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Szubjektív visszatekintés a proHáló hálózat tíz évére
Tíz év még egy ember életében is nagy idő, nemhogy egy nonprofit szervezeteket tömörítő hálózat esetében.
Legelőször a „Civil Ház” programban találkoztunk. Kétkedve méregettük egymást, figyeltük, ki hogyan gondolkodik
a civil szféra ügyeiről, miről számol be a helyi tevékenységét
illetően. Hittük is, meg nem is. Tíz év elegendő ahhoz, hogy
rangsoroljam, mi is az a tíz legfontosabb érv számomra, ami
miatt megéri ma is a hálózat tagjának lenni.
1. Sikerült elérnünk, hogy a meglévő szervezeti működési
különbözőségek erényeinkké, közös tudástárrá váljanak.
Ritkán adódik olyan szakmai kérdés, amelyre valaki ne
tudná a választ. Sok időt fordítottunk arra, hogy más hasonló hálózatoktól megkülönböztessük magunkat, mára
már csak mosolygunk ezeken a vitákon. úgy véljük, hálózatunk hiteles tudott maradni. Alapelveink – szakmaiság,
hitelesség, megbízhatóság, függetlenség, időtállónak bizonyultak.
2. Számtalan értékes szakmai programot valósítottunk meg
– ezt kiadványunkban részletesebben is megismerhetik –,
megannyi újszerű kezdeményezést indítottunk el. Voltak
erőn felüli vállalásaink, kudarcaink, sikertelenebb éveink,
ugyan úgy, mint élményekkel teli közösségi alkalmaink.
3. Vannak önmagunk által alkotott szabályaink, alapelveink, a hálózat fenntartásáért tett tagszervezeti vállalásaink és erre épülő önértékelésünk. És mindezt egy nézéssel, vagy hallgatással elég számon kérni egymáson.
4. Volt erőnk, kitartásunk, hogy hálózatfejlesztési tapasztalatainkat másokkal is megosszuk, és hét kiadványban közreadjuk.
5. Részt vettünk tanulmány és csapatépítő úton hét országban, átgondoltan építettük szakmai kapcsolatainkat. A
nemzetközi konferenciákon értékes gyakorlatokkal ismerkedtünk meg.

Bevezető

6. Őszinte, egymást támogató és elfogadó, bizalomra épülő légkörben működünk. Inspiráló szakmai
vitákat folytatunk. Számíthatunk
egymásra nehéz helyzetekben is.
7. Tudunk örülni egymás egyéni és
szakmai sikereinek, vannak közös
ünnepeink, hagyományaink. Imádunk közösen játszani!
8. A hálózatunk nem tekintélyelvű. Megbecsülésre számíthat, aki
több feladatot vállal a közös ügyekért. Megtiszteltetés,
ha valakit egy feladattal megbíz közösségünk.
9. Nem élünk az „idő” és a „megfelelni akarás” fogságában.
Van időnk egymásra, a konszenzussal kiérlelt döntések
meghozatalára, kivárni, amíg elfogadhatóvá „érnek” az
elképzelések.
10. Voltak és vannak szakmai vitáink, vívódásaink, konfliktusaink, eredménytelennek tűnő terveink. Nem legyőzni, hanem meggyőzni igyekszünk egymást. Mára
kevesebben vagyunk, mint az induláskor, de mindazokra, akik szakmai vagy szervezeti okok miatt elhagyták a
hálózatot, nem gondolunk rossz emlékkel. Köszönjük,
hogy ki-ki tette a dolgát, amíg hozzánk tartozott, általuk is lett olyan a proHáló, amilyen ma.
A tíz évet, melyben az én szerepem volt a hálózat „tyúkanyójának” lenni, igazi szakmai kihívásnak tekintettem.
Megtisztelő közösségfejlesztő szerepnek tartottam és mindvégig hittem abban, hogy munkánk hosszútávon is eredményes lesz.
Groskáné Piránszki Irén
a hálózat elnöke 2003-2013

(A jövő feladatai)

