalmi
szolgáltatások

33,3

8. ábra. Az édesapák/nevelőapák százalékos megoszlása foglalkozási szektorok szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

Az apák foglalkozása a legnagyobb arányban a tercier szektorba sorolható (64,6%). A
legtöbben (33,3%) a gazdasági szolgáltatások területén dolgozik/dolgozott (cégvezető,
könyvelő, informatikus, kereskedő, könyvvizsgáló, autóvezető, vállalkozó, raktáros,
villanyszerelő stb.), ezt követi a társadalmi szolgáltatások területe 31,3 százalékkal
(vagyis alpolgármester, szobrászművész, adminisztrátor, főorvos, jegyző, lelkész,
tisztviselő, tanár, tüdőgyógyász stb.), majd a szekunder szektor 24,3 százalékkal (ide
tartoznak a technikus, bádogos, üvegműves, mérnök, mester, öntödei munkás, hegesztő
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stb.), végül pedig a primer szektor 11,1 százalékkal (gazdálkodó, erdész, kőműves,
földműves, gazdasági gépész stb.).
Az anyák tekintetében kicsit más eloszlását találjuk a foglalkozásoknak.
2,1
Primer szektor

5,2

Szekunder szektor
49,4
Gazdasági
szolgáltatások

43,3

Társadalmi
szolgáltatások

9. ábra. Az édesanyák/nevelőanyák százalékos megoszlása foglalkozási szektorok szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

Az anyák esetében is elsődleges súlya van a tercier szektornak, de jóval nagyobb
arányban (92,7%). A legtöbben (49,4%) a társadalmi szolgáltatások területén
dolgoznak/dolgoztak (ide soroltuk a háztartásbelieket, a dadákat, a közalkalmazottakat,
tanárokat, de van köztük asszisztensnő, harangozó, postamester, titkárnő stb. is). Ezt
követi a gazdasági szolgáltatások területe 43,3 százalékkal (könyvelők, eladók,
szakácsok, takarítónők, üzletvezetők stb.), a szekunder szektor 5,2 százalékkal
(mérnökök, szakmunkások), illetve a primer szektor 2,1 százalékkal (gazdálkodók).
Rátérünk most a szakemberek iskolai végzettségének és foglalkozási csoportjainak a
bemutatására.
Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális

23

Egyetem

50

Főiskola, kollégium, tanítóképző
főiskola

10

Technikum, posztlíceum

3

Gimnázium, elméleti líceum,
középfokú tanítóképző

8

Szakközépiskola (érettségivel)

5

Általános iskola

1
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10. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása iskolai végzettség szerint (N=100) (saját
szerkesztés)
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Iskolai végzettség szempontjából szembetűnően magas a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya (83%). Ebből 50 százaléknak van egyetemi, 23 százaléknak ennél
magasabb és 10 százaléknak főiskolai, kollégiumi és tanítóképzői végzettsége.
Érettségivel csupán 1 százalékuk nem rendelkezik, gimnáziumot, elméleti líceumot vagy
középfokú tanítóképzőt 8 százalékuk végzett, szakközépiskolája 5 százaléknak van,
technikumot, posztlíceumot pedig csupán 3 százalékuk végzett. Összevetve a szülők
iskolai végzettségével láthatjuk, hogy kb. két és félszer annyinak van felsőfokú
végzettsége a szüleikhez viszonyítva.
1,4
Szekunder szektor
37
Gazdasági
szolgáltatások
61,6

Társadalmi
szolgáltatások

11 ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása foglalkozási szektorok szerint (N=73) (saját
szerkesztés)

Megfigyelhetjük, hogy majdnem kétharmaduk (61,6%) a társadalmi szolgáltatások
területén dolgozik (alpolgármester, múzeumvezető, közösségfejlesztési igazgató,
művészeti igazgató, könyvtáros, állatorvos, titkár, képviselő, szociális munkás,
pszichológus, politikus, civil szervezet vezető, közalkalmazott, művelődésszervező stb.).
Kicsivel több, mint egyharmaduk (37%) dolgozik a gazdasági szolgáltatásokban
(menedzser, elemző, cégvezető, vállalkozó, pénzügyes stb.), és egészen kevesen vannak,
akik a szekundér szektorba sorolhatók (1,4 százalékuk, mérnök).

Állami szféra

27,6

35,6

Magánszféra
Magánvállalkozás

2,6

Egyházi szféra
6,6

Civil szférában
27,6

12. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása foglalkozási szférák szerint (N=76) (saját
szerkesztés)
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A legtöbb szakember az állami szférában tevékenykedik (35,6%), ezt követi a
magánszféra és civil szféra egyenlő arányban (27,6–27,6%), 6,6 százalék dolgozik
magánvállalkozásban, és csupán 2,6 százaléka az egyházi szférában.
A következő ábrán láthatjuk a kutatás idején éppen nem aktívan tevékenykedők
megoszlását.

7,4

Munkanélküli, álláskereső

11,1

Nyugdíjas
29,6

Gyermekgondozási ellátást
(gyes, gyed, gyet) kap
Felsőfokú oktatási
intézmény hallgatója

48,2

Egyéb
3,7

13. ábra: A nem dolgozók százalékos megoszlása (N=27) (saját szerkesztés)

A nem dolgozók közel fele nyugdíjas (48,2%), de vannak még egyetemisták (29,6%),
álláskeresők (11,1%), gyermeküket nevelők (3,7%) is a mintában.
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2.1.2. A közösségfejlesztésre irányuló kérdések eredményei

E fejezetben a közösségfejlesztés szakmai szempontjai alapján nyújtunk egy részletes
képet a kutatásunk során megkérdezett romániai szakemberekről.
Többválaszos, zárt kérdéssel kérdeztünk rá arra, hogy a közösségfejlesztés mely
területein tevékenykednek, de lehetőségük volt más tevékenységeket is beírni.
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14. ábra: A romániai szakemberek százalékos megoszlása tevékenység szerint (N=100) (saját szerkesztés)

