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BEVEZETÉS

A doktori kutatásom során arra keresem a választ, hogy a szociális design
milyen megközelítései járulhatnak hozzá leginkább ahhoz, hogy hátrányos
helyzetű közösségeket rezilienciaszintje emelkedjen. A mestermunkám éppen ezért, a kutatás gyakorlati aspektusait az elméleti kutatás eredményeire
alapozva foglalja össze.
Mestermunkám célja, hogy a doktori kutatásom időszaka alatt létrejött projektek során keletkezett szakmai tapasztalatokat összegyűjtsem, valamint
az elméleti kutatással összefüggésben egy olyan szempontrendszert, gyakorlati eszközt alkossak, ami a jelenleg elérhető módszereket kiegészítve,
engem és más tervezőket is segít a szociálisdesign-tevékenység sikeresebb
végzésében, valamint a szociális design oktatásának fejlesztésében.
A mestermunka két részből áll. Az első rész a 2012-2019 között megvalósult
szociálisdesign-projekteket, illetve az ezek keretében létrehozott installációkat, építményeket és egyéb alkotásokat mutatja be. A második részében
ezek tapasztalatait összegzem és rendszerezem.

↑
Siroki László
(Romama szociális szövetkezet vezetője)

A mestermunkám helyszíne az Északkelet-Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Bódva-völgy és a csereháti Tomor és
környéke. A gyakorlati munkát a társalapításommal létrejött MOME EcoLab
– Fenntarthatósági Kutatócsoport, Felhőgyár programjának keretei között
valósítottam meg. A Felhőgyár-program egy kísérlet arra, hogy hogyan lehet
a szociális design eszközeivel új perspektívákat létrehozni, megközelítéseivel, projektjeivel erősíteni hátrányos helyzetű közösségek rezilienciáját.
A programban 2012-től társ-projektvezetőként, tervezőként, majd 2014től programvezetőként és vezetőtervezőként vettem részt a munkában.
A Felhőgyár-projekt során társtervezőkkel, szakértők részvételével, vendég oktatókkal, hallgatókkal és a helyi hátrányos helyzetű közösségekkel,
valamint az őket támogató helyi szervezetekkel dolgoztam együtt. A megvalósított projektek, installációk, építmények így a szociális design jellegéből
adódóan csoportos munka eredményei. Az elmúlt 7 év alatt több mint 100
hallgató vett részt programjainkon, amelyek az intenzív kurzustól, a kutató-
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csoportalapú működésen keresztül, féléves kurzusokon át, nemzetközi nyári
egyetemekekig valósultak meg. Emellett több mint 20 szakértővel dolgoztam együtt ez idő alatt a szociális munkástól kezdve, a kulturális antropológusokon át a pedagógusokig,l és rengeteg tehetséges, helyi, hátrányos
helyzetű fiatallal, felnőttel. A program során 3 könyv született, A Masina
– Szociogasztronómia Bódvalenkén, a Felhőkönyv és a 2012-2016 között
megvalósított Felhőgyár, egy szociális design ABC. Ez utóbbi két könyvet
a mestermunkám részének tekintem.
A mestermunka első részében egyenként elemzem a megvalósult projekteket, azok pozitív és negatív tapasztalatait. A 2012-2016 között létrejött projektek bemutatását a korábban publikált, 2017-ben megjelent, Barcza Dániellel közösen írt Felhőgyár – egy szociális design ABC könyvből emeltem át.
A módszer, amellyel a kiadványban a projekteket bemutatjuk, alkalmas arra,
hogy a 2014 előtt és a 2016 után megvalósult projekteket azonos módon
ismertessem. A Felhőgyár – egy szociális design ABC könyvet alkotásként
szintén a mestermunka részének tekintem és a mestermunka leírásában
ezeket a szöveges részeket ábraként jelenítem meg.
A Felhőgyár-program során rengeteg kudarc ért minket, ezek az élmények
ahhoz segítettek hozzá, hogy folyamatosan újragondoljuk céljainkat, hozzáállásunkat, tervezői elvárásainkat, munkamódszereinket. Ugyanis egy piacorientált projekttel szemben – amely egy meghatározott brief alapján történik
– ezekben a helyzetekben, a problémát is a közösséggel együtt nekünk
kellett megfogalmazni, tehát sok esetben nem lehetett látni, hogy a projekt
merre fordul, milyen tervezői kompetenciákat kell használnunk, így aztán
a garanciák és a sikerek átértékelődtek. A sorozatos kudarcok a résztvevők
számára is inspirációs tényezőkké váltak. A hagyományos tervezői folyamatokban vállalt garancia kérdését szintén másképp kezeltük, és a felhasználó
csoport is elfogadta, hogy helyzet és a folyamat sok szempontból bizonytalan és a siker éppen ezért nem mindig garantálható. A siker fogalmát tehát
újradefiniáltuk ebben a kontextusban. Sikernek azt tekintettük, ha a folyamat során, vagy végén, a felhasználócsoport a korábbi helyzetéhez képest
gazdagodott valamivel. Ezek lehettek új kompetenciák, új tapasztalatok, új
perspektívák, új kapcsolatrendszerek vagy akár olyan eszközök, tárgyak, alkotások, amelyek a közösség igényeit kielégítik. Fontos szempont, hogy sok
esetben ezek az eszközök, tárgyak nem felelnek meg az adott diszciplína
(építészet, formatervezés stb.) standardjainak (esztétikai, minőségi, funkcionális stb.), azonban illeszkednek a helyi közösség normarendszeréhez.
A második részben összegzem a projekttapasztalatokat, elemzem őket és
kiemelem a legjelentősebb pontokat, amelyekből egy gyakorlati szempontrendszert állítok össze, a Szociális Design Projekt Start Diagramot, amely
a projektek kezdeti szakaszára hívja fel a figyelmet. Az a tapasztalatom,
hogy míg az elérhető szociálisdesign-módszerek és eszköztárak sok segít-
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séget nyújtanak a projektjeim megvalósításához, kevés figyelmet szentelnek
a designalapú társadalmi innovációt elősegítő projektek kezdeti szakaszaira,
különös tekintettel az idő, a humán értékek és a tervezői attitűd aspektusaira. A Szociális Design Start Diagramban megjelenő szempontok fókusza éppen ezért ez a kezdeti időszak. A célom ezzel, hogy ezek a tapasztalatokon
alapuló szociálisdesign-tervezési szempontok, megközelítések segédletként
legyenek alkalmazhatók a jövőben saját magam, illetve más, szociális designnal foglalkozó tervezők számára. Célom az is, hogy a szempontrendszert
integráljam a jövőben az egyetemi képzésbe, saját oktatói gyakorlatomba
a kurzusok, a labor, illetve kutatócsoport-tevékenységek során.
Az elméleti kutatásomban a mélyszegénység, a szociális design és a reziliencia fogalmának kapcsolatát jártam körül és arra jutottam mind a tudományos kutatások, mind pedig a gyakorlati példák alapján, hogy a szociálisdesign-tevékenység egyértelműen képes fejleszteni egy marginalizált
közösség ellenállóképességét, reagálóképességét,
önrendelkező- és öngondoskodó képességét, azaz rezilienciáját.
Ez azonban szinte minden esetben hosszú folyamatot követően történik
meg és speciális, főként társadalomtudományi módszerekkel mérhető.
A mestermunkámnak nem volt célja, hogy tudományos módon bizonyítsam
a rezilienciaszint növekedését, a közösség megerősödését. Ugyanakkor
fontos célom volt, hogy tervezőként, a projektek utókövetése során, gyakorlati visszajelzést kapjak, megtapasztaljam a jeleit annak, hogy az adott
közösség valamilyen módon gazdagodott a beavatkozás során. Ez lehetett
új, egyéni vagy közösségi tudás, kompetenciafejlődés, önbizalomnövekedés,
attitűdváltozás vagy korábbi szokások átalakulása, esetleg egyéb, a reziliencianövekedésre utaló jelenség, vagy épp a kudarcokból való tanulás, kudarctűrés. Több esetben a közösség egyes tagjai a workshopokon kívül maguk
kezdeményezték egyes problémák megoldását, vagy konkrétan valami újabb
tárgy, építmény vagy egyéb alkotás létrehozását, tervezési és kivitelezési
módszerek alkalmazását. Számos külső pozitív visszajelzés is érkezett helyi
pedagógusoktól, közösségvezetőktől, résztvevőktől arra vonatkozóan, hogy
az adott közösség dinamikusabbá, kezdeményezőbbé, érdeklődőbbé vált,
olyanokká, akik a saját helyzetükön aktívan változtatni akarnak. A mestermunka projektleírásai tartalmazzák a projektek sikereinek és kudarcainak leírását, illetve egyéb olyan életszerű részleteket, amelyek, ha nem is közvetlen
tudományos méréssel, de közvetett módon jelezték számomra a közösség
rezilienciájának fejlődését.
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ELSŐ KÍSÉRLET 2011-2013
GOMBA- ÉS GYÓGYNÖVÉNYSZÁRÍTÓ

