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I. A kutatás háttere és a 

téma indoklása 
 

 

Az elmúlt évek során számtalan olyan 

projektet és kutatást valósítottam meg, vagy 

vettem részt bennük, amik hátrányos helyzetű, 

főként roma kis közösségekben valósultak meg. 

Ezek alapján alakult ki bennem az a nézet, hogy 

az alacsony jövedelmű kistelepülésen élő 

családok gazdálkodásáról rettentően keveset 

tudunk. Kevés olyan társadalomtudományi 

kutatás valósult meg, amely feltárta és mérhetővé 

tette volna ezt a gazdálkodást.  

Az alacsony jövedelmű családok 

pénzgazdálkodása egy komplex rendszerbe 

ágyazódik, ám  ennek a gazdálkodásnak a 

rendszerszintű elemezése ezidáig váratott 

magára. Nem csak a rendszer elemeiről tudunk 

keveset, hanem azoknak az interperszonális 

kapcsolatoknak a milyenségéről, illetve 

stratégiákról, melyek hálózatán keresztül 

konstruálódik a gazdálkodás.  

Többek között azért is született kevés kutatás 

erről a témáról, mert rettentő nehéz a 

szegénységben élők gazdálkodásáról megbízható 

adatokat felvenni. A kívülről jött kutató ugyanis 

sok estben nehezen tud bepillantást szerezni a 

gazdálkodás informális tereibe, vagy ha meg is 

ragad egy-egy elemet a teljes rendszert nehezen 

illeszti össze a megfelelő adatok hiányában. A 

dolgozatom ebből kifolyólag egy olyan 



tudományos hiányt tölt be, melynek segítségével 

mérhetővé válik az a folyamatos gazdálkodás, 

„zsonglőrködés”, melyet a családok sűrű 

időközönként, akár nap mint nap kénytelenek 

folytatni, hogy az alacsony jövedelmükből meg 

tudjanak élni.  

Azonban felmerül a kérdés, hogy mi 

lehetne az a megfelelő módszertan, mellyel ez az 

informális szegmenst is magába foglaló rendszer 

feltárható és elemezhető?  

Téziseimet a részvételi akciókutatás 

(RAK) módszerével igazoltam. Úgy gondolom, 

hogy ennek a módszertannak a segítségével 

megbízhatóbb adatokat tudunk szerezni a 

gazdálkodásról. Ugyanakkor, ami talán még 

ennél is fontosabb, hogy a módszer lehetővé teszi 

az akció megvalósulását, azaz a helyzet konkrét 

megváltoztatását. Ma Magyarországon, amikor a 

szegénység egyre szélesebb társadalmi 

csoportokat érint, mind kiterjedtségében, mind 

mélységében, már nem csupán az a kérdés, hogy 

feltárjunk és elemezzünk azt, hanem az is, hogy 

aktívan hozzá is tudjunk járulni a pozitív helyi 

változás létrejöttéhez. A részvételi akciókutatás, a 

kritikai etnográfia alapvetéséből kiindulva, egy 

olyan módszertani eszközt tud a kutatók kezébe 

adni, mely egyfelől elősegíti ennek a helyi 

társadalmi változásnak a létrejöttét, másfelől a 

megismerés olyan rétegeit lehet megragadni vele, 

melyek aktívan használják és beépítik a kutatás 

folyamatába az eltérő tudás és 

tapasztalatformákat. Azaz szinergiát tud 



létrehozni a kívülről jött kutató tudása, valamint a 

helyi kutatók tudása és tapasztalati között.  

Mindezekből látható, hogy dolgozatom 

két irányból ragadja meg a szegénységben élő 

családok gazdálkodását. Egyfelől hírt ad, ma 

Magyarországon egy talán kevésbé ismert 

módszertani kutatási irányzat, a részvételi 

akciókutatás megvalósíthatóságáról, valamint 

eredményeiről és hatásairól, másfelől azonban a 

dolgozat kísérletet tesz arra is, hogy a kis 

településen élő, alacsony jövedelmű háztartások 

pénzgazdálkodását, megtakarítási és hitelezési 

formáit rendszerszemléletben legyen képes 

feltárni és elemezni a társadalomtudomány. Azaz 

kísérletet tesz arra, hogy megragadja és elemezze 

a lokális pénzügyi túlélési stratégia rendszerét.  