A megkérdezettek egynegyede (25,8%) jelölte meg a néptánc és a népi kézművesség
területét. Szintén egyenlő arányban (18,6%) jelölték meg a zene és színház kategóriákat.
Ennél kicsit kevesebben jelölték meg a népzenét (17,5%). Majdnem egyenlő arányban
foglalkoznak még képzőművészettel (14,4%) és fotózással (13,4%), viszont viszonylag
kevesen készítenek filmeket (4,1%).
A megkérdezettek közel kétharmada írt még be egyéb tevékenységet (64,9%), ezek a
következők: közösségi gazdaságfejlesztés, vidékfejlesztés, népi mesterségek táborának
szervezése, színjátszás, alkotótábor szervezés, átfogó közösségi programok több
területen, családsegítés, cserkészet, magyar napok szervezése, csoportvezetés,
élménypedagógiai foglalkozások, vallásoktatás, szavalóverseny szervezés, fiatalok
életpálya-támogatása, gyermekfoglalkozások, idősek klubja, ifjúság nevelés, sport
programok, keresztény közösségek fejlesztése, kommunikáció, kórus, közművelési
tevékenységek, közösségszervezés, közösségek felzárkóztatása, közösségi gazdálkodás,
fejlesztési projektek, előadások, könyvvásár, nemzeti ünnepek szervezése, kulturális
társaság vezetése, kutatás, különféle témájú rendezvények szervezése, hagyaték őrzése,
ápolása, közkinccsé tétele, lelkigyakorlatok szervezése, olvasókör, közös természetjárás,
túraszervezés, turizmus önkéntes tűzoltóság, gazdakör, vidéki közösségek fejlesztése,
vállalkozásfejlesztés, időbank.
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Mivel előfeltevésünk szerint többen foglalkoznak népi kézművességgel, illetve
valamilyen művészeti tevékenységgel (és ezt a fenti kérdésre adott válaszok be is
igazolták), szintén több válaszadási lehetőséggel kérdeztük meg azt is, hogy kitől,
hogyan tanulták meg a különböző tevékenységeket.
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5,2

15. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása aszerint, hogy hogyan tett szert a
kézműves/művészeti tudására (N=100) (saját szerkesztés)

Erre a válaszra közel fele a megkérdezetteknek (46,4%) azt válaszolta, hogy nem
rendelkezik sem művészeti, sem kézműves tudással, ami igazolja az előző kérdésnél az
egyéb kategóriában adott válaszok nagy arányát. Akik viszont rendelkeznek ilyen
tudással elsősorban tanfolyamon és egyedül tanulták meg (18,6–18,6%), valamint
többüket a szüleik is tanították (17,5%). Kevesebben vannak, akik falubeli mestertől
tanulták (9,3%), vagy más településen élő mestertől (8,2%). Van, aki szakiskolát,
szakgimnáziumot, művészeti középiskolát végzett (8,2%), egyesek magántanárhoz is
jártak (6,2%), és csak egész kevesen jártak művészeti egyetemre (4,2%). Az egyéb
kategóriába (5,2%) a másfajta képzéseket írtak.
Közösségfejlesztő tevékenységet átlagban 16 (15,94) éve folytatnak. Legkevesebb ideje
kevesebb, mint egy éve, de van, aki már ötven éve e területen tevékenykedik.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a különböző közösségfejlesztő tevékenységeiket milyen
formában végzik. A következő ábrán látható, hogy a legtöbben (62,2%) önkéntesen
folytatják ezt a tevékenységét, főállásban ennek csak kb. egyötöde (21,4%) tud
tevékenykedni, megbízások formájában még ennél is kevesebben (8,2%). Mellékállásban
egész kevesen tudnak közösségépítő tevékenységet folytatni (3,1%). Az egyéb kategóriát
(5,1%) többnyire azok jelölték meg, akik főállásban és önkéntesen is tevékenykednek.
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16: ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása aszerint, hogy milyen formában végzik a
tevékenységeiket (N=100) (saját szerkesztés)

A következőkben rátérünk a civil szervezeti tagság elemzésére, illetve megnézzük, hogy
melyik szervezetek a legnépszerűbbek a romániai szakemberek körében.
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17. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása aszerint, hogy tartoznak-e valamilyen civil
szervezethez (N=100) (saját szerkesztés)

A közösségfejlesztő szakemberektől várható volt, hogy többségük tagja valamilyen
szervezetnek (88,6%). Csupán 7,2 százalékuk mondta azt, hogy nem tagja és nem is
szeretne tagja lenni szervezetnek. 2,1 százalék válaszolta azt, hogy nem tagja, de a
Köketánc, Népiskola, Székelyudvarhely Közösségi Alapítvány szervezetekhez szeretne
tartozni. Szintén ennyien mondták azt, hogy szeretnének tartozni, de nem ismernek
szervezetet.
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2,5

15.

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)

2,5

16.

HÍD - Szebeni Magyar Egyesület

2,5

17.

Házas hétvége

2,5

18.

020. Lovag Takó János Cserkész Csapat

1,25

19.

16 Patak Egyesület

1,25

20.

alapítvány

1,25

21.

Alternatíva S Plus Alapítvány

1,25

22.

Amőba Alapítvány

1,25

23.

András Alapítvány

1,25

24.

Anyanyelvápolók Szövetsége

1,25

25.

Arbor Vállalkozók Szövetsége

1,25

26.

Barabás Miklós Céh

1,25

27.

Csibész Alapítvány

1,25

28.

DIF

1,25

29.

Életfa Családsegítő Egyesület

1,25

30.

Élő Szövet Alapítvány

1,25

31.

Erdélyi Közműhely

1,25

32.

Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége

1,25

33.

Esély Alapítvány

1,25

34.

Főtér Fesztivál Egyesület

1,25
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35.

Gaál Mózes Közművelődési Egyesület

1,25

36.

Geml József Társaskör Temesvár

1,25

37.

Georgius Aranka Társaság

1,25

38.

Grund alkotócsoport

1,25

39.

Gyergyóalfalvi Kiáltó Kövek Egyesülete

1,25

40.

Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont

1,25

41.

Gyimesi Ifjú Zenészek Egyesülete

1,25

42.

Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület

1,25

43.

Gyulafehérvári Caritas

1,25

44.

Hagyományőrzők

1,25

45.

Háló (Keresztény közösségek hálózata)

1,25

46.

Háromszéki Közösségi Alapítvány

1,25

47.

Homo Ludens Alapítvány

1,25

48.

Homoródszentpéterért Egyesület

1,25

49.

Kelemen Lajos Műemlékvédő társaság

1,25

50.

Kiss Áron Játéktársaság

1,25

51.

KMB (Katolikus Magyar Bibliatársulat)

1,25

52.

Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum

1,25

53.

Kolozsvári Magyar Történelemhallgatók Egyesülete

1,25

54.

Lélekpendítők Társasága

1,25

55.

Lendvay Marton színjátszókör és alapítvány

1,25

56.

Magyar Táncművészetek Szövetsége

1,25

57.

Medgyesi MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szervezet)

1,25

58.

Minimum Party Társaság

1,25

59.

nőszervezet

1,25

60.

Ökotrend Egyesület

1,25

61.

Pál Utcai Fiúk Egyesület

1,25

62.

Palló Imre kulturális egyesület

1,25

63.

Pannonforrás Kárpát-medencei felnőttképzési hálózat

1,25

64.

Pannonforrás TudásKlaszter

1,25
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65.

