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C OMMUNITY L EARNING I NCUBATOR
P ROGR AMME FOR S USTAINABILITY
A CLIPS egy megoldás-orientált útmutató,
mely egyaránt nyújt segítséget az alakulóban lévő
közösségek, és a régebben indult, de problémákkal küzdő, vagy megújulásra vágyó közösségek
számára. A CLIPS célja, hogy támogassa a közösségalkotást, ehhez nyújt átfogó értelmezési keretet.
Ezen túl olyan specifikus eszközöket is megismerhet az olvasó, melyek hasznosak lehetnek a már
létező közösségek számára is.
Az útmutató kiegészül műhelymunkával, mentorálással és képzésekkel, illetve egy forrásokat,
linkeket, példákat és eszközöket tartalmazó online
platformmal, amit közösségek és közösségfejlesztés iránt elkötelezett szakemberek figyelmébe ajánlunk. Ezeket itt találod: http://clips.gen-europe.org/
CLIPS létező ökofalvak tapasztalatain alapul.
Az itt bemutatott koncepciókat és módszereket
bármely csoport alkalmazhatja, amely felismerte a
közösség építés fontosságát. Fejlesztése során a
CLIPS csomagot kilenc európai ország közösségi
kezdeményezései tesztelték és értékelték.
Mi a “közösség”? Amikor azt mondjuk, hogy
“közösség”, vagy “közösségi projekt”, emberek
egy csoportjára utalunk, akiket összeköt a világnézetük, vízióik és céljaik, és a munkán kívüli életük
legalább egy részét megosztják egymással. Ezek
lehetnek ökoközösségek, co-housingok, társadalmi
kezdeményezések körül csoportosuló nem formális
közösségek, civil szervezetek, üzleti kollektívák,
közösségi iskolák, etikus bankok, szövetkezetek,
közösség által támogatott mezőgazdasági projektek, stb.
Közösséget alapítani nagyon izgalmas kaland!
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Az alapítók a következőkre
vállalkoznak:
- Előállnak egy ötlettel
- ami iránt elköteleződnek,
- bevonnak másokat is,
- meghatározzák a
működési területet
és a víziót, amihez
a projekt végig hű
marad,
- a leginkább megfe-

Mi az ökofalu?

lelő vezetési formát

Az ökofalvak emberi léptékű, önellátásra

alkalmazzák,

törekvő települések vagy településrészek,

- megteremtik a

ahol az ott élő emberek a természetes

gazdasági működés

folyamatokkal összhangban igyekeznek

feltételeit,

megvalósítani közös céljaikat, gyógyítani

- felkutatják és
fejlesztik a földte-

a társadalom és a természet sérüléseit,
segíteni egymás kiteljesedését.

rületet, épületeket
vagy egyéb szükséges
eszközöket,
- kiválasztják a lelkesítés és az iránymutatás
megfelelő formáit,
- segítik a nézeteltérések és konfliktusok átlátható feloldását, amikor szükséges.

A fenti lista sokkal hosszabb is lehetne. A
legnagyobb felelősség úgy megvalósítani egy
projektet, hogy az valóban közösségépítő, reményteli és célravezető legyen. A jó projektek akkor is
működnek, ha megvalósulásuk során cserélődnek
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a tagok. Azokban a projektekben, melyek túléltek
több, mint egy évtizedet, sok ember, akik azt hitték,
hogy megtalálták “a” helyet, végül távoztak.
Nem minden közösségi alapon szerveződő
projekt alkalmas mindenki számára, aki érdeklődik
iránta. Ráadásul ahogy haladunk a még együttműködőbb és szorosabb közösségi életmódok felé,
úgy merülnek fel még váratlanabb kihívások. Előfordul, hogy mindez több alkalmazkodást, átalakulásra
való képességet és elköteleződést követel, mint
amennyivel hajlandóak megküzdeni az emberek.
Ne feledd: egy alakuló kezdeményezés támogatása (inkubáció) során a projekt és a közösség élvez
elsőbbséget az egyénnel szemben.

Kik vagyunk?
A CLIPS szerzői a GEN (Global Ecovillage Network, azaz Nemzetközi Ökofalu Hálózat) tapasztalt
és frissen csatlakozott tagjai, kilenc európai országból. Többségünk ökofalvakban él. Sok tapasztalatunk van abban, hogy hogyan lehet a közösségi elveket csoportok széles körére alkalmazni,
szemtanúi voltunk közösségek növekedésének és
összeomlásának, és túl sok konstruktív energiát láttunk már kárba veszni. Ezek a tapasztalatok hívták
életre a CLIPS-et.
A CLIPS egy tisztán észlelhető átalakulás kontextusába ágyazódik, ugyanis felismertük a megnövekedett igényt a kapcsolódásra, együttműködésre
és közösségiségre. Egyre másra bukkanak fel
mindenféle, együttműködésen alapuló projektek,
megosztáson alapuló gazdasági rendszerek kis és
nagy léptékekben, lokálistól a globálisig. Úgy gondoljuk, hogy most képződnek egy igazságosabb
és fenntarthatóbb jövő alapjai; ez korunk kihívása.
Reméljük, hogy a CLIPS hasznos segítséget nyújt
ebben a fontos munkában.

A CLIPS modell
A CLIPS egy koncentrikus körökből álló elméleti modell, célja, hogy bemutassa a közösségi
projektek dinamikáját és rétegzettségét. Az első
réteg az Egyén és a Közösség közötti kapcsolat,
ezt követik a Szándék, a Struktúra és a Gyakorlat
rétegei.
Az Egyén és a Közösség viszonya áll a CLIPS
modell fókuszában, mivel ez minden közösségi
projekt egészséges működésénél alapvető fontosságú. Nincs virágzó közösség egyéni kiteljesedés
nélkül, miközben egy működő közösség nagyban
hozzájárul az egyéni kiteljesedéshez.
Az ezt követő réteg bármely, közösség által
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vezetett projekt fejlesztésében, a Szándék(ok)
megállapítása.
Ezután a Struktúrák kialakítása jön. A Struktúráknak a Szándékokkal és Értékekkel összehangoltan kell működniük. Az irányítás, döntéshozatal,
tulajdon és energiaforrások kezelése, kommunikáció, stb. mind a megfelelő helyre kell hogy kerüljön
a rendszerben.
Az aktuális Gyakorlat rétege ölt alakot utoljára,
ez a Szándékokból és a Struktúrákból ered. Ideális esetben Egyén, Közösség, Szándék, Struktúra
és Gyakorlat tökéletesen és kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz. Ugyanakkor, tapasztalataink
szerint a Gyakorlat nem mindig kapcsolódik jól a
Szándékokhoz. A Struktúrák gyakran hiányoznak
vagy nem megfelelőek, ami zavarokhoz vezet.
Előfordul, hogy a Szándékok nincsenek megfelelően felülvizsgálva, mégis életben tartják ezeket,
ez sokszor azzal magyarázható, hogy mindössze
a néhány alapító tud velük azonosulni igazán. A
Szándék, Struktúrák és Gyakorlat, illetve az Egyén
és a Közösség közötti összhang állandó kihívást
jelent. A konfliktusok és a nem megfelelő működés
okai a legtöbbször visszavezethetőek arra, hogy
nem fordítottunk elég figyelmet a rétegek kölcsönös összekapcsoltságára, vagy, hogy valamelyik
réteget elhanyagoltuk.
A CLIPS útmutató az első négy rétegre fókuszál, ezek az Egyén, Közösség, Szándék és
Struktúra. Az ötödik réteget, a Gyakorlatot, néhány
példával illusztráljuk, azért, hogy a rétegek közötti
kapcsolatok láthatóak legyenek.
Mielőtt továbblépnénk az egyes rétegek
részletes leírására, mindegyikről adunk egy rövid
leírást, ezzel segítve az olvasót egy vázlatos mentális modell megalkotásában.
Egyén

Minden közösség egyénekből áll. A közösség
kizárólag akkor tud gyarapodni, ha az azt alkotó
egyének tiszteletnek, megbecsülésnek örvendenek. Az egyének számára a közösségi lét akkor
lesz igazán fejlesztő hatású, ha azt alapvetően
tapasztalatszerzésként, tanulási lehetőségként
fogják fel, és ezáltal képesek lesznek méltányolni,
ha az elvárthoz képest másként alakulnak a dolgok.
A személyes gyarapodás és az építő jellegű közösségi munka erősítik egymást, de ehhez az kell,
hogy tudatosan alkalmazzuk a mély megosztás és
a visszacsatolás eszközeit.

Közösség

A közösségépítés nem magától történik, ez
egy tudatos folyamat. Alapvetően fontosak az
örömteli közös tevékenységek, a mindennapi élet
egymással megosztott mozzanatai. A konfliktusok
és a nehézségek nyújtanak lehetőséget arra, hogy
kialakítsuk a szervezet megfelelő formáját, ami a
közösségi szellemet erősíti. A szervezet formája
és a konfliktuskezelés eszközei szükségszerűen ki
kell, hogy egészítsék egymást.
Szándék

A közös szándék teremti meg az egyetértést,
miszerint, “mi mind egy irányba haladunk”. A világos, határozott Szándék útbaigazít, főleg azokban
az időkben, amikor a csoport elveszíti a fonalat,
amikor nem világos, merre kellene tartaniuk. A tisztázatlan Szándék konfliktus, zűrzavar és félreértés
forrása lehet, így a cél, hogy az minél inkább egyértelmű legyen. A jól meghatározott Szándék(ok) jele,
az, hogyha a Szándékot alkotó víziót, missziót és
célokat a tagok jelentőségteljesnek, értelmesnek
vélik, és azonosulni tudnak velük. A CLIPS útmutató
a továbbiakban be fog mutatni erre vonatkozó jó
példákat is..

Megjegyzés trénereknek
Az útmutató nem trénereknek szóló kézikönyv.
Ezzel együtt, ha már trénerként, konzulensként,
mentorként vagy facilitátorként dolgozol, az útmutató segítheti a munkádat. Szeretnénk bátorítani,
hogy légy bátor, és alkalmazd az útmutatóban
szereplő fogalmakat, amikor csak tudod. Ha CLIPS
facilitátorként szeretnél működni, szükséged lesz
tényleges, közösségben szerzett tapasztalatokra,
társakra, és szakosodott tréningre. A CLIPS honlapján találsz információkat az elérhető képzési
lehetőségekről.

Struktúra

A hatékony együttműködéshez szükséges
a közös értés, például a döntéshozatalban, a
pénzügyek szervezésében, a külső kommunikációban. Mindezek a Struktúra rétegéhez
tartoznak, és sajnos, gyakran elhanyagolják őket.
A tisztázatlan struktúrák a közösségen alapuló
projektek hosszú távú problémái között gyakran
szerepelnek. Ugyanakkor hiába a jól kifejlesztett
struktúrák, ha nem kapcsolódnak a többi réteghez,
hajlamosak elnyomóvá és rövidtávúvá válni.

Megjegyzés olvasóknak
Kérlek, vedd figyelembe, hogy ez az útmutató
csak egy része a CLIPS keretrendszernek. Igyekeztünk azokra a pontokra koncentrálni a közösségen
alapuló projektek sikeres működése szempontjából, melyekre a leginkább érdemes odafigyelni.
Ajánljuk, hogy olvasd végig a teljes dokumentumot,
szem előtt tartva, hogy az elsősorban a hogyannal és a miérttel foglalkozik. A CLIPS honlapján
kiegészítő információt, és még több példát is
találsz: www.clips.gen-europe.org.
Kékkel szedtük azoknak a módszereknek a neveit, melyekről további információt találsz a CLIPS
honlapján.

A CLIPS modell
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„Mindenki számít.
Mindenkinek megvan a maga szerepe.
Mindenki képes változtatni.”
Jane Goodall
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Főbb gondolatok:

- Életmódot váltani, vagy társadalmi problémákat megoldani nagy kihívás, igen komoly
alkalmazkodást kíván.
- A sikeres közösségi projektek egyik fontos feltétele, hogy az egyének az éretten és felelősségteljesen bánjanak az érzelmeikkel, hiedelmeikkel, szokásaikkal és attitűdjeikkel.
- A közös tanulni vágyás teszi lehetővé az egyéni és közösségi gyarapodást, ami kellő
kreativitással párosulva segít megküzdeni a kihívásokkal.
- A személyek fejlődését szolgáló közösen elfogadott módszerek a konfliktusokat lehetőségekké változtathatják át. Például arra, hogy kapcsolódjunk, és ezáltal gyorsabban
érjük el a közösségi célokat.
- Az egyéni szándékokról és az egyéni elkötelezettség természetéről való transzparens
kommunikáció összhangot teremt, ezáltal a közösségi és az egyéni célok egy irányba
fognak mutatni.
- Egy közösséghez való csatlakozás lehetőséget ad arra, hogy az egyéni szükségletek
kielégítésére közösségi megoldások szülessenek.

Á

ttekintés

A hajlandóság arra, hogy létrehozzunk egy közösséget vagy,
hogy közösségben éljünk, már
önmagában bizonyos attitűdöket
jelez. Például kezdeményezésre, új terület felfedezésére vonatkozó hajlandóság, a másként élés
vágya, a világ jobb irányba való változtatására való
törekvés, vagy szándék arra vonatkozóan, hogy
nagyobb összhangban éljünk ideáljainkkal és
értékeinkkel. Az alternatívák keresése egy pozitív
szemléletű, kreatív ember számára is kihívást jelent

manapság, szokásai, hiedelmei és viselkedésmintái
kérdőjeleződnek meg. E kihívások gyakran mélyebbre hatolnak, mint azt az illető előzetesen feltételezte. Az egyének ráadásul nem szükségszerűen
tudatosak, mielőtt elhatározzák, hogy közösséget
teremtenek, elkezdenek közösségben dolgozni és élni. Mindennek tetejében, a közösségi lét
együttműködést kíván a tagoktól, illetve azt, hogy
a saját hiedelmeiket, szükségleteiket és prioritásaikat a csoport szándékaival, megállapodásaival és
céljaival, illetve más közösségi tagok személyes
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hiedelmeivel, szükségleteivel és hátterével összefüggésben szemléljék. Ez egy állandó munka, ami
megkívánja az egyéntől, hogy megkérdőjelezze
és elfelejtse azokat a szociális normákat, szokásokat és viselkedésmódokat, amelyek ösztönösen
megjelennek, és helyettük újakat kell elsajátítania,
olyanokat, amelyek segítik a csoportot és annak
tagjait víziójuk megvalósításában.
Mindezek miatt, elindítani egy közösséget vagy
csatlakozni ahhoz nemcsak arról szól, hogy megteremtjük az új élet új felépítményeit, működési
struktúráit és módjait, hanem a belső felfedezés,
átalakulás és gyarapodás útja is lehet. Az, hogy az
egyének hogyan állnak hozzá ehhez az utazáshoz,
nagyban befolyásolja a kapcsolatok harmóniáját és
a közösség kapacitását szándéka megvalósítására
és céljai elérésére.
Új készségekkel, tanulói attitűddel és növekvő
tudatossággal felvértezve, a közösség tagjai az
elkerülhetetlen kihívásokban is észrevehetik a
lehetőséget a fejlődésre, így önmaguk, és a közösség számára is, új felfedezésekkel teli, csodálatos
élménnyé tehetik azokat.

Személyes háttér
Az egyének az életük különböző szakaszaiban
csatlakozhatnak a közösséghez, különböző háttérrel érkeznek, és különböző tapasztalatok formálták
őket. Mindez befolyásolja azt, ahogyan észlelik és
értelmezik a világot, ahogyan kifejezik magukat,
és gyakran azt is, ahogyan éreznek és reagálnak
különböző helyzetekben. A tudatosság különböző
szintjeiről képesek meglátni azt, hogy a hátterük
hogyan befolyásolja a viselkedésmódjukat. Mindenkinek vannak vakfoltjai, és sokan anélkül érkeznek
a közösségbe, hogy megfelelő tudatossággal
állnának ezekhez.
Mivel az emberek a hiedelmeiknek megfelelően
cselekszenek, azokat is beleértve, amelyekkel kapcsolatban nem tudatosak, a külső átalakulás kéz
a kézben jár a belsővel, és fordítva. Közösségben
élni kiváló támogatást jelenthet az egyénnek az
önmegvalósítás felé vezető úton, mivel tudatosan
választott meggyőződésével összhangban élheti
az életét. Természetesen, ennek az ellenkezője is
történhet – az eredmény nagyban függ a közösség
szándékától, szerkezetétől és gyakorlatától, valamint az önmagunkhoz, az énhez, egymáshoz és a
közösséghez való hozzáállásunktól.
Hogyan bánjunk a múlttal úgy, hogy az erősítse
a közösséget? Minden tag számára világos kell
hogy legyen, hogy közösséghez csatlakozni végle-

GEN-EUROPE 2017

gesebb döntés, mint új lakhelyet választani, vagy új
munkát találni. A közösség hosszú távú működését
az támogatja igazán, ha a tagok hajlandóak szemügyre venni a hiedelmeiket és a szokásaikat, és
bizonyos esetekben képesek megváltoztatni azokat. Ennek a felfedezőútnak a nagy része a közös
munka és az együttélés során a közösségi tagoktól
kapott visszajelzések révén történik meg.
A második lépés bátorítani a közösség minden
egyes tagját, hogy tudatosítsák a legfontosabb
értékeiket, álmaikat és törekvéseiket, és fejezzék ki
azokat. Ez a folyamat gyakran szembesíti az embereket nemcsak a jövővel kapcsolatos elképzeléseikkel, hanem a múltban megtapasztalt fájdalmaikkal
is – a fájdalmakkal, amik az ítélet, az erőszak, a
visszautasítás és az elégedetlenség tapasztalatából erednek, vagy egyszerűen abból, hogy az élet
nem úgy alakul, mint ahogy azt elképzeltük. Ez a
folyamat kényelmetlen lehet, azonban végső soron
nagyobb szabadsághoz és ahhoz a képességhez
vezet, hogy tudatos választás és törekvések alapján, és ne múltbeli sérelmek alapján cselekedjünk.
Ezáltal tehát az egyén gyarapodhat és fejlődhet.
A múltból táplálkozó zsigeri reakciók helyett a
jelenben történtekre koncentrálni és reagálni - ez
jelenti az igazi kihívást.
Közössége válogatja, hogy hol hogyan foglalkoznak a fentiekkel és mekkora jelentőséget
tulajdonítanak neki. Egyesek számára a közösségi
lét mellett az egyik fő indok az erre szánt jelentős
mennyiségű közösségi idő és tér. Vannak ugyanakkor olyan közösségek is, ahol mindezt magánügynek tartják, és csak akkor foglalkoznak ezzel
közösségi szinten, ha az adott helyzet valóban a
csoport működését érinti.
Bárhogyan is viszonyulnak ehhez a kérdéshez,
mind a közösségek, mind az egyének számára jó
támpontot jelent, ha ki vannak jelölve a keretek,
vannak fórumok, ahol a tagok beszélhetnek a
személyes viszonyaikról és a közösségben megélt
belső munkáról, és erre egymást is buzdítják. Ha
így tesznek, az esetleges konfliktusokat valóban
kapcsolódási pontokká tudják alakítani, és elmélyítik a kommunikációt. Ezáltal közelebb kerülnek a
közösségi célok eléréséhez, mivel az egyének e
folyamat során tudatosíthatják hiedelemeiket és
törekvéseiket, amikkel így összhangban tudnak
cselekedni. Közösségben élni azt is jelenti, hogy az
egyén számtalan alkalommal kerül olyan helyzetbe,
amely múltbéli fájdalmas érzéseket idézhet fel. Ha
sikerül megteremteni olyan érzelmileg biztonságos
közeget, ahol ezekről a negatív élményekről és

érzésekről nyíltan lehet beszélni, az enyhítheti a
frusztrációkat, a fájdalmat, az elszigeteltség érzését, és mélyebb, kölcsönös megértést és egymás
iránti megbecsülést eredményezhet.
Meglévő közösségekben használt megközelítések erre például:
- way of council
- process work
- megosztókör
- szociokrácia

A közösségnek érdemes minél több módon
támogatnia az egyén átalakulási folyamatait, de
ugyanolyan fontos az is, hogy ne engedjük, hogy a
közösség összes energiája felemésztődjön az ilyen
folyamatok által.
Ha ez történik, nehéz elérni bármilyen célt
(a személyes fejlődésen túl) ami a közösséget
összetartja. Jó, ha gondoskodó csoportkultúra
uralkodik és lehetséges támogatást kérni, ugyanakkor vannak olyan esetek is, amikor a személyes
felelősségvállalás a megoldás. Bizonyos problémák
jobban kezelhetőek egyéni szinten, vagy külső
terápiás segítséggel. A közösségi szándékok megvalósítása során meg kell találni az egyensúlyt az
egyéni folyamatok, a csoportkohézió megteremtéséért végzett munka és a gyakorlatiasabb teendők
között. Arról nem is beszélve, hogy mennyi energia,
támogatás és könnyedség szükséges ahhoz, hogy
megtaláljuk az örömöt az életben, ne veszítsük el a
humorunkat, és felfedezzük azt a számtalan lehetőséget, amelyek napi szinten boldoggá tehetnek
minket és a közösségünket.

Egyéni szándék
Alapítók és tagok különböző álmokkal, törekvésekkel és motivációkkal érkeznek a közösségbe.
Ezek alapulhatnak racionális érveken, politikai
meggyőződésen, érzelmi szükségleten, ösztönös
megérzésen vagy valami máson. A legtöbb esetben ezek keverékéről van szó. Amiben a legtöbb
közösség- és fenntarthatóságorientált ember megegyezik, az a vágy az együttműködésre, azért hogy
a világ pozitív irányba haladjon, fenntartható, és
rugalmas alternatívák jöjjenek létre. Emellett fontos
ösztönző, hogy egy új, a korábbitól eltérő módon
éljék az életüket, másokkal együtt.
Ezek az egyéni szándékok a projekt kollektív
szándékával összefüggésben léteznek, ahogyan a
projekt vízióján, misszióján, értékein és tevékenységein keresztül valóra válnak. Fontos, hogy min-

den tag ismerje a közösségi célt, egyetértsen vele,
és a közösség minden egyes tagja részt vegyen a
közös szándék megvalósításában. Annak érdekében, hogy a közösség aktív és sokáig működőképes tudjon maradni, a tagoknak elkötelezetteknek
kell lenniük.
Az egyének személyes érdeklődésének és
szándékainak megvalósítására teret kell adnia a
közösségnek mindaddig, amíg azok összhangban
vannak az átfogó vízióval. Ezekből a szinergiákból
adódó lehetőségek a sikeres közösség fontos
alkotóelemei. Íme egy példa: közös szándék lehet
az organikus mezőgazdálkodás, amin belül számos
különböző projekt jöhet létre. Vannak emberek,
akik az organikus konyhakerti növények termesztése iránt érdeklődnek, mások az ehető vagy a
gyógyhatású virágokra szeretnének koncentrálni.
Megint másokat lehet, hogy a magvak termesztése
és megőrzése érdekel, miközben más tagok az
organikus hulladék visszaforgatása és a komposztálás megszállottjai lehetnek. Ezen személyes szándékok és érdeklődési körök együttvéve növelik a
közösség képességét arra, hogy elköteleződjön
az ökologikus mezőgazdálkodás iránt, és minden
egyes egyént is támogat abban, hogy előrébb
jusson a projektjével, és nagyobb hatása legyen a
világra. Ez a varázslat része, amihez az kell, hogy az
emberek tudatosan és konstruktívan, a személyes
és a közösségi szándékok keverékével vállaljanak
közösséget.
Alapvető fontosságú, hogy minden személy átláthatóan és tisztán kommunikálja elköteleződésének mértékét, valamint azt, hogy mit hoz a projektbe és milyen felelősséget hajlandó vállalni azért, és
milyet nem. A közösség sikerének egyik kulcsa ez
a fajta tudatosan megélt egymásrautaltság.
A közösségi szándék újaknak történő átadásához és időről időre történő megvitatására a csoport
bevezethet bizonyos gyakorlatokat, melyeknek
célja a közös értelmezés. Teret kell adni az egyéni
szándékok kifejezésére is, meg kell találni azokat
a pontokat, ahol a közösségi szándék és az egyéni
elképzelések ugyanabba az irányba mutatnak és
meg kell találni a közös nyelvet, amelyen ezek jól
kommunikálhatók.
Akárhogy is, nem minden közösség való mindenkinek - ahhoz, hogy az egyén és a közösség fejlődni
és növekedni tudjon, szükség van az egyéni és a
közösségi szándék bizonyos mértékű egyezésére,
és a mindenki számára elfogadható mértékű elköteleződés és hozzájárulás megtalálására.
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Attitűdök, Képességek,
Szakértelem
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Egy közösség létrehozása olyan út, ami sok embert vonz, de csak kevesen képesek valóra váltani
az előzetesen hozzá fűzött reményeiket. Még kevesebben tudják ezt tartósan fenn is tartani.
Egy közösség sikerességéhez rengeteg tényező
hozzájárul, melyek közül néhány közvetlenül kapcsolódik az alapítók és a tagok attitűdjeihez.
Az emberek élethez való hozzáállása gyakran a
tudatalatti, korábban tanult hiedelmekből és szokásokból ered. Az együttélés és a közös munka a
csoport minden tagját arra ösztönzi, hogy egy adott
szituációban legyen tudatos a saját viselkedése
és a többiekre tett hatása kapcsán. Ez általában
természetesen kialakul, de érdemes ezt elősegíteni
a visszajelzések fogadásának és adásának közösen kialakított módjaival. Ilyen alkalmakkor mások
olyan dolgokra világíthatnak rá, amiket mi még nem
tudunk önmagunkról és a cselekedeteink következményiről. A Johari-ablak modell egy a közösségekben használatos eszközök közül, mely a visszajelzések adásának a gyakorlati kivitelezését segíti.
Az együttélés és a közös munka újabb és újabb
lehetőségeket kínál arra, hogy rálássunk az attitűdjeinkre és ezek következményeire. E folyamat
során gyakran új képességekre és módszerekre
is szert kell tennünk, hiszen a közösségi lét egyik
legfontosabb követelménye a nyitottság.
A befogadó hozzáállás sok új ajtót nyit ki,
ösztönözve az egyént arra, hogy változtasson
azon, ahogyan létezik, cselekszik, és tapasztalja
a körülötte lévő világot - ezeknek a változásoknak köszönhetően valósulhatnak meg az álmok.
A megosztás az értő figyelem kialakításában és
a kommunikáció képességének fejlesztésében,
illetve az empátia erősítésében segít. A közös
döntéshozatal során kialakul a felelősségérzet a
személyes és a közösségi hatalom gyakorlása és
a felhatalmazás tekintetében. A csoporton belül
fellépő konfliktusokon keresztül értjük meg, hogy
mi az, ami nem működik. A konfliktusok fejlesztik a
kommunikációs képességünket, és általuk jobban
megérthetjük a csoport tagjainak különbözőségeit,
és a saját érzelmeink kezelését is gyakorolhatjuk.
A közös források kezelése az egyszerűsítést tanítja
meg. A Földünk szeretete pedig megalapozza a
természet iránti szeretetünket, és tiszteletünket az
élet körforgása iránt.
A fenntartható közösség megteremtésének
útján tehát elkerülhetetlen a személyes fejlődés és
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új készségek tanulása. Ehhez szükséges egy olyan
befogadó attitűd képviselete, ami a releváns készségek és képességek elsajátítását lehetővé teszi.

