A Dialóg Egyesület célkitűzése Észak - Magyarország, valamint a határon átnyúló
magyarlakta területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció
erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő
képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség
javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával.

Egyesületünk 2009-ben kezdte meg a munkát az Avason. Ebben az időben több nemzetközi
projekt részeként tárták fel a munkatársak és az önkéntesek az itt élő emberek
életkörülményeit és helyzetüket. Az emberekkel való kapcsolatépítésen túl, a helyi
intézmények megismerése és a velük való partnerség elmélyítésén volt a hangsúly. Ezen
folyamatok következménye lett, hogy 2014-ben a Dialóg Egyesület a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal és a Jezsuita Renddel konzorciumban a „Megújulás – Jelenlét az Avasi
lakótelepen” elnevezésű projekt megvalósítójává vált.
Munkánk két alappillérét a közösségi tereink adják: a Szilvás utca 19. alatti settlement lakás
és a nem messze ettől található Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44.). Ezek azok
a közösségi pontok, ahol elsősorban kapcsolódni tudunk az itt élőkkel és ők is egymással.
http://www.dialogegyesulet.hu/

Történetünk
A szociális szakmai programokat a 2000-es években az akkori illetékes minisztérium
KÖZTÁMHÁLÓ elnevezésű programja támogatta országszerte. Ezt az akkori MAMI
(Magyar Művelődési Intézet) támogatásával működő Közösségfejlesztők Egyesülete
koordinálta. A cél a közösségi kezdeményezések támogatása volt, amelyet egy országos
szakemberhálózat valósított meg, és ennek részeként helyi szakemberek generáltak egy-egy
lokális, szakmai szervezetet, ami a közösségfejlesztő munkát helyezte fókuszába. Ilyen
szervezet a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület is, amely az Észak-magyarországi
régióban dolgozik. Hasonló kezdeményezések a közelünkben a debreceni Életfa Egyesület és
a nyíregyházi Közös Nevező Egyesület. Ez az országos szervezeti közeg vette körül a
Dialógot, ami azzal, hogy megszűnt a KÖZTÁMHÁLÓ 2011-ben, átalakult helyzet elé került.
Kezdetben – az első 8-10 évben – az egyesületi tagok által működtetett szervezetnél a
KÖZTÁMHÁLÓ-s fejlesztői feladatokból álltak a tevékenységek. Az egyesület tagjai egy
fiatal szakma irányvonalai mentén társadalomjobbító szándékokban erősödtek, és főállás
mellett dolgoztak együtt. A civil szervezetekben nagyon szoros emberi kapcsolatokat éltünk
meg, összehozott minket a közös érdeklődés, elköteleződés. Az is biztosan jó esélyt ad a
szoros kapcsolódásokra, hogy a tagok sok időt töltenek el ugyanazon tevékenységekben, és
közösen dolgoznak közös célokért, közös kihívásokat élnek meg, csapatmunkában vesznek
részt.
http://www.dialogegyesulet.hu/index.php/home/tortenetunk

Misszió
Küldetés
Egyesületünk missziója a társadalmi részvétel erősítése, az aktív állampolgárság és a
társadalmi tőke mentén. Lefordíthatjuk ezt a civilség egyik funkciójaként is. Azért dolgozunk,
hogy legyenek civil kezdeményezések, és formális illetve informális közösségek érjenek el
olyan változásokat, amelyek jobb életminőséget biztosítanak. A civil szervezetek másik
funkciója, hogy a létezésük és céljaik mellett a társadalmi kontroll szerepét is vállalják.
Szakmánk alapja a képessé tétel és a hatalommal való felruházás képességének növelését
célzó szemlélet.
A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2002 júniusában alakult. Az egyesület
létrehozatalának egyik motivációja, hogy ne egyedül, elszigetelve, magányos farkasként
dolgozzunk a közösségi-közösségfejlesztői területen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
hanem egy csapatot felépítve, együtt próbáljunk segíteni a települések és kistérségek életének
közösségi viszonyain. Az elmúlt évek alatt eljutottunk a megye hat kistérségébe, emellett sok
településen dolgoztunk és dolgozunk. A munkánk eredményeképpen számtalan civil szervezet
alakult azokon a helyeken, ahol megjelentünk, továbbá képzéseket szerveztünk a felszínre
került hiányokra vonatkozóan.
„Az Egyesület célkitűzése Észak-Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta
területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében,
a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi
nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők
erőforrásainak bevonásával.”
Tevékenységeink