II. Felhasznált módszerek 
 

 

A dolgozat módszertani egységei a 

részvételi akciókutatás keretébe illeszkednek. A 

39 RAK csoporttalálkozóink során dolgoztuk ki 

azokat a mérési instrumentumokat melyekre a 

pénzügyi túlélési stratégia elemzés támaszkodik. 

A részvételi akciókutatás keretei között három 

további módszertani irányt egyesítettünk.  

Egyfelől a pénzügyi napló módszerével 

megvalósult egy kis elemszámú mintán, 2 

hónapon keresztül a háztartások felmérése, 

melyhez minden családnál egy kérdőíves 

lekérdezés is társult. Másfelől megvalósult a 

település kérdőíves felmérése, mely adatfelvétel 

során kitértünk a háztartások hálózati 

kapcsolataira is. Harmadrészt a felvett adatok 

térinformatikai megjelenítésére és GIS adatokkal 

való összekapcsolására is lehetőség nyílt. A 

felvett adatok elemzéséhez ezen felül 

felhasználtam azokat a 1,5 év során gyűjtött helyi 

adatbázisokat, szövegeket, dokumentumokat és a 

csoporttalálkozókon elhangzott elemzéseket, 

beszélgetéseket, memókat, melyek a témában 

releváns információkkal bírtak. 

A háztartások fogyasztási statisztika 

méréseire jellemző, hogy a társadalom felső, 

valamint alsó jövedelmi szegmenseiben élő 

családok kiadásait kevésbé tudják megragadni, 

valamint az átlagos válaszadói hajlandóság 77% 

körül mozog (Angus, 1997). Erre a kihívásra 



válaszolva dolgozta ki a Pénzügyi Naplók 

módszerét Collins - Morduch - Rutherford - 

Ruthven 2009-ben, a több kontinensen folyó és a 

szegénységben élő családok pénzügyi gazdaságát 

feltáró kutatásuk során (Collins - Morduch - 

Rutherford - Ruthven, 2009). A módszer két 

kutatási instrumentumot foglalt magába, egyfelől 

használtak egy a háztartás által vezetett 

önkitöltős pénzügyi füzetet (naplót), másfelől, 

ehhez az adatfelvételhez illesztettek egy 5 

lekérdezést magába foglaló kérdőívet, amit 

kérdezőbiztosokkal kérdeztek le.  

A faluban folyó kutatásunk során a 

pénzügyi naplók módszere megfelelő kiindulási 

pontot biztosított ahhoz, hogy monitorozni 

lehessen a családok kiadás és bevételszerkezetét 

is. Azonban Collins és Morduch klasszikus, 

módszertanától, több ponton is eltértünk. A RAK 

csoportmunka folyamán a pénzügyi naplók 

kategóriarendszerének kialakítása egy hosszú 

folyamat eredményeképpen jött létre. A folyamat 

végén azonban egy olyan kategóriarendszert 

építettünk fel, ami támaszkodott az eredeti naplók 

struktúrájára, ám beépültek azok a kiadási és 

bevételi szegmensek is, melyek a kutatócsoport 

egyéni tapasztalataira támaszkodtak, végül 

kiegészítettük a naplókat a kölcsönök, valamint a 

hitelek felvételével is. A RAK csoport pénzügyi 

naplójának végső kategóriarendszere egy olyan 

önkitöltésen alapuló füzet lett, amely az alábbi 3 

nagykategóriát tartalmazta: I. Bevételek, II. 

Kölcsönadás, III. Kiadások. 



A formális és informális hitelezési és 

megtakarítási intézmények méréséhez a RAK 

csoport a pénzügyi naplók felvételén túl, egy 

szintén több lépcsőből álló folyamat során 

kidolgozott egy olyan kérdőívet is, amelyet 

azután a teljes településen felvett. 

Adatfelvételünk végén összesen 178 kérdőívet 

kérdeztünk le, amelyek a legszigorúbb háztartás 

definíciónk szerint is minimum 142 háztartás 

adatait tartalmazzák. Ezen túlmenően 37 olyan 

háztartás adataival rendelkeztünk, ahol mindkét 

családfenntartót (férfit és nőt) megkérdeztük, így 

- ezekben a háztartásokban - a nemek szerinti 

eltérő társadalmi intézmények és kapcsolatok 

használatait is rögzítettük. Az 1. térinformatikai 

térképen, kék színnel vannak jelölve, azok a 

háztartások, melyekkel felvettük a kérdőívünket. 