Magyarországon a harmadik évezred második évtizedében
nehéz képet alkotni az országos informális civil hálózatunk
jövőjéről. A Kelet-Európai országok társadalmai – részeikként a harmadik szektor szervezetei – formálódóban vannak,
rendkívül nehéz feladatként megélve a magyarországi változásokat és az európai felzárkózás nehézségeit.
Hálózatunk létrehozását 2003-ban 18
hazai nonprofit szervezet kezdeményezte,
és jelenleg 10 tagja van. Az eredeti célunk
az volt, hogy összefogjuk a nonprofit szolgáltatásokat nyújtó megyei hatáskörű
szervezeteket, közösen új szolgáltatásokat vezessünk be, és olyan tudatos hálózatfejlesztő folyamatot valósítsunk meg, amely a tagokat segíti
helyi tevékenységük végzésében, valamint lehetőséget ad az
információk és tapasztalatok megosztására. Legfontosabb
összekötő kapocsként a színvonalas hálózati tevékenységet
jelöltük meg, a nonprofit szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében. Jövőképünkként megfogalmaztuk, hogy a
proHáló egy nyitott, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező
hálózat kíván lenni, melynek erőssége a tagszervezetek helyi
munkájára épített magas szintű szakmai programok megvalósítása.

A megváltozott körülményekhez és a hálózatot alkotó szerveztek tevékenységében bekövetkezett változásokhoz alkalmazkodva módosítottuk a működési alapelveinket. Küldetésként megfogalmaztuk, hogy a proHáló fejlesztő szemlélettel, a
valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással
kívánja szolgálni a hazai harmadik szektor fejlődését. Célja a
civil szektoron belüli partnerség fejlesztése, közösségfejlesztés és hálózatépítés, hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló szektor kialakulásához, dinamikus fejlődéséhez.
Ennek a célnak az eléréséhez, a következő időszakban alapvető feladatok megoldásában szükséges előrelépnünk. Ezek közül
az egyik a hálózat bővítése, mely várhatóan minőségi változásokat hoz hálózati működésünkben. A minőségi fejlődéshez
viszont elengedhetetlen az egyes tagok helyi szolgáltató, fejlesztő munkájának hálózati erőforrássá tétele. A másik fontos
feladatot a munkamegosztás jelenti, mert csak akkor tudunk
eredményesen működni, ha a nagyobb programok megvalósításának terhe egyenletesen oszlik szét a hálózat tagjai között.
A következő időszakban célszerű átgondolni és tudatosabbá
tenni stratégiánkat, hatékonyan reagálva azokra a kihívásokra, amelyeket a társadalmi változások idéznek elő.
Bárdos Ferenc
a proHáló jelenlegi elnöke
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A ProHáló Hálózat alapító szervezetei:
Alföldi Civilekért Alapítvány - Kecskemét
Képviselője: Budainé Nagy Katalin
Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége –
Székesfehérvár
Képviselője: Fehér János,
Hálózati kapcsolattartó:
Kovács György
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza
Képviselője: Váradi Zsuzsanna,
Hálózati kapcsolattartó:
Pelenczei Szilvia

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete –
Salgótarján
Képviselője: Uramecz János
Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete – Kaposvár
Képviselője: Dr. Ureczky József
Nevelők Háza Egyesület – Pécs
Képviselője: Vincze Csilla Anna,
Hálózati kapcsolattartó: Prucsiné Fűri Ildikó
Nonprofit Szolgáltató Központ – Győr
Képviselője: Barna Tamás, Takács Miklósné

Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger
Képviselője: Bárdos Ferenc

Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc
Képviselője: Hrotkó László

Impulzus Egyesület – Szolnok
Képviselője: Szabó Rudolfné Dr.

United Way Vértes Vidéke Alapítvány – Tatabánya
Képviselője: Kovács Istvánné

Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány –
Debrecen
Képviselője: Groskáné Piránszki Irén

Nonprofit Szolgáltató Központ-Veszprém Megyei
Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém
Képviselője: Varga Endre

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete –
Békéscsaba
Képviselője: Pocsajiné Fábián Magdolna

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület – Zalaegerszeg
Képviselője: László Ferencné,
Hálózati kapcsolattartó: Nemes Bernadett

A ProHáló Hálózat tagszervezetei 2014-ben
Alföldi Civilekért Alapítvány – Kecskemét
Képviselő: Budainé Nagy Katalin
Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger
Képviselő: Bárdos Ferenc
Hálózati kapcsolattartó: Csathó Tibor

Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány –
Debrecen
Képviselő: Groskáné Piránszki Irén
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete –
Békéscsaba
Képviselő: Pocsajiné Fábián Magdolna
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők
Egyesülete – Salgótarján
Képviselő: Uramecz János
Hálózati kapcsolattartó: Borók Sándor Péter