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

1,25

66.

Polgárőrség

1,25

67.

Pro Lövéte

1,25

68.

Pro Schola Mediensis Alapítvány

1,25

69.

Pro Sepsi Egyesület

1,25

70.

RIF

1,25

71.

Romániai Magyar Dalosszövetség

1,25

72.

Romániai Magyar Népművészeti Szövetség (RMNSZ)

1,25

73.

Romániai Magyar Néptáncszövetség

1,25

74.

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács

1,25

75.

Szentegyházai Önkéntes Tűzoltók

1,25

76.

Szentegyházi Gazdakör

1,25

77.

Téka Alapítvány

1,25

78.

Torockó-Torockószentgyörgy közösségfejlesztő Egyesület

1,25

79.

UME- Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete

1,25

80.

Varsolci Varsa Egyesület

1,25

81.

Viharsarok Egyesület

1,25

4. táblázat: A romániai szakemberek százalékos megoszlása civil szervezetek szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a megkérdezett szakemberek 81 szervezethez
tartoznak, közülük többen több szervezetet is felsoroltak. A legnépesebb civil szervezet
a Erdélyi a Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) (20%), amely több helyi
tagszervezettel is rendelkezik. Ezt követi a Romániai Magyar Cserkészszövetség
(RMCSSZ), amelynek a megkérdezettek 11,25 százaléka tagja. Többen (7,5%) tagjai még
a Báthory István Alapítványnak (BIA), az Erdélyi Múzeum Egyesületnek (EME) (6,25%),
és a Tövishát Kulturális Társaságnak (5%). Kisebb arányban (3,75–3,75%), de
tevékenykednek a Civitas Alapítványnál, a Székelygyümölcs Egyesületnél, a Magyar
Egészségügyi Társaságnál (MET) és az Erdélyi Kárpát Egyesületnél (EKE). Kevesebben
(2,5–2,5%) tagjai az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesületnek, az Amatőr színjátszó
csoportnak, a Civilek Háromszékért Szövetségnek, valamely cserkészcsapatnak, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének (EMKISZ), az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT), a HÍD – Szebeni Magyar Egyesületnek és a Házas
hétvége nevű mozgalomnak.
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A szervezetek mellett a közösségfejlesztés eszközeire is kíváncsiak voltunk, főként
azokra a médiafelületekre, amelyek által a szakemberek a szervezői, kommunikációs,
népszerűsítő tevékenységeket végzik. Itt is több választ jelölhettek meg.
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18. ábra: A közösségfejlesztő tevékenységhez használt médiafelületek százalékos megoszlása (N=100)
(saját szerkesztés)

A legnépszerűbb médiafelület a Facebook (Facebook csoportot 74,7 százalékuk,
Facebook személyes oldalt 69,7 százalékuk használ), valamint az e-mail (66,7%).
Valamivel kevesebb, mint a szakemberek fele (44,4%) használja a helyi újságot erre a
célra, valamint a Messengert (41,4%). Közel egyharmaduk (32,3%) használja a helyi
rádiót, ennél kevesebben saját honlapot is használnak (27,3%), és egynegyedük
használja a helyi TV-t (25,3). Ezt követi a Youtube csatorna (21,2%), az Instagram
(14,1%), az online hírportál (13,1%), és a WhatsApp (10,1%). Egész kevesen (4%)
használnak blogot és üzennek a Twitteren. Szinte senki nem használja a Vibert (2%) és a
Pinterestet (1%) erre a célra. Kevesen (3%) mondták azt, hogy semmilyen internetes
felületet nem használnak erre a célra. Az egyéb kategóriába (3%) a plakátot, szórólapot
és a Skype-ot írták.
Nyitott kérdéssel kérdeztünk rá arra, hogy településén milyen közösségfejlesztő
tevékenységeket folytat. A beérkezett válaszokat kategóriák alapján csoportosítottuk,
aszerint, hogy milyen jellegű a tevékenység. Ezek alapján a következő 9 kategóriát
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19. ábra: A közösségfejlesztő tevékenységék kategóriák szerinti megoszlása (N=100)
(saját szerkesztés)

A legtöbben (47,5%) szerveznek valamilyen kulturális jellegű rendezvényt, mint például
a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, a Tövisháti Napok, a Magyar Nyelv Napja,
karácsonyi könyvvásár, képzőművészeti kiállítások, amatőr színjátszó találkozó,
interetnikus néptánctalálkozó, erdélyi táncháztalálkozó, összművészeti alkotótábor, a
Játékkuckó és a Szederinda Hagyományőrző csoport heti és havi programjai, citeratábor,
kézműves tevékenységek, népdal-, versmondó-, meseíró-, rajzversenyek, a Báthory
Napok, falunapok, az Ezer székely leány napja, a Székely népviselet napja, a Hagyaték
mezőségi szórványtalálkozó, táncház, EKE-napok, EKE-bál, néptánc fesztivál, megyei és
helyi magyar napok. Felsorolták még a legszebb erdélyi magyar dal pályázatot, a
kulturális ifjúsági filmnapokat, az olvasást népszerűsítő programot, a Kultivál – Krápátmedencei ifjúsági fesztivált, a népviseleti bemutatókat, az olvasókört, színházi
előadásokat, a kamarazenei eseményeket, képzőművészeti kiállításokat, bábszínházat, a
kóruselőadásokat, a Tövisháti Napokat, kurzusokat. Láthatjuk, hogy nagyon színes és
sokrétű kulturális programot szerveznek.
Sok helyen szerveznek sport és szabadidős programot (11,6%). Ezek közül érdemes
megemlíteni a Jókai-Vasvári Kós Emlék- és Teljesítménytúra-sorozatot, a honismereti
túrákat, a környezetismereti túrákat, a kirándulásokat, a biciklitúrákat, a floorball csapat
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működtetését, a Pedagógus Labdarúgókupát, a Pedagógus Kosárlabdakupát, a Barangoló
városismereti vetélkedőt, a nyári táborokat és a sport adománygyűjtő akciókat.
Több (8,6%) gyermek, ifjúsági és családi programot is szerveznek (nőnap, Csűrdöngölő
gyermek és ifjúsági néptánc találkozó, gyerektáborok, kézműves táborok,
cserkészfoglalkozások, a Báthori István Alapítvány Ifjúsági és hagyományőrző csoportja,
cserkésztáborok, Ifi Café, ifjúsági napok, Ifjúsági Pavilon a Kolozsvári Magyar Napok
ideje alatt).
Valamivel kevesebb (5,6%) szervez tudományos programokat, mint amilyen a Gyergyói
Diákkonferencia, Pedagógus Fórum,
felnőttképzések, néprajzi, történelmi,
képzőművészeti
pedagógiai
tevékenységek,
tudományos
ismeretterjesztő
előadássorozat, konferenciák vagy tanfolyamok.
Viszonylag kevés a gasztronómiával kapcsolatos közösségépítő rendezvény (3,6%), mint
például a székelyudvarhelyi Gyümölcsfesztivál vagy vásárok, borkóstolók.
Szintén kevés a gazdasági jellegű program (2,9%), ide a következőket sorolták: az EKEVár közmunka, gazdatanfolyam, tanulmányi utak, vállalkozói konferenciák, pályázatíró
tevékenységek. Ugyancsak kevés az egyházi program (2,9%), ilyenek az egyházi
ünnepek, filmklubok, egyházközségi napok és a lelkigyakorlatok. Az egyéb (7,9%)
kategóriába soroltuk a szemétszedő akciókat, a forrásteremtést, menedzsmentet, a
nőegyleti foglalkozásokat, a polgárőrség megszervezését, a közösségi kártyát, a
tudatosító kampányokat, az adománygyűjtő akciókat, a beszélgető esteket, a
vetélkedőket, szimpóziumokat.
Arra a kérdésre, hogy havonta hány személyt tudnak megszólítani a rendezvényeikkel
nagyon sokféle választ adtak. Többen nem havi, hanem éves adatot adtak meg. Emiatt
nem tudunk erről megfelelő információt adni.
Egy 1-től 10-ig terjedő skálán kértük meg a kitöltőket arra, hogy értékeljék, mennyire
nyitott a célközönség a különböző közösségépítő programokra. A kapott válaszok
átlagértéke 6,95 volt, ami azt jelenti, hogy többnyire nyitottak a szakemberek
programjaira. 3-asnál kevesebbet senki nem adott erre a kérdésre.
Megkérdeztük azt is a szakemberektől, hogy az ő véleményük szerint az elmúlt 1 évben
hogyan változott a településen a kulturális élet, közösségépítő tevékenység.
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20. ábra: A szakemberek véleményének százalékos megoszlása aszerint, hogyan értékelik a településükön
a kulturális élet, közösségépítő tevékenység változását (N=100) (saját szerkesztés)