Projektleírás
2011-ben egy véletlen folytán keveredtünk a borsod megyei Bódvalenkére,
ahol a helyi, hátrányos helyzetű közösséget segítő Pásztor Eszterrel és
csapatával, illetve a velük együttműködő, gyerektábort vezető képzőművész hallgatókkal működtünk együtt. Alkotni akartam, a helyi erőforrásokra
építve létrehozni valami új értéket. Az elérhető módszertanokat még alig
ismertem, de óriási volt az elszántságom. A célom az volt, hogy megismerjük a helyi közösséget és hogy a helyi problémákra designalapú válaszokat
keressek kollégáimmal és a hallgatókkal. Ezért egy nyári interdiszciplináris
alkotótábort valósítottunk meg, amelyen részt vettek MOME-s hallgatók,
alumnik, emellett pedig velünk volt a Széchenyi Szakkollégiumból több
szociológus hallgató, kutató.
Folyamat
A tábort alapos, több hónapon át tartó előkészítés és többszöri helyszíni
látogatás, illetve a helyiekkel történő beszélgetések előzték meg. Azzal
a szándékkal mentünk oda, hogy olyan helyi erőforrásokra alapozott
termékeket, eszközöket, szolgáltatásokat hozzunk létre, amelyek a hátrányos helyzetű családok bevételeit növelhetik. Ennek szellemében az ott
töltött csaknem két hét alatt egyrészt megterveztük és megépítettük egy
zöldség- és gyógynövényszárító rendszer prototípusát, másrészt létrehoztuk egy helyi szakácskönyv alapját receptek és történetek gyűjtésével.
Azzal a feltevéssel éltünk, hogy a környék erdeiben fellelhető, a helyiek
által, szedett, sokszor friss állapotban eladott gombák és gyógynövények
szárítással sokkal magasabb áron lennének értékesíthetőek. A másik
feladatot, a helyi receptek gyűjtését, azért valósítottuk meg, hogy a helyieket megismerjük, emellett pedig, hogy a receptekből és történetekből,
valamint helyiekről és az ételekről, illetve alapanyagokról készült fotókkal
kiegészített szakácskönyvet hozzunk létre. Ez a termék egyrészt a családokat büszkévé teheti, másrészt lehetőséget adhat támogatók bevonására
is, ami jól jön további projektek megvalósításhoz. A gyümölcs- és gombaaszaló, valamint az egyik 20. század elején épült bódvalenkei lakóház
hátsó oromfalához építhető gyógynövényszárító ötlete a helyiekkel történt
beszélgetések hatására fogalmazódott meg. Helyszínen terveztünk, 1:1-es
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prototípusokat építettünk, az iterálás folyamatát már az általunk irányított
interdiszciplináris hallgatói csapat valósította meg, majd az alkotótábor végeztével kutatócsoportformában továbbtervezték a termékeket a MOME-s
hallgatók és alumnik, Budapesten, a MOME-n, a helyiek bevonása nélkül.
A Bódvalenke Masinája című receptkönyv is helyi alapokra épül, hiszen
a szociológus hallgatók által gyűjtött recepteket gyúrtuk bele a kiadványba. A könyv szerkesztését és grafikai tervezését MOME-s hallgatók és
alumnik végezték el.
Hatás
A projektnek leginkább ránk, a programot fejlesztőkre volt hatása. Előtte
soha nem dolgoztunk terepen, ennyire hátrányos helyzetű közegben. A falu
közösségének élethelyzete és mindennapi kihívásai komoly pszichés terhet róttak ránk, amelyet ott, a helyszínen kellett megtanulni kezelni. A folyamat megvalósítása ahhoz járult hozzá, hogy sokkal inkább körvonalazni
tudjuk, mi az, amire képesek vagyunk. Mennyire fontos egy adott közösséget megismerni, mielőtt bármilyen szociálisdesign-folyamatba részletesen
belemennénk, és hogy milyen szakmai célokat érdemes kitűzni magunk,
a hallgatóink és a helyi közösség számára. A bódvalenkei közösségre, úgy
látom, sem negatív, sem pedig pozitív hatással nem volt a kezdeményezés,
az aszalót nem használták, a Bódvalenke Masinája receptkönyből befolyó
adományok a helyi közösséget erősítették.
Kudarc
Azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a helyiek problémái túlmutatnak azon
a szinten, amit mi az erőforrásainkkal vagyunk képesek megoldani. Ilyen
hirtelen nem is lehetett pontosan és jó oldalról megfogni a helyi kihívásokat. A receptek, történetek összegyűjtésén kívül a helyiek nem vettek részt
a folyamatban. Megjelentek a kiadványban a róluk és a helyről készült fotók, az általuk elmondott történetek és receptek. Minden résztvevő kapott
egy példányt, de egy könyvbemutatóval egybekötött budapesti adománygyűjtő eseményen túl más helyi hatás, pozitív változás nem történt. Ennek
több oka is volt: egyrészt nem ismertük a helyiek valódi igényeit, másrészt
kevés fogalmunk volt a helyi szocioökonómiai helyzetről. A bódvalenkei
közösség akkoriban olyan szintű deprivációban élt (és él azóta is), hogy az
általunk teljes jószándékkal megtervezett gyógynövényszárítóban a téli hónapok közeledtével inkább tűzifának való alapanyagot láttak, semmint 3-5
év alatt jövedelmező bevételt teremtő lehetőséget. Akkor még nem láttam
azt sem, hogy a helyiek kihívásai olyan súlyúak, hogy a mi erőforrásainkkal
azokon segíteni nem tudunk. Hirtelen szerettünk volna nyerni mi is, mint
megannyi segítőprojektben gondolkodó alkotó. De ez nem megy ilyen
egyszerűen, mert ahhoz, hogy valójában feltérképezzük, hogy a helyieknek
mire lenne szüksége, mit tudnánk közösen létrehozni, milyen helyi erő segíthet ebben, ahhoz elsősorban idő kell. Nem alakul ki néhány hónap alatt
olyan bizalmi helyzet, hogy egy elképesztően összetett problémával küzdő
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közösség tényleges igényeire rálássunk és arra tervezőként reagáljunk.
De emellett az is probléma volt, hogy nem volt olyan helyi erő, aki hosszútávon hidat képezhetett volna köztünk és a helyiek között.
Siker
Elszántság, odaadás, érdeklődés, tenni akarás, őszinteség, tervezői vágyak
fogalmazódtak meg bennem és a csapatban, valamint a téma iránti elköteleződés és fejlődni akarás vágya jelent meg. Kísérleteztem, próbálkoztam
és abban a szellemben dolgoztam a kollégáimmal együtt, hogy ha nem is
érünk el nagy eredményt, de munkánkkal segítjük a helyieket valamilyen
formában és elkezdünk egy folyamatot, amelynek során hosszútávon komoly szakmai következtetéseket tudunk levonni, valamint értékes eredményeink lehetnek.