Nevelők Háza Egyesület – Pécs,
Képviselő: Vincze Csilla Anna
Hálózati kapcsolattartó: Fűri Ildikó, Hajnal Zsolt
Regionális Civil Központ
Alapítvány – Miskolc
Képviselő: Szendrák Dóra
Hálózati kapcsolattartó:
Kovács Kamilla
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém
Képviselő: Varga Endre
Hálózati kapcsolattartó: Hudi Zsuzsa
Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesület – Zalaegerszeg
Képviselője:
Czebeiné Nemes Bernadett
Hálózati kapcsolattartó: Kósi Zsolt
Egyéni tagok csoportja:
Kovács György, Takátsy Piroska, Tölcsér Tímea,
Váradi Zsuzsanna
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A legfontosabb proHáló események 2003- 2013 között
2003

2005

Debrecen, 2003. május 5-6. Hálózati
konferencia
Téma: Projektindító konferencia. Hálózati struktúra elfogadása, munkamegosztás kialakítása.

Debrecen, 2005. június 22-23.
Téma:„Szolgáltató Központok a tartalmas nonprofit szolgáltatásokért” projekt zárása, értékelése.

Budapest, 2003. július 8. Hálózatfejlesztési Alprogram megbeszélés
Téma: Hálózatfejlesztési tervek.
Kecskemét, 2003. szeptember 18-19.
Téma: Hálózatépítés, partnerség, a hálózatban való gondolkodás szükségessége, minőségi, etikai, szakmai sztenderdek.
Szekszárd, 2003. december 8-9. Hálózati konferencia. Téma: A 2003. évi feladatok értékelése.
Pécs, 2003. október 15. Regionális konferencia
Téma: Közös utak. A regionális kapcsolódási pontok feltérképezése, regionális
források, a regionális fejlesztési ügynökségekkel való kapcsolatépítés.
Nyíregyháza, 2003. november 6. Regionális konferencia
Téma: Az állami és az önkormányzati
feladatátvállalás modelljei.
2004
Békéscsaba, 2004. március 17. Regionális konferencia. Téma: A kistérségi
alprogram tapasztalatai.
Szolnok, 2004. szeptember 13. Regionális konferencia
Téma: A hálózati együttműködés alapelvei, hálózati sztenderdek. Tapasztalataink a Phare pályázatok kapcsán.
Veszprém, 2004. december 14-15. Hálózati konferencia
Téma: Hogyan tovább proHáló? A hálózat erőforrásai. Évértékelés.
Fókuszcsoport megbeszélések, 2004
Kutatás, szolgáltatók felmérése – hálózati szintű program 2003-2004
Tanulmányút Lengyelországba, 2004.
szeptember 27-31.

Szolnok, 2005. május 10.
Téma: Hálózatok működése (a Dunántúlon működő tagszervezeteknek és
együttműködő partnereiknek).
Pécs, 2005. május 24.
Téma: Hálózatok működése (a Tiszántúlon működő tagszervezeteknek és
együttműködő partnereiknek).
Budapest, 2005. november 17.
Téma: A magyarországi civil szféra átláthatósági sztenderdjeinek kidolgozása és helyi próbája.
Miskolc, 2005. október 20-21. Téma:
Hálózati együttműködést elősegítő
konferencia.
Téma: Cékla (Civil Érdekképviselet
Lehetséges Alternatívái)- Megismerkedtünk egy kutatás összegzésével,
amelynek fókuszában az áll, hogy a magyarországi civil szektor hogyan vélekedik az országos civil érdekképviselet
fontosságáról.
Civil Műhely sorozat az egri, szegedi,
szolnoki, veszprémi és zalaegerszegi
hálózati partnerek szervezésében.
2006
Budapest, 2006. március Téma: Hálózatfejlesztés – műhelymunka
Budapest, 2006. május 13.
Téma: Műhelymunka keretében megvitattuk a „A proHáló hálózat fejlesztésének lépései” című vitaanyagot, amelyet
a hálózat elfogadott.
Nyíregyháza, 2006. szeptember. Téma:
Hálózati együttműködést elősegítő
konferencia.
2006. szeptembertől-decemberig
Interjúk a hálózat tagszervezeteinek
vezetőivel működési helyükön. – Ki mit
vár a hálózati együttműködéstől?
Budapest, 2006. december
Téma: Megvitattuk az „Összegzés a
proHáló tagszervezeteinek vezetőivel
készített interjúkról”, valamint az erre