 

1. Térkép A kérdőíves adatfelvételünkbe bekerült 

háztartások (N=142) 

 



Hálózati adatainkat a kérdőíves 

kutatásunk kérdőívének egyik blokkjában vettük 

fel. A hálózati adatfelvételünk során a felvett 178 

válaszadó összesen 681 csomópontot jelölt ki. Az 

adatrögzítés végére 16 darab hálózattal tudtunk 

dolgozni. 

Dolgozatom során a térinformatikára 

támaszkodó elemzések nem alkotnak külön 

fejezetet, hanem az elemzési részekbe beépülve 

egészítik ki az adott részeket. Az elemzés során 

mind 2 dimenziós, mind 3 dimenziós 

térinformatikai térképekkel is dolgoztam és 

elsősorban tematikus térképeket készítettem az 

adatokról. Ettől eltérő módszert csupán a hálózati 

adatok elemzésekor alkalmaztam, amikor a 

családok kapcsolati viszonyainak és hálózatának 

Kernel eloszlását vetítettem térképre. Mindez 

lehetővé tette, hogy a hálózati adatokat össze 

tudjam kapcsolni térbeliséget megjelenítő 

adatokkal, melyekkel szintén ki tudtam egészíteni 

az adatok elemzését.   



III. Az értekezés eredményei 
 

Társaság Kázsmárk Jövőjéért Részvételi 

Akciókutató Csoport 
 

A dolgozat módszertani eredménye, hogy 

hatására megvalósult Magyarországon, az első 

olyan kistelepülésen, teljesen önerőből 

finanszírozott, helyi hátrányos helyzetű kutatókat 

bevonó részvételi akciókutatás, mely minden 

tekintetben kiállja a RAK megvalósulásának 

érvényességi kritériumait (Kathryn Herr és Gary 

Anderson, 2014).  

Ha ugyanis a “hogyanra” szeretnénk 

választ adni, akkor esetünkben létrejött egy olyan 

helyi kutatócsoport (budapesti és kázsmárki 

kutatók részvételével), amely releváns, helyi 

problémára fókuszált. A kutatócsoport működése 

során pedig megvalósult a partnerségre építő 

tudás és tapasztalat megosztó folyamat. 

Mindennek következtében egy olyan kutatást 

dolgoztunk ki és valósítottunk meg, másfél év 

alatt, amely releváns és újszerű tudást tud 

biztosítani nem csak a faluban élők számára, 

hanem a szegénységben élők gazdálkodásával 

foglalkozók számra is, vagy akár azon 

szakemberek számára, akik jövedelemméréssel, 

háztartásgazdálkodással, vagy az informális 

gazdasággal foglalkoznak.  

A RAK folyamat akciójaként egy olyan 

helyi társadalmi változást sikerült elindítanunk, 



amely természetesen nem oldja meg egy csapásra 

a kutatási problémát, hisz ahhoz jóval magasabb 

szinten történő komplex társadalmi összefogás és 

ehhez szükséges elsősorban állami elhatározás 

kéne, de közelebb viszi a falubeli szegény 

családokat ahhoz, hogy kicsit könnyebben 

birkózzanak meg a gazdasági problémáikkal.  

RAK csoportunk ezen túlmenően 

hozzájárult ahhoz, a tudományos konferenciákon 

való előadásaival, hogy ismertebbé váljon a RAK 

módszere, és a társadalomtudomány művelői 

olyan erősséget tudjanak meglátni a módszerben, 

melynek során nem csupán tudományosan 

releváns, s olykor megbízhatóbb adatok 

felvételére nyílik mód, mint egy klasszikus 

tudományos kutatás esetében, hanem ezen 

túlmutatóan egy olyan képessé tevési folyamat 

zajlik le, melynek hatására a különböző, ám 

önmaguk jogán egyenértékű tudásformák és 

tapasztalatok ötvöződhetnek, erősítve a 

társadalomról folyó megismerést.  

A folyamat során a személyes érintettség, 

és a személyesen átélt tapasztalat bevonása a 

kutatás folyamatába, valamint az érintett kutatók 

bevonása a kutatási téma meghatározásába, 

kidolgozásába, az adatfelvételi technikák 

kidolgozásába, az adatfelvételbe, az adtok 

elemzésébe és előadásába, megtermékenyítő 

hatással volt a kutatási eredményeink 

milyenségére. 