A szakemberek közel háromnegyede (72,5%) szerint javulónak látják településükön a
közösségépítő tevékenységük alakulását. Majdnem egyötödük (17,3%) látja úgy, hogy
nem változott semmit, sőt 6,1 százalékuk szerint inkább romlott az ilyen tevékenységek
színvonala. 4,1 százalék nem lát bele ebbe a kérdésbe.
A következőkben a közösségi tevékenységben résztvevők korosztályi szórását
elemezzük. Ezt a kérdést egy 1-től 5-ig terjedő skálával vizsgáltuk, ahol az 1-es jelenti az
egyáltalán nem fogékonyt, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon fogékony az adott korosztály a
közösségi tevékenységre.
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21. ábra: A szakemberek véleményének százalékos megoszlása aszerint, hogy melyik korosztály a
legfogékonyabb a közösségi tevékenységekre (N=100) (saját szerkesztés)

Már első ránézésre láthatjuk, hogy nincs olyan korosztály, amelyik ne lenne fogékony a
közösségépítő programokra, de a szakemberek véleménye alapján nem mindegyik
korosztályt lehet könnyen megszólítani. A fenti ábrán jól látszik, hogy a nagyon fogékony
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kategóriában a gyermekek vezetnek (39,2%), ezt követik az idősek (17,5%), majd a
fiatalok (7,4%), felnőttek (6,2%), és végül a serdülők (5,3%). Szintén a gyerekekről
gondolják a legtöbben, hogy fogékonyabbak (34%), de ezt már a felnőttek követik
(29,2%), majd szinte azonos arányban az idősek (24,7%), a serdülők (24,5%) és a
fiatalok (24,2%). Az egyáltalán nem fogékony választ a legtöbben majdnem azonos
arányban a fiatalokra (5,3%), felnőttekre (5,2%) és az idősekre (5,2%) mondták. A
serdülőket csak 3,2 százalék mondta egyáltalán nem fogékonynak, és a gyerekeket
csupán 1 százalék. A kicsit fogékony választ a legtöbben a felnőttekre mondták (30,2%),
a fiatalokra (28,4%), az idősekre (24,7%), és egész kevesen (7,2%) a gyerekekre.
Ahhoz, hogy tényleges sorrendet tudjunk megállapítani, ki kell számolnunk a válaszok
átlagát. Ezt a következő ábra szemlélteti. Mivel a skálánk 1-től 5-ig terjedt, ezért az átlag,
vagyis a közepesen fogékony érték a 3. Láthatjuk, hogy ezt az értéket csak a fiatalok
korosztálya kapta meg, vagyis ők a legnehezebben megszólíthatók a szakemberek
szerint. Ennél csak 1, illetve 3 századdal kapott többet a felnőttek és serdülők
korosztálya, vagyis mindhárom célcsoport csak közepesen megszólítható. Az idősek
átlaga 3,25, ők már valamivel jobban bevonhatók a közösségi tevékenységekbe. Egyedül
a gyermekek átlaga éri el a 4-est (4,03), vagyis ők a leginkább megszólítható korosztály a
megkérdezettek szerint.
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22. ábra: A korosztályok megszólíthatóságának megoszlása az átlagérték alapján (N=100) (saját
szerkesztés)

A kérdések közvetkező nagy csoportja a közösségfejlesztő tevékenységekhez szükséges
anyagi és egyéb támogatási forrásokat, lehetőségeket mutatja be.
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23. ábra: A közösségi tevékenységek finanszírozási forrásának százalékos megoszlása (N=100) (saját
szerkesztés)

E kérdésnél szerettük volna megtudni azt is, hogy százalékosan milyen arányban
oszlanak el a finanszírozási források, de erre a kérdésre nagyon sokan nem tudtak
válaszolni ilyen formában. Ezért csak a források eloszlását mutatjuk be. Természetesen
több forrást is megjelölhettek. Az első helyen az adományok (67,7%), a támogató cégek,
szervezetek (63,9%), valamint a magántőke (57,4%) áll. Csak ez után következik az
önkormányzati támogatás (53,8%) és az adó 2 százaléka (50%). A lista végén a saját
bevétel (36,5%), az EU-s pályázatok (29,7%) és az egyházi támogatás áll (29,3%). Az
egyéb kategóriába (33,3%) az anyaországi forrásokat, az egyéb forrásokat, közmunkát,
jótékonysági bált, a tagsági díjat és a nem EU-s pályázati forrásokat jelölték meg.
A támogatás kapcsán részletesen is rákérdeztünk az önkormányzati és egyházi
támogatások fajtáira, előre definiált kategóriák mentén.
A megkérdezett szakemberek 84,1 százaléka mondta azt, hogy kap valamilyen
támogatást az önkormányzattól az általa végzett közösségfejlesztő tevékenységre.
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24. ábra: Az önkormányzati támogatás típusának százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)
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Láthatjuk, hogy a legtöbb szakember anyagi támogatást kap az önkormányzattól
(71,1%), valamint az önkormányzat helyiséget biztosít a tevékenység számára (65,8%).
Csupán kicsivel több, mint egyharmaduk mondta azt, hogy eszközt is kap (36,8%), közel
egyötödük, hogy szakembert (18,4%). Az egyéb (3%) kategóriába elsősorban a
rendezvények szervezéséhez kapott segítséget írták.
Egyházi támogatást tevékenységéhez már csak 63 százalékuk kapott.
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25. ábra. Az egyházi támogatás típusának százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