alapozott „Hálózatfejlesztési Munkacsoport javaslatai a további munkához”
című vitaanyagot.
Kiadvány: Elkészült a proHáló legújabb
kiadványa, amely a „Civil Műhely kötetek 1.” Kistérségi fejlesztések címet viseli.
Tanulmányút – Júniusban a szlovákiai
Fórum tevékenységével ismerkedtünk.
A Csízben szervezett határ menti kapcsolatépítő, tapasztalatszerző találkozón a pécsi, salgótarjáni, székesfehérvári, veszprémi hálózati tagszervezeteink
képviselői vettek részt.
2007
Pécs, 2007. április
Téma: Az „Elvárások és értékek a proHáló
hálózatban” című anyag vitája. A módosított hálózati alapelvek elfogadása.
Tanulmányút Franciaországba, 2007.
május
2007. május 10.-től hálózatunk 11 tagja négy napos tanulmányúton vett részt
Franciaországban, La Roche a sur Foronban, ahol vendéglátónk a helyi Népfőiskolai Egyesület volt.
Eger, 2007. szeptember
Fókuszban a hálózatok – nemzetközi
konferencia.
A konferencia a civil szervezetek hálózati együttműködésének eredményeit,
tapasztalatait mutatta be Szlovákiában,
Romániában, Szerbiában, Lengyelországban és Magyarországon.
Tata, 2007. október – Téma: A hálózat
stratégiai tervének megalkotása.
Kunbábony, 2007. december – 2007.
évet értékelő, 2008. évi terveket előkészítő hálózati találkozó.
2007. december Megjelent a proHáló
Érték – a hálózatunk időszakos kiadványának első száma.
Fókuszban a hálózatok – konferenciasorozat régiós szinten
Célunk a már működő, illetve a közeljövőben létrejövő civil fórumok, kerek
asztalok és szervezeteik, helyi együtt-
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működésű hálózatok, partnerszervezetek megszólítása, a hálózatépítés
tapasztalatainak átadása, a kistérségi
együttműködés modelljeinek, kereteinek és normáinak bemutatása regionális konferenciák megszervezése által.
A konferenciákra hat régióban került
sor, melyek a következők: Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Alföld,
Észak-Alföld.
2008
2008. február 25-29-ig, Hálózati Találkozó Kunbábony
Téma: Közösségi munka-akkreditált
képzés, amelyen önképzés jelleggel a
hálózat 10 tagja vett részt. A képzés a
Civil Kollégium, a Közösségfejlesztők
Egyesülete és az ELTE közreműködésével valósult meg.
Zalaegerszeg, 2008. március, Hálózati
Találkozó
Téma: Hálózati monitoring, egymás hálózatban végzett tevékenységének értékelése.
Kunbábony, 2008. május 26-27.
Téma: a két éves hálózati monitoring
folyamat értékelése és lezárása.
Elkészült a proHáló tudástára.
Tanulmányút Németországban (Berlin)
(a pécsi Nevelők Háza Egyesület szervezésében)
2009
Eger, 2009. április 17-18.
Téma: az Európai Közösségi Alapítványok tevékenysége. Szervező: Életfa
Környezetvédő Szövetség.
Gyula, 2009. október 9–10. Nemzetközi Konferencia
Téma: Közösségfejlesztésről határok
nélkül, Szervező: Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete.
Fókuszban a Hálózatok külföldi munkakonferenciák
2009. május8-9, Románia-Kolozsvár
Felelős: Civil Szervezetek Fejér Megyei
Szövetsége együttműködésben az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal.
2009. október 29-30. – Szlovákia-Ko-