Egyéni szükségletek
A szükségletek jelentik azt az erős motivációt,
ami az egyéneket a cselekvés és az önmegvalósítás felé hajtják. A túléléshez szükséges legalapvetőbb szükségletektől kezdve, az önmegvalósítással
és transzcendenciával kapcsolatos magasabb
rendű szükségletekig, számos kielégítésre váró
szükséglet felmerül az egyéni életút során. A
szükségletek kielégülése számos esetben függ a
közösségtől, a szociális közegtől, mivel a legtöbb
szükségletünk nem elégíthető ki elszigeteltségben.
Az emberi szükségletek rendszerbe foglalására
és magyarázatára különböző pszichológiai és szociológiai nézőpontokból történtek már kísérletek.
Maslow szükséglethierarchiája, ahogy más elméletek is, gyakorlati keretet nyújtanak a különböző
szükségletek megértésére, csakúgy, mint a közöttük lévő kapcsolatra.
A személyes szükségletek megértéséhez a következő négy kategória nyújthat segítséget:
- Szabadság és bizalom - a biztonságos terek
megteremtése
- Valahová tartozás és elfogadás - szeretet és
kapcsolatok
-Elismerés és befolyás - részvétel, megértés és
felhatalmazás
-Kiteljesedés

A szükségletek, akár tudatosan észleljük őket,
akár nem, gyakran állnak a konfliktusok és erős
érzelmek középpontjában. Ezek az érzelmek indikátorai annak, hogy az adott szükségletek kielégültek-e, vagy sem. A ki nem elégített szükségletek
például gyakran keltenek haragot, szomorúságot,
zavarodottságot és elszigetelődést. Emellett gyakran terelik az “én”-re, vagyis az egyénre a fókuszt,
és ezáltal csökkentik a bizalmat és a törődést a
közösség iránt. Az érzelmek mögötti szükségletek
feltárása teszi lehetővé a konfliktusok áthidalását
és közös tudást és alapot biztosít a közös előrelépéshez.
Az érzelmek kezelésének érett, gyakorlott és
felelős módja - mind egyénileg mind csoportban a
közösségben való részvétel nélkülözhetetlen
velejárója.
Ha ügyesen bánunk a szükségletekkel, a következő szinteket különböztethetjük meg:

• Egyéni: A képesség, hogy elismerjük a személyes szükségleteinket, tehát nem rejtegetjük
sem magunk, sem mások előtt. Késznek lenni
arra, hogy kielégítsük őket, amennyire csak
lehetséges, de nem minden áron.
• Kapcsolat szintű: Érzékenység mások igényeivel szemben, ítélkezéstől és relativizálástól
mentesen. Az életszakaszainktól és körülményeinktől fűggő szükségleteink sokféleségének
elfogadása. “Meghívásként”, és nem elvárásként élve meg azokat.
• Közösségi szintű: Az igények integrálására való
képesség, azaz, hogy személyes szintről csoport szintre tudjunk váltani -, hogy egyszerre
igyekezzünk kielégíteni a saját, a mások, illetve
a közösségi szintű szükségleteket is.

Amikor valaki közösségben kezd élni és/vagy
dolgozni, személyes szükségleteinek, vagy azok
egy részének kielégülését a közösségtől fogja várni. Például, ahelyett, hogy mindenki a saját otthonában készítené el az ételt, a tagok megosztják a
teret és az alapanyagokat, annak érdekében, hogy
az étkezésre vonatkozó szükségletüket közösen
elégítsék ki. Közösségben élni azt is jelenti, hogy
sok olyan szükségletet, amit egyébként csak a legszűkebb családi kör, vagy barátok elégíthetnének
ki, tágabb és sokszínűbb körben kerülnek kielégítésre.
Az ily módon történő, egymásról való gondoskodás, egyike a permakultúra három etikai alapelvének: “törődés az emberekkel”. A szükségletekre
efelől a perspektíva felől tekintve, az adás és
elfogadás bőségére összpontosítva, a közösségek
olyan szociális közeget hoznak létre, amelyben
mindenki gondoskodni tud magáról, másokról, és a
közösségről, úgy, hogy az kölcsönösen támogató
és mindenki számára előnyös legyen. Ez kívánatosnak, sőt egyenesen csodálatosnak hangzik, de
egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amilyennek
hangzik. A szükségletek közösségi szintű kielégítése pont az ellentéte annak, amit a legtöbben az
individualista kultúrában felnőve elsajátítottunk,
hiszen azt tanultuk, hogy ahhoz, hogy egyéni szükségleteinket kielégítsük, versenyeznünk és harcolnunk kell másokkal az erőforrások szükőssége, a
biztonság, a szeretet és az elismerés korlátozott
mennyisége miatt. Ahhoz, hogy a szükségletek
kielégítése közösen, együttműködve történjen,

olyan fokú bizalomra és biztonságra van szükség,
ami bizony nem biztos, hogy rendelkezésre áll a
projekt indulásakor vagy egy konfliktusokkal terhelt
folyamat során.
Annak érdekében, hogy megosztáson, kölcsönös támogatáson, gondoskodáson és együttműködésen alapulóvá tegyük a közösségi kultúrát,
minden résztvevőt újra és újra meg kell erősíteni
abban, hogy a saját és a mások szükségleteinek
kielégítése gyakran ugyanazt jelenti.
Ez a folyamat önreflexiót, a tudatos és nem
tudatos hiedelmek állandó megkérdőjelezését, az
elme és a szív új tapasztalatokra való nyitottságát
igényli. Közösségben mindezt könnyebb átélni, és
a közösségi lét lehetővé teszi, hogy a résztvevők
közösen fejlődjenek a kölcsönös támogatásnak és
a más, egyben jobb minőségű közös mindennapi
tapasztalatok, élmények által.
Természetesen a változáshoz, a felelősségvállaláshoz, új nézőpontok meglátásához szükséges
az egyéni akarat. Az ahogyan egyénként a saját
szükségleteinket, azok kielégülését, vagy épp
a kielégülésük hiányát észleljük, elsősorban a
hátterünktől, szokásainktól, attitűdjeinktől függ.
Jól működő csoportokban az egyének megosztják
a szükségletek kielégítésének felelősségét egymással, igyekeznek jól kommunikálni azokat, és
észreveszik, hogy a látszólagos ellentétben álló
egyéni szükségletek valójában kiegészítik egymást
és egyidejűleg kielégíthetők.
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Egyén - Összegzés
Sokan álmodoznak közösségalapításról, vagy
közösséghez való csatlakozásról. Ugyanakkor,
amikor egyének ilyen szándékkal összejönnek,
erőteljes, felkavaró dinamikák lépnek működésbe,
és mindez hamar nyomasztóvá válhat. Amennyiben
felismerik és megfelelő mederbe terelik, ezek az
erőteljes dinamizmusok az egyén, és a közösség
javát fogják szolgálni; de ha ez nem sikerül, a
közösség megsínyli jelenlétüket, és ez sok esetben
egyszerűen véget vet a közösség működésének.
A sikeres közösségépítés folyamatának szükséges
előfeltétele, hogy tudatosan szemléljük, hogy az
egyének hogyan hatnak egymásra, és milyen személyes “csomaggal” érkeznek a közösségbe.

Community Learning Incubator Programme for Sustainability

Egy szimfóniát nem lehet egyedül elfütyülni.
Egy egész zenekar kell hozzá.
Halford E. Luccock
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Főbb gondolatok:
- A közösségi minőség alapvető fontosságú: azokban a csoportokban, ahol kellő hangsúlyt fektetnek a közösségi érzésre, az odatartozás érzésének megerősítésére, sokkal
erősebb kollektív identitás alakul ki.
- A közösségeknek érdemes biztosítaniuk, hogy a tagok formális és informális keretek
között is találkozzanak, így tud kialakulni a szükséges össszetartó erő (a „közösségi
kötőanyag“)
- A kommunikáció legyen közvetlen, őszinte, világos és kedves. A jól hallgatás képessége legalább annyira fontos, mint a megfelelő önkifejezés.
Bizalmon alapuló megosztókörök, mindenki számára jelentőséggel bíró rituálék, ünnepek és örömteli közös tevékenységek egyaránt részei a közösségi életnek.
- Az adminisztratív, operatív és a társasági élet megszervezésére vonatkozó kérdések
megbeszélésére hivatalos találkozók szerveződjenek, amiket érdemes minél hatékonyabban megszervezni és levezetni.
- Minden közösségben kihívást jelent az intimitás megjelenése, legyen szó akár barátságról, akár szerelemről.
- Konfliktusok akkor is lesznek, ha nagyon igyekszünk elkerülni őket, így a legjobb
ezekre előre felkészülni. Legyenek kéznél konfliktuskezelési eszközök, hogy ne akkor
kelljen keresgélni, amikor a konfliktus már kialakult.

Á

ttekintés

Ez a fejezet a közösséget
állítja középpontba, ugyanakkor
az alábbiak közül nem minden
vonatkoztatható minden közösség alapú projektre. Mivel ez egy
„közösségi inkubátor“ program, azt tartottuk
helyesnek, ha a közösség fogalmát tágan ér-

telmezzük. Ezzel szeretnénk a CLIPS útmutatót
minél többféle közösség számára hasznossá,
érthetővé, inspirálóvá tenni.
A valós közösség megteremtése kiemelt
fontosságú bármilyen csoportos kezdeményezésről is beszélünk. Az e téren jártas emberek,
bár tisztában vannak ezzel, mégis hajlamosak inkább a szándék meghatározására és a
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struktúrák kialakítására fókuszálni, ahelyett,
hogy kellő figyelmet fordítanának a közösségi folyamatokra. Bizonyos nyelvekben a
„közösség“ szónak erős konnotációi vannak:
archaikus, vallási, politikai, anarchista – ezek
a fogalmak erősen kötődnek a közösség kifejezéshez. Nem úgy, mint a modernebb, bár
hasonló viszonyokat leíró kifejezések: csapat, team, klub, liga, vállalat. Akárhogy is, a
közösségi dinamika megkerülhetetlen, főleg
ha az adott embercsoport a valódi szükségletek kielégítését tűzi ki célul és ezek köré
építi a szervezetet, nem pedig fordítva; a
szervezetet középpontba állítva alkot szabályokat, háttérbe szorítva az emberek valós
szükségleteit. Egy közösség megalapozása
és fenntartása sok energiát igényel, különösen az elején, de ez megtérül hosszú távon
- még szervezeti szinten is.
Tipikus hiba, amit a közösségi kezdeményezések gyakran elkövetnek, hogy a
felmerülő súrlódásokat még több szabállyal
igyekeznek megoldani, és ezzel merevebbé
teszik a szervezetet, miközben az igazi problémákat a szőnyeg alá söprik. (M. Scott Peck:
Közösségépítés)
Bárki, aki próbált már közösséget összekovácsolni, tudja, hogy az ilyesmi nem történik meg csak úgy, magától. Elvileg lehetséges a spontán közösségalkotás, de általában
kiszámíthatatlan eredményekhez vezet és
kockázatos. Tudatos törekvés a közösségi
minőség kialakítására és fenntartására a közösség fejlődésének minden fejlődési szakaszában kívánatos.
A közösség kibontakozását nem lehet kizárólag racionális, bal agyféltekés tevékenységekkel előmozdítani. A közösségi identitás
létrehozásához és megőrzéséhez szükség
van nyitott, bizalmon alapuló és tiszteletteljes kommunikációra, ami azt jelenti többek
között, hogy nehéz témák megtárgyalása
büntetéstől való félelem nélkül lehetséges;
szükség van rituálékra és ünnepekre, szükség van vidám hangulatú közös tevékenykedésre és arra, hogy legyen tere az érzelmek
kifejezésének is.
Az intim kapcsolatok nagyban befolyásolják a közösségi folyamatokat. A család vagy
egy pár tulajdonképpen egy kisebb közösség a szélesebb közösségen belül, érdemes
tehát figyelni arra, hogy a közösség ezen két
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szintje hogyan hat egymásra.
A közösségek érési folyamaton mennek
keresztül. Az érettségüket az jelzi, ha a közösségen belüli összetartozás érzése erős, és ezt
olyan strukturális elemek kísérik, mint például
a közösen elfogadott és hatékonyan működő
önigazgatási és konfliktuskezelési módszerek.
A közösségépítésben mindig a mindenki számára előnyös megoldásokra kell törekedni.
Ahol a közösségi érzés erős és a funkcionális struktúrák ezt jól támogatják, ott egy
érett közösségről beszélhetünk, ahol a tagok
kölcsönösen támogatják egymást, szívesen
vesznek részt közös eseményeken (étkezések, évfordulók, találkozók), a sajátos igényű
tagok is megtalálják a helyüket és számíthatnak a segítségre, amikor erre szükségük van, a
gyerekek bevonódnak, stb.
A továbbiakban a közösségépítés minden
kulcsfontosságú vetületét megvizsgáljuk,
kezdve azzal, ami minden közösség magját
képezi: az identitás és a közösségi érzés.

Csoportidentitás és
közösségi érzés
A valahová tartozás érzése egy alapvető
emberi szükséglet, ez a közösségalkotás egyik
fő motivációja. Egy frissen formálódó közösség számára az egyik első kihívás az identitás,
azaz egy közösnek vallott szellemiség kialakítása. Az “Én”-től a “Mi” felé való elmozduláshoz egyrészt időre van szükség, másrészt
annak tudatosítására, hogy pontosan milyen
folyamatok játszódnak le az emberekben
ilyenkor, és hogyan tudja a csoport az egyéneket segíteni ebben a folyamatban. A közösségi
identitás megteremtéséhez kreativitás, világos
vízió és erős akarat kell.
A legtöbb ősi kultúrában a kollektív identitást a másokkal való szembenállás határozta
meg. (Mi és Ők) Ez alapján látszik, hogy az
olyan típusú társas összefogás, amit külső
fenyegetés hív életre, igen régi és erős gyökerekkel rendelkező szerveződési forma.
Korábban az ökofalvakat is „ellenkultúrának“
tartották, bár ez valójában nem volt szándékos
törekvés, egyszerűen csak abból fakadt, hogy
valami idegen, szokatlan dolgot képviseltek.
Ahhoz, hogy nyílt, befogadó és proaktív közeget teremtsünk, ezt a paradigmát meg kell
haladni, és sokkal inkább a csoporton belüli
szoros emberi kapcsolatok által kell meghatá-

rozni magunkat. Ez nem jár együtt az uniformizáltsággal, sőt, egy jó közösségben inkább
kiteljesedik az egyének egyénisége.
Egy biológiai analógiával élve a csoport
identitása hasonlít egy élő sejt identitásához. A
sejten belül sok kisebb organizmus van, amik
egyéni funkciókat látnak el, miközben közösen
egy nagyobb rendszer részeként funkcionálnak attól függően, hogy mely szervhez vagy
szövethez tartoznak. A sejtet az őt körülölelő
membrán határolja körül, ezen keresztül jut
energiához, tápanyagokhoz, és ezen keresztül
kommunikál a többi sejttel is.
Visszatérve a közösségekhez, az alapvető
identitást általában a jövőkép határozza meg,
ami a vízióban, misszióban és a célokban
fogalmazódik meg, és ami a közösség létezésének az esszenciáját adja. Ideális esetben a
jövőkép, a vízió, a misszió és a célok meghatározása a közösségalkotás korai szakaszában
történik meg, majd ezek időről időre felülvizsgálatra kerülnek annak a biztosítása érdekében, hogy továbbra is a közösség alapidentitását fejezzék ki. A világosan körülhatárolt
indentitás új embereket vonz, mert azt sugallja
egyrészt, hogy a kezdeményezés hiteles és
megbízható, másrészt pedig megkönnyíti a
kapcsolódást, mert kívülről is jól látható, hogy
az egyén hogyan tud hozzájárulni a nagy
egész működéséhez. A homályos identitás
ezzel szemben a közösséget mesterséges és
merev határvonalak meghúzására kényszeríti,
és az analógiával élve, a kisebb organizmusok
szerepe meghatározatlan marad. A homályos
identitású csoportok általában nehezen vonzanak új tagokat, és nehezen tartják meg a jelenlegieket is, gyakoriak a feszültségek, zavarok
és konfliktusok.
Hogyan érkeznek új tagok a közösségbe?
Milyen típusú embereknek tetszik meg egy
bizonyos közösség, és miért? Hány főt tud befogadni a közösség és milyen ritmusban? Ezek
a kérdések minden közösségben felmerülnek,
és nem könnyű megtalálni ezekre a választ.
Leginkább az segít, ha a realitások talaján
maradunk.
A világos identitással rendelkező közösségek a tudatában vannak annak, hogy mik
az erősségeik és gyengéik, lehetőségeik és
korlátaik. Nem akarnak idealizált képet festeni
magukról, ami könnyen vonzhatna olyan új tagokat, akiknek irreálisan magas elvárásaik van-

nak akár materiális (étkezés, lakókörülmények,
munka, egészségügy, stb), akár immateriális
(pszichológiai és szociális) szinten. Eze utóbbiakat általában nehezebb elsőre felmérni.
Az újonnan csatlakozók megjelenése komoly
stresszt tud okozni a közösség számára abban
az esetben, ha bebizonyosodik, hogy nehezen
kezelhető viselkedési mintázatokkal, függőségekkel, mentális és érzelmi nehézségekkel
küzdenek. Naiv dolog azt feltételezni, hogy
minden problémát tudunk kezelni, és hogy
bárki bármikor csatlakozhat a közösséghez.
Ahogyan azt az előző fejezetben részletesen bemutattuk, minden egyén valamilyen
személyes „csomaggal“ érkezik a csoportba:
sajátos élményvilág, érzések, tehetségek, szokások, rigolyák, problémák formálnak minket.
Ez nem csak a csoport egészére van hatással, hanem az egyes tagok életére is befolyással lehet, főleg ha a csoport kis létszámú, 20 fő
alatti.
Mindazonáltal van valami gyógyító a közösségekben. Nem véletlen, hogy gyakran olyan
emberek keresik a közösségeket, akiknek
tényleg szükségük van a gyógyulásra. Ha a
közösség nem fordít erre elég figyelmet, akkor
egy-egy pszichésen terhelt egyén sok rombolást képes okozni. Nem a közösség feladata,
hogy mély pszichológiai sebeket begyógyítson, hogy erre a célra időt és energiát fordítson, hacsak nem kifejezett szándéka terápiás
csoportként funkcionálni és ehhez kellően
stabil is. A frissen alakult közösségek számára
különösen fontos tudatosítani ezt a jelenséget
- meglátni a fájdalmat és a szenvedést, méltányolni azt, de mégis visszautasítani a pszichésen labilis egyének befogadását, mert máskülönben az új tag az egész csoport energiáját
elhasználja.
Másfelől a túlságosan védekező és konzervatív hozzáállás is a közösség kárára válhat,
és megfoszthat az egyének és energiák
szükséges és egészséges áramlásától, akár
egészen odáig, hogy magát a közösséget is
megfojtja. Fontos tehát, hogy a sejtmembrán
nagy áteresztő képességgel bírjon, de azért
szelektáljon is.
Azokban a közösségi kezdeményezésekben, amelyekben a munka a közösségszervező erő, viszonylag egyszerű menete lehet az új
tagok bevonásának. A szorosabban együttélő
közösségekben azonban tanácsos kialakítani
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egy részletes csatlakozási procedúrát. A csatlakozási folyamat például jelölhet ki próbaidőszakot, ami alatt a közösség megismerheti az
új tagot, ő pedig megismerheti a közösséget
(a kultúrát, a döntéshozatal módját, stb.) Ebben
az időszakban az új tag könnyen visszaléphet,
és a közösség is megszakíthatja a tagsági
megállapodást, ha bármelyik fél erre alapos
indokot szolgáltat. A próbaidőszakban a potenciális tagot kérhetjük arra, hogy figyeljen,
kérdezzen, és próbáljon meg beilleszkedni.
Bizonyos idő letelte után aztán jogot szerez
arra, hogy részt vegyen a döntési folyamatokban, hogy kifejezze gondolatait, véleményét,
meglátásait. További idő letelte után szerezhet
szavazati jogot, ekkora már vélhetően még
alaposabban megismerték egymást. Hasznos
lehet, ha egy régebbi tag egyengeti az újonnan csatlakozott útját. Egy ilyen fokozatos,
lépésről lépésre felépített csatlakozási folyamat mindkét félnek biztonságérzetet ad. A
viszonylag zárt közösségeknek is jó lehetőség
arra, hogy ne zárkózzanak be teljesen. Ideális
esetben ugyanazon a csatlakozási folyamaton megy keresztül minden tag, akkor is, ha a
jelenlegi tagok rokonairól van szó.
Ez átvezet a jogok és kötelezettségek kérdéséhez. Az új tagok általában örülnek, amikor jogokat és kötelezettségeket kapnak, és
szívesen el is köteleződnek ezek iránt, de csak
akkor – és ezt megint érdemes kiemelni – ha
azok világosak, jól körülhatároltak, és sem a
jogok, sem a kötelezettségek nem kerülnek
túlsúlyba. A csoport iránti elköteleződésnek
érdemes időbeli keretet is szabni, mely elteltével a megállapodást módosítani lehet.
A strukturális elemek közül kiemelkedik
az inkluzív döntéshozatal, ami egyaránt felelősséget és szabadságot ad a résztvevőknek.
Minden helyzetben a következetesség és
transzparencia alapozza meg a tartós bizalmat.
Ez mind a személyközi kapcsolatokra (megbízni egymásban), mind a közösség egészére
(megbízni a közösségben) vonatkozik. Egy hatékony és következetesen alkalmazott visszajelzések adását lehetővé tevő rendszer csodát
művelhet, mivel segíti a bizalom kiépülését, a
hitelességet és az elszámolhatóságot.
A közösségekben igen nagy a kísértés,
hogy egyesek visszaéljenek a hatalmukkal.
Emiatt a rangok, szerepek és archetípusok tekintetében is jó tudatosnak lenni. Akármekkora
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is az átlagmagasság a csoportban, mindig lesz
legmagasabb és legalacsonyabb. Lesz legbeszédesebb és legvisszahúzódóbb a tagok
között. Ezt nem tudjuk elkerülni, de segít, ha
tisztában vagyunk vele. Ezek a jelenségek jó
szolgálatot tesznek, segítik az egyéneket és a
közösséget az fejlődésben. Minél érettebb az
egyén vagy a közösség, annál inkább magáévá tesz egy nagyon hasznos képességet: hogy
ne vegyük túl személyesen a dolgokat.