Itt már a tevékenység megvalósítására felajánlott helyiség áll az első helyen (93,3%), ezt
követi az eszköz (45,8%), majd egyenlő arányban az anyagi támogatás és a szakember
(26,7–26,7%). Az egyéb (3,4%) kategóriába az erkölcsi nyilatkozatot, népszerűsítést és
mozgósítást írták.
E kérdéscsoport utolsó kérdéseként arra kerestük a választ, hogy az elmúlt 10 évben
milyen pályázati lehetőségeket vettek igénybe a tevékenységeik végzéséhez.
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26. ábra: Az elmúlt 10 évben pályázott források százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

A megkérdezett szakemberek közül a legtöbben (60,7%) anyaországi forrásokra
pályáztak az elmúlt 10 évben. Itt is több lehetőséget jelöltek meg, tehát nem
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kizárólagosan ez az egyetlen forrás. Második helyen a hazai, romániai források állnak
(45,4%), majd szorosan mögötte az önkormányzati források (41,2%). EU-s forrásra
csupán 19,8 százalékuk pályázott, a Norvég alapra 7,2 százalékuk, míg a lista végén az
egyházi források állnak (6,2%). Az egyéb kategóriába (5%) a svájci alapot, a külföldi
testvérgyülekezeteket és a megyei önkormányzati forrásokat írták.
Nyitott kérdéssel kérdeztünk rá azokra a tevékenységekre, amelyek a szakemberek
véleménye, tapasztalata alapján segítik avagy gátolják a közösségi rendezvények,
programok alatt a közösség, közösségi kapcsolatok kialakulását. A válaszokat
gyakoriságuk alapján utólag kategorizáltuk.
A segítő tényezők közül a legtöbben (52,2%) az előadásokat és a közös foglalkozásokat,
csoportos feladatokat említették. Ezt követik (27,8%) a csoportos beszélgetések, és az
alkotóműhelyek, workshopok (24,4%). A közösségé alakulást elősegítik még a
személyes beszélgetések (22,2%), a társasjátékok (14,4%), a találkozók (8,9%), a
kirándulások, a táncházak, táncestek, koncertek, gyerektevékenységek (4,4–4,4%), a
színházi előadások (3,3%), valamint a képzések, közösségi ünnepek, tapasztalatcserék,
jó gyakorlatok bemutatása, táborok, a gasztronómia és a bulik (2,2–2,2%). Ezeken kívül
még említették többek között a cserkészfoglalkozásokat, az örömzenét, az irányított
beszélgetéseket, a kalákát, a könyvbemutatókat, a közös éneklést, a helytörténeti
témákat, a jó hangulat megteremtését, a mozgósító hatással bíró eseményeket, a
kampányokat, tudatosító akciókat, a néptáncegyüttesek bemutatóit, az együttlétet és az
irodalmi rendezvényeket.
A gátló tényezők között a legtöbben a motiváció hiányát említették (23,9%), a képzetlen
előadókat (12,5%), az animátorok hiányát (10,2%), az ingatlanok, eszközök, hely
hiányát (10,2%), az anyagi források hiányát (9%), valamint az időhiányt (7,9%).
Kevesebben, de említették még az érdektelenséget, közömbösséget (6,8%), a jó
szakemberek és a szervezők hiányát (3,4–3,4%), a képzetlen előadókat, az
elszigeteltséget, a túlzsúfolt programokat és a túl nagy kínálatot (2,3–2,3%). A gátló
tényezők közt írták még a bátortalanságot, a megfelelő moderátor hiányát, a
bürokratikus tevékenységet és kötelezettségeket, a célcsoporthoz illő témát, az
informáltság hiányát, a rendezvények interaktív jellegének a hiányát, a túlzottan
egyoldalú szakmaiságot, a résztvevők alacsony számát. Probléma egyes helyeken, hogy a
táncosoknak nincs elég népviseletük, az épület korszerűtlensége, a nem közösségi
igényre szervezett programok, a bizalomhiány, a túlhajszoltság, a szakmaiatlanság, a
formális jelleg, a kommunikációs problémák, a nem megfelelő logisztika, a hit hiánya, a
hozzáállás hiánya, a fásultság, a pontatlanság, a megfelelő cél hiánya, az előadók hiánya,
a közösségformáló rendezvények népszerűtlensége, célközösség megszólítása, a
közösségi portálok elvonó tevékenysége, a korosztályi programok hiánya, a személyek
közti ellentét, megbélyegzés, az ifjúság külföldi tartózkodása, az aktív hitélet hiánya, a
községi támogatás megvonása, a tapasztalat hiánya és a kevés hiteles vezető.
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Többkategóriás zárt kérdéssel kérdeztünk rá azokra a rendezvénytípusokra, amelyeket
a szakemberek településén általában megrendeznek közösségfejlesztési célzattal.
Természetesen volt lehetőség saját választ is írni és több lehetőséget is megjelölhettek.
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27. ábra: A lakhelyen tartott rendezvények százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a legtöbb településen hagyományőrző tevékenységeket
rendeznek (87%), ezt követi a színházi előadás (70%), a koncert (56%), a kézműves
tábor (51%), a sportrendezvény (49%), és a táncház (46%). Kevesebb helyen rendeznek
beszélgető esteket (34%) és gasztronómiai jellegű rendezvényeket (33%), valamint
filmvetítést (29%). A legkevésbé gyakori rendezvény a lovasbemutató (16%), a
mezőgazdasági jellegű program (15%), valamint az egészségbörze (14%). Az egyéb
(13%) kategóriában a kiállításokat, könyvbemutatókat, gyermekprogramokat, az
irodalmi esteket, kézműves vásárokat, az anyanyelvi játékokat, farsangi bált és a
szavalóversenyt említették.
A kérdőív utolsó szintén nyitott kérdése arra vonatkozott, hogy a szakemberek szerint
mi mozdítaná elő a helyi közösség erősödését, fejlődését, illetve ő személy szerint mit
tenne ezért.
A szakemberek több területet jelöltek meg arra vonatkozóan, hogy mi fejleszthetné a
közösséget. Az egyik ilyen terület, maga a rendezvények. Többen említették, hogy
színvonalasabb, a közösség igényeihez és a különböző korosztályokhoz igazított
programokra lenne szükség. Minél több hiánypótló, érdeklődést felkeltő rendezvény
kellene, emelni a színvonalat, a minőséget. Többen kiemelték, hogy szükség lenne
főállású közösségfejlesztőre, művelődésszervezőre. Ezzel kapcsolatban fontos az ilyen
jellegű képzések megvalósítása is. A motiváció kérdése is előkerült, fontosnak gondolják
bevonni a fiatalokat, az önkormányzatot, az egyházat, fontos a nyilvánosság, a
népszerűsítés, és nem utolsó sorban az igények felmérése, az egymásra figyelés,
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kommunikáció, szemléletváltás. Nem elhanyagolható szempont az anyagiak kérdése
sem. Többen kiemelték, hogy szükség van forrásokra, pályázatokra, helyre, a civil
szervezetek erősítésére, támogatására. Néhányan említették a szervezést, ezzel
kapcsolatban pedig a stratégiák kidolgozását, a szervezők képzését, a hálózatépítés, a jó
példák megtanulását, a tervezést, a világos jövőképet, valamint az érdekeltek és a helyi
közösségek kiemelkedő egyéniségeinek bevonását a szervezésbe.
Arra a kérdésre, hogy ők személyesen mit tennének szintén nagyon sokféle választ
adtak. Többen egyszerűen folytatnák azt, amit eddig tettek. Mások megpróbálnák