kava Línia. Felelős: Életfa Környezetvédő Szövetség együttműködésben a
Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózattal.
Tanulmányút – 2009. szeptember 2-6ig Madridban
Célunk a spanyolországi nonprofit szektor tanulmányozása volt. A program a
pécsi Nevelők Háza egyesület szervezésében valósult meg.
Modellértékű programok
Helyi fejlesztési munkacsoport a közösségekért – Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete, Békéscsaba.
A Nyíregyházi Civil Fórum stratégiaalkotása – Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza
Közösségi Házban Közösségként – Nevelők Háza Egyesület, Pécs
Civil Együttműködések – hogyan lehet a hátrányokból előnyt kovácsolni
– Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Salgótarján
Megtörtént a Civil hálózatfejlesztés
képzés moduljainak meghatározása, kidolgozása és akkreditációra történő benyújtása.
A képzés felépítése (104 óra)
1. A hálózatfejlesztés alapjai (16 óra) –
Kidolgozója: Bárdos Ferenc
2. Közösségfejlesztés (24 óra) – Kidolgozója: Groskáné Piránszki Irén
3. Közösségi lélekvédelem (16 óra) – Kidolgozója: Szendrák Dóra
4. Non-profit menedzsment (16 óra) –
Kidolgozója: Cserpes Attila
5. A hálózat-építés gyakorlata (32 óra) –
Kidolgozója: Budainé Nagy Katalin
Eger, 2009. április 16-17. Hálózati Találkozó – Eger
Házigazda: Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger
2009. december 10-11. Hálózati Találkozó Kunbábony
Házigazda: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Salgótarján
Szakmai műhelytalálkozók – a hálózatban működő munkacsoportok munka
és önképző alkalmai
Nemzetközi munkacsoport: 2009. feb-

ruár 18-19. Miskolc, 2009. november
25. – Budapest
Képzési Munkacsoport: 2009. február 18-19. Miskolc, 2009. április 29-30.
Szolnok, 2009. október 20-21. Miskolc
Helyi fejlesztési munkacsoport: Pécs
– 2009. március 16-17. 2009. május 1314. szept. 29-okt 1- Pécs
Marketing munkacsoport: 2009. február 24-25-26. - Ipolytarnóc, 2009. június
15-16 Balatonvilágos (önerő), 2009.
november 10-11. - Székesfehérvár
Elkészült az Arculati útmutató, amely
egységesíti és segíti a tagokat a legkülönfélébb arculati elemek használatában.
Tagszervezeteink közreműködésével
sikerült elkészíteni új kiadványunkat a
Civil Műhely 3. számát Nonprofit Címtár – Hálózatok és együttműködések a
harmadik szektorban címmel.
2010
Fókuszban a hálózatok! – műhelymunka, 2010. április 9-10. (Szervező: Életfa
Környezetvédő Szövetség- Eger, a műhelymunkában részt vett a hálózat 6
tagszervezetétől 8 fő)
Nemzetközi Civil Szolgáltató Hálózatok
Konferenciája – Eger - Felsőtárkány,
2010. április 23-24. (Szervező: Életfa
Környezetvédő Szövetség- Eger)
Tanulmányút – Románia, Marosvásárhely, 2010. szeptember 21-25. (Szervezője: Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület)
A marosvásárhelyi „Civitas Alapítvány
a Polgári Társadalomért” meghívására
a proHáló hálózat 13 tagja részt vesz a
II. Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál és
nemzetközi konferencián.
Fókuszban a szervezetfejlesztés- országos konferencia sorozat, 2010. novemberében, hat régióban
November 10. Miskolc, Regionális Civil
Központ Alapítvány
November 17. Debrecen, Első Nyírségi
Fejlesztési Társaság
November 25. Pécs, Nevelők Háza
Egyesület
November 27. Békéscsaba, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
November 23. Veszprém, Veszprém
Megyei Civil Hálózatért Egyesület
November 30. Zalaegerszeg, Zalai Civil
Életért Közhasznú Egyesület
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proHáló események
2010. 02. 10-től. - 2014. 02. 10-ig. tart.
Intenzív tréning civileknek a kapcsolatépítésről, partnerségről és bizalomról
a proHáló hálózat hazai gyakorlati tapasztalatai alapján.
Képzők Képzője - Hálózati képzés 2010.
január 27-29 Kunbábony, (Szervező:
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság.)
Pilotképzés – Nagykovácsi 2010. május 56. (Szervezők: United Way Vértes Vidéke
Alapítvány, Tatabánya és az Első Nyírségi
Fejlesztési Társaság Nyíregyháza)
Civil hálózatfejlesztés – az együttműködés művészete tréning - 2010.
június 28.-június 30.-ig Nyíregyháza
(Szervezője: az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság TÁMOP 5.5.3-as programja
keretében, a proHáló trénereinek közreműködésével, 15 fő civil szervezeten/
hálózatban működő résztvevővel)
Fókuszban a szervezetfejlesztés – belső
képzés, Kunbábony, 2010. szeptember
21. (Szervezője: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete)
Stratégiatervező Hálózati Találkozó 1.
2010. március 24-25-26. – Kunbábony,
(Szervező: Alföldi Civilekért Alapítvány, Kecskemét)
Stratégiatervező hálózati találkozó 2.
2010. június 3-4. – Balatonvilágos.
(Szervező: Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület és a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat
Alapítvány – Debrecen)