Kommunikációs kultúra
Az egészséges közösségek kommunikációja a tiszteleten és hitelességen alapul.
Az angol „community“ (közösség) és „communication“ (kommunikáció) szavaknak közös
gyökerük van: „common“ (közös), mely az
etimológiai szótár szerint azt jelenti: „mindenkihez tartozó“. (A magyar „közösség“ és „közölni“ szavak is rokonságban állnak egymással,
fellelhető bennük a „köz“ tő.) A közösség és
a kommunikáció szorosan összefüggenek
egymással.
A hiteles és tudatos kommunikációs kultúra
sok mindenre kiterjed, az informális beszélgetésektől a hivatalos megnyilvánulásokig. A
kulturáltság nem egyszerűen a választékos,
illemtudó viselkedést jelenti. A magas kommunikációs kultúra a kölcsönösen előnyös megoldások keresését jelenti minden helyzetben.
A fejezet következő része a mély megosztókörök technikájáról szól, ami a hatékony és támogató kommunikáció általános szabályaihoz is
támpontot jelent.
A kommunikációs kultúra megteremtése a
közösségépítés egyik központi eleme, ezért a
külön figyelmet kell szentelnünk ennek kialakítására és fenntartására. Fontos tudatosítani,
hogy a kezdeti időkben jellemző kommunikáció
kihat a projekt későbbi fázisainak kultúrájára is.
Sok projektben a kezdeményezők elkövetik
azt a hibát, hogy a legfontosabb feladatuknak
a szervezeti elemek felállítását tekintik, és úgy
gondolják, hogy a közösség fejlesztése ráér
majd akkor, amikor majd tényleg elkezdődik a
közös munka, vagy a közös élet. Pedig, ha a
kommunikációs kultúra és a közösségépítés
megfelelő mintázatait nem alkalmazzák a kezdetektől, akkor valószínűleg ezt később már
nagyon nehéz pótolni, hiszen a viselkedési
mintázatok észrevétlenül is bevésődnek.
A következő eszközökkel lehet fejleszteni

és támogatni a kommunikációs kultúrát:
•

Közösségépítő alkalmak szervezése

•

Tréningek vagy mentor bevonása; olyan
eszközök használata, mint az erőszakmentes
kommunikáció (EMK), ami nagyon népszerű
az ökofalvak körében

•

Kifejezetten a kommunikációs kultúrára
fókuszáló találkozók, beszélgetések, közösen
elfogadott irányvonalak és alapszabályok
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megfogalmazása és rögzítése, ezek aktív
használata a találkozókon és a különféle közösségi folyamatok során
•

Kötetlen hangulatú összejövetelek, történetmesélés, a testbeszéd tudatosítása

•

A visszajelzések adásának és elfogadásának
művészete

•

Közös éneklés (megfigyelések szerint ha a
hangunk szinkronba kerül, akkor a szívdobogásunk is harmonizálódik)

•

is fény derül, hogy mások mitől félnek, mitől
jönnek zavarba, és mivel kapcsolatban vannak
előítéleteik. Ez felszínre hozhat olyan érzéseket és attitűdöket, amelyek mások számára
nem kellemesek. Az emberek személyiségük
olyan kevésbé fényes oldalát is megmutathatják
egymásnak, melyek a mindennapokban egyébként rejtve maradnak, például a másokkal vagy
önmagukkal kapcsolatos frusztrációik, bosszúságaik. Néha egyszerűen az is elég a feszültség
feloldásához, ha biztonságos közegben lehet
beszélni ezekről. A mély megosztás jelentősen
hozzájárul a közösségi összetartáshoz.
Ha mindig arra törekszünk, hogy a felszínen
minden szépnek tűnjön, az akadályozza a közösségépítés folyamatát, ellenben a szembesülés valakinek a gyenge pontjaival utat nyithat
a szeretet és megértés felé. Ha a kellemetlen
érzéseket sokáig nem osztjuk meg egymással,
és aztán azok mégiscsak felszínre kerülnek,
a felgyülemlett feszültség akkora nyomást
okozhat, ami az egész közösséget „szétrobbanthatja“.
Természetesen a mély megosztás akkor
is megtörténik, amikor barátok találkoznak
egymással és beszélgetnek.
A mély megosztás
ilyen spontán, bensőséges formája sokszor még értékesebb
lehet, mint a szervezett események. De
ez nem mond ellent
annak, hogy a nagy
csoportban zajló mély
A Kör útja (Circle way)
megosztás rendkívül
Az emberek körben ülnek. Egy beszélő
fontos, és nagyban
tárgyat (ez általában egy bot vagy egy kő)
hozzájárul a közös
adnak körbe és csak az az ember beszélkommunikációs kultúhet, aki a tárgyat éppen a kezében tartja. A
rához.
többiek figyelnek. A résztvevőket felkérik,
A közösségi prohogy a szívükből beszéljenek, és fogadják
jektekben világszerte
be a szívükbe azt, amit hallanak. Miután
használnak különbefejezték mondandójukat, a tárgyat
féle mély csoportos
továbbadják a mellettük ülőnek. Ha ez az
megosztásra alkalmas ember nem kíván szólni, akkor továbbadja
eszközöket, ilyea tárgyat a következő embernek. A körök
nek például a ZEGG
addig folytatódnak, míg senki sem mond
Fórum, az M. Scott
semmit egy teljes körön keresztül, vagy
Peck-féle közösségaddig, míg a csoport úgy nem dönt, hogy
építés, és a Kör útja
befejezi a folyamatot.
(Circle way).

A csend, csendben levés gyakorlása

Az, ahogyan az emberek beszélnek (és
amiről beszélnek), csak az egyik vetülete a
kommunikációs kultúrának, a másik az, hogy
hogyan hallgatnak. Közösségekben nélkülözhetetlen az odaadó, aktív hallgatás képessége.
Ha legalább két másik emberrel kommunikál
valaki, akkor ez azt jelenti (legalábbis azt kellene, hogy jelentse), hogy többet hallgat, mint
amennyit beszél.

Mély megosztókörök
A jó hallgatás képessége tehát alapvető
fontosságú a hatékony kommunikációhoz. De
hogyan teremtsünk olyan körülményeket, hogy
az emberek meghallgassák és tényleg meg
is hallják egymást, hogyan erősítsük a kölcsönös empátiát? A legtöbb sikeres közösség
bizonyos időközönként időt szán olyan találkozókra, ahol a tagok nagy csoportban osztanak meg egymással arra érdemes személyes
ügyeket - ezek a mély megosztókörök.
A mély megosztókörök egyik fontos hozadéka, hogy fény derül pozitív dolgokra. Az
emberek jobban megismerik egymás elképzeléseit és álmait, mozgatórugóit és szenvedélyeit, ízlését és vonzalmait, azokat a belső és
külső tényezőket, amelyek a többiek pillanatnyi
érzelmi állapotát befolyásolják (például a gyermek kirepülése vagy egy rokon betegsége).
A másik fontos hozadék pedig az, hogy arra
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Ezeknek a módszereknek van néhány közös
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•

A közös étkezések kezdetén annak elismeré-

vonása. A bizalom és a kölcsönös tisztelet megte-

se, hogy milyen fontos az étel a közösségünk

remtése a következő alapszabályok kijelölésével

számára. (Ez sokféleképpen megtehetjük, akár

történik meg:

egy egyszerű köszönetnyilvánítás formájában

•

Magadról és a saját megéléseidről, érzéseid-

a szakácsok felé étkezés előtt, de egészen

ről beszélj! (Akkor is, ha azt mások története,

kifinomult spirituális ceremóniák is szolgálhatják

viselkedése hozta fel benned.)

ezt a célt.)

•

Kerüld az ítélkezést!

•

A szívedből beszélj, és csak azokról a dolgok-

kifejezetten erre a célra jöttünk össze, vagy

ról, amelyek igazán fontosak számodra!

olyankor, amikor várjuk, hogy a többiek megér-

A saját szükségleteidről és kívánságaidről

kezzenek valamilyen megbeszélésre)

•

beszélj, ne másokat hibáztass a helyzetedért!
•

A megosztókört fogd fel egy, a saját magad

•

•

Éneklés, zenélés és táncolás (olyankor, amikor

Rövid játékok, frissítő gyakorlatok közbeiktatása hosszabb ideig tartó alkalmakon.

felfedezésére alkalmas kalandnak, és ne arra
használd, hogy hosszú beszédeket tarts!
•

Hallgass meg másokat, fordulj a beszélő felé
hálával és tisztelettel, fogadd úgy a szavait,
mint a közösségnek szánt ajándékot, és betekintést az emberi élmények sokféleségébe!

•

Kezeld az elhangzottakat bizalmasan, főleg az
érzékeny témákat érintő megosztásokat!

Egyes módszerekben fontos szerepe van a
csendek közbeiktatásának, illetve vannak
olyan módszerek is, melyek külön hangsúlyt
fektetnek arra, hogy megerősítő visszajelzéseket kapjon az, aki éppen beszélt.

Rituálék és ünneplés
A „rituálé“ szót általában az egyes kultúrákhoz tartozó ceremóniák leírására használjuk.
Mi azonban itt most az egyes tevékenységeknek, a dolgok végrehajtásának valamilyen
tipikusan az adott csoportra jellemző módját
értjük alatta. A rituálék formálhatják a közösségi kultúrát, a közös világnézetet, erősíthetik az
összetartozás érzését. Néhány rituálé beépül
a hétköznapokba, míg mások csak különleges
események alkalmával kerülnek elő.
Bizonyos egyszerű, hétköznapi rituálék
segíthetnek abban, hogy a jelenre koncentráljunk. Ilyenek például:
•

Egy kis ideig csendben lenni egy megbeszélés
kezdetén, vagy akkor közbeiktatni néhány
néma pillanatot, amikor túl heves érzelmek
törnek fel (például egy csengettyű használatával felhívva erre a figyelmet)

•

Nyitókör, azaz rövid személyes helyzetjelentés
a találkozó elején, és zárókör a végén

•

„Hálaadó“ körök, melyekben az emberek kifejezik a hálájukat mások felé
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Ezek az egyszerű, mindennapi rituálék hozzájárulnak a megértő és toleráns közösségi
kultúra kialakulásához.
A különleges közösségi események közül
talán az évfordulók a legnépszerűbbek.
Állítsunk össze ezekről egy listát (a közösség számára fontos dátumok lehetnek a születésnapok, házassági évfordulók, az emberek
közösséghez való csatlakozásának időpontjai,
stb.), így könnyebb lesz odafigyelni arra, hogy
ne mulasszuk el ezeket. Nagyon kevés dolog
tud annyira összehozni minket a társainkkal,
mint egy kis születésnapi kedveskedés: egy
közösen elfogyasztott torta, esetleg ajándék
és személyre szóló figyelem.
Az ünneplés minden kultúrában alapvető
fontosságú, még a szekuláris világban is szeretnek ünnepelni bizonyos napokat. Az embereknek mély, sőt ősi igényük van arra, hogy
bizonyos alkalmakat megünnepeljenek. Ha
a közösségi élet csak a munkáról szól, akkor
a közösségi élet és benne a tagok unottá és
unalmassá válnak, ennek pedig hosszú távon
romboló hatása van.
A különféle csoportok más és más módon
ünnepelnek. A spirituális irányultságúaknál a
meditatív, csendes ünneplés a jellemző, imába
merüléssel vagy valamilyen spirituális gyakorlat elvégzésével. A szekuláris csoportok
a bulit, zenét, nevetést és az ünnepi ételeket
kedvelik. De természetesen a kétféle stílus
vegyítése is működhet.
Az ünneplésnek nem kell feltétlenül hosszú
ideig tartania. Néha akár csak két perc is elegendő arra, hogy gratuláljunk egy társunknak,
aki éppen most osztotta meg velünk valamilyen sikerét. A kis ünnepek összetartó ereje
elkötelezettebbé teszi a közösség tagjait a na-

gyobb ünnepek irányába, és így szívesebben
fektetnek majd több időt és energiát például
a közösség 20. évfordulóját ünneplő alkalom
előkészítésébe.
Az emberek a szekuláris társadalmakban
eltávolodtak az rituáléktól és az ünnepektől. A
közösségi élet sorvad, gyengül a világ fejlett
országainak többségében. A sikeres közösségi projektek már csak ezért is szentelnek
különös figyelmet az ünneplésnek.
A Sárkány Álmodás (Dragon Dreaming)
egyenesen azt mondja, hogy az idő és erőforrások negyedét az ünneplésre kell fordítani,
bármilyen projektről is legyen szó.

Hogyan tartsunk
megbeszéléseket?
Nincs közösség találkozók nélkül, legyenek
azok operatívak, adminisztratívak vagy társas
jellegűek. E szerteágazó célok és témák megtárgyalását, megfelelő formába öntését a jó facilitáció segíti. A facilitáció biztosítja, hogy mindenki szóhoz jusson és meghallgassák, hogy a
különböző témákra szánt idő arányban legyen
a téma fontosságával, és hogy mindenről essen
szó, amiről kell.
Sok találkozó egy rövid beköszönő körrel
kezdődik, amiben a résztvevők tömören megosztják érzéseiket, belső állapotukat és személyes ügyeiket, úgymond megérkeznek. Ez egy
kis időbe telik, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt követően maga a megbeszélés
általában sokkal könnyedebb. A közösségek
középpontjában mindig az ember áll; az énközlés bátorítása tehát azt a célt szolgálja, hogy a
figyelem középpontjában megtartsa az embert.
A záró kör is hasonlóan működik; a résztvevők elmondják, hogy hogyan érezték magukat
a találkozón, milyen volt a csoportban lenni,
milyen érzésekkel távoznak, változott-e valami
a találkozó alatt, esetleg a jövőről mondanak
valamit. Együtt kezdődik és együtt fejeződik be
tehát egy-egy találkozó.
Az idő és az esemény jellegének függvényében akár a megbeszélés kezdődhet vagy
végződhet közös étkezéssel vagy egy közös
ital elfogyasztásával, ilyenkor informális kapcsolódásra is van lehetőség. A résztvevők
ezeket a lehetőségeket gyakran használják
arra, hogy beszélgessenek azokkal a társakkal, akikkel egyébként nincs módjuk kommunikálni.

A találkozók nem csak arra valók, hogy
valamiről döntést lehessen hozni, ezek az
alkalmak teret adnak a vélemények és ötletek
kifejtésére, kooperatív folyamatokban való
részvételre vagy akár közös tanulásra is.
Azoknál a közösségeknél, akik közös
énekléssel kezdik és zárják a találkozóikat,
általában erősebb a kohézió érzése. Egy-egy
olyan eszköz, mint például a tudatosságfokozó
csengő, sokat segíthet, például emlékeztet a
csend erejére, vagy megmutatja, hogy a szándékosan beiktatott szünet az érvek sűrűjében
hogyan szolgálja a megbeszélés célját.
A fentiekben a megbeszélések mikéntjének
kevésbé közismert elemeiről ejtettünk néhány
szót. Ezek a speciálisabb eszközök a mindenki
által ismert elemek erősítését szolgálják: ilyenek a jól összeállított napirend, a jegyzőkönyv
írás, a fontos döntések és megállapodások
feljegyzése és így tovább.
Ha a beszélgetést túlontúl eluralják az
érzelmek, az gyakran annak a jele, hogy a
tények és érvek mögött valami egészen más
indulat húzódik meg, ami potenciálisan egy
konfliktust jele lehet. Egy ügy érzelmi és racionális oldalát egyidejűleg kezelni igen nehéz.
Azokkal az érzelmekkel, amiknek az észérvekhez semmi közük, külön, a mély megosztásról szóló találkozók
keretében érdemes
foglalkozni, ahol
részletesen ki lehet
ezeket bontani.
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Tudatosságfokozó csengő
A csoportban valaki megkapja a
tudatosságfokozó csengőt és akkor kell
megszólaltatnia, amikor úgy érzi, itt most
tartani kellene egy rövid szünetet. Amikor
megszólal a csengő (vagy egy szépen
zengő hangtál), mindenki csendben marad
néhány másodpercig, addig, amíg újra
felcsendül, ekkor lehet folytatni a beszélgetést. Ettől a hangulat hihetetlenül sokat
javulhat.
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kreativitás és művészet
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A csoportos projektek létrehozása és működtetése nagyon sok agymunkával jár.
Annyira sokkal, hogy gyakran elsikkad ezek
mellet a társas tevékenységek szerepe. Hasznos tehát olyan eseményeket is szervezni,
amiknek semmi közük döntéshozatalhoz, koordinációhoz, irányításhoz - legyen az egyszerű
kerti munka, takarítás, felújítás, díszítés.
Az ilyesfajta programoknak számos előnye
van. Először is elvégzünk valamilyen feladatot, anélkül, hogy valakinek fizetnünk kéne a
munkáért. Másodszor fény derül a tagok ilyen
területen alkalmazható
képességeire. Vannak
emberek, akik hivatalos közegben visszahúzódóak, de remekül
teljesítenek, amikor valamilyen fizikai munkát
kell elvégezni. Ha ezt
a többiek meglátják és
értékelik, az növeli az
önbizalmukat.
A harmadik előny
az, hogy a fizikai munka olyan közvetlen elégedettség érzést vált ki, amit nagyon nehezen
lehet elérni szellemi munka következtében.
A közösen végzett munka a csoportenergia
megnyilvánulása, olyasmi, mint egy közösen
birtokolt totem (lehet mondani például, hogy
„ez a MI kertünk“). Végül a negyedik előny
az, hogy egy ilyen szervezett csoportmunka
kiváló lehetőséget ad arra, hogy meghívjuk rá a
rokonokat, barátokat, vagy bármely érdeklődőt:
lehet, hogy néhányan közülük fontolóra veszik
a közösséghez való csatlakozást, vagy támogatóvá válást.
A kreativitás és a művészet nyelve kultúrákon átívelő, univerzális, és globálisan érthető
nyelv.
A mai mainstream társadalomban ezek az
értékek azonban meglehetősen zárt, versenyszellemmel és kommercializálódással átitatott
területek.
Megfelelő közegben, például egy tudatos
közösségben a művészet egy kiváló eszköz
arra, hogy áthidalja a különbségeket és elmélyítse a közösen megélt örömöt. Lehető-
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séget ad arra, hogy az emberek értékeljék
egymás rejtett tulajdonságait, megnyíljanak,
őszintén meglepődjenek: nagy pillanat például,
amikor egy szakács rájön arra, hogy ő egyben
remek szobrász is. A művészetterápiából tudjuk, hogy milyen sokat jelent a kreativitás és az
alkotás az egyéni és kollektív terápiában. Egy
kórus, zenei együttes, színházi társulat vagy
tánccsoport kialakítása a csoporton belül mind
kiváló módjai a csoportidentitás erősítésének.
Fontos, hogy legyenek örömteli tevékenységek a közösségi kezdeményezésekben. Ezek
közrejátszanak abban, hogy a meglévő tagok
maradni akarjanak, és szívesen csatlakozzanak
újak. A közösen megélt örömök a közösségi
projekteket tartóssá, élővé, tagok és a külsősök számára egyaránt vonzóvá teszik.

Kapcsolatok: szerelem,
gondoskodás, szexualitás
A szerelem nem csak az érzelmekről szól.
Ha tartós kapcsolatról van szó, akkor a partnereknek együtt kell dönteniük közös útjuk
alakításáról. Ha vannak gyerekeik, akkor a
szülői szeretet folyományaként védelmező közeget keresnek, mély barátságokkal, támogató
közösséggel.
A szerelmi életünk ideális esetben összhangban van a saját magunkról való gondoskodással, az emberi kapcsolataink ápolásával,
az értelmes munkával, az örömeinkkel, az
egészségünkkel, sőt az ökológiai értékek és a
társadalmi igazságosság szolgálatával is.
A közösségi élet olyan, mint egy kiterjesztett
házasság; egy szorosabb közösség erősebb
köteléket jelent, de egyben nagyobb súrlódási
felületet is. Ha egy gázzal teli ballonra nyomást
gyakorlunk, akkor a gázmolekulák nagyobb intenzitással találkoznak és ütköznek egymással.
Ehhez hasonló módon a szoros közösségben
élő emberek is nagyobb intenzitással találkoznak és ütköznek. Ez feszültséget okozhat. Hogy
a súrlódásból adódó stresszt alacsony szinten
tartsuk, érdemes közösségi és személyes tereket egyaránt létrehozni, így biztosítva, hogy a
két élettér egyensúlyban legyen.
A közösségi lakóhely típusú projektekben
(co-housing) az emberek külön egységekben
laknak, önállóan gondoskodnak a megélhetésükről, és csak néhány dolgon osztoznak,
például egy közös kerten, vagy egy olyan
közösségi helyiségen, ahol együtt tölthetik a

szabadidejüket, együtt étkezhetnek. Az ezekben a terekben történő találkozások általában
nem olyan intenzívek. Ugyanakkor kapcsolatok bárhol és bármikor kialakulhatnak, váratlanul felbukkanó vonzalmakból érzelmi drámák
kerekedhetnek, még azokban a lazán kapcsolódó csoportokban is, mint az egyesületek,
átalakuló város csoportok, élelmiszerközösségek vagy munkahelyek.
A kommunákra jellemző, hogy a privát tér
csak a hálószobára korlátozódik, és a legtöbb
hely közös. Az emberek nagy eséllyel találkoznak össze egymással, megesik, hogy túl gyakran. Ilyen körülmények között nagy a feszültségek, súrlódások és konfliktusok lehetősége. A
kommunák éppen ezért olyan konfliktuskezelési eszközöket alkalmaznak, amelyek illenek
az adott közösség szerkezetéhez.
Megjelenhetnek olyan vonzalmak is, amik
a közösségben általánosan elfogadott normákon kívül esnek. Egyes közösségek meghatározzák, hogy milyen kapcsolatok megengedhetők. Például az erős vallási alapra épülő
közösségek a monogám kapcsolatokat tekintik
az egyetlen lehetőségnek. Manapság a nyugati társadalmakban általában a „sorozat-monogámia“ az általánosan elfogadott, azaz egy új
partnerrel való szerelmi kapcsolat létesítése az
előzővel való szakítással jár együtt. Léteznek
azonban olyan közösségek is, amelyek megpróbálnak elszakadni a jelenlegi heteroszexuális monogámia általános tendenciáitól, nekik
viszont szembe kell nézniük az ezzel járó
megnövekedett komplexitással, és megfelelő
eszközöket kell találniuk ennek kezelésére.
Bárhogyan is tekintünk a szerelmi kapcsolatokra, a közösségekben megtörténik, hogy
egy-egy párkapcsolat felbomlik, és új szerelmek alakulnak ki. Ezek az esetek az elhagyott
fél számára gyakran igen fájdalmasak. Ilyenkor
féltékenység, harag, neheztelés és más erőteljes érzelmek törnek felszínre, melyek szoros
összeköttetésben állnak a tudatalattival. Ezek
az érzelmek az emberi természet részeit képezik, ezért a legjobb elfogadni őket olyanoknak, amilyenek, nem pedig elítélni, elnyomni
vagy semmibe venni azokat. Mindazonáltal,
ha az ember közösségi életformát választ,
akkor ezzel egy olyan általános szabály felé is
elköteleződik, mely szerint felelősséget vállal a
saját viselkedéséért annak érdekében, hogy a
társas kapcsolatok egészségesek maradjanak.

A közösségekben, csakúgy, mint a többségi társadalomban, vannak párok, akik éppen
kapcsolatuk elején járnak, mások pedig éppen
elválnak. A különbség az, hogy a közösségekben a volt párok és azok új partnerei a továbbiakban is találkoznak a közösségi terekben,
ezért aztán egyrészt lehetőség, másrészt
szükség is van a helyzet kezelésére, a sebek
begyógyítására. Ha pedig a volt párok egyike
úgy dönt, hogy elhagyja a közösséget, ez a
döntés nem csak azt jelenti, hogy elhagyja
otthonát és az egyik szülő elszakad a gyerekeitől, de sok esetben azt is, hogy nagyon közeli
barátokat és kollégákat hagy hátra.
Léteznek speciális társas módszerek ezen
témák feltárására és tisztázására. A ZEGG
Fórum például egy jó eszköz arra, hogy egy
védett közegben lehessen hangot adni a
bánatnak és a fájdalomnak, lehetőség nyíljon
ezeket közösen meghallgatni és befogadni,
erőszakmentes módon. Ennek eredményeképpen az érzelmek felszínre kerülnek, megtörténik egy csoportos feldolgozás és tiszteletadás, és elkerülhető az, hogy az egész téma
a közösség felett lebegjen, energiát pazarolva
és még több feszültséget generálva.
Egyre többen jutnak a közösségekben arra
a következtetésre, hogy a legfontosabb elem
a szerelmi kapcsolatokban nem a kapcsolat
kizárólagossága, hanem inkább az őszinteség,
a bizalom, a nyitottság, és minden érintett
fél tudatos beleegyezése. Nyíltan beszélni
azokról a romantikus vonzalmakról, amelyek
nem a jelenlegi pár felé irányulnak, megkön�nyebbülést hozhat, és lehetséges, hogy ez a
jelenlegi partnert is új energiával itatja át. Néha
egy meglévő kapcsolat kinyitása új partnerek
felé megmenthet egy olyan kapcsolatot, amely
máskülönben a sorozat-monogámia paradigmáját követve felbomlott volna.
A férfi-női kapcsolatok a legerősebb elfogultságok tárgyát képezik a világ bármely
társadalmában, ez egy olyan téma, amiről
többféleképpen vélekednek az emberek.
Annyi bizonyos, hogy a szerelmi kapcsolatok
nehézségei igen fájóak tudnak lenni, és a
szenvedő léleknek hűsítő balzsamot jelent a
kölcsönös bizalom és gondoskodás, a végtelen türelem és támogató figyelem. Az egyéni
terápia is fontos segítség lehet az egyéneknek
olyankor, amikor rendkívül erős a fájdalom és
az összezavarodottság érzése.
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Konfliktuskezelés
Roberto Tecchio, egy közismert olasz
tanácsadó és facilitátor egy igen frappáns
definíciót talált ki arra, hogy mi is az a konfliktus: „A konfliktus két összetevő következménye: az egyik a nézeteltérés, a másik az egyén
kellemetlen érzése.“ Más szóval a konfliktus
nem a nézeteltérés mértékével arányos, hanem
a nézeteltérésből származó személyes kellemetlenség szintjével. A vita témája, a várható
következmények, a döntés jelentősége, stb.
önmagukban még nem vezetnek konfliktushoz.
A valódi katalizátor a kellemetlen érzés. A
kellemetlen érzés mélyen kihat a kapcsolatokra; gátolja a döntéshozatalban való konstruktív
részvételt, a döntések végrehajtását, a hétköznapi életet. Minden nehézzé, bizonytalanná,
zavarossá válik tőle.
A nézeteltérés a csoport számára ugyanakkor ajándék lehet. Tükrözi a vélemények és
nézőpontok közötti különbséget, friss ötleteket
és javaslatokat hoz, szélesíti a horizontot. A
konformizmus és passzivitás ellenszere. Erősíti a
Beszélgetés az Angyalokkal
csoport ellenállóképesKét egymással konfliktusban álló
ségét, rugalmasságát
ember (A és B) leülnek egy kör közeazáltal, hogy ébren tartja
pére, hogy rendezzék a konfliktusukat.
a kollektív intelligenciát,
Mindketten választanak maguknak egy
és felkavarja a pangó
„angyalt“, aki a támogatójuk lesz. A beenergiákat.
szélgetés nem pingpong jelleggel zajlik
A kellemetlen érzés
a két személy között, hanem miután A
azonban megfoghatatbeszélt, angyala a saját szavaival ismétli
lan, sőt időnként miszel az elhangzottak lényegét, majd B
tikus dolog. A „Miért
válaszol, és mondandóját azzal kezdi,
szenvedünk?“ kérdésre
hogy mit hallott meg az üzenetben,
az emberiség időtlen
ami A felől érkezett. Csak ezt követőidők óta keresi a váen mondja el saját álláspontját, fejti ki
laszt. Számtalan válasz
véleményét.
született, sok vallás és
filozófiai irányzat érintette már ezt a témát. Az
utóbbi évtizedekben napvilágot látott szenvedéssel kapcsolatos pszichológiai elméletek és kutatások arra világítanak rá, hogy a
szenvedés szoros összefüggésben áll olyan
folyamatokkal és életeseményekkel, mint az
érés, a gyermekkor tapasztalatai, a születés
(bevésődés-elmélet), a születést megelőző
tapasztalatok, az ősök sorsa négy generációig
visszamenőleg, vagy akár azon túl is (családállítás). Úgy tűnik, sok minden eredeztethető őseink haláltól és elhagyatottságtól való félelméből,
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mely élmény homályosan felsejlik az emberben
minden alkalommal, amikor visszautasítják,
vagy semmibe veszik. Ezek az érzések alig felismerhetően nehezednek rá a nézeteltérésekre, és söprik szőnyeg alá az egyet nem értést
(az egyet nem értő véleményen lévő személlyel
együtt). A következő két példa illusztrálja a
konfliktusok működését.
1. Mária és Nóra nagy átéléssel beszélgetnek a kávéautomata mellett. Arról vitatkoznak,
hogy az egyesület költsön-e egy nagyobb
pénzösszeget a kisvárosban a közeljövőben
megrendezésre kerülő méltányos kereskedelmet népszerűsítő fesztiválon való részvételre.
A kassza eléggé ki van merülve, és Mária kifejti, hogy szerinte ezt a kiadást a csoport egyszerűen nem engedheti meg magának. Nóra
ennek az ellenkezőjét gondolja, és hosszasan
ecsetelik egymásnak az érveket és az ellenérveket. Mindkettőjüknek erős a meggyőződése,
és kitartanak a saját véleményük mellett. Ez
így megy egy jó ideig, mire Nóra azt javasolja
Máriának, hogy halasszák el a vitát későbbre,
és menjenek el közösen sétálni. Megköszönik
egymásnak a szenvedélyt és az elhivatott hozzáállást, és együtt kimennek a szabadba.
2. Betti és Judit egy megbeszélésen ülnek.
A napirenden semmi különös nincs, éppen
hétköznapi ügyekről van szó, melyeknek látszólag semmi jelentőségük. Betti arról beszél,
hogy a mosogatás beosztását némileg át
kellene szervezni. Judit csöndben van. Ingatja a fejét, de nem szól egy szót sem. Amikor
kiosztják az új beosztást, Judit feláll és sírva
elvonul a sarokba. Betti meglepődik, és nem
akarja elhinni, hogy mi történik. Fogalma sincs
róla, hogy Judit miért reagált így. Homályosan
felrémlik neki, hogy Judit sokszor volt kritikus
az ő javaslataival szemben, hogy több találkozót is kihagyott mostanában, és az utóbbi
időben nagyon ritkán szólalt meg. Judit ekkor
elhagyja a termet és azt mondja Annának, a
barátnőjének: „Végleg elmegyek. Kilépek a
csoportból.“
Ez a két eset két különböző történetet
mutat be. Nóra és Mária intenzív vitába bonyolódtak egymással, de ez nem volt hatással a
kapcsolatukra. Betti és Judit alig kommunikáltak
egymással, de a kapcsolatuk annyira megrom-