Úgy gondolom, hogy a 

társadalomtudomány XXI. századi 



helykeresésében, a részvételi akciókutatás olyan 

új szerepeket tud nyújtani, melyek ugyan 

merőben átértelmezik a tudományos megismerés 

folyamatát és a kutatói pozíciót, ugyanakkor 

olyan helyi szintű változásokat és tudást tud 

létrehozni, melyek tekintetében a klasszikus 

kutatási megismerések egyre inkább adósak 

maradnak a helyi szegénységben élő közösségek 

felé.  

A másik oldalról, vagyis a fejlesztés 

oldaláról megközelítve a kérdést, a részvételi 

akciókutatás tudományos megismerési és 

képessétevési folyamata egy olyan alapot tud 

biztosítani a későbbi lokális társadalomfejlesztési 

irányokhoz, melynek során a falu lakosaival 

szorosan együttműködve kidolgozhatóvá és 

megismerhetővé válik a helyi közösség, valamint 

azok a beavatkozási és fejlesztési irányok, 

melyek előre vihetik az adott településen élőket. 

 

A pénzügyi túlélési stratégia rendszere  
 

 

Úgy gondolom, hogy az alacsony 

jövedelmű családok túlélési stratégiáját vizsgáló 

és elemező kutatással sikerült többet megtudnunk 

a családok bevételi tipológiájáról, fogyasztási 

struktúráiról, a helyi pénzgazdálkodási 

módszerek, technikák intézményeiről és magáról 

a rendszer egészéről.  



A kutatás eredményei igazolták az olyan 

hiedelmek lebontásának szükségességét, hogy az 

alacsony jövedelmű családok nem gazdálkodnak 

a pénzükkel, és pénzügyileg nem terveznek. 

Kutatásunkban éppen azt a folyamatos 

gazdálkodást tekintettük át, amelyet a családok 

napról-napra, hétről-hétre folytatnak egy olyan 

gazdaságilag folyamatosan komorabbá váló 

helyzetben, amelyben ezek az 

intézményhasználatok és társadalmi kapcsolatok 

a mindennapi megélhetés aktív és szükséges 

részét kell, hogy képezzék.  

A dolgozat jelentős eredménye a 

pénzügyi túlélési stratégia modelljének 

kidolgozása (1. ábra), majd ennek a modellnek a 

konkrét vizsgálata (2. ábra), valamint alkotó 

elemeinek értelmezése.  

Az elméleti modell felállításánál 

felhasználtam a szakirodalomban korábban 

külön-külön vizsgált elemeket, de a szerkezet 

megalkotásával a szegénységben élők 

pénzgazdálkodásának elemeit összefüggő, 

egymással szoros kölcsönhatásban álló részek 

architektúrájaként alkottam meg, és 

rendszerszinten elemeztem. Ezzel a tudományos 

megismerés számára is megragadhatóvá tettem a 

tényleges pénzgazdálkodás egészének 

működését.  

 Fontos kutatási következtetés, hogy a 

pénzügyi túlélési rendszer elemei nem egy 

statikus rendszert képeznek, hanem egy 

dinamikus és a környezeti változásokhoz 



messzemenően adaptív struktúrát. A lokális 

szintű formális és informális megtakarítási és 

kölcsön tranzakciók fontosságát mutatja, hogy a 

vizsgált település háztartásainak csupán 3,4%-a 

nem működtet sem formális, sem informális 

pénzügyi intézményi kapcsolatokat a megélhetési 

stratégiájában.     

Fontos kutatási eredmény, hogy pontosan 

definiáltuk és ebből kifolyólag mérhetővé váltak 

az informális és formális megtakarítási és 

hitelezési szegmensek intézményei, azok 

használatának volumene, a közöttük 

megragadható rendszerszintű összefüggések, 

nemkülönben a rendszer elemei közötti kölcsönös 

függőségek. Ez a megoldás kvantitatív módon is 

elemezhetővé tette a rendszert, és azt 

eredményezte, hogy a különböző 

szocioökonómiai változókkal a formális és 

informális megtakarítások, hitelek és kölcsönök 

tekintetében értelmezni lehessen az eltérő 

intézményhasználatokat.  