(Szervező: Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete) a Közösségfejlesztés új kihívásai címmel.
Marketing munkacsoport műhelymunka, 2010. március 4-5.- Pécs, (Szervező:
Nevelők Háza Egyesület-Pécs).
Megjelentettük a CIVIL MŰHELY KÖTETEK sorozat 4. kiadványát proHáló
– Nonprofit marketing címmel –
Elkészítettük a Hét év hálózatban című
proHáló tevékenységét bemutató magyar-angol nyelvű kiadványt.
2011
2011. március 30-31. Hálózati Tanács
ülése
Téma: A megtartott munkacsoport ülések áttekintése. Hol tarunk a stratégiaitervezési folyamattal, milyen irányba
szeretnénk eljutni.
2011. június 27-28. Hálózati Tanács
ülése
Téma: proHáló Hálózati Alap működési lehetőségének alternatívái Tagfelvétel-a folyamat elindítása, módszerek,
elvek, felelősségek, tennivalók. A pécsi
Nevelők Háza Egyesület – szakmai Nap
terve. Részvételünk a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesületben
2011. május 12-13. Hálózati Tanács
ülése. Téma: Egyéni vállalások, forrásteremtés lehetőségei
Csapatépítő út Prágában

Stratégiatervező Hálózati Találkozó
3. 2010. október 21. Kunbábonyban
(Szervező: Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesület és a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány)
Projektértékelő hálózati találkozó, Debrecen, 2010. december 9-10. (Szervező:
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat
Alapítvány, Debrecen)
Szakmai műhelytalálkozók
Helyi fejlesztési munkacsoport műhelytalálkozói:
2010. február 25-26. – Nyíregyháza,
(Szervező: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság)
2010. szeptember 9-10. – Békéscsaba

Kunbábony, Hálózati Találkozók 2011.
december 15-16.
2012
„Fókuszban a Civil törvény! Értsd és
alkalmazd! „regionális konferenciasorozat
Székesfehérvár, 2012. január 18.
Salgótarján, 2012. január 20.
Veszprém, 2012. január 28.
Békéscsaba, 2012. január 30.
Pécs, 2012. január 22.
Zalaegerszeg, 2012. február 7.
Kecskemét, 2012. február 1.
Debrecen, 2012. február 15.
Kunbábony, Hálózati Találkozó 2012.
június 21-22-én.

