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Részt vettünk a konferencia előadásain, ahol a szakma kiemelkedő alakjait, kutatókat 

hallgattunk meg. Az előadások jó mintát adtak nekünk, tanulásként szolgált a jövőnkre nézve, 

ezenfelül az angol nyelvtudásunkat is fejleszthettük. 

Eliska Cerna meghívására megnézhettük azt a Settlement jellegű roma telepet, amiről 

szeptemberben az általunk szervezett Károli Esten adott elő a “Résztvevői Kutatás a Szociális 

Munkában” című előadásában. Itt csatlakozhattunk az általuk szervezett petíció aláírásához, 

hogy a telepet politikai okok miatt ne számolják föl, megsemmisítve rengeteg család lakhatását, 

bizonytalan helyzetbe hozva őket és a magánszektorba kényszerítve, ahol a lakhatási költségek 

jóval magasabbak, mint ezen a telepen, ahol az 1950-es évek óta élnek. 

Csütörtök reggel 9 órakor a mi előadásunkkal kezdődött a konferencia, ahol egy rövid 

játékkal próbáltuk szimbolizálni a közösség és az összefogás erejét. A saját 

közösségépítésünkről beszéltünk, a választott témánk címe a Community Organising volt.   Egy 

Prezi segítségével röviden bemutattuk az egyetemünk által kínált szociális munka képzési 

formákat, beszámoltunk a csoportunk megalakulásáról, eredményeinkről, terveinkről. 

Az előadásunk sikere kapcsán felkértek bennünket, hogy a délután folyamán tartsunk 

egy kiscsoportos beszélgetést, ahol a témánkhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolhatunk. Több 

pozitív visszajelzést is kaptunk az előadásról, valamint az angoltudásunkról, a Prezi 

követhetőségéről. Az általunk képviselt közösségépítési technikák, csoportvezetés és csoport 

felépítés más egyetemeknek is elnyerte a tetszését, több felkérést is kaptunk partner kapcsolat 

építésére, aminek nagyon örültünk és reméljük, hogy a jövőben megvalósíthatunk közös 

projekteket ezekkel az egyetemekkel.  

Emellett lehetőségünk nyílt felfedezni a várost, beszélgetni a helyi diákokkal az ottani 

közösségekről. Hallhattunk kiváló előadásokat több idegen nyelven, kritikai 

megfogalmazásokat, javaslatokat kutatások kapcsán, amiket biztosan tudunk hasznosítani a 

jövőben.  

Köszönjük a lehetőséget oktatóinknak, akik mindenben támogattak minket és a 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményének, hogy hozzájárult ehhez 

az  utazáshoz, ami által új perspektívák nyílhattak meg előttünk.  

Kalla Lilla Eszter, Kőrösi Nikoletta, Gál Szabolcs és Oros. D. Benjámin 



 
 