Települések, településrészek, kistérségek közösségfejlesztési programjának kidolgozása
és megvalósítása.
Önkéntesek képessé tétele a közösségi munkára, a civil cselekvésre.
Képzési tananyagok kidolgozása, képzések szervezése, lebonyolítása és támogatása,
amelyek segítik a helyi cselekvési programok beindítását.
Konferenciák, szemináriumok, tanácskozások szervezése a közösségfejlesztés
módszereinek és lehetőségeinek bemutatására.
A helyi társadalom és a helyi társadalmat mozgató erők, kapcsolatrendszerek kutatása,
támogatása, az eredmények publikálása.
Partnerségépítés szakmai szervezetekkel, településekkel, települési civil szervezetekkel,
külföldi partnerekkel.

A Dialóg Egyesület működése
17 főből álló tagságunk miskolci székhellyel működik. A tagok többnyire
humánszakemberek, jellemzően közművelődési, szociális, antropológus területet képviselő
szakmai háttérrel, akik közösségi szemlélettel rendelkeznek. Mivel a szakmai háttér egy 120
órás képzésen alapul, ezért a szakemberi minőségben nem ezen van a hangsúly, inkább íratlan
szabályként a terepmunkában eltöltött évek számával és a szerzett, megélt tapasztalatokkal
váltható meg a közösségfejlesztői mivolt. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amit a

tagok alkotnak. Évi egyszer rendes közgyűlésen, s eltérő gyakorisággal egyesületi gyűléseken,
találkozókon zajlik a döntéshozatal, a közös célok érdekében történő egyeztetés.

Hogyan dolgozunk?
A szakmai feladatunkkal szorosan összefonódik, hogy kezdeményezőként vagyunk jelen egy
településen vagy településrészen úgy, hogy kezdetben akár már közösségi munkát végzünk, a
közösséggel együtt. A közösségfejlesztői szerep azáltal is erősödik, hogy a közösségi
munkába bevonódott helyi emberek egyre aktívabbá válnak.
A projektekben dolgozó stábokkal szakmai kérdésekben közösen döntünk, összehangolt
stábmunka zajlik. Emberközpontú tevékenységünk alapozza ezt meg. Azok a humán
szakemberek, akik embertársainkkal foglalkoznak és értük dolgoznak, egymásra is jól tudnak
figyelni. Kooperációban jeleskedő és szakmai kihívásokat ügyesen kezelő, folyamatosan
tervező és újratervezni képes csapatokban dolgozunk. Az erőforrások elosztására igyekszünk
odafigyelni, tehát munkatársaink saját lehetőségeikre épített projektötleteikkel haladhatnak
tovább, mondhatni rugalmasan zajlanak a folyamataink. A közösségfejlesztés szakmai
alapvetései, mint képessé tétel, felelősségvállalási készség erősítése, hozta a célcsoporttal való
munkában is azt az alapvető bizalmat, amit mi aktivitási készségnek hívunk, és egyfajta
ősbizalomként kezeljük, hogy minden ember saját életének aktív alakítója. Nincs hierarchia,
partnerségben dolgozunk.
http://www.dialogegyesulet.hu/index.php/home/misszio
Az Egyesület tevékenységei:
a helyi társadalom és a nonprofit szektor körében tudományos tevékenység, kutatás és
fejlesztő jellegű tevékenység;
a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a települések önfenntartó képességének
erősítése, és más közhasznú szervezetek számára biztosít szakmai-közösségi szolgáltatásokat;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
foglalkozunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítésével;
szociális, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-egyenlőségét elősegítő
tevékenységeket fejt ki;
kulturális tevékenység;
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos tevékenység;
közreműködünk az emberi- állampolgári jogok megismerésében, védelmében.
http://www.dialogegyesulet.hu/index.php/tevekenysegek

