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Miért épp a Természetes Közösségfejlődés eszközrendszere? 
Natural Church Development, NCD 

 Mert bármely krisztuskövető közösség (gyülekezet, plébánia, parókia…) számára alkalmas. 

 Mert birtokában van a világ 86 országának és 70.000 keresztény közösségének tapasztalata. 

 Mert objektív: a közösség kérdőíves felméréséből indul ki. 

 Mert szakértő segítséget ad az eredmények értelmezésében. 

 Mert rátekintést ad a közösség állapotára: hálaadást mindazért, ami egészséges; elhatározást a 
fejlesztendő területeken. 

 Mert személyre és közösségre szabott, egyéni és egyedi támogatást nyújt a következő lépésekben. 

 Mert segítségével megvalósulhat a közösség erősödése, növekedése, a közösség tagjainak mélyebb 

istenkapcsolata és szorosabb testvéri kapcsolata. 

Kik vagyunk? 

 Süveges Gergő és Margit, az NCD International (www.ncd-international.org/public) 

magyarországi Nemzeti Partnerei. 

 Együttműködünk a www.egyhazifejlesztok.hu csapatával. 

 Együttműködünk a Harmat Kiadóval (www.harmat.hu). 

A folyamat 

 A közösség vezetője és meghatározó tagjai által 30 perc alatt kitölthető online kérdőív. 

 Az eredmények különböző részletességű és mélységű elemzése, közösségi feldolgozása, 
értelmezése, az erősségek megünneplése, a fejlesztendő területek felmérése. 

 A fejlődést segítő közösségi és egyéni tréning, lelkigyakorlat, csendes napok megtervezése, 
vezetése, támogatása. 

 A tréning végén visszacsatolás, a változás tudatosítása, a további lépések támogatása. 

 A tréning hossza 3 nap és 36 hónap között változhat; ismerje meg különböző szolgáltatáscsomagjainkat! 

További információk 

Minden fontos tudnivaló megtalálható a www.ncd.hu oldalon. 

Szolgáltatáscsomagok 

A közösség választhat, a felmérésnek milyen mélységű elemzésére tart igényt. 

 Az Alapszintű profil egyoldalas, általános visszajelzés, amely tájékozódásra alkalmas, de mélyebb 
elemzésre nem ad lehetőséget. 

 A Haladó profil 30 oldalas elemzés, amely mélyebb összefüggéseket is feltár a közösség életének nyolc 
minőségi jellemzőjéről. 

 A Teljes profil 70 oldalas elemzés, amely nemcsak a közösség életének nyolc minőségi jellemzőjét 
értelmezi, hanem a közösségi élet mindennapi tapasztalatából fakadó huszonnégy motívum mentén is 
támpontokat ad a fejlődéshez. 

 Bármelyik profilt választja is a közösség, az értelmezéshez személyes konzultációval adunk segítséget. 

 Az eredmények megértése után, a változás elindításához különböző mélységű és időtartamú 
lelkigyakorlatokat, csendes napokat kínálunk – akár intenzív, háromnapos tréninget, akár féléves, egy- vagy 
többéves (havi rendszerességű) találkozókat. 

 Biztosítjuk a tréningek végén az utánkövetés, a további konzultációk és az új felmérés lehetőségét. 

Önnel együtt tervezzük meg az Ön közösségének legalkalmasabb folyamatot. 
Együtt alakítjuk ki a végleges árakat. 

Keressen bennünket bizalommal! 
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