Téma:
A 2012. évi tagszervezeti vállalások és
az elmúlt két év önértékelése
Tájékoztató a Nevelők Háza Egyesület
által beadott pályázatokról, és nyertes
pályázat esetén a proHálós lehetőségekről
Hálózati Erőforrás Alap
Tájékoztató és konzultáció a Tempus
Közalapítvány tevékenységéről és pályázatairól
Kunbábony, Hálózati Találkozó 2012.
december 13-14-én.
Téma:
A hálózat 2012. évi tevékenységének
értékelése, eredmények, veszélyek, kihívások.
Tájékoztató a Hálózati Erőforrás Alapról
Javaslat a 2013. évi I. félévi hálózati cselekvési tervre, a tagszervezetek
egyéni vállasainak pontosítása. Projektek, amelyekben a hálózat tagszervezetei is együttműködnek.
A civil szektor helyzete, kihívások, veszélyek, törvényi háttér és a jövő évben
induló Norvég Alap. Előadó: Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója
Tájékoztató a Visegrádi Alap tevékenységéről. Előadó: Beke Mihály András
2013
Visegrádi Alap – tájékoztató fórumok
a proHáló hálózat tagszervezeteinek és
partnereinek szervezésében
Eger Február 6-án
Pécs, Partnerségi Információs Nap,
2013. február 21.
Nagykanizsa, 2013. február 22.
Zalaegerszeg, 2013. február 22.
Kecskemét, 2013. február 26. 1
Debrecen, 2013. március 13-án
Berettyóújfalu, 2013. március 13-án
Békéscsaba, Hálózati Találkozó 2013.
szeptember 26-27.
Téma: belső működési ügyek, a hálózati
alap, forrásteremtés, a jövőbeni szakmai
programok.
Csapatépítő út Szlovákiában (Várhos�szúrét)
Kunbábony, Hálózati Találkozó, 2013.
december
Összeállította:
Groskáné Piránszki Irén
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Egy szívmelengető játék
a berlini éjszakában
Személyes és meghatározó élményem a hálózattal kapcsolatosan berlini tanulmányutunkhoz kötődik, amikor is egy
késő esti órán érdekes, de mint később kiderült nagyon komoly játékba kezdtünk.
A lényege azt volt, hogy mindenki kérdezhetett egy kérdést valakitől a hálózatból, amire mindig is kíváncsi volt, de
eddig nem volt alkalma, vagy bátorsága kérdését feltenni.
A megszólított eldönthette, hogy megválaszolja a kérdést,
vagy elhárítja.
A közös szabályok elfogadása után elkezdődött a kérdések
áradata, a nagyon is személyestől a szakmai munkát érintőig.
Választ senki sem hárított.
Az őszinte, kitárulkozó vallomások alatt aztán hol sírtunk,
hol nevettünk. Néha percekig csendben ültünk, megszólalni
is alig lehetett. Fontos dolgokat, talán még titkokat is megtudtunk egymásról. Olyan őszinte pillanatok voltak ezek,
amelyet csak kivételes emberek, kivételes közösségben élnek
meg.
Aztán ennek az éjszakába nyúló beszélgetésnek a tanulságait, a válaszokat, ki-ki eltette valahová mélyen a szívében,
úgy hogy ezekről az óta se beszéltünk.
De közelebb kerültünk egymás kölcsönös megértéséhez,
elismeréséhez és a köztünk lévő baráti szálak attól a pillanattól érezhetően mélyebbek, szorosabbak lettek.
Örülök, és köszönöm Mindenkinek, hogy részese lehettem ennek a szívmelengető játéknak.

Egy másik kedves emlékem, ugyancsak e tanulmányúthoz
kötődik. Itt ért utol a születésnapom. Azt, hogy hogyan lepett meg a hálózat, arról majd a következő jubileumi kiadványban írok!
Groskáné Piránszki Irén
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat
Alapítvány
Debrecen

proHálóval Savoie-ban
Az elmúlt 10 év élményei közül, nem könnyű kiválasztani egyet,
de talán számomra a legmeghatározóbb, mikor 2007 májusában
tanulmányúton jártunk Franciaország Savoie régiójában.
Felejthetetlen 5 napot töltöttünk el együtt La Roche a sur
Foron településen és környékén. Több szempontból is meghatározó volt az út, ekkor ültem életemben először repülőn,
ahol útitársaimtól kellő biztatást kaptam, hogy megszeressem a repülést. Vendéglátóinknak köszönhetően Franciaország is egyik kedvencem lett, így azóta többször visszatértem
oda, bár a Mont Blanc-ra a mai napig nem jutottam fel, így
adott az újbóli visszatérésem oka.
Vendéglátónk Louis Caul-Futy volt, aki a Savoie Mont
Blanc Népfőiskola alapítója. Öröm volt számomra hogy megismerhettem őt, aki a franciaországi civil szektorban és közösségek területén szerzett tapasztalatainak magyarországi
elterjesztésében aktívan közreműködött. Tevékenységét a
Pro Cultura Hungarica emlékplakettel köszönte meg a magyar állam.