előmozdítani a források előteremtését, és akár főállásban is szívesen tevékenykednének.
Van, aki a motivációt mozdítaná elő a fiatalok, az önkormányzat és az egyház részéről.
Többen említették, hogy előadásokat, képzéseket, táborokat szerveznének, vagy
kulturális, karitatív eseményeket. Páran említették, hogy erősítenék a rendezvények
értékadó, közösségteremtő oldalát szemben az anyagiakkal. Szintén sokan fontosnak
tartják a helyi igények, lehetőségek, vélemények felmérését, a rendezvények
célközönség szerinti alakítást, és a stratégiaalkotást. Van, aki vállalná, hogy
visszaköltözik a közösségébe. Más fontosnak tartja az anyaországi források bevonását.
Többen saját magukkal kezdenék, jobb közösségi emberré szeretnének válni és jó példát
mutatni. Többen erősítenék az önkéntességet, a csoportos foglalkozásokat, sőt
tanácsadást tartanának a fiataloknak, gyerekeknek, akár online is.
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Összegzés
A romániai (erdélyi) közösségfejlesztő szakemberek körében elvégzett kérdőíves
kutatásunk célja az volt, hogy minél átfogóbb képet kapjunk az erdélyi
közösségfejlesztési folyamatokról, szokásokról, attitűdökről. A mintavétel során
törekedtünk a reprezentativitásra; azonban jelen minta mérete alapján– ismerve a
Kárpát-medencei közösségfejlesztéssel foglalkozó személyek, szervezetek sokaságát –
nem tekinthető annak.
A kutatásban részt vevő romániai közösségfejlesztő szakemberek átlagéletkora 45 év, és
a megkérdezettek kicsivel több, mint fele 45 évnél fiatalabb. A nemek aránya
kiegyenlített, majdnem fele-fele arányban vannak nők és férfiak a szakemberek között.
Jelenleg 11 megyében laknak, de legtöbben Hargita, Szilágy és Kolozs megyékben. 32
települést neveztek meg állandó lakhelyül, és a megyéknek megfelelően, a legtöbben
Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón és Kolozsváron laknak. Családi állapotukat tekintve
kétharmada házasságban él, és szintén kétharmaduknak van gyereke. A szülői hátteret
nézve a megkérdezettek szüleinek kevesebb, mint egyharmada rendelkezik felsőfokú
végzettséggel, de ha az érettségi diplomát nézzük, akkor ez az arány kétharmad. A
szakemberek között viszont már két és félszer nagyobb a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya, mint szüleik esetében. A foglalkozásukat tekintve a szakemberek
majdnem kétharmada a társadalmi szolgáltatások területén dolgozik, és kicsivel több,
mint egyharmaduk dolgozik az állami szférában, melyet valamivel kisebb arányban
követ a magánszféra és a civil szféra.
A közösségfejlesztés több területén tevékenykednek, melyek közül kiemelkedik a
néptánc, a népi kézművesség, a zene, a színház, a népzene, a képzőművészet, a fotózás, a
közösségi gazdaságfejlesztés, vidékfejlesztés és a különböző rendezvények, programok
szervezése. Kicsivel több, mint fele a megkérdezetteknek rendelkezik kézműves és
művészeti tudással, közülük ezt a legtöbben tanfolyamon, maguktól és szüleiktől
tanulták azt. Tevékenységüket átlagban 16 éve folytatják, de van, aki még csak most
kezdte és olyan is, aki már ötven éve építi a helyi közösséget. Többségük, közel
kétharmaduk, önkéntesen tudja végezni a közösségfejlesztést, főállásban mindössze
csak egyötödük. Majdnem mindenki tagja legalább egy civil szervezetnek, de többen
vannak, akik 2-5 szervezethez is tartoznak. A legnépszerűbb szervezet a megkérdezettek
között az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Romániai Magyar
Cserkészszövetség, a Báthory István Alapítvány és az Erdélyi Múzeum Egyesület.
Összesen 81 szervezetnek a tagjai.
A közösségfejlesztésre használt legnépszerűbb média-eszköz a Facebook, az e-mail, a
helyi újság, a Messenger, a helyi rádió, a saját honlap és a helyi TV. Nagyon sokféle és
sokszínű közösségfejlesztő tevékenységet folytatnak, melyek közül a legtöbben
kulturális jellegű rendezvényeket szerveznek, ezt követik a sport és szabadidős
programok, valamint a gyermek, ifjúsági és családi táborok, rendezvények. Kevés viszont
a tudományos, gasztronómiai, gazdasági jellegű és egyházi program. A szakemberek úgy
látják, hogy a programjaik felé többnyire nyitott a lakosság, de a különböző
korosztályokat nézve leginkább a gyerekek és az idősek megszólíthatóak.
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A megkérdezett szakemberek lakhelyén a leginkább hagyományőrző rendezvényeket
szerveznek, ezt követik a színházi előadások, a koncertek, a kézműves táborok, a
sportrendezvények, a táncház és a beszélgető estek. Közel háromnegyede a
szakembereknek úgy látja, hogy javulóban van a településükön a kulturális élet és a
közösségépítő tevékenységek színvonala.
A finanszírozás területét nézve elmondható, hogy a romániai szakemberek az általuk
szervezetett közösségfejlesztő tevékenységeket elsősorban adományokból, cégek és
szervezetek támogatásából, magántőkéből, valamint önkormányzati támogatásból és az
adó 2 százalékából finanszírozzák. Többségüket támogatja valamilyen formában az
önkormányzat és az egyház is. Az önkormányzattól elsősorban anyagi támogatást és
helyiséget kapnak, az egyháztól helyiséget és eszközt. Az elmúlt 10 évben pályázott
források között első helyen az anyaországi források szerepelnek, ezt követi a hazai
forrás, az önkormányzati forrás, az EU-s forrás és a Norvég alap.
A szakemberek véleménye szerint a közösségfejlesztő tevékenységeket a leginkább az
előadások, közös foglalkozások, csoportos feladatok, csoportos beszélgetések,
alkotóműhelyek és workshopok, valamint a személyes beszélgetések és társasjátékok
segítik. Nehezíti viszont a motiváció hiánya, a képzetlen előadók, az animátorok hiánya,
a szükséges eszközök, helyiség, ingatlan hiánya, az anyagi források hiánya és az
időhiány. A közösségfejlesztés terén fontosnak tartják, hogy a programok legyenek
színvonalasak, igazodjanak a közösség igényeihez, a különböző korosztályokhoz. Többen
kiemelték, hogy szükség lenne főállású közösségfejlesztőre, művelődésszervezőre, és
szükség lenne e téren képzésekre. Fontosnak látják bevonni a programokba a fiatalokat,
az önkormányzatot, az egyházat, és a rendezvényeket népszerűsítését is jobban elő kell
mozdítani. Nem elhanyagolható az igények felmérése, a kommunikáció és az egymásra
figyelés. Szükség van forrásokra is, képzésekre, hálózatépítésre és jó példák
megtanulására. A szakemberek szívesen folytatják közösségfejlesztő tevékenységüket, e
téren a jövőben hangsúlyt fektetnének a példamutatásra, a fiatalok motiválásra, az
források előteremtésére, és erősítenék a rendezvények értékadó, közösségteremtő
oldalát.
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1. Kérdőív