Projekt adatok
Helyszín:
Projektvezetők:
Partner: 		
			

Bódvalenke, Magyarország
Barcza Dániel, Fehér Bori, Schmidt Andrea
Bódvalenke Freskófalu projekt,
Széchenyi István Szakkollégium

←

Fotó: MOME EcoLab
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←

Fotó: MOME EcoLab

←

Fotó: MOME EcoLab

�

Fotó: MOME EcoLab

�

Fotó: Öry Dániel
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PROJEKTEK 2013-2016
TUDATOS ÉPÍTKEZÉS
FELHŐGYÁR – EGY SZOCIÁLIS DESIGN ABC

A következőkben a Bódvalenkén megvalósult folyamatokra épített,
a doktori kutatásom szakmai munkájának részét képező Felhőgyár-projekt 2013-2016 között megvalósított projektjeit mutatom be. Az időszakot
összefoglaló, Felhőgyár – egy szociális design abc című, társszerzőségemben létrejött könyv vonatkozó részleteinek beemelésével.
A könyvből ideillesztett oldalpárok egy az egyben kerülnek bemutatásra,
mivel azt gondolom, így lehetséges az alkotói folyamat egymásra épülő
lépéseit a lehető legautentikusabban bemutatnom.
A Felhőgyár-projektet csapatban valósítottam meg. A szociálisdesign-projektek sajátossága, –ahogy az elméleti kutatásban is megfogalmazásra
került, – hogy a tervező szerepe megváltozik, a tervezési folyamatban
a célcsoporttól kezdve, hallgatókon és alumnin keresztül, bevont szakértőkön át sokan aktívan részt vesznek.
2012-2013 között a projektet témavezetőm, Barcza Dániel vezette, az én
feladatom a tervezés, valamint a szociálisdesign-módszerek alkalmazása
volt. 2014 óta én vagyok a projektvezetője és a szociálisdesign-módszereket alkalmazó tervezője a Felhőgyár-programnak.

Forrás: Barcza, D., Fehér, B., Felhőgyár – egy szociális design ABC, MOME,
Budapest, 2017
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TOMOR 2017—

PROJEKTLEÍRÁS / TOMOR, NYÁRI EGYETEM

KERTI BÚTOROK ÉS SZÍNPAD, SZOCIÁLIS

Hosszas előkészítés előzte meg azt a nemzetközi nyári egyetemet, amelyet
2018 nyarán valósítottunk meg Tomoron, az EFOP 3.4.4. projekt keretében.
A program keretében 2 héten keresztül ötféle szakterülethez kapcsolódóan
valósítottunk meg szociálisdesign-projekteket. Ezek egy része a helyi hátrányos helyzetű fiatalok képességfejlesztésére fókuszált (fotó), másik része
pedig olyan helyi hasznosulású projektként valósult meg, amelyek eredményét a Romama Szociális Szövetkezet azóta is használja. A nyári egyetemre
különböző szakterületek képviselői kerültek bevonásra (formatervező,
grafikus, social designer, media designer, fotóművész). Építészet és bútortervezés: szociálisdesign-módszerek alkalmazásával megterveztünk egy
sorolható, gyerekek által is összeállítható kerti bútorcsaládot, a hallgatókkal
és helyi felnőttekkel közösen pedig megépítettünk egy kerti színpadot, ami
kültéri wrokshopoknak, előadásoknak adhat teret. Textiltervezés: A Romama Lakásétterem számára terveztünk és készítettünk egységes, arculatba
illeszkedő kötény sorozatot, amelyet azóta is használnak a munkatársak.
Grafika: A Romama Szociális Boltjának a gyerekekkel közösen terveztünk arculatot, amelyet azóta is használ az üzlet. Videó: A nyári egyetem folyamatát
egy hallgatókból és helyi fiatalokból álló csapat dokumentálta, amelyből egy
film is készült: https://www.youtube.com/watch?v=kZBm5utK2mM&t=14s

VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE A SZOCIÁLIS
DESIGN ESZKÖZRENDSZERÉVEL

A Bódva völgyben megvalósított projektek tapasztalataiból kiindulva szándékomban állt egy új kezdeményezés elindítása, ami valamelyest hasonló
adottságú helyen új lehetőségeket és kihívásokat tartogathat számunkra.
Tudtam, hogy a bódva-völgyi közösséggel megvalósuló munka folytatódik,
viszont a szakmai fejlődés és a projekt adaptálhatóságának és működőképességének vizsgálata érdekében szükségesnek tartottam egy új közösséggel való együttműködés megkezdését. Ahogy Bódvalenkére is a véletlen
vitt, így Tomorra is hasonló módon kerültünk. Egy szociológus barátom,
Dr. Gosztonyi Márton hívására látogattuk meg a falu roma közösségének
tagjait 2017 nyarán. Már az első találkozáskor egyértelmű volt, hogy ezen
a helyszínen dolgom, dolgunk van. Új helyszínként különösen fontosnak
tartottam, hogy a lehető leglassabban, apró léptekkel haladva kezdődjön az
ismerkedés, közösen találjuk meg azokat a metszéspontokat, amelyeken
érdemes elindulnunk. Ahogy az elméleti kutatásban is írtam Tomorról, jól
látható, hogy az itt élő közösségnek más fajta kihívásai, lehetőségei vannak,
mint a bódvaszilasiaknak. Tomoron a cigány közösség erős, azt egy sok éve
létrejött Szociális szövetkezet működteti, a Romama. Egyértelmű különbség
volt az eddigi terepi helyszínekhez képest, hogy ez a helyi csapat sokkal
konkrétabb tapasztalatokkal és célokkal rendelkezik. Évek óta működtetnek
egy cigány lakáséttermet, több közösségfejlesztési pályázatot is megvalósítanak, a közösségnek pedig erőteljes helyi identitása és tenni akarása van.
A projekt jelenleg is folyamatban van. Eddig egy interdiszciplináris, nemzetközi szociális design nyári egyetemet, két Kutatás-Fejlesztés-Innováció
központú, szintén interdiszciplináris kurzust valósítottunk meg. Eszközöket,
termékeket fejlesztettünk, alaposan megismertük a helyi közösséget.
A projekt céljai
A tomori projekt céljai, egyfelől, hogy a szociális design eszközrendszerével,
a meglévő helyi alapokra építve olyan új értékeket hozzunk létre, amelyeknek konkrét helyi hasznosulása van, másfelől szándéka az eddig elsajátított
tapasztalatok alapján egy olyan módszer fejlesztése, amely más, hasonló
hátrányos helyzetű közösségek, közösségi kezdeményezések segítéséhez
hozzá tud járulni.