lott, hogy egyiküknek el kellett hagynia a terepet: egy olyan konfliktusról van tehát szó, ami
nagy hatást gyakorolt a résztvevők életére.
Egy konfliktusban rövid távon vagy
győzünk, vagy veszítünk, de hosszú távon
mindannyian veszítünk, ha azt tapasztaljuk,
hogy csoportunk létszámában fogyatkozni kezd, energiája megcsappan, leragad
egyes témáknál, végül megszűnik, kihal,
esetleg két vagy több táborra oszlik, csak
azért, hogy aztán elölről kezdődjön a történet valamilyen új felállásban.
Mária és Nóra két ellentétes álláspontot
képviseltek, de egyikük sem érezte magát
kényelmetlenül emiatt a beszélgetésük során,
és ezért nem került veszélybe a kapcsolatuk.
Megtalálták a módját annak, hogy meghallgassák a másik véleményét, több szinten is
befogadták, és kezelni tudták a keletkező
feszültséget.
A nézeteltérések elfogadását és kezelését
hatékony megbeszélést facilitáló eszközök
segíthetik, illetve olyan döntéshozatali folyamatok, amelyek tiszteletben tartják a különböző
álláspontokat ahelyett, hogy a csoportot többségre és kisebbségre osztanák (azaz konszenzusos döntéshozatalt részesítik előnyben a
többségi szavazással szemben). A szociokrácia
módszere olyan dinamikus társas struktúrát hoz
létre, ami lehetőséget teremt a mobilitásra és a
tagok közvetlen részvételére. Jó módszer arra,
hogy a nézeteltéréseket kezelni tudjuk, mert
a résztvevők a hatáskörük és kompetenciáik
mentén járulnak hozzá a döntéshozatalhoz, és
mert a társak meghallgatják és komolyan veszik
egymást.
Vajon Betti szívesen meghallgatta volna Judit véleményét a mosogatás beosztásáról, vagy
egyszerűbbnek látta nem foglalkozni vele? Vajon Judit gyűlöli Bettit és másokat a csoportban,
akik nem tartják sokra az ő véleményét? Van-e
egyáltalán bárki, aki észreveszi, hogy Judit nem
jár el a gyűlésekre, és van-e olyan, akit valóban
érdekel, hogy mit is gondol?
Amikor az érzelmek ilyen erősen manifesztálódnak, az érintettek állapota nem alkalmas
a racionális működésre, így képtelenség
egy javaslattal vagy akciótervvel foglalkozni.
Ilyenkor inkább meg kell állni, és meghallgatni
egymást, a másik érzéseit tiszteletben tartva
ítélkezés, kritika, kéretlen javaslatok és tanácsok nélkül. Pusztán csak meghallgatni.
Az olyan társas eszközök, mint a megosz-

tókör, a ZEGG Fórum vagy a mediációs council
jól használhatók a feszültség oldására, hidak
építésére, és segítenek összhangot teremteni a
közös jövőképpel és küldetéssel kapcsolatban.
Ez utóbbiak konfliktus esetén olyanok, mint a
jelzőfény a sötétben, mutatják az utat a kölcsönös megértés és lehetséges elfogadás felé.
Végül érdemes említést tenni Arnold Mindell rang és privilégium elméletéről is, amely
egy alapos és rendkívül leleményes eszköz a
társas dinamikák értelmezéséhez. Nem csak
csoportokra alkalmazható, hanem akár egész
társadalmakra is. Sokféle értékes elmélet létezik, amiket érdemes megismerni, de lényegüket tekintve ezek nagyon hasonlóak: a konfliktuskezeléshez a nézeteltérést és a kellemetlen
érzéseket megfelelő eszközökkel, megfelelő
keretek között kell kezelni. Ez egy hosszú és
kihívásokkal teli ösvény, de érdemes rajta elindulni, mert elvezet egy konfliktusmentesebb,
együttműködőbb társadalom felé.
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Összefoglalva tehát minden közösséget
arra bátorítunk, hogy a tagságához illeszkedő
konfliktuskezelési eszközöket fejlesszen ki.
Vannak olyan közösségek, akik belső mediátorokkal (közösségi facilitátorokkal) dolgoznak,
ők segítik a személyközi konfliktusok kibogozását, mások belső szabályozással motiválják
a tagokat arra, hogy jártasságot szerezzenek a
konfliktuskezelésben. A legfontosabb, hogy a
megfelelő lépések időben megtörténjenek. Ez
biztosan kifizetődő, hiszen egy heves konfliktusnál csak egy dolog lehet rosszabb: egy
elhúzódó heves konfliktus.

Közösség – Összegzés
A közösségépítés olyan, mint sok kicsi
befektetés összesített hozama: a hatások csak
sok idő elteltével válnak láthatóvá és érzékelhetővé. De ha nem tesszük meg ezeket a kis
befektetéseket, akkor a csoport elveszíti az
emberi oldalát, „a lelkét“, és egy eredményorientált gépezetté válik. Az ebben az útmutatóban felsorolt közösségépítő elemek bármely
emberközpontú, természetet tiszteletben tartó
közösségi kezdeményezés számára hasznosak lehetnek. Az egészséges közösségi szellemiség olyan, mint a termékeny talaj, támogatja
az egyéni szándékok megvalósulását a közösségi szándékba ágyazódva.
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„Közös szándékunk teremti meg a valóságunkat”
Wayne Dyer
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SZÁNDÉK

27

Főbb gondolatok:
- A közösségi szándék kijelöli az irányt és megteremti a közös alapot a közösség fejlesztéséhez,
meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a választott területen történő
előrehaladáshoz
- A szándék kijelöli a közösség helyét a szélesebb társadalomban is
- A vízió azt a világot írja körül, amelyet a következő generációkra hagyni szeretnénk; a küldetés
nagyvonalakban definiálja, hogy mi az, amit annak érdekében teszünk, hogy ez a világ megvalósuljon; a célok pedig a konkrét útvonalat jelölik ki, amelyen haladni szeretnénk
- Önszabályozást és alkalmazkodási képességet támogató eszközökre minden közösségi projektnek szüksége van
- A szándékot folyamatosan formálják a környezettel való interakciók és a helyi közösséggel
való kapcsolat alakulása

A

társadalomban
elfoglalt hely

A tudatosan megfogalmazott
közösségi szándék (amerre a
csoport haladni szeretne) képezi a
közösségi projektek alapját. Éppen
ezért jelentős kezdeti erőfeszítést, majd pedig
folyamatos figyelmet igényel a szándék kialakítása, fejlesztése, és fenntartása. A szándék biztosítja, hogy haladjon a projekt az általa kijelölt úton
és megmutatja, hogy adott pillanatban a kijelölt
célok mennyire vannak messze. A szándék lehet
spirituális vagy materiális. A közösségi szándék és
az egyének személyes motivációinak és adottságainak összevetése teszi világossá, hogy kik
lesznek és kik nem lesznek a közösség tagjai. Ez
általában teljesen magától értetődően alakul ki,
hiszen minden közösségnek vannak olyan alapvető jellemzői, mint például az egyén lakóhelye és

a közösség helye közötti távolság, vagy az, hogy
állatokkal lehetséges-e a közösséghez csatlakozni, vagy éppen az, hogy mi a húsevéshez való
viszonya a közösségnek. A közösségi szándék
határozza meg tehát, hogy milyen típusú embereket vonz a közösség, attól függően, hogy a fenti
legalapvetőbb jellemzőkkel mennyire tud azonosulni az egyén. Amikor szándékról beszélünk, annak számos aspektusát figyelembe kell vennünk.
Először is az egyén személyes indíttatását, azaz
szándékát a projekthez való csatlakozásra, vagy
egy projekt elindítására. Az egyéni szándék határozza meg az egyén közösségi léthez való hozzájárulásának mikéntjét. Ezt általában az egyén
szükségletei és vágyai befolyásolják leginkább,
például lehet benne erős vágyakozás a barátság,
a valós értéket teremtő munka, az életkörülményeinek megváltoztatása, vagy a múlt sebeinek
begyógyítása iránt. A személyes szándékok
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remek lehetőséget teremtenek a közösségépítésre, amit viszont sokszor nem igazán használnak
ki a közösségek. A szándékok második rétege
az együttes, közösségre vonatkozó szándékok
összessége. Ez általában a vizió, a misszió és a
célok együtteseként fogalmazódik meg. E három
gyakran használt fogalmon kívül számos más
megfogalmazás is szóba jöhet, ilyen például az
“értékek”. A világos szándéknyilatkozat egyben
világos üzenet is a potenciális szövetségesek,
tagok, partnerek, adományozók, stb. felé, hiszen
jó esetben segít megértetni azt, hogy pontosan
mire is vállalkozik a közösség.
A szándék a kezdeményezés társadalomban
elfoglalt helyét is meghatározza. Milyennek tűnik
a közösség a környezete számára? A sikeresen
működő közösségeknek általában sok és sokféle
kapcsolata van a külvilággal, legyenek ezek más
hasonló kezdeményezések, vagy más egyének
és csoportok. A közösség olyan, mint egy élő sejt,
aminek sejtfalra van szüksége ahhoz, hogy önálló
entitásként egyben maradjon. A sejtfal elválasztja
a sejtet a környezetétől és megőrzi azt a maga
egyediségében, miközben lehetővé teszi az
információ, a tápanyag, a salakanyagok ki- és beáramlását, köszönhetően szivárogtatásra alkalmas
felépítésének. Ehhez hasonlóan kell működnie a
közösségek “sejtfalának” is. Különösen fontos ez
konfliktusok és nehézségek idején. Tapasztalataink alapján az egyik leghasznosabb dolog, amit a
csoport tenni tud annak érdekében, hogy biztosítsa a védelmet a saját maga számára az, ha írásos
dokumentumokban rögzíti a csoport személyeken
felüli identitását, ami a csoport egészét összeköti. Ezek a dokumentumok az általánosságoktól
a konkrétumokig az igazán hosszú távú és a
nagyon rövid távú cselekvésekig jó, ha minél több
mindent tartalmaznak. Vizónak hívjuk az általános
és hosszú távú terveket, a misszió a konkrétabb,
jól körülírt és lokális cselekvésre fókuszál, míg az
ennél is részletesebb, gyakorlatiasabb és időben
is jól körülhatárolt terveket céloknak nevezzük.
Végül, a legrészletesebb írásos dokumentumok a
találkozókról készült feljegyzések, melyek rögzítik,
hogy az egyes akciók pontosan hogyan lesznek
végrehajtva (akcióterv: mit, ki, mikor és hol csinál).
A jogi dokumentumok szintén ebbe a körbe tartoznak, legjobb, ha a többi főbb dokumentumhoz
csatolva tároljuk őket. Mindezen dokumentumok
úgy kapcsolódnak össze mint a fokok a létrán,
vagy mint a gének a DNS láncban. A tartalmuk
leképződik a struktúrákban és a mindennapi
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gyakorlatban, miközben az alapításkor megfogalmazott szándékhoz nyúlnak vissza. Azért, hogy
a tagok valóban közösnek tekintsék ezeket a
közösséget körülölelő, “sejtfalat” képző dokumentumokat és ideákat, fontos, hogy részvételi folyamat során jöjjenek létre, és, hogy a résztvevők
időről-időre megbeszéljék, felülvizsgálják ezeket,
és lehetőséget kapjanak az egyéni nézőpontok,
személyes megfontolások és elköteleződéseik
kifejtésére is ezekben. Fontos megjegyeznünk azt
is, hogy a közösségek, mint minden élő organizmus, belső anyagcseréjük és életciklusaik mentén
fázisokon mennek keresztül, azaz megszületnek,
gyermekek, kamaszok, felnőttek, idősek lesznek
és igen, végül meg is halnak.

Vízió, misszió, célok
Amikor közösséget alapítunk, vagy közösséghez csatlakozunk, gyakran azzal a remén�nyel tesszük ezt, hogy olyan értékeket tudunk
a gyakorlatba átültetni, melyek a többségi
társadalomban el vannak nyomva: egyenlőség,
szolidaritás, fenntarthatóság, igazságos gazdasági rendszer, stb. Ezek egyikének megvalósítása a választott missziónkon keresztül már
önmagában feltételezi egy új típusú közösségi
kultúra megteremtését.
A vízió (Mivégre/Miért?) egy hosszú távra
vonatkozó fogalom, ami azt a valóságot írja
körül, amiben a közösségünk élni szeretne,
és amit általánosságban kívánatosnak tartunk a Föld teljes lakossága számára. A vízió
a közösség világnézete. Arra a kérdésre ad
választ, hogy “mit ad hozzá a közösségünk
működése ahhoz, hogy ez a világ egy jobb
hely legyen?” és szavakba önti azokat az
ideákat, értékeket, sőt álmokat, amelyek
fontosak és vitathatatlanok a közösség tagjai számára. Viszonylag rövidnek, könnyen
megjegyezhetőnek, világosnak, érthetőnek
és potenciális új tagok számára vonzónak
kell lennie. Egy példa: “Azért dolgozunk,
hogy elősegítsük a békét, az emberek közti
kölcsönös megértést és a többi élőlény iránti tiszteletet és, hogy olyan körülményeket
teremtsünk, melyek lehetővé teszik, hogy a
közösségünk harmóniában, szolidaritásban és
a természettel és környezettel összhangban
tudjon élni.”

A misszió (Mit?) egy, a víziónál jobban

definiált, a helyi viszonyokra alkalmazott
és fókuszáltabb megfogalmazása annak,
hogy mit fog tenni a közösségünk azért,
hogy megvalósítsa a víziót az adott kulturális, környezeti és társadalmi kontextusban.
Ennek is rövidnek, világosnak és könnyen
idézhetőnek, illetve felidézhetőnek kell lennie,
és tartalmaznia kell információt arra vonatkozóan, hogy mi az, amit a csoport a gyakorlatban meg akar valósítani. Arra a kérdésre ad
választ, hogy “Mit tudunk mi tenni azért, hogy
az álmunk valóra váljon?” Példa a misszióra:
“Egy körülbelül 50 főből álló együttélő
közösséget fogunk alapítani, mely közös
élettereket alakít ki - annak érdekében, hogy
bátorítsa a részvételiséget, a megosztást és
a kreativitást -, és fenntartható gazdálkodást
folytat, a permakultúra alapelvei mentén. Mindeközben minden hozzánk csatlakozó egyénnek, családnak és társaságnak az igényeikhez
és a lehetőségekhez mérten megfelelő privát
életteret biztosítunk. Alapelveink az önkéntes
egyszerűség, a fenntarthatóság és a kölcsönös
tisztelet.”
A stratégiai célok (hogyan?) világos és jól
definiált lépések sorozataként írják le azt, amit
a közösség annak érdekében tesz meg, hogy
hatékonyan és eredményesen haladjon abba
az irányba, amit a vízióban és a misszióban
kijelölt önmaga számára. A célok időkeretet
és gyakorlati teendőket határoznak meg olyan
tervek kapcsán, amiket a tagok a közeli jövőben szándékoznak végrehajtani. Érdemes
velük összefüggésben rögzíteni az irányításra,
döntéshozatalra, gazdasági és tulajdonviszonyokra vonatkozó döntéseket is. A tervezési
stratégiának részét képezi a folyamatok leírása
is. Így az eredmény meghatározása (“mit?”)
magába foglalja a “hogyant” is, miközben
valamelyest megengedő is a tekintetben, hogy
a dolgok ne mindig úgy alakuljanak, ahogyan
elterveztük őket. A stratégiai céloknak pontosan meg kell határozniuk az időkeretet, ezzel
is elősegítve, hogy az ezekkel összefüggő
kisebb döntések is időben megszülessenek. A
célok a következő kérdésre adnak választ: “Mit
és mikor kell tennünk ahhoz, hogy végrehajtsuk a viziónkban és missziónkban foglaltakat?”
Álljon itt egy példa, ami követi a SMART meto-

dológiát, azaz specifikus (specific), mérhető
(measurable), elérhető (achievable), reális
(realistic) és időben meghatározott (timely):
“Szociokratikusan működő szövetkezetet
hozunk létre (2 hónapon belül), megtaláljuk a
helyszínt, ahol élni fogunk (6 hónapon belül),
és elkészítünk egy fejlesztési tervet a permakultúra elvei alapján (12 hónapon belül).
Népszerűsítjük a projektünket, azzal a céllal, hogy legalább 3 új tagot toborozzunk (6
hónapon belül) egy 10 alkalmas nyitott rendezvénysorozat során, ami az információátadást
és a nyilvánosság, illetve a helyi hatóságok
bevonását és inspirálást is célozza (12
hónapon belül).”
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A vízió, misszió és célok tömör megfogalmazása valamilyen nyilvános felületen - weboldalon, szórólapon, prezentáción keresztül - a
kívülállóknak is segít átfogó képet szerezni a
kezdeményezésről. A résztvevők számára pedig
kapaszkodóként szolgál, különösen a megosztó
döntéseknél. Ne féljünk feltenni a kérdést, hogy a
szóban forgó döntés “támogatja-e a missziónk és
céljaink beteljesülését?”

Találkozókról készült
feljegyzések
Ezek a feljegyzések teszik lehetővé, hogy
minden változtatás, kijelentés, döntés, egyezség (vagy az egyezség hiánya) visszakövethető legyen. A feljegyzések nagyon fontos eszközei annak, hogy a csoport mindig a kezdeti
szándékot szem előtt tartva cselekedjen. Ezek
folyamatosan bővülő dokumentumok, amik a
szükséges cselekvéseket térben és időben
elhelyezik. Emellett meghatározzák a fékek és
ellensúlyok rendszerét, kijelölnek felelősségi
köröket és helyetteseket (kinek mi a feladata,
és ki tudja őt ebben támogatni), emlékeztetőül szolgálnak a mérföldköveket, határidőket
illetően. A döntéseken kívül, a döntéshozatali
módok is részét képezik az itt leírtaknak. A
legjobb, ha a feljegyzések lényegretörők, a
döntésekre és a találkozók legfontosabb pontjaira fókuszálnak, és nem szó szerinti leiratok.
Ezek a dokumentumok a közösség tulajdonát
képezik és közös részvételi folyamatok során
módosíthatók, például szervezhetünk olyan
alkalmat, ahol a vízió/misszió/célok megváltozott körülményekhez való igazítását tűzzük
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napirendre. A vízió és misszió tehát idővel
változhat, de ez jó esetben nem változtat
az összetartozás érzésén, mert a tagoknak
mindig lehetősége van a beleszólásra és aktív
részesei tudnak lenni a csoport alakításának.

Alkalmazkodás és
rugalmasság
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A vízión, misszión és konkrét stratégián túl,
fontos, hogy a csoportnak legyenek eszközei
az önszabályozásra és alkalmazkodásra. Mint
minden élő szervezetnek a közösségeknek is
szüksége van különböző csatornákon érkező
visszacsatolásra és fontos, hogy ezekhez alkalmazkodni is tudjon. A visszacsatolások sokszor
következmények formájában nyilvánulnak meg.
Ez a CLIPS modell mind az öt szintjére igaz:
- egyéni szint,
- közösségi szint,
- a vízió, misszió és stratégiai célok meghatározása kapcsán (szándék)
- a döntéshozatal és feladatok megszervezésének
a hatékonyságában (struktúra)
- a konkrét akciók eredményei kapcsán (gyakorlat).

A közösség fejlődése során előfordulhatnak váratlan helyzetek, amelyek a közösséget
nagy kihívás elé állítják. A balesetek, tűzesetek, jelentős pénzügyi nehézségek, stb.
megkövetelik a csoporttól a tudatos alkalmazkodást. Ez manapság elkerülhetetlen, hiszen
nagyon gyorsan változnak a körülmények.
Ha nem csak a célok, hanem a folyamatok
tekintetében is világos a víziónk, lehetővé
válik, hogy az alkalmazkodást a stratégia és
a közösségi kultúra részévé tegyük, ami által
kellően rugalmassá válik a közösség.
Időről időre az eredményeket, és a folyamatokat is felül kell vizsgálni.
A kollektív kreativitás az alkalmazkodóképesség fő forrása. A kreativitás alatt nem
elsősorban művészi kreativitást értünk, hanem
innovációs képességet. Sokféle módszer létezik az innovációs képesség fejlesztésére, illetve az olyan helyzetek megteremtésére, amelyekben az innovációk meg tudnak születni:
például játékok, brainstorming, mind mapping,
kreatív problémamegoldás, stb. A közösség
választhat a rendelkezésre álló módszerekből
saját karaktere és preferenciái szerint. Meg
kell hagyni a teret a folyamatos változásra, és
mindig készen kell állni az új körülményekhez
való alkalmazkodásra.
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Külső kapcsolatok és
hálózatosodás
A rendszerelmélet szerint az élet egy hálózat, aminek a lényege az együttműködés.
Ez az igen izgalmas tudományág a részek
között létrejövő komplex kapcsolatokról és
hálózatokról, illetve a rendszerek közötti kapcsolatokról szól.
Egy közösség, más emberi csoportosulásokhoz hasonlóan élő rendszert alkot, aminek
kommunikálnia és fejlődnie kell azért, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez.
A célja nem pusztán a túlélés, hanem tagjainak
és környezetének gyarapítása, előnyökhöz
juttatása.
Mi, ennek az útmutatónak az írói, azt
gondoljuk, hogy a szorosan együttműködő
közösségekben megszerzett tudás sokféle
közösségnek a hasznára válhat. Ugyanakkor
van egy gyakori félreértés az együttélő közösségekkel kapcsolatban, amit itt szeretnénk
eloszlatni. Sokan azt gondolják, hogy ezekben
a közösségekben a résztvevők saját maguk
számára igyekeznek minél ideálisabb körülményeket teremteni, és elhatárolódnak a körülöttük lévő “valós” világtól.
Valójában épp az ellenkezője igaz: a szorosan együttélő közösségek normál esetben
aktív részesei a nagyobb léptékű társadalmi
mozgalmaknak, amelyek az emberi jogok, a
fenntarthatóság és a jobb jövőbe vetett hit
zászlaját viszik.
Lehet, hogy hivatalos képzési programokat
a szélesebb nyilvánosság felé csak néhányuk
kínál, de létezésükkel mindannyian élő példát
nyújtanak arra, hogy egy másfajta élet nemcsak lehetséges, hanem elérhető és kívánatos
is. Ezt támasztja alá a Global Ecovillage Network (GEN) hosszan tartó, sikeres munkája is.
Valahányszor egy újonnan érkező csoport
változtatásokat próbál bevezetni egy rég
összeszokott közegben, a helyi közösség
tagjai szkepszissel válaszolnak. Szinte kivétel
nélkül, minden új közösségi kezdeményezés
számára nehéz innovatív ötletekkel előállni,
azokat elfogadtatni. Így számos csoport küzd
azzal a kihívással, hogy hogyan tudnak lokálisan pozitív és kölcsönösen kielégítő kapcsolatokat teremteni. Amikor az “új jövevények”
első lépéseiket megteszik az általuk választott
közegben, egyszerűen körül kell nézniük. Kik