NEMZETKÖZI VIZUÁLIS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
CSABA KULTURÁLIS EGYESÜLET A TÁNCMŰVÉSZETEKÉRT
NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET

KÉRDŐÍV
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az alábbi kérdőív a
NÖVELÉS vagy NEVELÉS?
Közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben
(EFOP-5.2.2-17-2017-00074)
c. projekt keretén belül készült.
Válaszaival hozzájárul a közösségfejlesztés területén tevékenykedő
szakemberek munkájának segítéséhez az egész Kárpát-medencében.
Válaszát név nélkül, bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679.
számú Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeljük.
Válaszait jelölje X-el, igen-nem válasz esetén bekarikázva vagy aláhúzva.
Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kitölti kérdőívünket!

2018.
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1. SZOCIODEMOGRÁFIAI ADATOK (SD)
SD1. Melyik évben született?___________ (Írja be a születési évét!)
SD2. Neme: (Tegyen egy x-et!)
1.

Férfi

2.

Nő

SD3. Születési helye:
Ország neve: _______________________________
Település neve: _____________________________
SD4. Állandó lakhelye, ahol életvitelszerűen él:
Ország neve: _______________________________
Megye neve: _______________________________
Település neve: _____________________________

Régió:
1.

Észak-Magyarország

2.

Észak-Alföld

3.

Dél-Alföld

4.

Nyugat-Dunántúl

5.

Közép-Dunántúl

6.

Dél-Dunántúl

7.

Közép-Magyarország

8.

Erdély

9.

Felvidék

X

10. Kárpátalja
11. Délvidék
12. Muravidék
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13. Drávaszög
14. Burgenland
15. Egyéb:…
SD5. Állandó lakhelye, ahol életvitelszerűen él milyen településtípusba sorolható:
Település típusa:

X

1. Tanya
2. Község
3. Város
4. Megyei jogú város
5. Főváros
SD6. Családi állapota:
1.

Egyedülálló

2.

Nős/férjezett

3.

Élettársi kapcsolatban él

4.

Elvált

5.

Özvegy

SD7. Van gyereke?
1.

Igen, gyerekeim száma:

2.

Nincs gyerekem.

…

SD8. Mi a szülei/nevelőszülei legmagasabb iskolai végzettsége?
A. Édesapa (nevelőapa)

X

B. Édesanya (nevelőanya)

1.

Elemi iskola vagy alacsonyabb

1.

Elemi iskola vagy alacsonyabb

2.

Általános iskola

2.

Általános iskola

3.

Szakiskola

3.

Szakiskola

4.

Szakközépiskola (érettségivel)

4.

Szakközépiskola (érettségivel)
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X

5.

Gimnázium, elméleti líceum, középfokú
tanítóképző

5.

Gimnázium, elméleti líceum, középfokú
tanítóképző

6.

Technikum, posztlíceum

6.

Technikum, posztlíceum

7.

Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola

7.

Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola

8.

Egyetem

8.

Egyetem

9.

Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális

9.

Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális

10. Egyéb:…

10. Egyéb:…

0.

0.

Nem tudom

Nem tudom

SD9. Mi (volt) édesapja/nevelőapja utolsó foglalkozása? _________________________________
0-Nem tudom
SD10. Mi (volt) édesanyja/nevelőanyja utolsó foglalkozása? ______________________________
0-Nem tudom
SD11. Önnek mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
1.

Elemi iskola vagy alacsonyabb

2.

Általános iskola

3.

Szakiskola

4.

Szakközépiskola (érettségivel)

5.

Gimnázium, elméleti líceum, középfokú tanítóképző

6.

Technikum, posztlíceum

7.

Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola

8.

Egyetem

9.

Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális

10. Egyéb:…

SD12. Jelenleg mi a foglalkozása, amivel a megélhetését biztosítja? __________________________
Ha jelenleg nem dolgozik, akkor:
1.

Munkanélküli, álláskereső
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2.

Nyugdíjas

3.

Gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap

4.

Ápolási díjban részesül

5.

Felsőfokú oktatási intézmény hallgatója

6.

Vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő

7.

Háztartásbeli

8.

Egyéb:…

SD12a. Ha dolgozik, melyik szférában?
1.

Állami szféra

2.

Magánszféra

3.

Magánvállalkozás

4.

Egyházi szféra

5.

Civil szférában

6.

Egyéb:…

2. KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG (K)
K1. A közösségfejlesztés területén mely szakmai területeken tevékenykedik, és mennyi ideje?
(Több lehetőséget is bejelölhet!)
Tevékenység
1.