Hatás
Az eddigi együttműködésnek komoly hatása lett a helyi közösségre. Míg
eddig viszonylag nehezen tudtuk megfogni a konkrétumok szintjén egy-egy
projektelem hatását, itt a diskurzusokból és visszajelzésekből egyértelműen érzékelhető volt. A résztvevő hallgatók egy része sorsdöntő életeseményként jellemezte a nyári egyetemet, a helyi közösséggel pedig bizalmi
viszonyt építettünk ki. Azáltal, hogy náluk szálltunk meg, látogatásunkat
követően felbátorodtak és az interneten is elkezdték hirdetni a családias
szállásaikat, ami által bevételre tettek szert. A helyi gyerekek a nyári egyetem végeztével, a sikeres szék- és asztalkészítési workshopon felbátorodva
focikaput építettek, kerítést raktak.
Kudarc
Nem volt könnyű a Bódvaszilason megismert közeget követően új, kevésbé
ismert gyerekekkel, együtt dolgozni. Sok szempontból jobban megismertük
a helyi felnőtteket és az ő igényeiket, mint a fiatalokét, ezért bizonyos résztvevőket kevésbé tudtunk bevonni a projektfolyamatokba. A sok párhuzamos
projekt nem adott lehetőséget az összes projekt elmélyült megvalósítására,
bármennyire is elő volt készítve az összes programelem. A pályázati keretek
sokszor határt szabtak a tevékenységeknek és olyan nehézségek elé állították a szakmai csapatot, amelyre nem volt felkészülve.
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Siker
A visszajelzések alapján a legjobban sikerült nyári egyetemünk volt a 2018as, ahol olyan, helyi szinten is hasznosuló, kisléptékű eredményeket értünk
el, amelyek valódi, pozitív hatással vannak azóta is a közösségre. A mestermunkát Siroki Laci számomra egyik legfontosabb mondatával kezdtem, amit
most itt újra idézek:
Projekt adatok
Helyszín:			
Projektvezető: 		
Projekt szakértők:
				
Partner: 			
				

Tomor, Magyarország
Fehér Bori
Szerencsés Rita, Csernák Janka,
Dr. Gosztonyi Márton, Becky Slogeris
Romama Szociális Szövetkezet,
MICA Center for Social Design
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←
Tomor felülnézetből,
fotó: Sóki Tamás
�
A nyári egyetem
programjának ismertetése,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára
� � Érzékenyítő workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára
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←
Kerti asztal készítés közben
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

←
Műhelyben Tomoron,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

�
Fotó: Sóki Tamás,
Szatmári Sára

�
Műhelyben Tomoron,
Workshop bemelegítő,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

� � Kerti bútor tervező workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

� � Workshop ismertetés,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára
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←
Kerti bútor tervező workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

←
Kerti bútorkészítő workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

�
Kerti asztalok,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

�
Kerti bútorok,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára
� � Kerti asztal, rajta rajz egy
tomori kislánytól, saját fotó
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←
Csapatépítő workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

←
Textil workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

�
Fotó workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

�
Video workshop közben,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

� � Fotó workshop,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára
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←
Grafika workshop kiállítása,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

←
fotó: Sóki Tamás,
Szatmári Sára

�
Kiállítás a fotó workshop
eredményeiből, fotó: Sóki Tamás,
Szatmári Sára

�
Kerti színpad építés közben,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára
�� Kerti színpad és bútorok az
első helyszínen, saját fotó
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←
Workshop közben,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

←
Kerti színpad az új helyszínen,
saját fotó

← ← Video workshop közben,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

�
Kerti színpad az új helyszínen,
saját fotó
� � Kerti színpad az új helyszínen,
saját fotó

←
Siroki Laci és Siroki Viktor
a nyári egyetemen,
fotó: Sóki Tamás, Szatmári Sára

←
Kerti színpad az új helyszínen,
saját fotó
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SZOCIÁLIS DESIGN-PROJEKT
START DIAGRAM
Az elérhető eszközök
A kutatás és a gyakorlati munka során számos, az elméleti kutatásban is
elemzett, interneten elérhető eszközt, alkalmaztam már. Ezek mindegyike
sok hasznos tanácsot tartalmaz, alaposan kipróbált, tesztelt eszközöket
a hátrányos helyzetű közösségekkel folytatott munkához kapcsolódóan,
különböző szociálisdesign-alapú, fejlesztő célú projektek sikeres megvalósításához (IDEO Field Guide to Human Centered Design, DIY Toolkit by
Nesta, stb.). Mivel rengeteg ilyen eszköz érhető el és köztük több is van,
ami alapvetően remekül alkalmazható, ezért nem áll szándékomban egy
újabb eszköztárat létrehozni.
Saját szakmai munkámban azt tapasztaltam, hogy bár ezek az eszközök
igen hasznosak, kevés figyelmet fordítanak a szociálisdesign-projektek kezdeti szakaszára, ami tapasztalataim szerint kiemelt fontosságú
a projekt megalapozása, a bizalom kiépítése és a felhasználócsoport
bevonása szempontjából. Saját projekttapasztalataim alapján, ha ezen
eszközök használatát nem előzi meg egyfajta részletes alapozás, úgy akár
a hosszútávon megvalósuló, legjobb szándékkal induló projektek sem
lesznek minden esetben sikeresek, nem feltétlenül lesznek hatásosak, sőt
rosszabb esetben árthatnak azoknak a hátrányos helyzetű közösségnek,
akikkel megvalósul az együttműködés.
Válasz egy hiányra
Ahogy láthattuk, az elméleti kutatásban, sokféle eszköz érhető el gyakorlati
alkalmazáshoz, azonban a projektek megalapozására hiányoznak bizonyos
módszertani eszközök, amelyek a projektek kezdeti szakaszát segítik.
A Felhőgyár-projekt során, a Felhőgyár – egy szociális design ABC könyvben már leírt tapasztalatokat az azóta összegyűjtött megfigyeléseimmel
kiegészítve rendszerbe szedtem és egy Szociális Design Projekt Start Diagram elnevezésű eszközt hoztam létre, hogy segítse a tervezőket az ilyen
típusú projektek tervezésében, előkészítésében és megvalósításában.
A Szociális Design Projekt Start Diagram három egymással összefüggő
csoportba rendezi a szükséges szempontokat, melyek a következők:
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�
�
�

Idő
Humán értékek
Tervezői attitűd

Az időfaktor magába foglalja a projekt hosszútávra történő tervezését,
a kis lépésekben való előrehaladását, valamint a rendszerességet és
a tervezői jelenlét intenzitását. A humán értékek között szerepel a partnerek megfelelő kiválasztása és megismerése, a kapcsolat és bizalom
felépítése, a komplex problémakör feltárása és megértése személyes-,
közösségi- és rendszerszinten, valamint az emberi minőség megjelenítése.
A tervezői attitűd számos olyan szempontot tartalmaz, amely a tervező
etikai, emberi és alkotói elköteleződéséhez kapcsolódik.
Ez a három csoport sok területen kapcsolódik egymáshoz, ezért egy
venn-diagramban ábrázolom őket. Szándékom szerint a tapasztalatok
együttes, de strukturált bemutatása nagy segítség lehet a tervezők
számára, hogy olyan szempontokat is meg tudjanak jeleníteni egy projekt
előkészítése, indítása során, amelyek sok esetben elmaradnak. Az elmúlt
évek során a diagramot MOME hallgatók bevonásával, valós helyzetekben teszteltem és a tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztettem.
Az aktuális verzió a tapasztalataim alapján jól működik a hallgatóknál és
projektekbe bevont oktatóknál, szakértőknél is. A következőkben ennek
a diagramnak a tartalmát fejtem ki.
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IDŐ
Hosszú táv
A hátrányos helyzetű közösségekkel folytatott munkában az időnek
kulcsszerepe van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a komplex problémák valódi megismerése és megértése időigényes folyamat. A rövidtávú
projektek csak egy-egy részletkérdésre tudnak reflektálni, sokszor felszínes megoldásokat hoznak. Az elmélyült szociálisdesign-munka időigényes, rendszerességen alapuló, kis, egymásra épülő lépések sorozataként
valósulhat meg igazán eredményesen.
A Felhőgyár-projekt során a személyes élmények és az idő összefüggésében hamar rájöttem az első tapasztalatok és kudarcok alapján, hogy
a hosszútávú gondolkodásmódnak kulcsszerepe lehet a sikeres együttműködések megvalósításában. Nem érdemes sietni, a kezdeti megismerés, a problémafeltárás időigényes folyamat, ahogy a válaszkeresés
és a tervek közös megvalósítása is. Amikor a bódvaszilasi iskolában
elkezdtünk az akkor 6 éves gyerekekkel együtt dolgozni, már tudtuk, hogy
a design megközelítésű projektjeinket közösen, évről évre, lassan fogjuk
megvalósítani. Egyre komplexebb projektekbe vágtunk bele, és mindezt
óvatosan és lassan tettük. A ’Falu’ projekt például kétéves fejlesztés
eredményeként valósult meg.
Kis lépések
Mivel ezekben a helyzetekben komplex problémákkal foglalkozunk, ezért
érdemes elemekre, projektrészekre bontani a válaszkeresési folyamatot.
Számba kell venni a felhasználócsoport és a tervező-, fejlesztőcsapat
kapacitását, és akkora léptékben kell gondolkodni, amekkora helyi
szinten befogadható és értelmezhető. Ha kisebb lépésekben valósítjuk
meg a projektünket, többször van lehetőségünk megállni és ránézni arra,
ahova addig eljutottunk, így kisebb a kudarc lehetősége, illetve az egymásra épülő kis lépések segítik a tapasztalati tanulást és az értékesebb
eredmény elérését.
A Bódvalenkén létrehozott gyógynövény- és gombaaszaló kudarca abban
állt, hogy az általunk alig ismert helyiekkel egy óriásit szerettünk volna lépni előre, segíteni nekik, annak ellenére, hogy lehetőségeikkel és igényeikkel
kevéssé voltunk tisztában. Egyszerre szerettünk volna kapcsolatot építeni
és a helyi közösségnek hasznos eredményt létrehozni, de ez túlságosan
nagy falatnak bizonyult. A gyógynövényszárító létrejött ugyan, de azt a helyiek nem használták. Az apró lépések megvalósítása felé vezető út első
fontos pontja volt a Felhőkönyv létrehozása, amely egy fizikailag kisméretű, ámde annál fontosabb alapköve lett a későbbi együttműködésnek.
De hasonlóan tudatos döntés volt a ’Falu’ építésénél az, hogy mi, tervezők
nem döntöttük el az egyes installációk funkcióját, hanem a következő évet
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arra szántuk, hogy a helyi gyerekekkel és pedagógusokkal rendszeres, közös tervezésre fókuszáló workshopokon keresztül fejlesszük őket a használat és a szükségesség irányából. Így derülhetett ki, hogy a gyerekek az
egyik építményt ünneplésre használták, feldíszítették, nevet adtak nekik,
egy másik házikót pedig szerelmi ügyek megbeszélésére neveztek ki. Ha
a kis lépések elve helyett kész alkotásokat hoztunk volna létre, ezek a tudások és értékek nem épülnek bele a koncepcióba, és az eredmény a helyiek
által sokkal kevésbé lett volna elfogadott.
Rendszeresség
Az egyszeri jelenlét nehezen ad választ komplex kihívásokra. Az együttműködésbe vetett hit, a bizalom és a valódi személyes kapcsolat csak
rendszeres jelenlét során alakítható ki. A rendszeresség adhat lehetőséget
a problémák alaposabb feltárására, saját erőforrásaink megfogalmazására, a közös célok kitűzésére, a stakeholderek elköteleződésére, valamint
a kudarcok és a problémák kezelésére. A rendszeres jelenlét az egyes
projektelemek között sem áll le, a hosszútávú célok elérésének érdekében
fontos, hogy a felhasználócsoporttal folytonos kapcsolatban maradjunk.
Gyakran tették fel nekem azt a kérdést, hogy miért ennyire fontos, hogy
rendszeresen jelen legyünk egy-egy helyszínen. A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei helyszínek, ahol az eddigi gyakorlati tevékenységemet folytattam,
több mint 200 km-re vannak Budapesttől, így a rendszeres jelenlét több
erőforrást, szervezést igényel. A Bódvaszilason megvalósított munka
során is láttuk, hogy csak akkor tudunk eredményeket elérni, ha legalább
2 havonta személyesen ellátogatunk a helyszínre, és dolgozunk a helyi
közösséggel. A ’Falu’ projekt esetében például egy sok hónapon tartott
workshop-sorozat előzte meg a nyári egyetemen megvalósuló építést.
A gyerekekkel fokozatosan és egymásra épülő tematikával megalkotott
foglalkozásokon keresztül terveztük meg azt, amit aztán közösen megvalósítottunk. De hasonló példa lehet a Romamával megvalósított kerti
bútorok tervesének és prototípusának előkészítő folyamata is, amelyre
2018 tavaszán 4 helyi workshopot is szántunk.