azok, akik már ott vannak? Kik voltak ott már
jóval azelőtt, hogy a csoport oda megérkezett,
vagy aktívvá vált volna?
Kiről tűnik úgy, hogy felelősséget érez a
föld, az ott található épített környezet, a helyi kultúra és a hagyományok iránt? A terület
megvásárlása és egy valóban jól működő
közösség megalapítása nem elég ahhoz, hogy
valódi tulajdonosává váljunk a helynek, a biorégiónak.
A közösségi projekteknek, ahogy a fáknak
és az erdőknek is, gyökeret kell ereszteniük, a
táplálkozás - növekedés - anyagcsere körforgásban együtt kell működniük az őket körülvevő környezettel. Fontos tehát megismerni, elfogadni és tisztelni azt a közösséget, mely már
előttünk is azon a területen élt, ahová mi most
megérkeztünk, éljenek ott emberek, állatok
vagy növények. Lépjünk ki a saját közegünkből, és ne féljünk kezet nyújtani, simogatni és
tapogatni. Az új közösségnek feladata, hogy
ismertté tegye magát. Majd pedig, következő
lépésként az, hogy el is fogadtassa magát.
A jókedv egy olyan nyelv, amit mindenki
beszél, ért és értékel, tehát közös, örömteli
szociális tevékenységek a szomszédokkal,
szomszéd településekkel, nyílt napok szervezése, jó alkalmakat teremtenek az ismerkedésre. Fordítsunk figyelmet erre akkor is, ha
a saját közösségünk még csak alakulófélben
van. Mutassuk be a közösségünk vízióját és
misszióját, beszéljünk a terveinkről, cseréljünk
ruhákat, vetőmagokat, élelmiszert, szerszámokat stb. Ezek mind jó módszerek arra, hogy
kapcsolatokat építsünk a helyi közösséggel és
támogató hálózatot teremtsünk a saját közösségünk számára. Ez az erőfeszítés már rövid
távon megtérül, és egyáltalán nem kockázatos,
miközben számos előnnyel jár.
A helyi ügyintézőkkel, politikusokkal és
más hivatalos személyekkel kialakított formális kapcsolatok szintén lényegesek, így az is
hasznukra válhat, ha hivatalos eseményeket
szervezünk. Azonban ne feledjük: a helyi
közösség, a mi közösségünkhöz valamiért
közelebb álló emberek már jóval a polgármesterrel való hivatalos találkozónk előtt beszélni
fognak rólunk másokkal.
Mindannyian egyéni háttérrel rendelkezünk,
és hozzuk magunkkal a külső kapcsolatainkat
is az újonnan alakuló közösségünkbe. Sokan,
akik elköteleződnek egy-egy közösségi pro-

jekt mellett, tartoznak már valamilyen egyesülethez, céghez, élelmiszer-szövetkezethez,
permakultúrás körhöz stb. Ez a kapcsolati tőke
nagyon értékes az újonnan születő közösség
számára. A folyamatos információáramlás
biztosítása a közösségen kívüli, de iránta
érdeklődő aktivistatársak felé, különösen a
kezdeti szakaszban nagyon hasznos, mert belőlük alakul ki az a támogatói hálózat, ami friss
ötletekkel, energiával, és új tagokkal látja el a
közösségünket.
Ugyanakkor a transzparencia, a nyitottság
és a befogadói attitűd nem azt jelenti, hogy
minden közösségen belüli folyamatnak mindenki felé nyitottnak kell lennie. Közösségben
élni és dolgozni ugyanannyira szól a személyes, privát történésekről is. Az egyensúly
megteremtése és megtartása a befogadás és
a határmegvonás között művészet, aminek
idővel minden közösség mesterévé válik,
különösen ott, ahol az emberek egymáshoz
nagyon közel élnek.
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Szándék - összegzés
A szándék olyan, mint egy nyílvessző. A jól
irányba állított hegy és a tollazat együttesen
kellenek ahhoz, hogy a nyílvessző végül valóban célt találjon. A jó irányérzékkel rendelkező
és kreativitáson, alkalmazkodóképességen és
rugalmasságon alapuló közösségi projektek
tudnak igazán fejlődni. Egy valóban fenntartható közösségi kezdeményezésnek része
a “külső világgal” való interakció is, amely a
rendszer dinamikájának fontos eleme.
Az Egyén, Közösség és Szándék fejezetekkel meghatároztuk a folyó áramlásának irányát.
A következő fejezet, a Struktúra, olyan, mint a
folyó medre: nemcsak kijelöli a folyó útját, hanem maga is folyamatosan alakul, formálódik
az áramlás által.
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STRUKTÚRA
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Főbb gondolatok:
- A struktúra a gyakorlatról szól: hogyan irányítsuk a közösséget, hogyan hozzunk döntéseket
(illetve tegyük elérhetővé az ehhez szükséges információkat), hogyan alakítsuk a tulajdonviszonyokat, a jogi és gazdasági háttéret?
- A struktúra foglalkozik a közösségen belüli formális hierarchikus, és informális személyközi
viszonyokkal, mint potenciális konfliktusforrásokkal, amelyek bomlaszthatják a közösséget.
- A struktúrát illetően a legtöbb fejtörést az okozza, hogy hogyan tudunk egyrészt tartós és
koherens, másrészt kellően rugalmas és nem elnyomó rendszert kialakítani, ami nem korlátozza,
hanem támogatja a vízió megvalósulását.
- A struktúra segít megelőzni az esetlegesen felmerülő jogi problémákat.
Kulcsa a döntéshozatali folyamat, amely, ha megfelelően működik, minden tagnak megadja a
kellő felhatalmazást a cselekvéshez, miközben a hatalmat kiegyensúlyozottan osztja szét közöttük.

Á

ttekintés

A struktúra “épületszerkezetet, építményt” jelent. Eszünkbe
juthatnak a szobáink köré felhúzott biztonságos védőfalak, a
tető, a helyváltoztatást lehetővé
tevő folyosók és ajtók, melyek lehetnek bezárva és kinyitva is.
Fontos leszögezni, az, hogy elegendő energiát szánunk-e a struktúra kialakítására csupán
döntés kérdése. Gyakran tűnhet úgy, hogy
pillanatnyilag ésszerűbb lenne mással, és nem
a struktúra finomításával foglalkozni, például
alacsonyabban függő gyümölcsök leszakításával. De ezzel azt kockáztatjuk, hogy nem lesz

stabil “épülete” a közösségünknek, nem lesz
hova behúzódni, amikor pedig a legnagyobb
szükségünk lenne menedékre, például konfliktusok idején.
Azoknak a közösségeknek tehát, melyek
hosszú távon maradandót szeretnének alkotni,
mindenekelőtt szilárd struktúrát kell építeniük,
ami által meghatározzák, hogy hogyan hoznak
döntéseket, hogyan szervezik meg pénzügyeiket és jogi ügyeiket. Ez általában nem könnyű
és nem is magától értetődő. A fenntartható
közösségek számára gyakran küzdelmes az
út, melynek eredményeképpen sikerül egy
mindenki számára érthető és elfogadható,
támogatható struktúrát teremteni. Mindeközben pedig olyan tévképzetekkel is le kell
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számolniuk miszerint “a spontán döntések és
a jó rezgések minden problémát meg fognak
oldani”, vagy “hogy a túl sok struktúra elnyomja a közösséget”
Ezeknek épp az ellenkezője igaz: ha elmulasztjuk például, hogy megfelelő jogi struktúrákat hozzunk létre, a területünkkel kapcsolatos
tulajdonviszonyokat időben rendezzük, vagy
hogy közösen megírjunk egy életképes alapszabályt, akkor végtelen viták elébe nézünk,
amelyek képesek megrengetni (és gyakran
valóban meg is rengetik) a közösség alapjait. A
struktúrák létrehozása és fejlesztése folyamatosan változó, élő, és valamelyest organikus folyamat, ami a projekt minden szakaszában jelen
van. Szintén érdemes kellő figyelmet fordítani a
rendszabályok és a visszajelzés-adás módszereinek megteremtésére is, ez utóbbi szolgáltat
információt a projekt hatékonyságáról.
A jó struktúra hozzájárul a közösségi szándék megvalósulásához, és biztonságos teret
teremt mind a csoport, mind az egyének számára. A tagoknak meg kell tanulniuk, hogy hogyan
alkossanak és tartsanak életben olyan megállapodásokat, melyek kifejezik a csoport által
vallott értékeket.
Az emberi interakciók
A szociokrácia, mint vezetési
hierarchiát és irányítással
modell A szociokrácia szétosztja a
összefüggő csoportdinafelelősséget a csoporton belül, azonos
mikát hoznak létre, amit
mértékben juttat hatalmat a különbönem érdemes elítélni,
ző köröknek. A körök kettős lánccal
tagadni vagy ellenezni,
kapcsolódnak: egyrészt valaki képviseli
ehelyett inkább meg
az általánosabb kört a kisebb, specifikellene érteni, és tudakus körben vagy munkacsoportban,
tosan és hatékonyan
másrészt valaki más képviseli a specifikellene használni, és
kusabb kört (munkacsoportot) az áltaezáltal elkerülni a visszalánosabb körben. A döntések minden
éléseket, és megelőzni
körben hozzájárulással születnek. (Lásd
a konfliktusokat. Ezek
döntéshozatal.) A különböző szerepeket
a dolgok komoly hatást
“jelöltek nélküli választáson” keresztül
gyakorolnak az emberek
választják meg, így a szerepeket az arra
jóllétére és csoporthoz
a célra, abban a pillanatban a leginkább
tartozásuk érzetére. Jealkalmas emberek töltik be.
len tanulmányban a hatalom felhasználásának
mikéntjére és a hatalom
megosztásának előnyeire fókuszálunk.
Az irányítási és a döntéshozatali struktúra
kialakításánál minden szerveződési szintet
figyelembe kell venni, a belső szervezettől
(munkacsoportok és ki miért vállal felelősséget),
a válaszott vezetési modellen keresztül (szoci-
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okrácia, holakrácia, konszenzus, demokrácia)
a csoport természetéhez legjobban illő, annak
integritását leginkább elősegítő döntéshozatali
mód meghatározásáig.
A kommunikáció és a megbeszélések struktúrája döntő fontosságú; nagyon hasznosak
tudnak lenni például az alapszintű facilitációs és
csoportdinamikai tréningek. A megbeszélések
nemcsak a döntéshozatal fórumai, hanem a
nézőpontok, ötletek megosztásának, projektek
megvitatásának, co-creative (együttműködési)
folyamatokban való részvételnek a helyei is.
Alkalmat teremtenek a közösségi tanulásra és a
kölcsönös megismerésre is.
A gazdasági szerveződés szintjén, a fókusz
a szükséges erőforrások struktúráján van, a
kezdeti lépésektől a hosszú távú működésig.
Legyen világos a határ a személyes és a közösségi vagyon, gazdasági tevékenység között,
illetve legyenek tisztán megfogalmazott megállapodások és átlátható struktúrák a szabályozás
és a gazdasági ügyek menedzselésére vonatkozóan.
A tulajdonviszonyok és a jogi háttér kapcsán
felmerülhet a kérdés, hogy milyen alapelvek
mentén alakul a közös használatban lévő ingatlanok illetve terület használata és menedzsmentje? Az egyik legnagyobb hiba, amelyet elkövethetünk, az, hogy elindítunk egy közösségi
projektet egy olyan területen, ami a közösség
egyetlen, vagy néhány tagjának a tulajdonában
van. Ez mindig kiegyensúlyozatlansághoz vezet.
Mint azt már fentebb említettük, a közösségeknek kell magalkotniuk saját szabályaikat, a
szándékaikkal és megállapodásaikkal összhangban álló alapszabályukat, ami biztosítékul szolgál
a jövőjükre nézve. A jogi struktúra identitást ad a
csoportnak, és megtestesíti annak célját.
A projektmenedzsment- és munkamódszerek meghatározzák a csoport működésmódját,
a feladatok és a felelősség megosztásának a
mikéntjét. Az operatív struktúrák a feladatok
meghatározásán, a projekttervezésen és a programtervezésen alapulnak. Mindez azért, hogy
a megbeszéléseken vagy a gyűléseken hozott
döntések a gyakorlatban is megvalósulhassanak.
A folyamatos visszajelzés biztosítja azt, hogy
jó úton haladjunk, egyben ösztönzőleg hat
egyének számára a tökeletesítésre, és alkalmat
ad az ünneplésre is.

Irányítás
Az együtt meghozott döntések segítenek a
sokféleség elfogadásában. Minden egyénnek,
hangnak és érzésnek teret kell kapnia. A jól
működő irányítás mindenekelőtt arra buzdítja
a csoport résztvevőit, hogy tágabb perspektívából szemléljék a csoporton, közösségen és
intézményi gyakorlaton belüli kapcsolatokat.
A döntéshozói hatáskör nem arra hatalmaz
fel, hogy a döntéseket egy vezető elit hozza,
hanem a csoport minden tagja számára részvételt biztosít a döntéshozásban.
A következő kérdések szinte biztosan felmerülnek az irányítással kapcsolatban:
• Kinek kell a döntéseket meghoznia, mely helyzetekben, és milyen időtartamra vonatkozóan?
• Kinél van a hatalom? Mennyire transzparens, hogy
mely csoportok mely döntéseket hozhatják meg?
• A döntéshozatal mely módszerei megfelelőek az
egyes helyzetekben?

Az ezekre a kérdésekre adott válasz függ
attól, hogy milyen gyakran és mennyi időt
tudunk rászánni a közös döntéshozatalra.
Minden csoportnak végig kell gondolnia, hogy
számára mi a legmegfelelőbb önszerveződési
és irányítási forma.
Vannak olyan folyamatok, amelyek valahol
félúton helyezkednek el a kisszámú elit vagy
egyetlen vezető általi, látszólag hatékony irányítás és a minden helyzetben a konszenzust kereső hozzáállás között. Ez általában úgy néz ki,
hogy konkrét ügyek megoldására olyan kisebb
munkacsoportok (vagy akár egyének) kapnak
döntéshozatali jogkört, akik a teljes csoport
bizalmát élvezik - tehát a különböző területek
különböző vezetők hatáskörébe tartoznak.
A hatalommal rendelkezők körét szükséges
szabályozni, így a hatalom visszavonható azoktól, akik visszaélnek vele, vagy nem alkalmasak
arra, hogy azt a csoport javára alkalmazzák.
Mindig minden érintettet figyelembe kell venni,
fontos a transzparencia.
A stabil struktúra biztosítja azt, hogy mindenki tudja, hol és hogyan tud résztvenni a döntéshozatalban, hogy a döntéshozatalt elősegítő
készségeket és tudást tudjon becsatornázni,
amikor szükséges, és hogy megtanuljon részvételi módon döntéseket hozni. Nem szükséges
mindenkinek résztvennie minden egyes dön-

tésben. Így a csoport tagjai megtanulnak bízni
egymásban, a csoportban és a folyamatban.
A szociokrácia, csoportkörök és mélydemokrácia részei egy kibontakozó félben lévő részvételi döntéshozatalt népszerűsítő és gyakorlatban is megvalósító mozgalomnak.

Döntéshozatal
Egy jó döntés figyelembe veszi minden
olyan érintett érdekeit, akinek együtt kell élnie
a döntés következményeivel. Közösségekben
gyakran megjelenő nehézség, hogy túl sok
döntést kell meghozni. Pedig nem kell mindent
szabályozni, nem kell
mindenről döntést
hozni.
Mindig jó, ha a döntéshozatal előtt feltes�szük a kérdést: “Valóban szükségünk van
egy közös álláspontra
ebben az ügyben,
vagy ez maradhat mindenkinek a személyes
döntése?”
Különböző típusú döntésekhez alkalmazhatunk különböző döntéshozatali módszereket is,
figyelembe véve az érintettek számát. A döntéseket általában a következményeik nagysága és a közösség számára való fontosságuk
alapján rangsoroljuk.
A döntéseknek három típusát különböztethetjük meg:
Stratégiai döntések: a projekt általános
céljainak és a célok eléréséhez szükséges
eszközöknek a meghatározása. Egy idő után ez
biztosan minden közösségi tagot érinteni fog.
Az erre vonatkozó döntéseket a közösségnek
együtt kell meghoznia, vagy legalábbis valamilyen módon minden közösségi tagnak részt kell
vennie a döntéshozatali folyamatban.
Szervezeti döntések: hogyan szervezzük meg
a közösséget, illetve a közösség tevékenységeinek egyes részeit és egyes aspektusait, úgy,
hogy minél hatékonyabbak legyünk.
Operatív döntések: a napi ügyek irányítására
a legmegfelelőbb mód általában az, ha ezzel a
feladattal kicsi, stabil csoportokat vagy egyéneket bízunk meg.
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Van néhány feltétel, ami általánosságban
segíti elő a megfelelő döntések megszületését:

• Világos kapcsolatban áll a problémával vagy
helyzettel, amelyre refelektál.
• A problémára mint feszültségre tekint, a

A döntéshozóknak elegendő tudása van a megbe-

feszültség pedig amiatt a távolság miatt keletke-

szélendő témáról, és elég idejük van átgondolni azt

zik, ami a jelenlegi helyzet és a csoport által elérni

• A döntéshozatal facilitációja minden érintettnek

kívánt helyzet között van.

egyenlő teret ad a részvételre
• A döntések írásban rögzítésre kerülnek, és a döntéshozatal módjáról szóló előzetes megállapodás-
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nak megfelelően kerülnek jóváhagyásra
• A döntések minden közösségi tag számára hozzá-

• A javasolt döntésnek a probléma okaira, nem
pedig a tüneteire kell irányulnia.
• Az okokat és a jelenlegi helyzetben nem teljesülő szükségleteket világosan meg kell nevezni.
• A javaslatot mindig jól kidolgozott érvek tá-

férhető és értelmezhető módon vannak kommuni-

mogassák, amelyek világossá teszik, hogy mindez

kálva

a fennálló problémát hogyan oldaná meg.

A kollektív döntések általában közvetlenül a
vezetési struktúrával kapcsolatosak:

nyitott az alternatívákra.

• A jó javaslat sosem kizáró, hanem mindig

• Részvételi és bázisdemokratikus döntéshozatal: a döntések többségi alapúak, ez lehet 50%os egyszerű többség, vagy minősített többség,
például 70%
• Konszenzusos döntéshozatal: a döntés akkor

• A javaslat sosem kötelező érvényű. Más opciók megjelenésére is lehetőséget ad, illetve mindig
fejleszthető és alakítható.
• A legjobb, ha a javaslat együtt jár egy cselekvési tervvel is. Ennek a cselekvési tervnek legyenek mérföldkövei amelyek életszerűek, kivite-

tekintendő elfogadottnak, ha ezt senki nem

lezhetőek, mérhetőek és ellenőrizhetőek, annak

akadályozza

érdekében, hogy a változás nyomon követhető

• Hozzájáruláson alapuló döntéshozatal (Szociokrácia): a döntések érvényesek, ha nincsen
főbb, érvekkel alátámasztott ellenvetés - ezt
hívjuk hozzájárulásnak; a “ jelen pillanatban elég
jó / elég biztonságos ahhoz, hogy kipróbáljuk”
kifejezések jól megmutatják a szociokrácia szellemiségét a döntéshozatalt illetően
• A kollektív intelligencia akkor jelenik meg, amikor egyének és/vagy munkacsoportok felkérést
kapnak arra, hogy konkrét javaslatokat vessenek
fel, amelyekről dönteniük kell; a javaslatok képezik a döntéshozatal alapját, ebből kifolyólag az
együttes fejlesztésük központi elem a részvételi
döntéshozatali folyamatban.
Ha sikerül olyan döntéshozatali kultúrát kiépíteni, ami a javaslatokkal szemben megfogalmazott
ellenvetéseket örömmel veszi, jó úton járunk a
valódi közösségi szellemhez vezető úton. Az ellenvetések segítenek tökéletesíteni a javaslatokat, és
fejlesztik a különböző vélemények integrálására
való képességet, ami mindenképpen a közösség
javát szolgálja.
Egy jó javaslatnak a következő kritériumokat
kell teljesítenie:
• Azon a hatáskörön belül marad, amelyen belül a csoportnak joga van döntéseket hozni.
• Olyan problémára vagy helyzetre irányul,
amely ténylegesen a csoport kezében van.
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legyen.

Kövessük nyomon a megállapodásokat!
A lehetséges nehézségek egyike, hogy nem
tarjuk be vagy nem teljesítjük a döntéseket és/
vagy megállapodásokat. Érdemes tehát egy
monitorozó rendszert létesítenünk azért, hogy
lássuk, hogy a döntéseket betartja-e, követi-e
a közösség.

Az információhoz való
hozzáférés
A második fejezetben már volt szó a kommunikációs kultúra kevésbé konkrét elemeiről,
amelyek a közös szellemiséggel, a megbeszéléseken és a mindennapi életben zajló kommunikáció attitűdjével kapcsolatosak. Álljon
itt a kommunikációs struktúra néhány további
kulcseleme, melyek segítenek az összehangolódásban, és legtöbbször még konfliktusok
közepette is működőképesek.
A közösségben való kommunikáció legfőbb
kihívása, hogy biztosítsuk az információhoz való
hozzáférést. A tagokat mindig informálni kell a
különböző megbeszéléseken elhangzottakról.
A digitális információáramlás áldás és
egyben átok is, hisz manapság a legtöbb
közösség függ tőle. Az információ megosztása
e-mailen és online fájlmegosztó szolgáltatásokon keresztül igen elterjedt gyakorlat lett sok

közösségben. Ez nem okoz gondot mindaddig,
amíg nem zár ki olyan tagokat az információáramlásból, akik nem szeretnének számítógépet
használni, vagy nincs is nekik.
Fontos megjegyezni, hogy az indulatokat
gerjesztő csörték a digitális térben végzetesek
lehetnek akár az egész közösségre nézve, a
nézeteltéréseket szemtől szemben a legjobb
intézni. Tisztázzuk tehát, hogy a digitális médiát
kizárólag információcserére használjuk. Alkossunk erre vonatkozóan is világos szabályokat!
A jó öreg üzenőtábla vagy egy egyszerű
jegyzetfüzet kiváló eszközök arra, hogy biztosítsák az információáramlást. Ebben az esetben
is az a szabály, hogy ne próbáljunk érzelmi
ügyeket írott kommunikációval megoldani! A
cél, hogy minden érdekelt könnyedén hozzáférjen minden releváns információhoz.

Tulajdon és jogi forma
A kérdés, hogy ki birtokolja a projekt által
használt épületeket, eszközöket, rendkívül
fontos.
Az egyik legnagyobb hiba, amit a közösségek elkövethetnek, az, hogy egyetlen személy
veszi meg az ingatlant, majd feltételezi, hogy
ott kialakulhat egy egyenlő tagokból álló, érett,
hosszú életű közösség. Lehet ott évekig egy
“jól-működő-közösség-érzés”, de végül az a
tény, hogy egyetlen személy a tulajdonos, és a
többiek bérlők, biztosan elindít valamilyen dinamikát a csoportban, és szinte biztosan problémákat is fog okozni.
A tulajdonos nagyobb felelősséget vállal,
így több joga kellene, hogy legyen azoknál,
akik nem tulajdonosok, és ez pedig állandóan
egyensúlytalanságot okoz, és negatív hatással
lesz a közösségre. Erős szellemmiséggel bíró
közösségek csak olyan épületekben alakulnak
ki, ahol minden tagnak azonos jogai vannak.
Arra, hogy ez így legyen, számos lehetőség
van:
Közösen birtokolt tulajdon: Sok közösség
szövetkezetként birtokolja az épületeit. Ezt a
jogi formát olyan csoportok számára találták
ki, akik valamilyen gazdasági tevékenységet
folytatnak. Lehetséges más jogi formában is
működni, mint például egyesület vagy mint a
létesítmények tulajdonosainak alapítványa, a
különböző országok törvényeitől függően. Az
a legjobb, ha szakértői tanácsot kérünk, hogy
megtaláljuk a megfelelő formát a közösség

által birtokolt tulajdonhoz.
Tulajdonosok közössége: A házakat a tulaj-

donosok közössége is birtokolhatja - tehát
mindenki birtokol egy lakást, míg a külső falak
és a közös helyiségek a tulajdonosok közösségének birtokában vannak. Léteznek speciális
nemzeti törvények, amelyek meghatározzák,
hogy mi az, ami szükséges egy ilyen megosztott tulajdonhoz, ahol az embereknek maximális szabadságuk van a saját lakásukon belül, de
az ingatlan közös részeinek használatát közösségileg szabályozzák.
Bérlőnek lenni
más ingatlanában:
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Szövetkezet, mint közös tulajdon
A szövetkezet egy olyan jogi entitás,

ami minden európai országban létezik, és

a csoportdinamika
az egyik leginkább megfelelő jogi forma
szempontjából sokkal
a közösségek számára. A szövetkezetek
könnyebb bérlőnek
egyik alapelve az, hogy egy személylenni valaki más hánek egy szavazata van, tekintet nélkül a
zában, mint bérlőnek
pénzösszegre, amelyet beletett a szövetlenni a csoport egy
kezetbe. Bár a különböző országok jogtagjának a házában.
szabályai a részleteket különbözőképpen
Ez különösen igaz, ha
szabályozhatják, a szövetkezet jó választás
a házat egy hasonló
olyan csoportok számára, akik szeretnék
értékekkel rendelkező
egyesíteni az erőiket azért, hogy elérjék a
nagyobb szervezet
céljaikat. Mindenképpen érdemes a saját
birtokolja, például laországunkra vonatkozó szabályozásnak
kásszövetkezet, vagy
utánanézni.
etikus befektetéseket
finanszírozó alap. Ez
a megoldás megfelelő
lehet, ha a közösségnek nem áll szándékában
saját házakat építeni/vásárolni.
Azoknak, akik mélyebbre szeretnének ásni
a tulajdonjoggal kapcsolatos részletekbe, javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg az “emphyteusis” avagy “folytonos bérleti szerződés”
fogalmával, ami egy köztes megoldás lehet a
vásárlás és a bérlés között. A tulajdonlással
szinte azonos jogokat biztosít, ugyanakkor
lehetővé teszi néhány alapelv meghatározását,
amelyet minden tulajdonosnak tiszteletben kell
tartania. Ezt a megoldást gyakran választják
együttműködésben egy alapítvánnyal, amely
birtokolja az ingatlant/földterületet, és meghatározza a használattal összefüggő alapelveket
a projekt számára.