Néptánc

2.

Zene

3.

Népzene

4.

Képzőművészet

5.

Film

6.

Fotó

7.

Népi kézművesség

8.

Színház

X
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9.

Egyéb:…

K2. Hány éve foglalkozik közösségfejlesztéssel, közösségformálással?
….éve
K3. Rendelkezik-e művészeti/ kézműves végzettséggel, és hogyan tett szert erre a tudásra?
(Több lehetőséget is bejelölhet!)
1.

Művészeti egyetem

2.

Szakiskola / Szakgimnázium / Művészeti középiskola

3.

Tanfolyam

4.

Szüleim tanították

5.

Magamtól tanultam meg

6.

Magántanártól

7.

Falubeli mestertől

8.

Más településen élő mestertől

9.

Nem rendelkezem sem művészeti, sem kézműves tudással

10. Egyéb:…

K4. A közösségformáló tevékenységet milyen formában végzi?
1.

Főállásban

2.

Mellékállásban

3.

Megbízásokban/alkalmanként

4.

Önkéntesként

5.

Egyéb:...

K5. Tagja-e valamilyen civil szervezetnek, hálózatnak, csoportnak?
1.

Igen, éspedig:

2.

Nem, de szeretnék, éspedig:

3.

Nem, de szeretnék, viszont nem ismerek ilyet.
43

4.

Nem, és nem is szeretnék.

K6. A közösségfejlesztő tevékenységéhez (szervezés, kommunikáció, népszerűsítés stb.) az alábbi
médiafelületek közül melyeket használja?
(Több lehetőséget is bejelölhet!)
1.

Facebook személyes oldal

2.

Facebook csoport

3.

Twitter

4.

Instagram

5.

Youtube

6.

Pinterest

7.

Blog

8.

E-mail

9.

Saját honlap

10. Online hírportál
11. Újság (helyi lap, megyei lap stb.)
12. Helyi TV
13. Helyi Rádió
14. Viber
15. WhatsApp
16. Messenger
17. Semmilyen internetes felületet nem használok.
18. Egyéb:…

K7. Saját településén és/vagy egyéb rendezvényeken a közösségformáló tevékenységek közül
melyeket szervezi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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K8. Havonta átlagban hány személyt tud megszólítani ezekkel a tevékenységekkel/programokkal?
………… fő
K9. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelje, hogy az ön tapasztalata szerint mennyire nyitott a
célközönség a különböző közösségépítő programokra:
1 – egyáltalán nem nyitott; 10 – teljes mértékben nyitott
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K10. Ön szerint az elmúlt 1 évben hogyan változott a településen a kulturális élet, közösségépítő
tevékenység?
1.

Inkább javult

2.

Nem változott

3.

Inkább romlott

4.

Nem tudom

K11. Ön szerint melyik az a korcsoport, amely a legfogékonyabb egy közösségi tevékenységre, és
melyik az, amelyiket a legnehezebb megszólítani?
Egyáltalán
nem fogékony

Kicsit
fogékony

Közepesen
fogékony

Fogékonyabb

Nagyon fogékony

1. Gyermekek
(12 éves korig)

1

2

3

4

5

2. Serdülők
(13-tól 18-ig)

1

2

3

4

5

3. Fiatalok
(18-tól 35-ig)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Korcsoport

4. Felnőttek
(35-től 65-ig)
5. Idősek
(65 év fölött)
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K12. A közösségfejlesztő tevékenységeket milyen forrásokból finanszírozza, és százalékosan
hogyan oszlik ez el?
(Több lehetőséget is bejelölhet! Ossza el a 100%-ot az alábbiak között!)
Forrás
1.

Önkormányzati támogatás

2.

EU-s pályázatok

3.

Adományok

4.

Adó 1% (v. 2%)

5.

Magántőke (saját forrás)

6.

Támogató cégek, szervezetek

7.

Egyházi támogatás

8.

Saját bevétel

9.

Egyéb:…

%-os arány

K13. A helyi Önkormányzat támogatja-e a tevékenységeket/programokat?
1.

Igen

2.

Nem

K13a. Ha igen, milyen eszközökkel?
(Több lehetőséget is bejelölhet!)
1.

Anyagi támogatás

2.

Helyiség

3.

Eszköz

4.

Szakember

5.

Egyéb:…

K14. A helyi egyház(ak) támogatja(ák)-e a tevékenységeket/programokat?
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1.

Igen

2.

Nem

K14a. Ha igen, milyen eszközökkel?
1.

Anyagi támogatás

2.

Helyiség

3.

Eszköz

4.

Szakember

5.

Egyéb:…

K15. Az elmúlt tíz évben pályázott-e valamilyen forrásra?
(Több lehetőséget is bejelölhet!)
1.

EU-s forrás

2.

Norvég alap

3.

Hazai forrás

4.

Önkormányzati forrás

5.

Egyházi forrás

6.

Nem pályáztam

7.

Egyéb:….

8.

Anyaországi forrás

K16. Az ön tapasztalata szerint mely tevékenységek járulnak hozzá a közösségépítő,
közösségformáló rendezvények, programok, fesztiválok alatt a közösség, a közösségi kapcsolatok
kialakulásához, erősödéséhez? (pl. előadások, csoportos beszélgetések, személyes beszélgetések,
közös foglalkozások, alkotóműhelyek, társasjátékok stb.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
K17. Az ön tapasztalata szerint mely tényezők gátolják a közösségépítő, közösségformáló
rendezvények, programok, fesztiválok alatt a közösség, a közösségi kapcsolatok kialakulását,
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megerősödését? (pl. nincs megfelelő hely a beszélgetésekhez, animátorok hiánya, képzetlen előadók,
motiváció hiánya stb.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
K18. Az Ön lakhelyén milyen típusú rendezvények a gyakoriak?
(Több lehetőséget is bejelölhet!)
1.

Gasztronómiai

2.

Hagyományőrző

3.

Táncház

4.

Filmvetítés

5.

Mezőgazdasági

6.

Kézműves tábor

7.

Beszélgető estek

8.

Színházi előadások

9.

Koncertek

10.

Lovasbemutató

11.

Sportrendezvények

12.

Egészségbörze

13.

Egyéb:…

14.

…

15.

…

K19. Ön szerint milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösség fejlesztése érdekében?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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K20. Ön mit tenne a helyi közösség fejlesztése érdekében?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!

Amennyiben szeretné megismerni a kutatás eredményeit, kérjük, adja meg e-mail-címét,
és értesíteni fogjuk az eredményekről.
E-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megküldje
számomra a kutatás eredményeit:
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
E-mail címem:……………………………………………………

Az adatfelvétel időpontja: 2018…………….
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2. Kérdőív online felülete
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