HUMÁN ÉRTÉKEK
Partnerek kiválasztása
Egy társadalmi probléma legtöbb esetben valamilyen kapcsolati rendszeren, sajtón vagy egyéb kommunikációs csatornán jut el hozzánk. Ha úgy
döntünk, szeretnénk azzal a kihívással foglalkozni, először a lehetséges
helyi partnereket, stakeholdereket szükséges feltérképezni. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy fontos, hogy legyen egy helyi erő, egy
partner, aki hidat képezhet köztünk, szociális designerek, és a kihívásokkal
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küzdő helyi, hátrányos helyzetű közösség között. Ez lehet a helyi közösség vezetője, az ott fejlesztőmunkát végző egyén vagy csoport. Először
ezt a kapcsolatot érdemes fejleszteni, hiszen ő köthet össze azokkal,
akiknek problémái vannak, és ő segíthet a kölcsönös bizalom kiépítésében is. A megfelelő helyi partner ahhoz is hozzájárulhat, hogy még a projektkezdeményezés elején el tudjuk dönteni, valóban erre van-e szüksége
a helyi közösségnek.
A Bódvalenkén megkezdett projektünk esetében nem volt olyan helyi erő,
aki megfelelően támogatta volna a kommunikációt a helyi közösség és
köztünk. A sötétben tapogatóztunk, a helyiekkel folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy ismerik a helyi gyógynövényeket, sokat járnak gombászni, ezért arra jutottunk, hogy egy gyógynövény- és gombaaszaló segítségével akár meg is sokszorozhatják bevételeiket. Azonban a közösség napi
szintű, összetett és alapvető problémáit nem tudtuk megismerni így, és
a helyi támogató hiánya miatt egy számunkra érdekes, számukra viszont
haszontalan eszközcsoportot hoztunk létre. Az akkor értékesnek tartott
designeredménynek, az aszalónak semmi értelmét nem látták a helyiek.
Ezzel szemben Tomoron a helyi közösség vezetőjével, az ottani szociális
szövetkezet alapítójával kezdtünk el dolgozni, aki rengeteg segítséget
nyújtott és azóta is támogatja, facilitálja az együttműködést.
Partnerek megismerése
A megismerés egy kétirányú folyamat. A felhasználócsoport megismerése egyrészt ahhoz járul hozzá, hogy a helyi problémákat jobban átlássuk,
másrészt mi is be tudunk mutatkozni és megismertetni a közösséggel,
mire vagyunk képesek. Ez a folyamat időigényes és fontos eleme az őszinteség. A megismerési folyamat során fontos leszögezni az együttműködés
alapjait – mit tudunk mi együtt megvalósítani és mit nem. Ennek folyományaként van lehetőség az emberi kapcsolatok kiépítésére és a bizalom
kiépítésére mindkét oldalon.
Tomoron már az első találkozások alkalmával alkalmunk volt látni, hogy
a partner kapcsolata a helyi hátrányos helyzetű közösséggel mély, és
régóta fennáll. Siroki Lacit, a Romama Szociális Szövetkezet vezetőjét
többszöri személyes találkozás során ismertük meg. Az ő közreműködésével találkoztunk a Szövetkezethez kötődő családokkal, és ennek köszönhetően lassan hiteles kapcsolatot tudtunk kiépíteni az érintettekkel. Csak ezt
követően kezdtünk bele a szakmai munkába, az ötletelésbe, és indítottuk
el a közös gondolkodást arról, hogy milyen designalapú fejlesztéseket
tudnánk közösen megvalósítani.
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TERVEZŐI ATTITŰD
Gyakorlati megközelítés
A tervező számára ebben a helyzetben fontos, hogy olyan megoldási javaslatokban, ötletekben gondolkodjon, ami kézzelfogható, gyakorlatias megközelítésen alapul és a design eszközrendszerét használja. Ez az irányultság
különbözteti meg a szociálisdesign-alapú beavatkozásokat más társadalmi
célú fejlesztésektől. Mindemellett fontos, hogy a tervező nyitottan álljon
a felhasználócsoporttal közösen kidolgozott ötletekhez és ne szakmaspecifikusan, hanem rugalmasan, interdiszciplináris gondolkodásmóddal,
megoldásorientáltan álljon egy feladat elé. A szociálisdesign-folyamatok
során létrejött kézzelfogható eredményeknek akkor is hatása van, amikor mi,
tervezők esetleg nem vagyunk ott a közösséggel.
A Felhőgyár-projekt bódvaszilasi iskola udvarára épített ikonikus építmén�nyel a célunk volt az is, hogy a gyerekekkel közösen alkotott installáció
akkor is ott legyen, amikor mi nem. A fizikai térben megvalósuló, gyakorlati
használatba vehető beavatkozásoknak hatalmas ereje van és amíg léteznek,
jelenlétükkel hatnak a minket körülvevő környezetre. A létrehozott kültéri oktatási építményt kinti órák megtartására, táncos foglalkozásokra használják.
A gyerekek elmondása alapján az installáció a jelenlétével emlékezteti őket
azokra a designworkshopokra, amiket együtt valósítottunk meg és fenntartja bennük a kíváncsiságot a projekt következő állomásait illetően. Ugyanígy
jelként és használható padként is funkcionál a Bódvaszilas közterére elhelyezett Totem-pad, amit találkozási pontként is használnak a településen.
Ezekkel szemben érdekes tapasztalás volt Tomoron, hogy az elkészült színpadot utólag belátva rossz helyre építettük. Viszont a bódvaszilasi helyzettel
szemben (lásd.: a Felhőgyárépítmény projektleírását korábban) itt a helyi
közösséggel együtt hoztuk meg a döntést, hogy az építményt (2019 nyarán)
a kert egy másik, sokkal alkalmasabb részére helyeztük át.
Saját határok ismerete
A tervezőnek vagy tervezői csapatnak tisztában kell lennie saját képességeivel és lehetőségeivel. A szituációt a szociális designernek fel kell tudnia
mérni, és ha szükséges, képesnek kell lennie arra, hogy más szakterületek
képviselőit is be tudja vonni a munkába annak érdekében, hogy valódi
eredményt érjen el. Ez hozzásegít új tudások és képességek elsajátításához.
Minden helyzet, hely, problémacsomag különböző és más fajta hozzáállást
igényel a tervezőtől. Ennek érdekében érdemes interdiszciplináris csapat
létrehozásában gondolkodni, ahol a különböző tervezői megközelítések és
bevont egyéb szakterületek (szociológus, antropológus, közgazdász, szociális munkás, ökológus, kertész, stb.) sokkal szélesebb spektrumú rálátással
képesek adekvát választ adni valódi kihívásokra. A designer nem antropológus és nem is szociális munkás, nem is szabad úgy tennie, mint aki mindenhez ért, inkább képesnek kell lennie a szükséges szakembereket bevonni.
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Gyakorlati munkám során többször futottam bele olyan helyzetekbe, ahol
olyan kérdésekre akartam választ adni, ami messze túlmutatott a képességeimen és ez általában a kudarc irányába sodorta a legjobb szándékú
törekvéseimet is. Felhőkönyv létrehozásakor például az a döntés segített,
hogy amíg nem ismerem a helyi közösséget, addig ne akarjak olyat létrehozni kollégáimmal, ami csak számunkra értelmezhető. Inkább hozzunk
létre egy olyan tárgyat együtt, ami a közös működésünket tudja megalapozni, illetve bizalmat épít köztünk és a helyi közösség tagjai között. De hasonló példa lehet a tomori nyári egyetem során létrehozott grafikai, textiles
workshopok eredménye is. Ezeket az adott szakterülethez értő kolléga és
hallgatók bevonásával valósítottunk meg.
Kilépés a komfortzónából
Hátrányos helyzetű közösségekkel együttműködni sok esetben más, mint
piaci helyzetben fejleszteni designalapú megoldásokat. A tervezőnek
ebben a helyzetben ki kell lépnie saját cipőjéből, mielőtt más cipőjébe
belelépne. Ebben a folyamatban azt is fel kell mérnie, mennyire képes erre,
és mik azok a határok, amelyeket már saját magunk miatt nem érdemes
átlépni. Hátrányos helyzetű közösségekkel szociálisdesign-munkát végezni a tervezőasztal mögül nem lehet.
Amikor Tomoron 2018-ban sikeresen megvalósítottunk egy nemzetközi
szociális design nyári egyetemet, a Felhőgyár-projekt történetében először,
a helyi hátrányos helyzetű közösség tagjainál szálltunk meg. Két hetet laktunk különböző családoknál, együtt keltünk, együtt feküdtünk velük és ők
megosztották velünk otthonaikat, napközben pedig a helyi és környékbeli
gyerekekkel, fiatalokkal együtt alkottunk. Ez hozzájárult az elköteleződéshez, az interkulturális ismerkedéshez és ahhoz, hogy a tomoriak a csapatunkra két hét után családtagként tekintettek. Ottlétünkkel, egymásba
vetett bizalmunkkal pedig hozzájárultunk ahhoz, hogy ők falusi szállásadásprojektbe kezdjenek, ezzel erősítve szociális vállalkozásaikat és
a közösség fenntarthatóságát, rezilienciáját. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges volt a sokhónapos előkészület, a megfelelő helyi partnerek
kiválasztása és egymás alapos megismerése.
Tervezői kreativitás
A kreatív, megszokott megoldásokat alkalmazó megoldásoktól eltérő
gondolkodásmódnak kiemelt jelentősége van. Az eredetibb ötleteknek,
az ’outside of the box’ gondolkodásnak fontos szerep jut. Ugyanakkor a tervezőnek, a piaci helyzethez képest, sokszorozottan szükséges figyelembe
vennie a felhasználócsoport igényeit, szempontjait, tervezési ötleteit. Kreatívnak kell lennie abban az értelemben is, hogy hogyan tudja az érintett
helyi közösséget bevonni a tervezési folyamatba. Az eredeti ötletek pedig
akkor működnek igazán jól egy szociálisdesign-folyamatban, ha azok valóban a közösség igényeire és a feltárt problémára reagálnak. A használható-
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ság, a gyakorlati értelemben is értelmezhető innovációs tartalom nagyobb
súlyú, mint bizonyos esztétikai szempontok, amelyek a hagyományos piaci
helyzeteket jellemzik.
Számos esetben éreztem azt az elmúlt évek gyakorlati munkáinak megvalósítása során, hogy a saját tervezői kreativitásomat nem csupán a helyi
igényekhez igazítom, de inkább arra fordítom, hogy a munka valódi legyen
és komoly, helyi szinten értelmezhető eredményt jelentsen. A Totem Pad
esetében kreatív megoldás volt a pad központi elemeként álló oszlop belső
oldalára a gyerekek által készített rajzokat kifaragni és színnel kiemelni,
így az installáció sokkal személyesebb lett. Szintén ilyen megközelítéssel
valósultak meg azok a sorolható kültéri székek és asztalok, amelyeket
a Romama Szociális Szövetkezet kertjében használnak a helyiek. Olyan
megoldást kellett tervezni, ami nemcsak hogy jól használható a helyiek
számára a későbbiekben, de ráadásul a helyi gyerekeket bevonva, közösen
tudjuk őket elkészíteni.