Alapszabály
Olyan belső megállapodások sorát létrehozni, melyek a víziót, a missziót és a szervezet stratégiai céljait támogatják, gyakran nagy
kihívást jelentő feladat egy újdonsült közösség
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számára. Általában sok időt és energiát vesz
igénybe, és azt feltételezi, hogy az egyéni
vélemények és motivációk összetalálkozzanak
a kollektív felettes-énben, és végül létrehozzanak egy közös és kölcsönösen támogatott
identitást. Azonban a kihívás itt még nem ér
véget, egy nagyon kiterjedt és megkerülhetetlen tényezővel kell számolnunk, amely a
gondolkodás és értelmezés egy teljesen más
szintjét veszi igénybe: a nemzeti jogszabályokkal. Ezek a jogszabályok arra kényszeríthetik a közösséget, hogy álljanak elő egy - a
szervezet alapszabályaként is ismert - formális
szabályzattal.
Minden államnak megvan a saját jogszabály-gyűjteménye, amely komplex, zavaros és
ellentmondásos (időnként az őrület határáig
az), mindazonáltal szinte minden típusú közösség esetében szabályozza annak szóba jöhető
jogi státuszait. Így a legbölcsebb, amit tehetünk, hogy belenézünk a saját nemzeti jogszabály-gyűjteményünkbe, lehetőleg egy szakértő kíséretében, és világos képet alkotunk a
jog által kijelölt határokról. Különösen fontos
ismerni a büntetéseket, amelyek a különféle
szabálytalanságokra és a különböző érintettek
felelősségére vonatkoznak.
Nem kell minden csoportnak alapszabály,
hiszen az is egy lehetőség, hogy a közösség
“informális” csoportként működik, és ezzel
elkerüli a jogi státuszhoz kapcsolódó nehézségeket és bonyodalmakat. Azonban ez nem
jelenti azt, hogy a közösség (és annak tagjai)
ne lennének felelősek a tetteikért, akár kollektíven, akár egyénileg. Ebben a felállásban a
közösség vezetői kerülhetnek kiszolgáltatott
helyzetbe, anélkül, hogy pontosan tudnák
milyen lehetséges következményekkel kell
számolniuk.
Azoknak a közösségeknek, amelyeknek
van jogi személyisége is, nagyobb esélye van
a tartósabb működésre, mint azoknak, amelyeknek nincsen.
Azon kívül, hogy a közösségnek formális
kereteket szab, a jogi szabályozás szükséges
lehet akkor is, amikor közös területet szeretnénk vásárolni, szállítói, tanácsadói szerződést
kell aláírnunk, vagy ha pénzügyi támogatást
szeretnénk kérni publikus vagy magánszponzoroktól. A jól megírt jogi szabályok fontos elemei lehetnek a csoportidentitásnak,
megerősítve az együvé tartozás érzését. Az
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a döntés például, hogy cég helyett szövetkezetet hozunk létre, azt jelenti, hogy egy szavazatot adunk minden tagnak (tehát a hangsúly
a személyen van), nem pedig egy szavazatot
minden részvénynek (ahol a hangsúly a tőkén
lenne). Így ez a választás a szervezet által vallott értékeket és víziókat tükrözi.
Az alapszabálynak tiszteletben kell tartania a
nemzeti jogszabályokat, és valamilyen mértékig az Európai Uniós előírásokat is. Szintén
tartalmaznia kell a csoport víziójának és missziójának rövidített változatát a dokumentum első
felében (általában “A szervezet célkitűzései”
részben). Részletesen foglalkoznia kell olyan
formális aspektusokkal, melyeknek nagy
hatásuk lesz arra, hogy pontosan mi történik
például konfliktus esetén, továbbá a szavazás
és a döntéshozatal módjának szabályozásával,
a viták formális és informális rendezésének
szabályaival, és a közösségből való kilépés
szabályaival.
Az alapszabály létrehozása nem egyszerű
feladat, mivel a mindennapostól eltérő gondolkodásmódot követel meg. A jogi entitássá
válás jelentős mérföldköve lehet a közös fejlődésnek. Számos fontos kérdés merülhet fel,
beleértve a következőket:
• Hogyan őrizhetjük meg az identitásunkat, és
fordíthatjuk le jogi fogalmakra?
• Milyen kiigazításokat kell megtennünk a szervezetünkben ahhoz, hogy ne kerüljünk konfliktusba
a hatályos jogszabályokkal?
• Hogyan védhetjük meg magunkat és a közösségünket esetleges perektől, anyagi veszteségektől,
adósságoktól és csődtől?
• Hogyan fogja mindez befolyásolni a belső
egyensúlyunkat, és hogyan fog hatni a belső szerepköreinkre?

Formális vagy jogi nézőpontból tekinteni
egy szervezetre nagyon kijózanító és hasznos
tud lenni. Olyan önreflexiós folyamatot indíthat
el, melynek eredményeképpen elkerülhetők
lesznek potenciális jövőbeni, végzetes kimenetelt is magukban rejtő problémák.
A különböző “nyelvek” ismerete, beleértve
a helyi önkormányzat és az országunk kormányának hivatalos nyelvét, megerősíti és rugalmasabbá teheti a közösséget.

Gazdasági szervezet
Minden közösségnek meg kell egyeznie az
alapvető kötelességekről és jogokról, amelyek
a projekt minden résztvevőjére kiterjednek.
Ennek egy fontos aspektusa a projekt gazdasági vetületeinek szabályozása.
Mindenkinek ugyanakkora összeget kell
befizetnie? Vagy lehet különböző a befizetett
összeg a területhasználat mértékétől függően?
Esetleg attól tegyük függővé a hozzájárulás
mértékét, hogy kinek mennyi pénzügyi erőforrás áll rendelkezésre? Mi a helyzet a kis
összegű nyugdíjjal rendelkező idősekkel? Mi
a helyzet a gyerekekkel? Ezek nagyon fontos
kérdések, amelyekről a projekt tervezési szakaszában kell dönteni.
A legtöbb ember, aki fenntartható közösségi projektekben vesz részt, azonosul azokkal
az értékekkel, mely szerint fontos a szolidaritás és a kevesebb pénzügyi erőforrással rendelkező társak bevonása. Amikor a gazdasági
aspektusokkal foglalkozunk, át kell ültetnünk
ezeket az értékeket a gyakorlatba. Ez egy nagyon jelentős mozzanata a tervezésnek. Fontos, hogy kellő időt szánjunk a pénzügyekkel
kapcsolatos értékek és hitrendszerek felderítésére. Ez egy szélsőségesen érzelmi kérdés,
és nagy hatással van a közösségi identitásra.
Amikor gazdasági kérdésekkel foglalkozunk,
nagyon hasznosak lehetnek a mély megosztás
módszerei az érzelmeink feltérképezésére és
kifejezésére, ahelyett, hogy pusztán csak szervezeti szinten beszélnénk ezekről.
A fenntartható közösségi projektek számos különböző megoldást alkottak már meg
a gazdasági szerveződés kérdését illetően.
Egyes közösségek úgy segítettek a pénzügyi
egyenlőtlenségeken, hogy tagjaik megosztották egymással a jövedelmüket, és minden
tőkéjüket a projekt fejlesztésére fordították.
Ez sokak számára túlságosan is szélsőséges
megoldásnak tűnhet, de ezeknek a közösségeknek bevált ez a módszer, sőt gyakran úgy
látják, hogy könnyebb, mint bármilyen más
megoldás. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok
a közösségek, amelyek még a közösségalapítás kezdeti fázisában megegyeznek a jövedelem megosztásában, gyakran lesznek sikeresek, és utólag is elégedettek azzal, hogy ezt
az utat választották. Számos más közösség,
amelyek nem mertek ebbe belevágni, és in-

kább a “megosztott gazdaság” elvét követték,
azzal szembesültek, hogy az általuk választott
megoldás extrém bonyolult, és aligha vezet
egy valóban megosztott gazdasághoz.
Azokban a közösségekben, ahol nem
szerették volna teljesen megosztani a jövedelmüket, a következő módokat találták ki a
pénzügyeik megszervezésére:
• A tagok a havi jövedelmük bizonyos százalékát
fizetik be bérleti díjként, illetve közös költségre,
ennivalóra stb, fix összeg, vagy területhasználaton
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alapuló összeg helyett.
• A gyerekekkel kapcsolatos minden kiadást a
közösség egésze áll.
• Szolidaritási alapot hoznak létre a közösségen
belül (az erre vonatkozó példát lásd alább).
• A tagok kamatmentes kölcsönöket vagy támogatásokat adnak egymásnak a gazdasági egyenlőtlenségek informális úton való kiegyenlítésére.

Hierarchia és vezetés
Mindennapi életünkben a kapcsolatainkat
és a szociális ingereket jellemzően a szociális
kontextus függvényében éljük meg. Amikor
közösségben élünk és dolgozunk, ezek a
hatások még inkább felerősödnek, és a létező
legmélyebb szinten vannak hatással a viselkedésünkre és az érzelmeinkre. Miért várunk Mr.
Greenre minden megbeszélésen, még akkor
is, ha minden alkalommal elkésik? És miért
nem vesszük észre, illetve miért nem írjuk fel a
táblára és a jegyzőkönyvbe Mrs. White észrevételeit? Bizonyos emberek jelenlétében miért
vagyunk idegesek és miért félünk elmondani a
véleményünket?
Arnold Mindell amerikai terapeuta és tanár,
a folyamatorientált pszichológia, más néven
Process Work alapítója mutatott rá a minket
befolyásoló mindig jelenlévő és nagyon erőteljes társas dinamikákra. Ezek hatással vannak
a csoportban kialakuló hierarchiára és privilégiumokra is, tehát olyan dolgokra, amelyeket
jó eséllyel találunk kevéssé vonzónak, sőt
egyenesen visszataszítónak. A közösségekben jellemzően visszautasítjuk a hierarchikus
társadalom eszméjét, és egyenlőségre és méltányosságra törekszünk. Azonban ne legyünk
naivak ezügyben, mert az nagyon sok frusztrációnkba és destruktív konfliktusba kerülhet.
Mindell a privilégiumot az elérhető választási
lehetőségek összességeként definiálja, például
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az egy privilégium, ha szabad akaratunkból választhatunk. Mindig, amikor választunk valamit,
élünk ezzel a lehetőséggel, azaz használjuk a
privilégiumunkat. Ebből következően a hierarchia úgy határozható meg, mint a privilégiumok
összessége, amellyel egy adott kontextusban
rendelkezünk. Minél több lehetőségünk van,
annál magasabban helyezkedünk el a hierarchiában. A hierarchiában magasan elhelyezkedni
(vagy magasra törni) gyakran izgalmas és csábító, míg a hierachia alján lenni nagyon frusztráló
és lehangoló lehet.
Mindell szerint a hierachiában elfoglalt
helyünk számos tényezőtől függ, egyebek
mellett a születésünktől, szociális státuszunktól,
nemzetiségünktől, személyes képességeinktől,
pszichés stabilitásunktól, spirituális kapcsolódásainktól. Bizonyos tényezők befolyásoló ereje
persze nyilvánvalóbb, mint másoké, de ezzel
együtt, mindegyik kapcsolatban van azzal, hogy
mára kivé váltunk. Vannak, amelyek változóak
és idővel módosulhatnak. Mások megváltoztathatatlanok, amikkel csupán annyit tehetünk,
hogy elfogadjuk őket, mint adottságokat.
Ha kizárólag azokat a különböző helyzeteket vesszük alapul, melyekben létezünk, a
hierarchiában elfoglalt helyünk változik attól
függően, hogy kik vesznek körül bennünket
adott időben és helyen. Mivel eredendően
társas lények vagyunk, hozzá vagyunk szokva
ahhoz, hogy a társas körülmények változása
esetén helyet (vagy hierarchiában elfoglalt
helyet) változtassunk. Fontos, hogy tudasítsuk
ezt az erőteljes dinamikát.
Miközben azon fáradozunk, hogy hosszú
életű, egészséges és gondoskodó közösségeket hozzunk létre, ébernek és tudatosnak kell
lennünk a hierarchiával kapcsolatban, annak
érdekében, hogy képesek legyünk helyesen
értelmezni a feszültségeket, és megelőzni a
lehetséges konfliktusokat.
A közösségek jellemzően egyenlőségre
törekszenek, amit a tagok általában fontos
értéknek tartanak. Ugyanakkor, ha ennek az
értéknek a tisztelete oda vezet, hogy figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a hierarchia
minden emberi kapcsolatban szerepet játszik,
az összességében ront a helyzetünkön és nem
javít. Ha a hierarchiában elfoglalt helyünkkel jól
bánunk, sokat adhatunk a közösségünknek és
végső soron magunknak is. A felhalmozódott,
ki nem fejezett feszültségek haraggá, nehez-
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teléssé és keserűséggé sűrűsödnek, amelyek
támadásokba, sőt akár forradalomba is torkollhatnak, ahogy arra számos példát láttunk már
a történelemben. A történelem pedig e tekintetben nem jó tanítómester, a dráma sajnos
ismétli önmagát.
Megérteni a hierarchiát és annak hatásait
olyan, mint feltenni egy olyan új szemüveget,
ami hirtelen segít körvonalazni az eddig ködös, érthetetlen és kényelmetlen súrlódások
lényegét. Bizonyosan nem ez az egyetlen dinamika, amely társas környezetben szerepet
játszik, de ez az, ami minden, emberek közötti
interakcióra hatást gyakorol. A hierarchia
jelentősége nem hagyható figyelmen kívül, és
nem lebecsülhető.
Ha a hierarchia nem tabu, hanem inkább
olyasmi, amivel a közösség tagjai egyöntetűen foglalkozni szeretnének, akkor lehetőség
nyílik arra, hogy tudatosan kezeljük. Természetes, hogy egy, a közösségben több éve
élő, nagy felelősséget vállaló személynek
nagyobb befolyása lesz, mint olyasvalakinek,
aki csak most csatlakozott a közösséghez. Ha
erre reflektálunk, és kijelöljük a módját a hierarchia megváltoztatásának (több felelősség
vállalásán keresztül), ahelyett, hogy tudomást
sem veszünk a hierarchia létezéséről, sokkal
inkább hozzájárulunk egy egyenlőbb társadalom létrejöttéhez.
Szorosan kapcsolódik ehhez a vezetés
jelensége, amelynek szükségességét egyenlőségre törekvő közösségekben szintén tagadni
szokás. A vezetés akkor is történik, ha nem
definiáljuk. Mindig lesznek, akik azt mondják:
“Igen, meg tudjuk tenni!”, és elkezdik megtenni, míg mások nem vállalják a kezdeményező szerepet. Felszabadító ereje van annak,
ha ezeket az implicit szerepeket explicitté
tesszük. Azok az emberek, akiknek nyíltan
kimondott és vállalt szerepük van, képesek
visszajelzéseket fogadni a munkájukról. Az
ilyen szerep visszavonható, ha az azt betöltő
személy nem a közösség javáért dolgozik. Az
informális vezetői szerepekkel ezzel szemben
sokkal nehezebb bármit is kezdeni.
Vannak olyan esetek is, amikor a legjobb
döntés az, ha a leginkább hozzáértő és leginkább tapasztalt személyt kérjük fel a vezetésre,
aki olyan döntéseket is meghozhat, amelyeket
nem vitat meg a közösség tagjaival. Képzeljük
el, ha építész vagy kivitelező nélkül építenén

házat, valószínűleg nem eredményezne stabil,
sőt még csak szép építményt sem.
A vezető szerep felvállalására tekintsünk
a közösségért végzett szolgálatként. Egy jó
vezető mindig a közösség érdekeit és tagjait
szolgálja. A tagok kapacitását figyelembe véve
a kompetenciáikhoz és a lehetőségeikhez
mérten feladatokat ad nekik. Egy ilyen vezető
saját felelősségének tartja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben mindenki a készségeinek és lehetőségeinek a legjavát adhatja.
Az új tagoknak fontos megadni a lehetőséget, hogy fejleszthessék a vezetői készségeiket, és az egyre növekvő felelősségvállalás útján emelkedhessenek a ranglétrán. Jó
módszer lehet erre például olyan közösségen
belüli csoportok megalkotása, ahol szakemberek és a közösség ügyeit jól ismerők dolgoznak együtt.
Sok közösség a “mindenki által vezetett
közösség” szeretne lenni. Az ilyen közösség
tipikusan nem hierarchikus szerveződésű, ahol
csak néhány vezető van. Nem alulstrukturált,
egalitariánus entitás, hanem inkább egy olyan
szervezet, amelyben mindenki a helyén van,
és azokban az ügyekben vállal vezető szerepet és felelősséget, amelyek fontosak számára, és amelyekben kompetens. Annak, aki
legalább egy ügyben vezető szerepben van,
sokkal könnyebb elfogadnia, hogy más területen másoknak van vezető szerepük.
Részletesebb magyarázatért, és csoportos
gyakorlatokért keresd fel a “Források” részt a
CLIPS weboldalon (http://clips.gen-europe.org/).

lehetőségekről. Sokat segít, ha minden személy
őszintén beszámol a többieknek arról, hogy milyen
képességekkel rendelkezik, mi az, ami igazán
lelkesíti, és miben szeretne fejlődni a jövőben, akár
gyakorlás vagy képzések árán is. Ebben a folyamatban minden közösségi tagnak részt kell vennie, és
érdemes időről időre megismételni, hogy lássuk, a
vágyak teljesültek-e, vagy sem.
• A teendők sürgősség szerinti rangsorolása:
hozzunk létre egy munkacsoportot, amely
összegyűjti az adott időkereten belül elvégzendő feladatokat, ( jellemzően rövid-, középés hosszútávon), összhangban a korábban
kidolgozott vízióval, misszióval és stratégiai
célokkal. A célkitűzések megvalósításához
szükséges feladatok listája a gyakorlati teendőkre tereli a fókuszt, ami az elméleti megalapozás után új szintre emeli a projektet.
• A képességek, vágyak és szükségletek ös�szehangolása: végül vessük össze a két fenti
listát, és nézzük meg, hogy a tagok természetes módon vonzódnak-e egy vagy akár több
feladathoz, akár egyénileg, akár munkacsoport szinten. Ezt megtehetjük egy egyszerű
találkozón, de játék, vagy képzés keretein
belül is, úgy, hogy a két szint (a “mit tudok
tenni” - “mit szeretnék tenni”) áthidalása mind
az egyének, mind a közösség megelégedésére szolgáljon. Szakértőkkel és segítőkkel
kiegészült munkacsoport alakítása egy klas�szikus peer-to-peer tanulási eszköz, amely,
miközben válaszol a projekt szükségleteire,
kötelékeket is teremt a közösségben, és azon
kívül.

Projektmenedzsment, a munka delegálása és feladattal való
megbízás

lítése: Újabb kényes kérdés, hogy kit és miért

Ahhoz, hogy a munkánk gyümölcsöző
legyen, a belső munkaszervezést átlátható és
részvételi projektmenedzseri folyamat kell,
hogy támogassa. Ez különösen a közösségszervezés korai szakaszában fontos, amikor nagyon
sok a tennivaló és számos döntés születik, hogy
az álmainkat megvalósítsuk, és továbblendítsük
a dolgokat. Ez szorosan összefüggő és ismétlődő lépések sorozatán keresztül tud megtörténni. E lépések a következők:
• A források felbecslése: Készítsünk felmérést
a közösségen belül megtalálható kompetenciákról,
szakmákról és személyes vágyakról, ami alapján valós képet kaphatunk a közösségben rejlő
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• Az elvégzett munka elszámolása és kiegyen-

fizessünk meg? A döntően önkéntes alapon
végzett munka rendben van a kezdetekkor, de
ez nem tarthat örökké. Vannak olyan közösségek, amelyek minden, a tagok által végzett
munkát azonos mértékben fizetnek meg,
legyen szó gazdálkodásról, építésről, főzésről
vagy könyvelésről. Más közösségek megegyezés szerint, határok között különbséget
tesznek a fizetség mértékében, megint mások a piaci árakra hagyatkoznak, és az egyes
kompetenciákat ez alapján fizetik meg. Ebben
nincs jó vagy rossz választás. Ennek kapcsán
gyakran alakulnak ki parázs viták, melyek a
közösség meggyőződésének lényegét érintik,
azt a társadalmi-politikai hozzáállást, amelyet a
közösség támogatni szeretne.
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• A feladatok kiszervezése/külsősök bevonása:
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miután végigmentünk a fenti fázisokon, felfedezhetjük - nagyon helyesen -, hogy a belső erőforrásaink nem fednek le néhány alapvető kompetenciát. Ezen a ponton szükségessé válhat, hogy
közösen elfogadott feltételek mentén kiszervezzük ezeknek a feladatoknak az elvégzését. A feltételek azért fontosak, hogy elkerüljük a nepotizmust1 és a részrehajlást. Ha a közösségünk körül
van egy támogatói kör, az kibővíti az elérhető
erőforrásokat, és a lehetséges jelentkezők
számát, akik között sokan akár önkéntesen is
szívesen segítenek nekünk. Sokan vannak olyanok, akiknek csak munkaidőn kívül van lehetősége csatlakozni egy közösséghez, de örömmel
veszik, ha “tiszteletbeli” tagként részt vehetnek,
és hozzájárulhatnak a közösség sikeréhez. Vonjuk be és becsüljük meg őket, legyünk hálásak,
építsünk ki annyi hidat a potenciális támogatóink
felé, amennyit csak tudunk. Ez nem csak a közösségi szükségletek szempontjából fog megtérülni, hanem egyben kiterjeszti a szolidaritás és a
megosztás kultúráját a közösség körül.
Időről időre össze hívjunk össze egy megbeszélést, hogy képet kapjunk az előrehaladásról, a tagok elégedettségének mértékéről
és az eredményeinkről. Bizonyos fokú mozgás, változás a munkacsoportokon belül nem
csak normális, de egészséges is, addig, amíg
a szerepek világosak maradnak, és a feladatokat elvégzi a munkacsoport. A szociokrácia
egy jól átgondolt modellt kínál a hatékony és
dinamikus munkaszervezésre, amely segít
optimálisan kiaknázni a rendelkezésünkre
álló készségeket, létrehozni a kívánt eredményeket és megteremteni az ehhez szükséges
kommunikáció feltételeit.
Az, hogy megtaláljuk a helyünket a közösségben, a személyes jóllét és megelégedettség egyik legfontosabb feltétele. Az egyéni
boldogság pedig jó alapot teremt a közösségek számára a hosszútávú működésre.

Visszajelzés
Minden élő organizmus számára életbevágóan fontos a visszajelzések integrációja.
A visszajelzés lehetőséget teremt arra, hogy
1 A nepotizmus a hatalmi pozíciók (és a vele járó előnyök:
vagyon, befolyás stb.) olyan elosztása, mikor a döntéshozók
a rokonaikat, barátaikat részesítik előnyben az alkalmasabb,
felkészültebb jelentkezőkkel szemben. A szó a latin nepos
szóból ered, melynek jelentése „unokaöcs” vagy „unokatestvér”.
“ (Wikipédia)
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reflektáljunk, alkalmazkodjunk a környezetünkhöz, és hogy tanuljunk.
Visszacsatolási hurkok létrehozásával
minden szociokratikus szervezet tervezésénél
számolnunk kell. Minden döntésünk egyben
a visszajelzések feldolgozására is kötelez:
“Mikor fogjuk ellenőrizni, hogy az elérni kívánt
következményeket elértük-e, és mikor fogunk
módosítani a döntésen, amennyiben szükséges?” Ugyanakkor, nem feltétlenül kell a szociokrácia módszerét alkalmaznunk azért, hogy
integráljuk a visszajelzéseket.
Visszajelzést különböző szinteken kaphatunk:
• Személyes szinten: hozzunk létre olyan
tereket, amelyekben biztonságosan adhatunk visszajelzést egymásnak, és ezáltal jobb
rálátást kapunk arra, ahogyan mások észlelnek
bennünket
• A szerepek szintjén: nagyon hasznos, ha
tudunk egymásnak visszajelzést adni arról,
hogy a közösségben definiált szerepeinkben
hogyan fejlődünk; ez általában csak akkor
történik meg, ha valami nagyon rosszul, vagy
elképesztően jól megy; pedig, a legnagyobb
tér a tanulásra a kettő között van - ott, ahol
általában nem szánunk időt arra, hogy visszajelzést adjunk
• Döntéseken keresztül: egy elég egyértelmű módja a projektvezetés tökéletesítésének
az, ha bizonyos idő után ellenőrizzük, hogy
a döntéseink az elvárt következményekhez
vezettek-e
• Szolgáltatások szintjén: a fogyasztói vis�szajelzések hasznos forrásai a szolgáltatásaink
fejlesztésének.

Struktúra – összegzés
A struktúra több szempontból is a legösszetettebb rétege egy jól működő közösségnek.
Létrehozása és fenntartása a stratégiai gondolkodás és a türelem magas szintjét követeli
meg. Minél nagyobb a közösség, annál nagyobb szükség van az irányításra, döntéshozatalra, alapszabályra, projektmenedzsmentre,
gazdasági szervezetre, stb. Mindezeknek
viszont van egy nagyon hasznos funkciójuk:
megvédenek a túl sok és szükségtelen, romboló hatású stressztől.

A GYAKORLAT
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Főbb gondolatok:
•

A projekt a gyakorlatban kel életre, az elméletben meghatározott szándékok, tervek, célok, amelyek megvalósítására a közösség törekszik, végre láthatóvá válnak.

•

A siker attól függ, hogy a gyakorlat a másik négy réteghez megfelelően kapcsolódik-e: a személyes, a közösségi, a szándék és a struktúra rétegeiben előforduló
hibák problémákat okozhatnak a gyakorlatban, ahogyan a félrecsúszó megvalósítás is visszahat a másik négy rétegre, és ezzel zavart, diszfunkciót okoz.

•

A rétegek közötti megfelelő koherenciát az teremti meg, ha tudjuk, hogy a cselekvéssel pontosan milyen hatást akarunk elérni.

•

A közösség összetartó ereje leginkább a közös gyakorlatokból ered, mint például
a közös étkezések, a közös munka, az egymással megosztott napi rutinok, hiszen
ezáltal teremtődik meg a közös élet “ritmusa” és “mintázata”.