 

 

 

 

 

  



1. ábra: Az alacsony jövedelmű háztartások 

pénzügyi túlélési stratégiájának modellje 

 
 

2. ábra: A pénzügyi túlélési stratégia faluban 

működő rendszere 

 
  



A rendszer elemzése során elkészítettem 

és részletesen bemutattam, összesített adatokon, 

valamint egy-egy család konkrét példáján 

keresztül is, a családok bevételi és kiadási 

tipológiáit. Ennek során kitértem a fogyasztási 

szerkezet megváltozására  abban az esetben ha a 

közmunkából származó bevételtől elesik az adott 

háztartás.  

Kutatásom azon eredményei melyek az 

intézményhasználatot mutatták be a korábbi hazai 

és nemzetközi tudományos vizsgálatok 

eredményeit megerősítik abban a vonatkozásban, 

hogy a magasabb jövedelmi szintektől haladva az 

alacsonyabbakig folyamatosan nő annak az 

esélye, hogy valaki az informális körbe tartozó 

pénzügyi intézményeket használja. A 

megtakarítások esetében pedig megállapítható, 

hogy a szakirodalmi források állításai a falu 

esetében is igaznak bizonyultak, azaz az alacsony 

jövedelmű családok is meg tudnak takarítani 

valamilyen formában. 

A kutatás eredményei továbbá igazolták, 

hogy a lokális jövedelem-státusz csoportok 

mindegyik kategóriájában fontos szerepet játszik 

a hitelezés. Az intézmények működtetése 

elsősorban a családok kiadási deficitjeinek a 

“helyrebillentésében” játszanak szerepet, azaz a 

családok leginkább a kiadási lyukakat foltozzák 

be ezekkel az összegekkel.  

Kutatásunk alátámasztotta a formális és 

informális hitelek és kölcsönök a családok 

gazdálkodásában betöltött nagyfokú jelenlétét is. 



A faluban élő családok által leginkább használt 

formális hitelek fő jellemzői, hogy kis összegűek, 

gyors hitelbírálat mellett működnek, jellemzően 

magas kamatráta és fix törlesztési összegek 

mellett folyósítják őket, és rengeteg olyan elemet 

is tartalmaznak, amelyek kedvezőek az alacsony 

jövedelmű családok filléres gazdálkodása 

szempontjából. A lokális informális hitelpiac a 

faluban rendkívül fragmentált, és a hitelügyletek 

a lokális kapcsolati hálózatba ágyazódnak. Az 

informális hitelpiac legmeghatározóbb és 

legfrekventáltabban igénybe vett szeletét az 

interperszonális hitelezés teszi ki. 

Fontos kutatási eredmény, hogy a 

formális és informális intézmények 

együttjárásának vizsgálatával igazoltam, hogy az 

intézményhasználat szempontjából eltérő családi 

stratégiák működnek. A stratégiákat egy 4 

csoportból álló struktúrába soroltam: 1) A 

formális pénzügyi szektor intézményeit, valamint 

a kis pénzügyi kockázatot magukba foglaló 

informális hitelintézményeket használó családok 

intézményhasználata, 2) a formális hitelezésben 

még éppen megkapaszkodó, valamint a magas 

kapcsolati tőkét igénylő, ám alacsony kockázatú 

informális intézményhasználatot követők 

csoportja, ezen túlmenően megragadhatóvá vált 

egy 3) a formális rendszerből teljesen kizárt és az 

informális hitelezési szegmensekben is az inkább 

az erős és egyenlőtlen függőségi viszonyokra 

építő hitelezési instrumentumok felé elcsúszó 

intézményhasználat, végül megragadhatóvá vált 



azok csoportja akik, 4) kiszorultak mind a 

formális, mind az informális intézmények 

használatából. Adataink lehetővé tették, hogy az 

intézmények használatához szükséges kapcsolati 

és gazdasági tőke szerint is elemezni tudjuk a 

rendszert. 

Az elemzések alapján megállapítható az 

az intézményhasználati tendencia, hogy főként a 

magasabb jövedelmű, magas iskolázottságú, 

nem-roma családoknak van nagyobb esélyük 

arra, hogy hozzáférjenek a formális intézmények 

használatához, míg az alacsony jövedelmű, 

alacsony iskolai végzettségű és főként roma 

családokat leginkább a formális szegmensből 

teljesen kizáródott 2. csoportban találjuk. Ők 

csupán az erős függőségi viszonyokon alapuló 

hitelezési formákat tudják igénybe venni. A két 

kategória közötti intézményhasználatot (azaz a 

formális szegmensből kicsúszók, ám az 

informális szegmensben a magas társadalmi 

tőkebefektetést igénylő hitelformákat) 

igénybevevők csoportja pedig jövedelmi szinten 

a két csoport közé pozicionálható, magyarán a 

lokális középosztályba tartozó családokat találjuk 

itt meg legnagyobb számban. 