TERVEZŐI ATTITŰD + IDŐ
Tapasztalati tanulás
A szociálisdesign-folyamatok sok esetben kísérletezésen alapulnak, gyakran kevéssé kipróbált, vagy újszerű helyzetekben találhatjuk magunkat.
A gyakorlatban, saját bőrön tapasztalt kudarcok és sikerek folyamatos fejlődési lehetőséget adnak a szociális designernek. Ezért érdemes minden
projektet, helyzetet tanulási szituációként is felfogni. Ez az attitűd segít
abban, hogy egy-egy kérdéshez sokkal nyitottabban álljunk és a felhasználói csoportot is könnyebben vonjuk be a tervezési folyamatba.
A tapasztalati tanulás módszerének egyik eredménye ez az összefoglaló
is. Ez a fajta fejlődés a munkám fontos mozgatórugója, így lépkedek előre
és vagyok képes egyre értékesebb és hasznosabb projektek megvalósítására kollégáimmal. A legnagyobb élmény minden egyes kísérleti projekt
esetében a helyi jelenlétből adódó információk összegyűjtése, elraktározása és különböző eszközökkel történő feldolgozása volt. Sok esetben éltünk
meg kudarcot, követtünk el tévedéseket, de ezek is, ahogy apró és nagyobb
sikereink is tanulsággal szolgáltak. Például pár évvel ezelőtt az egyik hallgatónk egy gyerekekkel megvalósított nyári egyetem során úgy döntött, az
egyik kisfiúnak vesz egy fagyit a boltban. Azt viszont nem vette számításba, hogy az ajándéknak híre megy, és alig fél óra múlva több tucat gyerek
kér fagyit tőle. Ez az élmény járult hozzá, hogy sokkal jobban odafigyeltünk
a hallgatók terepmunkára történő megfelelő felkészítésére és megerősítsük az egész csapatban azt a döntést, hogy nem ajándékozunk, hiszen
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nem biztos, hogy az erőforrásaink elegendőek. Mi ezekben a helyzetekben
a jelenlétünket adjuk, a tudásunkat, a tanulásvágyunkat.
Kudarc tűrés
Igen gyakori, hogy a tervező / tervezőcsapat által kitalált ötletek vagy
nem működnek, vagy a helyiek nem érzik azokat magukénak. Alkotóként
kezdetben nehéz elengedni a kormánykereket és nyitottá válni a közös
alkotás nyomán létrejövő eredményekre. Ezt sok tervező kudarcként éli
meg, tervezői autonómiáját érzi veszélyben, pedig ezekben a helyzetekben
sokkal könnyebben jön létre közös siker, ha a tervezői önmegvalósítási
vágy együttműködési és tanulási vággyal egészül ki.
A gyakorlati munka során rengeteg improvizatív helyzettel kellett szembenéznem és gyakran fordult elő, hogy a létrejött eredménnyel elégedetlen
voltam. Szinte mindegyik projektnél komoly kompromisszumok árán tudtam csak olyan megoldásra jutni, ami a felhasználói csoportnak és nekem
is megfelelő. Jó példa erre a tomori kerti színpad, amelyet azért kellett az
építését követő nyáron áthelyezni, mert a közösségi házba fűtéshez fát
szállító kocsi nem fért be tőle a kapun. Tehettük volna fél méterrel odébb
aztán, hogy ez a probléma ne álljon fent, de inkább a kert felsőbb, jelenleg
alig használt részébe vittük annak érdekében, hogy az a terület is használatba kerüljön. A kudarcból így egy új lehetőség született.

HUMÁN ÉRTÉKEK + IDŐ
Bizalom építése
A valódi problémák feltárásához egyrészt a felhasználócsoporttal eltöltött
időre, valamint mindkét irányból – de a helyiek részéről különösen – bizalomra van szükség. Ez pedig lépésről-lépésre tud kialakulni, mindkét irányból nyitott, őszinte, kíváncsi és érdeklődő attitűddel. A bizalom építése
és megtartása szempontjából kiemelten fontos, hogy annyit ígérjünk egy
adott helyzetben, amit biztosan meg tudunk tartani. Ez lehet kisebb, mint
a szándék, de inkább teljesítsünk felül, minthogy csalódottságot okozzunk
egy olyan közösségnek, akik amúgy is temérdek problémával küzdenek.
Szociális designerként fontos tudni, hogy a bizalomépítéséhez hozzátartozik, hogy a lehető legtöbb információ birtokában legyünk a helyi közösségre vonatkozóan már az első találkozót megelőzően is. Szükség esetén
bevonhatunk szakértőket, akik segítik ezt a folyamatot. Akkor tudunk
hatékonyan bizalmi légkört kialakítani,, ha őszintén megosztunk információkat saját magunkról, saját kihívásainkról. Bizalom híján kevés esélyünk
van megismerni egy közösség valódi kihívásait.
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A Felhőkönyv esetében az volt a cél, hogy fokozatosan megismerjük egymást és közösen hozzunk létre „valamit”, ami segíti az egymás iránti bizalom
kialakulását. Viszonylag kis célt tűztűnk ki magunk elé: ismerjük meg egymást egy közösen létrehozott felhőnézegető könyv segítségével. A bódvaszilasi gyerekek és pedagógusok ezáltal látták a szándékainkat, az elköteleződésünket, mi pedig viszonylag kis terhet vettünk magunkra és a segítés
szándéka helyett először a bizalom építésére helyeztük a hangsúlyt.

követően egy még őszintébb helyzetben tudtuk folytatni a munkát, ahol
a résztvevők biztonságos és támogató közegben érezhették magukat, ahol
a problémáikat, nehézségeiket bátran felvállalhatják.

Valódi kapcsolatok
Felhasználócsoport és a tervezők és egyéb stakeholderek közötti személyes kapcsolat fejlődésének kiemelt jelentősége van. Sok esetben barátságok alakulnak a résztvevők között, amihez idő kell, rendszeres jelenlét
és bizalom. Ezeken a kapcsolatokon keresztül mind a tervező, mind a helyi
közösség tagjai számára olyan új világok megismerése irányába nyílik
lehetőség, ami egy rövid projekt esetében szinte kizárt.

Elmélyedés
Az elmélyedés egyike azon kulcsfogalmaknak, amelyek a tapasztalataim
alapján csak a kellő idő, a megfelelő tervezői attitűd és az adekvát humán
értékek jelenléte esetén tudnak megvalósulni. Az elmélyedés hozzájárulhat
ahhoz, hogy a projekt eredménye valódi kérdésekre és kihívásokra reflektáljon, de nem utolsó sorban fontos motiváló hatása van az résztvevőkre, akik
sok esetben a saját szocioökonómiai helyzetüktől erősen eltérő közegben
tevékenykednek. Egy szociálisdesign-folyamatban nem lehet a számítógép
mögül elmélyedni. Ott kell lenni és át kell élni a helyzetet.