Á

ttekintés

Amikor közösség alapítást
tervezünk, fontos, hogy a mindennapi élet részleteire is kellő
figyelmet fordítsunk. A napi
rutinok, például az ételeink,
a munkánk, az erőforrások használatának
mikéntje a csoport világnézetéről, szándékairól és víziójáról árulkodnak. Ha sikerül ezeket
tudatosan alakítani, az stabilizálhatja a közösséget azáltal, hogy fenntartja - vagy akár meg
is erősíti - a közösségi szándékot.
Esetenként bizonyos gyakorlatok nem
állnak teljes összhangban az egyén vagy akár
a teljes közösség értékeivel. Ez akkor fordulhat elő például, ha a közösség megegyezett
ugyan a vízióban és a szándékban, de a folya-

mat, ami a szükséges attitűdök és készségek
elsajátításán keresztül a megegyezés tartalmának finomhangolásához vezet, még nincs
teljesen kidolgozva. Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy miért nem csináljuk annyira jól, mint
amennyire jól akarjuk csinálni? Ez egyrészt
konfliktusok és személyes frusztráció forrása
lehet, másrészt viszont jó lehetőség arra, hogy
kifejezzük a kölcsönös támogatásunkat egymás iránt és megerősítsük a csoportkohéziót.
A világmegváltó kezdeményezéseknek
általában vannak vakfoltjai. Ezek a vakfoltok
akkor válnak láthatóvá, amikor valami zavar
keletkezik, vagy kihívással találjuk magunkat
szemben, például ha a közös megbeszéléseket nem tudjuk időben elkezdeni, mert mindig
késik valaki, vagy ha nincs egyetértés abban,
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hogy hozhatók-e állatok a közösségbe, és,
hogy hogyan kezeljük ezeket az állatokat a
közös tereinkben, vagy ha netán alkoholproblémák, vagy éles véleménykülönbségek kerülnek
felszínre. Az élet közös megváltoztatása, vagy
újratervezése ilyen esetekben aligha elvárható,
ha a kezdeti szándékok és a közösségi élettel
kapcsolatos alapvető feltételezések nincsenek
megfelelően körüljárva.
Amikor egyének összefognak és közösség
alapításba kezdenek, bizonyos napi gyakorlatok, amiket eddig egyénileg, otthon végeztek,
közössé válnak. A következőkben néhány
példán keresztül illusztráljuk, hogy hogyan
lehet az egyéni, a közösségi, a szándékbeli
és a struktúrabeli rétegek közötti koherenciát
megteremteni, így reményeink szerint a közöttük fennálló kölcsönös kapcsolatok is láthatóvá válnak majd.
A GAIA Oktatási kerék modellje alapján
négy példát választottunk, mindegyik egy-egy
dimenzióra fókuszál:
Szociális – a közös vacsorák példája
Kulturális – a tudatosság pillanatainak példája
Ökológiai – a komposzt wc példája
Gazdasági – az autómegosztás példája

Az ökofalvaknak nagy tapasztalata van
a fenti témákban. Ezekről részben a CLIPS
weboldalon lehet többet olvasni (http://clips.
gen-europe.org/). Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a gyakorlat mennyire szorosan
kapcsolódik a CLIPS modell négy rétegéhez
(személyes, közösségi, szándék, struktúra).

Első példa: közös étkezések
A közös étkezés számos közösségben (pl.
ökofalvak és cohousing mozgalmak, közösségi kertek és átalakuló közösségek) bevett
gyakorlat. Változó, hogy ez minden étkezésre
igaz, vagy alkalmankénti közös étkezést jelent,
heti vagy havi rendszerességgel. A közös
étkezések rendszerének kialakítása kiváló
terepe lehet a kísérletezésnek és az alkalmazkodásnak, mivel ezen a téren nem könnyű
olyan rendszeres gyakorlatot kialakítani, ami
mindenkinek egyaránt megfelel. Így a közös
étkezések rendszerének megtervezése remek
lehetőséget nyújt az ún. co-creation folyamat
kipróbálására, melynek lényege, hogy végül
egy mindenki számára elfogadható megoldás

GEN-EUROPE 2017

szülessen. Sőt, jó alkalom lehet más közösségek hasonló gyakorlatainak megismerésére is.
Mi legtöbbször szorosan együttélő közösségekben gondolkodunk, de kétségtelenül más
típusú közösségekben is jellemzők lehetnek a
közös étkezések rendszeres találkozók alkalmával, vagy egyéb különleges alkalmakon,
ahol ugyanúgy alkalmazhatók az alább ismertetett koncepciók és dinamikák.
Az egyénre gyakorolt hatás

A közös étkezés hagyományosan a családok napi rutinjának képezik részét. Egy
ökofaluban ezzel szemben gyakori, hogy a
közösség minden tagja együtt étkezik, így
mindenki bebocsátást nyer abba a meghitt
térbe, ami korábban kizárólag a család tagjai
számára volt fenntartva. Azoknál, akik viszont
család híján, korábban nem osztották meg a
napi étkezéseiket másokkal, a közös étkezésre való igény összemosódhat a közösség
iránti vággyal, ami vélhetően az egyik fő oka
volt a közösséghez való csatlakozásuknak. A
közös étkezéseket természetesen a közösségben élő családok is kedvelhetik, mivel ezek a
család felnőttjeinek és gyerekeinek a kapcsolatait egyaránt gazdagítják, emellett viszont
szükségük lehet az intimitás megőrzésére is,
különösen egy olyan élethelyzetben, melyben
a közösség részben elfoglalja a privát időtöltés
számára fenntartott tereket is.
Tiszteletben tartva tehát az egyének és a
családok igényét a saját tereik megőrzésére, egyes közösségekben olyan napokra is
szükség lehet, amikor nincs közös étkezés.
Ezt akár úgy valósítjuk meg, hogy lehetőséget
biztosítunk arra, hogy a tagok a közös étkezésre szánt ételt hazavigyék, akár máshogy,
lényeges, hogy úgy tegyük, hogy közben
figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket
és vágyakat. Vegyük számításba az ételallergiákat, és a személyes preferenciákat is, mint
például azt, hogy valaki csendben szeret enni,
mások megáldják az ételt, vagy a nyers ételeket kedvelik, megint mások szeretnék beilleszteni a húst a fenntartható életmódba, vagy
kerülik a glutén vagy a cukor fogyasztását stb.
Az étkezési kultúra sokszínűsége megkívánja
tehát az ügyes egyensúlyozást és a kompromisszumokat.

Közösségre gyakorolt hatás

Az étel iránti igény univerzális. A közös étkezéseknek éppen ezért nagyon erős közösségépítő hatása van, mert kivétel nélkül mindenki
be tud vonódni. A közös étkezések jó alkalmat
teremtenek informális beszélgetésekre, ami különösen azoknak lehet segítség, akik egyébként
nehezebben kommunikálnak, vagy ritkábban
találkoznak és beszélnek egymással. A közös
étkezések így tudják szolgálni a kapcsolatok építését és fennmaradását. A cselekvésre fókuszáló
közösségeknek jó lehetőség a gyakorlásra az is,
ha a tagok egymásnak készítik és szolgálják fel
az ételt, mivel ezek a teendők megkövetelik az
együttműködést, és a folyamatos párbeszédet.
A közös étkezések kiváló belépési pontot
jelentenek az újonnan érkezőknek, vendégeknek
és önkénteseknek is, mert sokszor itt születnek
meg az új tervek, alakulnak kapcsolatok. A közösség összetartásának ily módon történő fejlesztése elterjedt napi rutin, számos közösségben
alapvető fontosságú.
A szándék és a gyakorlat összefüggései

Az az elhatározás, miszerint közösen fogunk
étkezni, egyszerre ered praktikus/ökologikus
megfontolásból és a közösségépítés iránti
igényből. Az étel közös elkészítése építi a közösséget, és lehetőségat ad az összeszokásra.
Emellett, ha nem főz mindenki külön-külön a
saját háztartásában, és ezzel csökken az élelmiszerhulladék mennyisége és a felhasznált energia, az ökológiai előnyökkel is jár, ami szintén
érv lehet egy közös étkezési rendszer kialakítása mellett. Ráadásul a feladatok megosztása
révén szabadidőt is teremtünk, hiszen nem kell
minden háztartásban külön-külön időt fordítani a
bevásárlásra, főzésre és mosogatásra.
Az étkezések előtti közös hálaadás annak
a kifejezése, hogy értékeljük az élelmünket
megtermelő rendszereket, valamint a kiváltságot, hogy van mit ennünk, és hogy mindezt meg
is oszthatjuk a közösséggel. Egyben arról is
szól ez a szokás, hogy megerősítsük a vágyat a
bolygóval és az embertársainkkal való újrakapcsolódásra. Ezek a gondolatok meglehetősen
elterjedtek az öko-közösségekben. Ezzel együtt,
előfordulhat, hogy egyes tagok kényelmetlennek érzik a közös étkezéseket és az étel megáldásának spirituális gyakorlatát. Ennek elkerülése
érdekében egyes közösségek lazábban, kevésbé szertartásosan fejezik ki hálájukat.

A struktúra és a gyakorlat összefüggései

A közös étkezési rendszerek megtervezését gyakran olyanok vállalják magukra,
akik szeretnek jól működő struktúrákat alkotni. Ökofalvakban különösen megszokott
dolog a közös étkezési rend. Szinte minden
ökofalunak van kiépített struktúrája a közös
étkezésekre vonatkozóan. Ezek a struktúrák
foglakoznak a konyhai munkát végző munkacsoportok megszervezésével, kezelik a pénzügyi vonatkozásokat, foglalkoznak a kiadások
és fizetések megtérítésével, kitérnek arra,
hogy hogyan tudnak a tagok feliratkozni az
étkezésekre, vagy épp jelezni, ha nem tudnak/
akarnak részt venni, és meghatározzák, hogy
havonta, vagy minden egyes étkezés után
külön-külön fizetnek-e a résztvevők. Kitérnek
a méltányosság kérdésére is, például a betegeket vagy időseket felmenthetik a gyakorlati
feladatokban való részvétel
alól.
A struktúra idővel változik a közösség változó
igényeinek függvényében.
A közösen elköltött étkezések száma változhat az
évszaktól függően, lehetnek olyan alkalmak, amikor
csak egyes kisebb csoportok étkeznek együtt, vagy
olyanok, amikor vendégek
is csatlakoznak.
Összességében tehát,
a közös étkezések gyakorlata, a GAIA minden fenntarthatósági dimenziójának
megfelel, hozzájárul a közösségi érzés megerősítéséhez (szociális), csökkenti
az élelmiszerhulladékot
Közös ebéd Nyimben
és támogatja a megosztott
erőforrás-használatot (ökológiai), kifejezi a közösségi
szándék egy vetületét (kultúra/világnézet) és
nem utolsósorban időt és pénzt takarít meg a
tagok számára (gazdasági).
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Második példa: a beköszönő
körök és a tudatosság pillanatai
Ez a példa a skóciai “Findhorn Alapítvány és
Közösségből” származik.
A Findhorn Alapítvány és Közösség tagjai
minden munkanapot és megbeszélést egy
rövid meditációval és beköszönő körrel indítanak. Mielőtt nekilátnak a munkájuknak, a
csoport tagjai körbeülnek, és néhány percet
teljes csöndben töltenek, befelé figyelnek, és
tudatosítják magukban a pillanatnyi érzeteket,
érzéseket, a közös munkájuk magasabb rendű
céljaihoz való kapcsolódásának mibenlétét,
illetve ráhangolódnak a jelenre, a közösségre,
amellyel éppen együtt
vannak, és a küszöbönálló feladatokra.
Ezt követően, minden
csoporttag röviden
megosztja a többiekkel, hogy hogy van,
és olykor a tervezett
A tudatosság pillanatai, Findhorn
munkáról is szólnak
fotó: Manja Vrenko
pár szót, arról, hogy
kivel, hogyan fogják
azt végrehajtani. Amikor minden csoporttag
beköszönt, elkezdődik a munka. A meditáció és
a beköszönő kör hossza az éppen jelenlévők
szükségleteitől függ, lehet három perc vagy
akár fél óra is.
Ezt a gyakorlatot két részre lehet bontani,
amiket külön-külön is alkalmazhatunk a következők szerint.
Légy csendben egy percre, mielőtt bármilyen tevékenységbe belekezdesz. Koncentráld
a figyelmedet a jelen pillanatra, és tudatosítsd a
belső állapotodat, mind fizikailag, mind érzelmileg, mind mentálisan. Segít, ha becsukod
a szemed. Használd az érzékeidet arra, hogy
tudatossá válj a körülötted lévőkre, az egyéni
és közös szándékotokra, hogy valóban azzal
foglalkozz, amit csinálsz, egyénileg és együttesen is. Használjatok valamilyen egyezményes
jelet, ami jelzi az elcsendesülés végét. Ez lehet
egy csengő, egy hang, egy kézszorítás, stb. Beállíthattok valamilyen időzítőt is, aszerint, hogy
előzetesen mennyi időt éreztek elegendőnek.
Köszönjetek be úgy, hogy röviden megosztjátok a csoporttal, hogy hogy érzitek magatokat
az adott pillanatban. Ez általában szavakkal
történik, de lehet akár egy mozdulat, egy arc-
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kifejezés, egy hang is. Törekedjetek rá, hogy a
teljes figyelmeteket a többiek beköszönésére
irányítsátok. A beköszönő kör adjon egy teljes
képet a csoport pillanatnyi állapotáról
Az egyénre gyakorolt hatás

A tudatosság elmélyítése és a beköszönő
körök beolvasztása a napi rutinba lehetőséget
teremt a közösség tagjai számára, hogy szünetet tartsanak, reflektáljanak, kapcsolódjanak
ahhoz a szándékhoz és tervhez, aminek a
megvalósításán dolgoznak éppen, és megos�szák belső állapotukat a többiekkel. Ez minden
résztvevőnek hasznos, hiszen segít a saját és
mások szükségleteinek és érzelmeinek a megértésében is. Ezen felül építi a bizalmat, fejleszti
az empátiát, lehetővé teszi a többiek szerteágazó igényeinek, és tapasztalatainak a megértését. A növekvő tudatosság összességében
támogatja a közösséget abban, hogy a közös
munka során minden egyes egyénnel, egymással, a csoporttal magával, és a megvalósítandó
projekttel egyidejűleg tudjanak törődni.
Ugyanakkor nem mindenki számára magától
értetődő és egyszerű, hogy ebben a gyakorlatban részt vegyen. Előfordulhat például, hogy
valaki ahhoz van szokva, hogy a hatékony
munkához el kell nyomnia az érzéseit. Másoknak meggyőződése lehet, hogy belső érzelmi
életük feltárása támadás vagy gúny tárgyává
fogja őket tenni. Megint másoknak nehezére
eshet, hogy anélkül figyeljenek oda a többiek
beköszönésére, hogy közben magukra vennék
az elhangzottakat. És lehet olyan résztvevő is,
aki ezt az egészet időpocsékolásnak gondolja,
aki szerint a csoportnak inkább a munkával
kellene törődnie.
A hatékonyság fontosabb, mint a személyes kapcsolatok ápolása? Ha a reflexióval és a
személyes megosztással is töltünk időt, az segít
a munkában, vagy inkább hátráltat? Csak akkor
vagyunk elfogadhatóak mások számára, ha a
makulátlan felszínt mutatjuk, vagy meg fog nőni
az önértékelésünk azáltal, hogy őszintén megnyílunk mások felé? Ezek a kérdések nagyban
befolyásolják azt, hogy hogyan értékeljük, és
végül magunkévá tesszük-e a tudatosság és a
beköszönő körök gyakorlatát. Mindez közvetlenül hat a közösség kollektív hiedelmeire és
feltételezéseire is.

A közösségre gyakorolt hatás

A tudatosság és a beköszönő körök alkalmat adnak a kommunikációs készségek gyakorlására, miközben erősítik a közösségben
az összetartozás érzését. A tudatos jelenlét
és a nyílt kommunikáció képes előre jelezni
a csoporton belüli elégedetlenségeket, vagy
konfliktusokat, amikre ezek hiányában jóval
később derülne csak fény. A beköszönő kör
azért is jó, mert általa a jó hírekről hamarabb
értesülünk, mintha csak a rendes találkozókon
hallanánk róluk először, és azokat így együtt
tudjuk ünnepelni. Azáltal, hogy közös rutint
alakítunk ki, erősítjük a közös identitást és
hozzájárulunk a közösség belső kultúrájának a
kialakításához, amivel végső soron megintcsak
az együvé tartozás és a foytonosság érzetét
növeljük.
A szándék és a gyakorlat összefüggései

A tudatos jelenlét és a beköszönő körök
pillanataira úgy is lehet tekinteni, mint mindennapi rítusokra. Mint minden ilyen, ezek is
kvázi törvénybe iktatják, átültetik a gyakorlatba
a közösen vallott világnézetet és megalkotott
víziót, és folyamatosan emlékeztetnek ezekre.
Megerősítik például azt a közös szándékot,
ami egy olyan közösségi kultúra megteremtésére irányul, ahol mindenki értékes és
mindenkit szívesen látnak, ahol az átlátható
kommunikációt és a hatékony együttműködést
a közösségépítés és a személyes növekedés
kulcsának tartják, és ahol bátorítják azt, hogy
az egyéni és a kollektív szándékokat újra és
újra szavakba öntsék a résztvevők.
A struktúra és a gyakorlat összefüggései

Vannak közösségek, ahol a jelenlét tudatosítása és a beköszönő körök spontán történnek, ugyanakkor az az általános tapasztalat,
hogy ezek a rítusok akkor a leghatásosabbak,
ha rendszeresek, és ha kellően becsben
vannak tartva, úgy is, mint a találkozásnak, az
együtt végzett munkának vagy a közös tevékenységek iránti elköteleződésének a jelei.
Ha ezek a megbeszéléseknek rendszeresen
részét képezik, akkor világos keretet tudnak
biztosítani a személyes reflexiók, a nyílt kommunikáció, az érzelmi kapcsolódás, a közösséget összetartó erő erősítése, és az ünneplés
számára. Ezek pedig nélkülözhetetlenek a
munkaszervezéshez és a hatékony, de a lehe-

tő legtöbb befolyásoló tényezőt figyelembe
vevő döntéshozatalhoz.

Harmadik példa:
az Alomszékek
Az alomszék, vagy komposzt wc meglepően nagy szimbolikus erővel bír, és mint
jelenség igen komplex, gyakran megmozgatja az embereket és okulni is lehet belőle. A
vízöblítéses wc-k megszakítják a természetes
ciklust, szennyezik a vizet, energiát pazarolnak; ha a belőlük kiáramló vizet nem tisztítják,
elszennyezi a helyi földeket, a vízi utakat és
a talajvizet. Éppen ezért, azok, akiknek fontos a fenntarthatóság - ami különösen igaz az
ökofalvakban élő közösségekre - alomszéket
használnak. Léteznek kezdetleges, a célnak
éppenhogy megfelelő alomszékek, és olyanok
is, melyek egyenesen esztétikusak, és használatuk valódi élvezet.
A száraz szerves anyagok, összekeveredve az
emberi ürülékkel, segítik
a gyorsabb komposztálódást. Egyes komposzt
wc-k a vizeletet és a
székletet külön kezelik. Az
ilyen komposzt wc-k komposztálódási folyamata
könnyebb és tisztább is. A Alomszék ablak Pécselyen
külön összegyűjtött vizelet
felhasználható trágyaként a kertben, lévén jó
nitrogén- és foszfátforrás. A komposztálódott
széklet táplálja a növényeket, és növeli a föld
termékenységét. Az alomszékek tehát olyan
ökologikus gyakorlatot valósítanak meg, aminek szociális és kulturális vetülete is van.
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A wc-használati kultúra olyasmi, amit általában nem szívesen osztunk meg másokkal.
A nyilvános wc-k létesítése (akár komposzt
wc-k, akár hagyományosak) annak a jele, hogy
hajlandóak vagyunk megosztani valamit, ami
általában szigorúan a privát szféránkba tartozik. Már önmagában a felvetés, hogy építsünk
komposzt wc-t, az adott kontextusban kialakult
státuszunkkal és anyagi helyzetünkkel összefüggő érzelmeket és feszültségeket idézhet
elő. Egyesek azért kifogásolhatják, mert negatív tapasztalataik voltak a múltban (kellemetlen
szagok, kényelmetlenség, stb.), vagy mert
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félnek a baktériumoktól és a fertőzéstől, vagy
egyszerűen ismeretlen a számukra. A legtöbb
esetben azonban a komposzt wc-k hozzá
tudnak járulni az egyéni és közösségi fejlődésünkhöz. Az egyének számára a leginkább
azzal, hogy rákényszerít arra, hogy felülvizsgáljuk az alapelveinket és megvizsgáljuk, hogy
meddig vagyunk képesek elmenni a viselkedési mintáink megváltoztatásában.

48

A közösségre gyakorolt hatás

Egy formabontó wc-használati szokás közösségen belüli elfogadása és megosztása jó
lehetőség a közösségépítésre. A csoportnak
sok kérdésre meg kell találnia a választ: Ki fogja létrehozni a rendszert? Hová helyezzük el?
Hogyan viseljük gondját a rendszernek? Men�nyire legyen esztétikus és kényelmes a wc?
Mindez alkalmat teremt a tárgyalás és döntéshozatal gyakorlására. Amikor egy vidéki vagy
külvárosi közösség megkezdi működését, a
komposzt wc-k ügye megmutatja, hogy vajon
készen áll-e a közösség ökológiai és közösségi problémák megoldására a gyakorlatban.
Bizonyos tekintetben megmutatja hogy az
emberek hajlandóak-e, felelősséget vállalni a
tetteik eredményéért. A komposzt wc-k szimbolizálják a fogyasztói létből, a fenntarthatóbb
életmód felé való elmozdulást az élet többi (!)
területén is.
A szándék és a gyakorlat összefüggései

Egy komposzt wc megépítése tervezői
kihívás is, különösen egy olyan társadalomban,
ahol a vízöblítéses wc a norma. Ugyanakkor,
egy viszonylag behatárolt terület, amin belül
bátran lehetünk kreatívak.
Egy jól megtervezett és jól működő komposzt wc egyike a vízpazarlás megelőzését
célzó legökologikusabb és legelegánsabb
megoldásoknak, hiszen egyebek mellett költségcsökkentő, és kiváló trágya előállítására is
alkalmas. Egészségesebb életstílust teremteni
olyan egyszerű megoldásokkal, mint amilyen
például a komposzt wc, bizonyíték arra, hogy
valós a szándék az alternatíva megteremtésére, a hatékony és fenntartható megoldások
létrehozására, a hulladékok forrásként való
felhasználására, és a mindennapi gyakorlatok ökológiai lábnyom szempontjából történő
felülvizsgálatára és mindezek gyakorlatba
történő átültetésére. Ráadásul, a wc-k köz-
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vetlen benyomást tudnak tenni a közösségbe
látogatókra. Egyéni vagy közös használatúak
a wc-k? Vannak-e a közösségnek komposzt
wc-i? Kellően odafigyelnek a közösség tagjai a
wc-k gondozására, tisztán tartására? Általában
véve, végiggondolták ezeket az aspektusokat
a hely átfogó megtervezése során?
A struktúra és a gyakorlat összefüggései

Ha a komposzt wc-t saját kezűleg építettük, akkor remek példát szolgáltattunk arra,
hogy hogyan valósíthatunk meg egy közös
elképzelést. Hiszen együtt készítettünk valami
valóságosat és kézzelfoghatót; beszereztük az
alapanyagokat és feldolgoztuk azokat, lefektettük az alapokat, megépítettük a keretet, a
székeket, a tetőt, a falakat, és a közös kreativitásunkat szabadjára engedve formáltuk széppé. Az építmény elkészülte után ideje van az
ünneplésnek, a visszajelzések begyűjtésének
és a tanultak összegzésének. Ebből a szempontból egy komposzt wc jó gyakorlat lehet
egy Sárkányálom (Dragon Dreaming) projektciklusra - álmodni, tervezni, tenni és ünnepelni.
Arra is jó, hogy csoporttá fejlődjünk, miközben
megvalósítunk valami kézzelfoghatót; építsünk
tehát együtt komposzt wc-t! Ha pedig készen
vagyunk, hozzuk létre a fenntartásához szükséges struktúrát, azaz kezeljük megfelelően
a vizeletet és a komposztálódott székletet,
használjuk fel azt a gazdaságban, és a folyamat végén élvezzük az aratást!
Összefoglalva, a komposzt wc gyakorlata
számos réteget érint:
A szociális dimenziót, a wc használati kultúra
közösségként való megosztásával
• Az ökológiai dimenziót, a vízpazarlás megállításának és a trágya termelésének előnyeivel
• A gazdasági dimenziót, a szervesanyag-áramlás ciklusának zárásával, a “hulladék” felhasználásával, a megosztás általi
megtakarítással
• A kulturális dimenziót, azáltal, hogy értéket
adunk az élelmiszerciklus végének, alkotunk
valami szépet és átalakítjuk az uralkodó wc
használati kultúrát, stb.

Negyedik példa:
autómegosztás

Az egyénre gyakorolt hatás

Manapság, amikor az emberek egyre többet autóznak, nem csoda, hogy még a fenntarthatóság iránt elkötelezett csoportokban is
elkerülhetetlen az autóhasználat. Különösen
igaz ez az ökofalvakra, amik jellemzően távol
esnek a frekventált helyektől. Az autók az
egyre individualistább életmód szimbólumai,
miközben súlyosan terhelik a környezetet az
erőforrások pazarlása, a közlekedési dugók és
a kibocsátott szén-dioxid által.
A szállítás és az autóhasználat gyakran
okoznak dilemmát és nagyon ambivalens
érzéseket tudnak kiváltani. Éppen ezért sok,
a fenntarthatóságot előtérbe helyező csoport
igyekszik a közlekedését és a tevékenységével összefüggő szállítmányozást ökológiailag
és gazdaságilag életképes alternatívákra
alapozni, mint például a tömegközlekedés
különböző formái, vagy, ami még jobb, a kerékpározás. Ugyanakkor, a tömegközlekedési
infrastruktúra elérhetősége igencsak változatos képet mutat földrajzi helytől függően. Sok
közösség dönt úgy, hogy egy viszonylag elzárt
helyen legyen az otthona, távol a városoktól,
boltoktól és hivataloktól, de még más, hasonló
értékeket képviselő csoportoktól is. Számukra
az autóhasználat elkerülhetetlen marad. A kérdés tehát továbbra is fennáll: hogyan használjuk az autónkat a legkevésbé ártalmas módon?
Erre a nehéz kérdésre adhat választ egy
autómegosztó rendszer kialakítása, vagy
használata, hiszen a közös tulajdonban lévő
gépkocsik használata általábban hatékonyabb:
átlagban több lesz az egy utazásra jutó utas,
megoszlanak a fenntartással járó költségek,
a felelősség,és összességében csökken az
utakon lévő autók száma. Lehet csatlakozni
valamely hivatalos autómegosztó ügynökséghez is, ezek jellemzően városokban működnek. Vidéki területeken általában nincs
ilyen szolgáltatás, de ha van elegendő ember
a közösségben, aki szeretné használni, az
autómegosztó ügynökségek akár falvakban is
megjelenhetnek. Egy másik lehetőség, ha mi
magunk szervezünk autómegosztó rendszert
a közösségünk számára. Ez általában elég jól
működik, még magántulajdonban lévő gépkocsikkal is.