 

A pénzügyi naplók módszerével továbbá 

kidolgoztunk egy olyan, a helyi viszonyokat és 

pénzgazdálkodást szintén kvantifikálni tudó 

mérőeszközt, amely azon társadalmi csoportok 

között is megbízható adatokat tud generálni, a 

részvételi akciókutatás módszerére építve, ahová 



a nagyobb makro kutatások nehezebben 

pillantanak be.  

A hálózatkutatás eredményei 

megvilágították, hogy milyen szerepe van az 

intézményhasználatban a gyenge, valamint az 

erős kötéseknek, továbbá nem csak a faluban 

megtalálható törésvonalakat lehetett vizualizálni, 

de ezek elemezhetővé is váltak, a társadalmi és 

gazdasági tőkeformák vagy a lokális társadalmi 

csoportok, mentén. Az elemzés során láthatóvá 

vált, hogy maga a hitelhálózat szoros 

interakcióban van a teljes lokális segítő 

hálózattal, így azok a társadalmi kapcsolatok, 

melyek egy adott segítő hálózatban mérhetőek, 

erősen meghatározzák a hitelezési hálózat 

működését. A hálózatok centrális pozícióinak 

elemzéséből kiderült, hogy fontos szerepet játszik 

a hálózati pozíció elérésében a válaszadó lokális 

jövedelem-státusz pozíciója, életkora, az hogy a 

településen született-e vagy sem, a válaszadó 

etnikai háttere, valamint az, hogy más hálózatban 

mennyire tölt be központi pozíciót. Mindezek 

mellett a térinformatika segítségével egyfelől 

térben vizualizálni lehetett a változókat, ezen 

túlmutatóan azonban lehetőség nyílt a 

kapcsolathálózatok térbeli eloszlásainak 

elemzésére is. 

 

A dolgozatom során többször utaltam 

arra, hogy a rendszerből hiányoznak az önsegítő 

pénzügyi csoportok azon intézményei, melyek a 

közösség alapú megtakarítási és hitelezési formák 



segítségével kiszélesíthetik a gazdasági rendszert 

azzal, hogy egy új szegmenst nyitnak ki benne. 

Mindez létre tudna jönni, hisz az önsegítő 

pénzügyi csoportok olyan sokrétű társadalmi 

intézmények, amelyek csoportos és egyéni 

motivációk mobilizálásával összefonják a 

gazdasági és szociális szegmenseket. A csoportok 

fejlődő országokban való működéséből látható, 

hogy esetükben a hitel, illetve a megtakarítás 

nem pusztán gazdasági szempontból 

értelmezhető, hanem magában foglalja az oktatás, 

a közösségi döntéshozás, a szociális és kapcsolati 

tőke, a státusz és a presztízs, továbbá a közösségi 

cselekvés fogalmait is. Ebből kifolyólag az 

önsegítő pénzügyi csoportok egy olyan közösségi 

alapú hitelezést és megtakarítást tesznek lehetővé 

a szegénységben élők számára, mely a fejlődő 

országokban szerves részét képezik a háztartások 

pénzügyi gazdálkodásának, Magyarországon 

pedig egy új, fenntartható és alacsony költségek 

mellett működtethető gyakorlat lehetne, amely 

komplexen és rugalmasan segíti a szegénységben 

élők gazdasági aktivitását és bővíti megélhetési 

lehetőségeiket. 

Ennek a mikrofinanszírozási iránynak a 

kidolgozása és megvalósítása egyenlőre - néhány 

magyarországi példától eltekintve - még várat 

magára. Azonban a folyamatba érdemes lenne 

bevonni mind a különböző szakmák képviselőit, 

mind azokat akiknek személyes tapasztalatuk és 

tudásuk van a témáról, tehát a szegénységben 

élőket. Erre az együttműködésre alapozva egy 



olyan tudás és gyakorlat jöhet létre, amely helyi 

szinten pozitív változásokat tud kialakítani a 

közösségek életében.  
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