Az idő segítségével valódi kapcsolatok és barátságok alakultak ki a gyakorlati munkában résztvevők és a helyi közösségek tagjai között. Névről
kezdtük ismerni nem csak egymást, de egymás családját is, sokakkal
tartjuk a kapcsolatot a social media segítségével azóta is. Ezekre a barátságokra épültek azok az installációk és egyéb projektek, amelyeket
kollégáimmal és hallgatóimmal az elmúlt években megvalósítottunk. Azt
gondolom róluk, hogy jól működnek. A 2018-ban megvalósított szociális design nyári egyetem végén, mikor az installációkkal és bútorokkal,
valamint az egyéb közös alkotásokkal elkészültünk, Siroki Laci a Romama
Szociális Szövetkezet vezetője fogalmazott úgy, hogy egy család lettünk.
Ez nem sikerülhetett volna az egy éven át tartó megismerő, bizalomépítő,
kapcsolatteremtő és probléma definiáló folyamat nélkül.
Problémák feltárása
Az adott projektfolyamat elején különösen fontos, hogy a problémák,
kihívások közös feltárásába kellő időt, energiát, kreativitást fektessünk és
nyitottan gondolkodjunk. Ez nem lehet egyoldalú, tehát nem jöhet csupán
kérdésrohamként a designercsapat részéről, hanem a helyi közösség tagjaival történő workshopok sorozata, valamint beszélgetések során derülhetnek
ki. A problémák pontos feltárására azért is szükséges időt szánni, mert csak
így lehetséges adekvát és valódi értékkel bíró eredményt fejleszteni.
2019 nyarán Tomoron éppen készítettük elő az őszi szociálisdesign-termék és vállalkozásfejlesztési kurzust, amikor egy olyan workshopot tartottunk a helyi partnereinkkel, ahol egy egész délutánt szántunk a köztünk
lévő együttműködés problémáinak feltárására. Két és fél év együttműködés után végre képesek voltunk teljesen őszintén és kölcsönösen feltárni
a közös munkálkodás kihívásait, az előttünk álló nehézségek összetettségét, a saját és a Romama közösségének korlátait. Így a workshopot
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Sosem felejtem el az első pillanatot, amikor Bódvalenke gyönyörű dimbes-dombos, mesebeli táját megláttam a kocsiból, vagy amikor Tomor felé
kanyarodtunk el a gyönyörű Cserehát egyik falva után. Az első pillanatok,
benyomások elképesztő hatással voltak rám, de a helyi közösségekkel
megvalósult kétirányú, lassú, olykor évekig tartó megismerési folyamat,
a helyben megvalósuló közös alkotás és az abban való egyre fokozottabb
elmélyedés, valamint az abból fakadó megértés teszi hitelesebbé a működésünket a különböző folyamatokban.
Helyzet megértése
Minden projekthelyzet más, olykor a nehézségek ugyanabból a társadalmi-gazdasági szituációból adódnak, de különböző közösségeknél ezek más
és más formát öltenek. Kiemelten fontos, hogy a szociálisdesign-folyamat
megkezdésekor értsük az alaphelyzetet , amelybe belépünk és a munkafolyamat során ennek megértésnek tovább kell mélyülnie és gazdagodnia. Ha
az erre fordított időt nem sajnáljuk, nagyobb az esély arra, hogy a helyiekkel
közösen olyan megoldásokat hozunk létre, ami valóban hasznosulni tud.
A tomori közösséget a helyi vezetőn, Siroki Lacin keresztül ismertük meg.
Ő mesélt az elmúlt évtizedek fejlesztési folyamatairól, arról, mi járult hozzá,
hogy előrébb lépjenek és milyen aspektusok gátolták őket ebben. Emellett
fontos szerepet játszott a megismerés folyamatában Gosztonyi Márton
szociológus, aki sok éve dolgozik a tomoriakkal. Ők segítettek bennünket
abban, hogy kellőképpen átlássuk a szituációt, amiben elkezdtünk dolgozni,
és ők segítettek minket abban is, hogy a közösség többi tagját, és az őket
személyesen érintő nehézségeket és lehetőségeket megértsük, átlássuk.
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Igények feltárása
A helyzet feltárása, az abban való elmélyedés, a helyi jelenlét és valódi,
személyes kapcsolatok segítik azt, hogy az észlelt problémákra reflektálni
tudjunk, a felhasználócsoport igényeit alaposan felderítsük. Ehhez alkalmazhatunk különböző szociálisdesign-eszközöket, de ha nincs bizalmi
helyzet, kevés esélyünk van arra, hogy a valódi igényeket, szükségleteket
feltárjuk.
Tomoron a sok személyes beszélgetés és workshophelyzet közben azt
vettük észre, hogy a kertben használt bútorok kevéssé alkalmasak a közös
munkára. Ezt az észrevételt megemlítettük egy találkozó alkalmával, ahol
a helyiek rögtön elkezdtek ötletelni, milyen bútorok járulhatnának hozzá
a kert és az ott tartott foglalkozások, közösségi programok fejlesztéséhez.
Tőlük származott az ötlet, hogy ezeket a helyi gyerekekkel közösen kellene
megvalósítani. Ezt csak úgy tudtuk megfogalmazni, hogy előtte sok figyelmet szenteltünk a helyzet megértésére, a problémák és kihívások összegzésére és az igények feltárására.
Tervezői reakció
Az összes eddig bemutatott szempont figyelembevételével alakul ki az
az adekvát tervezői reakció, ami a valódi problémára, a valódi igényekre
hathatósan reagál. Ennek a válasznak nem a léptéke számít, hanem az,
hogy mennyire reagál arra a helyzetre, amelyben megszületik. A szociálisdesign-folyamatok esetében a legjobb tervezői válaszok olyanok, amelyek
a felhasználói csoport bevonásával megvalósíthatóak, és adott esetben
akár más helyzetekre is adaptálhatóak.
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Better World By Design Conference, Rhode Island School
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meghívott előadó, New York, Dwell on Design - Design Week,
New York City, 2014 Október
Fehér Bori,TEDxDanubia előadás, 2016,
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Felhőgyár, előadás, Het Niewue Institute,
Rotterdam, Hollandia
Felhőgyár, előadás és kerekasztalbeszélgetés,
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
William Drenttel Award – Design at Teach for All,
Globális szociális design pályázat, zsűrítag
Felhőgyár, előadás, Maryland Institute College
of Art, USA
Cloudfactory – Developing a social design workshop
for children in Bódvaszilas, előadás a Design Like You
Give a Damn nemzetközi konferencián, Architecture for
Humanity, Dwell on Design, New York, USA
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2019			
			
2019 			
2015 			
			
2012 			
2011 			
			
2011 			
2011 			
			
2010 			
2007 			

Csoportos kiállítások
A Felhőgyár-projekt kiállítása a Nemzeti Építészeti
Szalonon, Műcsarnok, Budapest
Gyerekbarát város projektkiállítás, Budapest
Felhőgyár – Perspektíávákat gyártunk,
Budapest Design Hét
Slow Design – Lenkeprojekt, Budapest Design Hét
Nem szoba, hanem lakás, Fenntarthatósági Nap,
Budapest
Színház és Design – Sokszem Galéria, Budapest
Smart Architecture pályázat, Torony projekt kiállítása,
EFAP konferencia, Budapest
MOME Diploma kiállítás, Ponton Galéria, Budapest,
MOMESOKK – Pécs, Hungary

			
2019			
			
2016, 2017
2016 			
			
			
2016 – 			
2014 – 			
			
2011 			
			
2010 			
2008 			
			

Szakmai elismerések, díjak, ösztöndíjak
Millenium Díj, A Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának díja
Új Nemzeti Kiválósági Program – Kiválósági Ösztöndíj
Campus Mundi rövid tanulmányút ösztöndíj,
Maryland Institute College of Art, Center for Social
Design, Baltimore, MD, USA
TEDx Danubia Fellow
Vendég kutató és oktató, Maryland Institute College of
Art, Center for Social Design, Baltimore, MD, USA
Legjobb kiállító – EcoLab, Fenntarhatósági Nap,
Millenaris, Budapest
Különdíj – „Át a falon”, Hallgatói ötletpályázat, Pécs
Erasmus ösztöndíj - Universitat Ramón Lull Escuela Disseny, Barcelona