A legtöbb konfliktust az alábbiak okozzák
az autómegosztó rendszerekben: az autó
tisztán tartása, a használati idők betartása, és
az, hogy ki, mikor, mennyi üzemenyagot tankol
az autóba. Az is igen frusztráló lehet, ha épp
olyankor van szükségünk az autóra, amikor az
nem elérhető. A jó működéshez elengedhetetlen a bizalom és az alapos tervezés. Ezek alapján úgy tűnhet, hogy egy saját autó birtoklása
nagyságrendekkel nagyobb szabadságot ad a
mindennapokban, hisz a napi utak megtételéhez (munkábajárás, bevásárlás, stb) nem kell
másokkal egyeztetni. De az autómegosztásnak még így is jelentős
Sieben Linden huszonnégy órás
előnyei vannak, akár
autómegosztási
szabálya
meglévő rendszerhez
Sieben Lindenben tíz gépkocsi áll rencsatlakozunk, akár sadelkezésre
az autómegosztó rendszerben,
ját rendszert hozunk
amelyből nyolc magántulajdonban van.
létre a magántulajdoBárkinek, aki huszonnégy óránál hosszabb
nú autóink megosztáidőtartamra szeretne lefoglalni egy autót,
sával. Például, szoszüksége van a tulajdonos hozzájárulásárosabb kapcsolatba
ra. A huszonnégy órás időkereten belül
kerülhetünk a közösviszont minden szabad gépkocsi lefogségünk más tagjaival.
lalható és használható bárki által. Ha egy
Sőt, a hétköznapi
tulajdonos azt látja, hogy az autója már
ügyes-bajos dolgaink
foglalt, akkor másik autót kell keresnie.
intézése könnyen
Elegendő autóval a gépkocsiállományban,
válhat a vidámság és
ez a rendszer általában jól működik.
a kalandok forrásává.
Ráadásul, egy
autó fenntartásának
költségei tekintélyesek; az autómegosztás
egyben ezeknek a költségeknek a megosztását
is jelenti, így azok az egyének, akik egyébként
nem engedhetnének meg maguknak egy autót,
használhatják azt, amikor szükségük van rá.
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Az autók megosztása természetes módon hozza össze a közösség tagjait, így nem
csak az ünnepségek vagy a közös teendők,
kötelező találkozók alkalmával, de a hétköznapokban is rendszeresen találkozhatunk.
Ha a közösségben kevés teljesen kihasznált
autó van, sokkal kevésbé jellemző, hogy valaki
egyedül üljön autóba. Ez pedig a közösség
egészének karbonlábnyomát is csökkenti. Az
autómegosztás csak egy a megosztáson
alapuló gazdasági modell megoldásai közül,
de ha ezt sikeresen bevezettük, viszonylag
könnyedén bevezethetünk más ilyen típusú
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megoldásokat is. Egyes autómegosztó rendszerek lehetővé teszik, hogy a felhasználók
lássák egymás útvonalait, így menet közben is
csatlakozhatnak új utasok, ezáltal is csökkentve az egy főre jutó költségeket. Az autómegosztás lényege, hogy egy egyéni gyakorlatot
közösségibbé tegyen, megmutatja, hogy
egy megosztáson alapuló rendszernek mik
az előnyei, és, hogy a közösségi létformából
praktikusan milyen haszna származhat a résztvevőknek.
A szándék és a gyakorlat összefüggései

A következő kérdésekre keressük a választ: Mit határozott meg a közösségünk,
mint közösségi szándék? A közösség számára mennyire hangsúlyos a karbonlábnyom
csökkentése? Fontos a közösség számára az
erőforrások hatékonyabb felhasználása? Szeretnénk a mindennapokban is sok időt együtt
tölteni? Ha az autómegosztás mellett döntünk,
ezekre a kérdésekre választ kell adnunk.
Azok a közösségek, melyek fenntarthatóságra
törekvőként jellemzik magukat, használhatják
ezeket a kérdéseket arra, hogy újraértékeljék
a víziójukat, és megvizsgálják, hogy, az autómegosztás gyakorlata miként segíthetné őket
a fenntarthatóbb működés kialakításában. Az
ökofalvak kíváncsi látogatóinak szájából gyakran hangzik el a következő kérdés: “Szóval,
egy ökofaluban éltek, de mindannyiótok saját,
külön bejáratú autót használ? Mennyiben
tükrözi ez az alapvető értékeiteket és szándékaitokat?”
A struktúra és a gyakorlat összefüggései

Sokféle autómegosztó rendszert ki lehet
alakítani, de mindnek ki kell térnie az alábbiakra:
• Tulajdonlás: Minden autó közös tulajdonban
van, és/vagy magántulajdonban lévő autók is
részei a rendszernek?
• Szervezet: tagsági szerződések, az esetleges
károkkal kapcsolatos pénzügyi és jogi felelősség
szabályozása, foglalás mikéntjének szabályai
• Egy meghatározott (fizikai vagy virtuális) hely,
ahol a foglalások, az utastársak regisztrációja, a
használat nyomonkövetése, stb. megtörténik
• Egy olyan hely, ahol a slusszkulcsokat (és
egyéb felszereléseket) tárolják, és ahol az autók
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parkolnak
• A sofőrök regisztrációja a rendszerben elérhető összes autóra
• Támogatást nyújtó munkacsoport, amely
felelős az autókért (karbantartás) a könyvelésért
(adminisztráció), stb.

Ezek a struktúrák általában jobban működnek, ha az autók közös tulajdonban vannak
(például a csoport központi szervezetének
tulajdonában). A magántulajdonban lévő
gépkocsikkal működő autómegosztó rendszer,
bár könnyebben elindítható, de üzemeltetése
hosszú távon jó eséllyel bonyolultabb lesz,
mivel a tulajdonosok általában különleges
szabályokat és jogokat szeretnének érvényre
juttatni, annak érdekében, hogy a saját autójukat soron kívül is használni tudják. Ne feledjük,
a tárgyalási készségünket legjobban közösségben tudjuk fejleszteni!

Gyakorlat – összegzés
Az Egyén, Közösség, Szándék és Struktúra
fejezetek a legfontosabb és legtöbb odafigyelést igénylő pontokon vezettek minket végig.
Ezek eredménye a Gyakorlat, amit a közösségek a mindennapokban átélnek, és megtapasztalnak. Azért a fenti példákat választottuk,
mert ezek a CLIPS modell mind a négy rétegét
érintik. Koherensek, szemléltetik a modell egyszerűségét és egyben komplexitását.
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Ökofalu kártyák
fotó: Sall Fanni
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HOGYAN TOVÁBB?

A befejezés egy új kezdet!
Gratulálunk az eltökéltségedhez, ami egészen idáig, az útmutató végéig elhozott téged!
Reméljük, hogy ez az utazás, ami egy fenntarthatóság iránt elkötelezett közösség elindításának lehetséges hullámvölgyein és -hegyein
keresztül vezetett, arra ösztönöz majd, hogy
tovább haladj az utadon. Ha egyike vagy azoknak, akik szeretnék ezt a bolygót mindannyiunk számára jobb hellyé tenni, reméljük, hogy
megerősítést kaptál e misszió folytatásához.
Ahogyan már korábban is utaltunk rá, ez
nem egy mindenre kiterjedő, lépésről lépésre
megírt útmutató. Minden közösség más és
más, saját kihívásokkal és lehetőségekkel,
ezért aztán eltérő módszerekre, folyamatokra és stratégiákra van szüksége ahhoz, hogy
megtalálja a saját útját és ösztönzőit. Jelen
útmutatót további ötletekkel egészítettük
ki, elsősorban facilitátorok számára - ezek a
függelékben olvashatók. Ezekben a lehetséges csoportfolyamatok diagnosztizálására és
számba vételére fókuszálunk.
A CLIPS alkotóinak közös meggyőződése,
hogy összefogással esélyünk lehet egy jobb
világ megteremtésére. Ha körülnézünk, sokakat látunk, akiknek egyelőre küzdelmes az
összefogás és a békés együttműködés, - még
akkor is, ha közösek a céljaik és a szándékaik.
Reméljük, hogy a CLIPS megmutatja, hogy az
együttműködés szükséges, lehetséges, izgalmas és termékeny is tud lenni, amennyiben
készek vagyunk szembenézni a kihívásokkal,
és tanulási lehetőségként tekinteni rájuk.

CLIPS a kapcsolódó források és
kezdeményezések térképén
A CLIPS számos, közösségeket támogató
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kezdeményezés, képzési lehetőség gazdag
és dinamikus ökoszisztémájában jött létre. Az
úttörő közösségek tapasztalatai szerte a világban azt bizonyítják, hogy az álmok, kellő odafigyeléssel, valóra válhatnak. A CLIPS modellt
és a hozzá kapcsolódó források gyűjteményét
éppen e céllal hívtuk életre: azért, hogy támogassuk az új kezdeményezéseket, amikor
azok elindulnak a tervezés és megvalósítás útján. Ebből a szempontból a CLIPS egyedülálló.
A CLIPS évtizedek tapasztalatát és számos
meglévő, kipróbált eszközt integrál, melyek az
egyének és a csoportok számára is iránytűként szolgálhatnak a projektjeik fejlesztése és
az álmaik megvalósítása során. Az alábbi listán
szereplő szervezetek, projektek és programok
voltak a CLIPS fő inspirációs forrásai. Ezek
számos további területen kínálnak lehetőséget
a tanulásra és fejlődésre.
A Global Ecovillage Network (GEN, nemzetközi ökofalu-hálózat) honlapjain és a GEN
Európa több országos hálózatának a honlapján is megtalálható a lista az elérhető szakmai
gyakorlatokról, képzésekről és workshopokról
a ökofalvak egész bolygóra kiterjedő kapcsolatrendszerében.
A GEN Oktatás ökofalvak bemutatását és
“belekóstoló” workshopokat, valamint személyre szabott képzéseket kínál a fenntarthatóság négy dimenziójában - szociális, kulturális, ökológia, gazdaság - és e négy dimenzió
együttes alkalmazására teljes rendszerek
megtervezéséhez (whole system design).
Kifejlesztettük továbbá az Ökofalu Játékkártyákat - ez 36 darab kártya, melyek Ökofalu
Alapelveket illusztrálnak, és az általunk évek
alatt megszerzett gyakorlati tapasztalato-

kat és elvégzett kutatásokat sűrítik bele egy
rugalmas eszközbe, amely a játék, a reflexió,
a párbeszéd, a kutatás és a tervezés céljait
szolgálja a fenntarthatóság öt dimenziójában egyének, csoportok, projektek, szervezetek és
közösségek számára.
A GEN állandó partnere, a Gaia Oktatás
egy egyhónapos, az ENSZ által is támogatott
ökofalu-tervezési képzést (Ecovillage Design
Education, EDE) kínál a világ számos pontján,
valamint akkreditált online tanfolyamokat a
fenntarthatóság öt dimenziójáról.
A Social Innovation for Resilient Communities (SIRCle) nevű GEN-en belüli szervezeti
egység szociális vállalkozások számára nyújt
képzési lehetőséget, abban támogatva résztvevőket, hogy személyes készségeiket és
szenvedélyüket állítsák a közösség jóllétének
szolgálatába.
A Bridgedale360 pedig egy, a fiatalok számára készült, fenntarthatósággal kapcsolatos
ingyenes online eszköztárat kínál, hogy elősegítse a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozók
munkáját szerte a világban.

A fentieken (és rengeteg más lehetőségen)
túl természetesen ott van még maga a CLIPS
online felülete is, facilitátorokkal, forrásokkal,
különböző eszközökkel és módszerekkel. A
CLIPS honapon: http://clips.gen-europe.org/,
az alábbiak találhatók:
• A CLIPS útmutató ( jelen dokumentum)
• Módszertani készlet
• Forrásokat tartalmazó melléklet (önismereti
módszerekkel, fórummal és tanácsadással)
• Trénerek adatlapjai
• Közösségeket bemutató térkép.

És a történetnek még ezzel sincs vége,
mivel egyebek mellett ez az útmutató, a honlapunk, a kiképzők listájája, az oktatási anyagaink is állandó változásban vannak, hiszen
folyamatosan fejlesztjük és tökéletesítjük a
programot: sosem jelenthetjük ki tehát azt,
hogy vége.
Reméljük, élvezni fogod, és örömteli cselekedetekre inspirál majd.
Üdvözlünk a CLIPS-ben!
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Ökofalu összejövetel Szlovéniában
fotózta Manja Vrenko
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Eszköz megosztókörhöz
fotózta Marcel Mulombo
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FÜGGELÉK
Közösségek támogatása - megjegyzések facilitátorok számára
A CLIPS közösségi facilitátorok szemszögéből nézve különösen hasznos. Egy
közösség facilitációja nagyon megerősítő
élmény tud lenni, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindehhez konkrét tapasztalatból származó speciális szakértelem szükséges.
A facilitátorok jellemzően saját módszertan szerint dolgoznak. Így, (a realitásokat
figyelembe véve), nem számítunk arra, hogy
a CLIPS-et úgy fogják használni a jövőben,
mint az egyetlen lehetséges, csoportok
megszületését/megerősítését szolgáló facilitációs eszköztárat. Ehelyett inkább inspirációként, valós közösségektől származó tapasztalatok gyűjteményeként, vagy egyfajta
iránytűként, és hivatkozási alapként ajánljuk
a figyelmükbe. A CLIPS számukra releváns
és hasznos eszközöket és folyamatokat
mutat be.
Másrészt a CLIPS jó alapot ad a facilitáció elsajátításához is! A CLIPS-facilitátorok
képzésük során megtanulták, hogy hogyan
alkalmazzák a megfelelő facilitációs eszközöket a legkülönbözőbb közösségi elakadások, problémák megoldásához. Attól függően, hogy mire van szükségük, a csoportok
hivatalosan kiképzett oktatókat bízhatnak
meg, akik például a következő módszereknek a szakértői: Process Work, Dragon
Dreaming, szociokrácia, erőszakmentes
kommunikáció, stb.
A CLIPS egy fiatal kezdeményezés. Még
nem áll készen a képzési program és a
minősítési eljárás, sem a facilitátorok, sem
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a képzők számára. Így a CLIPS képzéseket
jelenleg kizárólag a központi CLIPS munkacsoport végzi, akik a CLIPS-et kidolgozták.
Ez azonban ne szegje kedvét a facilitátoroknak, hogy használják a CLIPS-et a közösségekkel végzett munkájuk során! Csupán
arra kérjük őket, hogy vegyenek részt a
leendő képzésen, mielőtt ők maguk a CLIPS
modellen alapuló, közösségfejlesztéssel
kapcsolatos képzést nyújtanának. A lehető legjobb eredmény érdekében, kérjük,
konzultáljanak a központi CLIPS munkacsoporttal!

Hogyan facilitáljunk csoportokat a
CLIPS alapján?
A facilitátorok feladata leggyakrabban az,
hogy egy (érdekeltséggel nem rendelkező)
külső konzulens szerepét betöltve, olyan
eljárásokat ajánljanak a közösség figyelmébe,
melyek alkalmasak a csoport szükségleteinek
felderítésére (minden egyes szakaszban),
majd facilitálják azokat a folyamatokat, amelyeken a csoportnak szükséges és kívánatos
keresztülmennie. Ez a CLIPS alapján történő
facilitáció lényege.
Első lépés:
Ismerjük meg, hol tart a csoport!
Mielőtt a CLIPS által felsorolt bármely módszert alkalmaznánk, diagnosztizáljuk vagy
térképezzük fel, hogy a jelenlegi állapotban
mit kellene tennünk ahhoz, hogy megértsük
a csoport szükségleteit. Ajánlott eszközök
ehhez a feladathoz (a CLIPS honlapján megtalálhatóak):

Egyén
Önismereti eszköz

Sokféle kérdőív nyújthat bepillantást a
csoport helyzetébe egy adott pillanatban. Kérdőívet kitölteni úgy érdemes, ha minden tag
egyénileg dolgozik rajta, ezt követően pedig
a közösség tagjai közösen összehasonlítják a
kitöltött kérdőíveket, átfedéseket, különbségeket keresnek, majd azok alapján kompromisszumokat kötnek, stb.

Ezen a szinten a személyes és a közösségi
dinamika közötti egyensúlyra érdemes odafigyelni. A facilitátor feladata, hogy segítse a
csoportot annak tisztázásában, hogyan szeretnék kezelni ezeket a dinamikákat. Határozzuk
meg hogy, milyen egyéni munka szükséges
ahhoz, hogy elkerüljük a közösségre gyakorolt
negatív hatásokat.
Közösség

Erőtér-analízis

Ez az eszköz a csoportban jelenlévő
feszültségeket tárja fel, segíti a lehetséges
“motorok és fékek” önelemzését, amelyek
meggátolhatják vagy elősegíthetik a kívánt
változásokat. Az erőtér-analízis célja, hogy
feloldja a szükségtelen fékező erőket, és
üzemanyaggal lássa el a motorokat a továbblépés érdekében.
SWOT

Ez a közismert mátrix rávilágít és rendszerezi a belső (erősségek és gyengeségek) és a külső befolyásoló tényezőket
(lehetőségek és veszélyek), így ad átfogó
képet a helyzetről. A SOAR modell nagyon
hasonlít a SWOT-hoz, azzal a különbséggel, hogy több megerősítő szempont figyelembe vételével vizsgálódik (erősségek,
lehetőségek, törekvések, eredmények).
Számos (ön)értékelő módszer létezik még,
melyeket facilitátorok alkalmazni szoktak a
munkájuk során, és amelyeket közösségtől,
projekttől függően érdemes használni. A
fentiek olyanok, melyek a legtöbb csoport
számára jól alkalmazhatók.

A CLIPS modell
a gyakorlatban
A facilitátorok a CLIPS modellt használhatják diagnosztikai eszközként, hogy segítsenek a csoportoknak megérteni, mely ügyek
a modell mely rétegéhez tartoznak, és ezzel
közösen kijelölik azokat a pontokat, melyekre
különösen érdemes odafigyelni. Így támogathatják a közösségeket a projektjeik megfelelő
módon történő fejlesztésében.

57

Nincs közösség egyének nélkül (és fordítva), így nem meglepő, hogy a különböző facilitációs módszertanok jellemzően e két réteggel
együttesen foglalkoznak.
A közösség fejlődésének kezdeti szakaszában érdemes a tagokat néhány egyszerű
folyamat, gyakorlat, szokás kialakítására buzdítani: kommunikáljanak, ünnepeljenek közösen, legyen közös munka, játék, legyen tere a
feszültségek és az érzelmek kifejezésének és
kezelésének, fogadják el a sokféleséget. Az
első két szinthez ajánlott módszerek a CLIPS
Közösség fejezetében olvashatók.
Szándék

A facilitátornak szemmel kell tartania, hogy
hogyan halad a közösség a víziója, missziója
és céljai megvalósítása felé vezető úton, és,
hogy hogyan van jelen, és hogyan gyakorol
hatást a környezetére. A jó facilitáció támogatást nyújt a csoportnak abban, hogy felismerje,
ha visszajelzésre van szüksége. Ezen a szinten
a leginkább releváns kihívások a következők:
képesek vagyunk-e valóra váltani a kezdeti
célkitűzéseinket, a vállalt értékeink szerint élni,
fenntartani az elkötelezettséget, (ki)értékelni
az eredményeinket, felülvizsgálni és átdolgozni a víziót, missziót és célokat, amennyiben
ez szükséges. Érdemes időtávokat is rendelni
a következőkhöz: a vízió, misszió és célok
meghatározásának véglegesítése, ezek felülvizsgálata, számbavétele, a felelősségi szintek meghatározása a meglévő vízió, misszió
kapcsán, stb.
Struktúra

Ennél a rétegnél leginkább abban lehet
szüksége segítségre a közösségeknek, hogy
világos irányelveket tudjanak megfogalmazni.
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Ügyeljünk arra, hogy a struktúra áttekinthető,
részvételiségen alapuló és megfelelő legyen;
hogy milyenek a hatalmi dinamikák a különböző szerepek között; hogy átlátható-e az irányítás, a privilégiumok, és a felelősség szétosztásának a rendszere; hogy melyek azok a
gazdasági, törvényi és szervezeti kérdések,
melyekkel feltétlenül foglalkozni kell. A megfelelő facilitáció elősegíti a megbeszélések hatékonyságát, a jól definiált szerepek és funkciók
kijelölését, az információáramlás áttekinthetőségét, a döntéshozatali rendszer kialakítását.
Ezek megfelelő elemzéséhez időnként szükség lehet külső facilitátorra is, aki rávilágít a
vakfoltokra.
A CLIPS honlap módszerek gyűjteményét
kínálja minden réteghez. Terveink szerint a
jövőben további módszereket dolgozunk ki és
adunk a listához. Az internetes fórumunk teret
biztosít a trénerek és a facilitátorok számára,
hogy megosszák egymással az általuk használt különböző módszereket.

Ajánlások a képzők képzéséhez (Training of Trainers - ToT)
A fentiek arra az esetre vonatkoznak, ha
egy közösség képzett CLIPS facilitátortól kér
segítséget.
A CLIPS facilitátorok képzése során viszont
különös figyelmet kell fordítani magára a folyamatra is. Ideális esetben, a képzés résztvevői
jól ismerik a programot. Emellett pedig magas
szintű facilitációs és kommunikációs készségekkel rendelkeznek, a csoportdinamikáról és
egyéb alapvető társas kapcsolatok működését
befolyásoló eszközökről alapos ismereteik
vannak. Mindezek nem csak ajánlások, hanem
inkább elvárásként fogalmazódnak meg a
résztvevők felé.
A ToT alapvető törekvése az, hogy megtanítsa a résztvevőket arra, hogy egyidejűleg képesek legyenek az alábbi két szintet kezelni:
Tartalom

A képzés résztvevőinek képesnek kell
lenniük a csoport előtt álló fő kihívások beazonosítására, fel kell ismerniük, hogy hol van a
leginkább szükség a támogatásra és az útmutatásra, és meg kell érteniük, hogy mi a kísért
csoportfolyamat elvárt eredménye.
Folyamat
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A képzésen résztvevőknek jól kell tudniuk választani a lehetséges megközelítések
közül, számba véve a különböző, kontextust
befolyásoló tényezőket (csoportkultúra, résztvevők száma, időkeret, stb.); szemmel kell
tartaniuk a választott megközelítésnek megfelelő folyamatot az alkalmazás során, hogy
észrevegyék az ellenállást és a megerősítést
a csoport részéről, és tudniuk kell alkalmazkodni, és lelkesíteni.
A ToT kiképzők szerepe, hogy arra bátorítsák a képzésen résztvevőket, hogy szélesítsék
a látókörüket, és váljanak nyitottá új lehetőségekre. Hiszen az alkalmazott eszközök és a
megfelelő információ jelentős és hosszú távú
hatással bíró változásokat idézhetnek elő egy
közösség szokásaiban, módosítva mind az
egyéni, mind a közösségi viselkedést.
A kiképzett CLIPS-facilitátorok felkérést
kapnak arra, hogy saját facilitációs készségeik
fejlődését egymás értékelése (peer review)
alapján, három, hat és tizenkét hónap elteltével kövessék. Csak azok fognak tudni lépést
tartani a gyorsan változó világgal, és ezáltal
a legkülönfélébb közösségi kezdeményezéseket támogatni, akik folyamatosan fejlesztik
saját tudásukat és készségeiket.

International
Partners
GEN-Estonia,
Észtország
Gen-Europe,
Németország
Gen-International,
Egyesült Királyság
Ecodorpen Netwerk,
Hollandia
Fundacja Animacji
Lokalnej Fraktal,
Lengyelország
LOES, Dánia
RIE, Spanyolország
RIVE, Olaszország
Sunny Hill, Szlovénia
Nyimi Öko Közösség,
Magyarország
Kurki Ökofalu,
Finnország
Átalakuló Románia

CLIPS
COMMUNITY LEARNING INCUBATOR
PROGRAMME FOR SUSTAINABILITY
Te is tagja vagy egy éppen szerveződő, vagy már működő ökofalunak, ökoközösségnek, cohousing projektnek, civil szervezetnek, civil
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kezdeményezésnek, zöld üzleti munkaközösségnek, közösségi iskolának,
etikus banknak, egészségkörnek, szövetkezetnek,
közösség által támogatott mezőgazdasági projektnek vagy bármely
más közösség által vezetett projektnek?
Akkor lehet, hogy ez az útmutató éppen neked szól!
A CLIPS egy megoldás-orientált, alakulófélben lévő és megújulásra
vágyó közösségek számára készült útmutató. Célja, hogy támogassa a
közösségalkotást, ehhez nyújt átfogó értelmezési keretet.
Emellett számos, közösségek működtetése során jól bevált eszközt is
megismerhet belőle az olvasó.
Az útmutatót műhelymunka, mentorálás és képzések egészítik ki,

illetve ajánljuk a közösségek és közösségfejlesztés iránt elkötelezett olvasó
figyelmébe a forrásokat, linkeket, példákat és eszközöket tartalmazó online
platformunkat.
A CLIPS létező ökofalvak tapasztalatain alapul. Az itt bemutatott koncepciókat és módszereket minden olyan csoport alkalmazhatja, mely felismerte a közösség fontosságát. A CLIPS csomagot kilenc európai ország
közösségi kezdeményezéseinek a visszajelzései alapján fejlesztettük ki.
Az útmutató, amelyet most a kezedben tartasz, egy közösségfejlesztési
modellt mutat be. Az útmutató kiegészül műhelymunkával, mentorálással és képzésekkel is, továbbá egy forrásokat, linkeket, példákat és eszközöket tartalmazó online platformmal, ami elsősorban közösségeknek,
és közösségfejlesztés iránt elkötelezett trénerek szól. Minden információt
megtalálsz az alábbi honlapon:

http://clips.gen-europe.org/
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