Ottlétünk során több szervezetet látogattunk meg, így
hallhattunk a regionális és helyi fejlesztésekről, oktatásról,
ifjúságról és határ menti együttműködésekről, és megállapíthattuk, hogy jelentős a lemaradásunk.
Természetesen kirándultunk is, Chamonix-ba, szerettünk
volna feljutni a Mont Blanc-ra, de sajnos szél kerekedett,
mely áthúzta számításainkat, így viszont eljutottunk a Mer
de Glace, azaz Jégtenger nevű gleccserhez.
Különös élményt jelentett Bodin Marie et Pierre műhelyének megtekintése, aki Cousteau kapitány kollégája volt.
És persze nem maradhatott el az esti csapat építés sem,
sok játék és nevetés, ahol Irénke tanácsára összekötöttük Jozsó lepedőjét, elrejtettük a pizsamáját, és épp hogy nem került lekvár a papucsába.
A „nyelvi szellemesség”-ből sem volt hiány, így születtek
Kovács Piroska gegjei:
Hôtel de Ville Ferenc Bardos ex president dormi.
Ki finans? – SIR CHARLES MOTT finansz!
Azóta is voltak közös kalandjaink, és remélem a jövőben is
sok élmény vár még ránk, hisz „Összejönni a kezdet, együtt
maradni haladás, együtt dolgozni siker”!
Hudi Zsuzsa
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Veszprém
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Legnagyobb proHálós élményem…
Szakmai szempontból a hálózat megszületése, a vakmerő kiállás a kormányzati támogatás(civil ház) biztonságán belül
egy független, különálló szakmai elköteleződés mellett.
Az a lelkesedés, szellemi izgalom, karakán elköteleződéssel párosulva, amivel a saját működésünk kereteit, normáit
meghatároztuk.
A hálózati együttműködésre mindvégig jellemzővolt az
önelemzés igénye, a korrekciókra törekvés, és ehhez, miután
a civil szektor legjelesebbjeinek tömörülése voltunk, szakmai
hitelesség is párosult.
A szabadság szigetének tartottuk összejöveteleinket, nem
sajnáltunk időt, energiát szánni önképzésünkre, fejlesztésünkre.
Mindehhez társult a mindannyiunk által igényelt demokratikus, egymást támogató légkör, a kölcsönös figyelem,
megbecsülés, tolerancia, az egyenrangúság érzete. A szakmai
tapasztalatok, együttműködési minták alkalmazása a tagszervezeteknél kitörölhetetlen nyomokat hagyott.
Személyes vonatkozásban: már nyugdíjasként visszatekintve a legszebb, legtermékenyebb szakmai időszakomnak
tartom a proHálós éveket, büszke vagyok arra, hogy szervezetem vezetőjeként tagja lehettem, a szervezetfejlesztésre,
hálózatfejlesztésre vonatkozó javaslataimat elfogadta a hálózat, közreműködhettem egy sajátos stílus, szemléletmód
meghonosításában, amivel elértük a hazai, nemzetközi civil
szektor elismerését. Támogatást kaptunk, együttműködésünket igényelték.

Erőt adó emberi elégtétel számomra, hogy már inaktív
szerepem ellenére meleg szeretettel hívnak,
várnak, esélyt adva
arra, hogy ünnepé tehessük
egymásnak
együttlétünket.
Élmény volt a hálózatban dolgozni, közösen álmodozni, a
nehézségek közepette
újabb reményeket táplálni, egymás segítségére támaszkodni.
Aki a hazai civil szektort majdan tanulmányozni szeretné,
a proHáló működésének elemzése nélkül nem kaphatna reális képet.
Többször múlt időben fogalmaztam, de biztos vagyok abban, a proHálós szemlélet, stílus a civil szervezetek autonómiája, önbecsülése szempontjából meghatározó minőséget
képvisel majd küldetésük teljesítéséhez.
Sok sikert a következő évtizedekhez!!!
Takátsy Piroska
egyéni tag
a United Way Vértes Vidéke Alapítvány
Tatabánya
egykori igazgatója

Szép emlék a Prohálóról…
2002-ben az akkori munkahelyem, a Szegedi Ifjúsági Ház önkormányzati támogatással és egyetértéssel Civil Ház vezetésére vállalkozott, melynek koordinációjára engem jelölt ki az
akkori ügyvezető igazgató.
Tanári diplomával és pár éves rendezvényszervezői tapasztalattal rendelkeztem akkor, de sem a civil szervezetekről,
sem a szektorról nem tudtam semmit, azt sem tudtam merre
induljak.
Volt azonban egy mankóm – amit még akkor nem tudtam – hogy létezik egy hálózat,
mely a Civil Házakat üzemeltető szervezetekből áll, ahol komoly szakmai múlttal, jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberek
dolgoznak együtt, s osztják meg ismereteiket
egymással.
Ebből a hálózatból alakult 2003-ban a Proháló, mely, mint egy tündérkeresztanya, kitárta karjait és segítette első lépteimet, mely
bevont és tanított, aki segített és támogatott,
hogy a Csongrád megyei civilekhez elérjenek
a lehetőségek, s én magam is fejlődjek, mind
tudásban, mind kompetenciákban.
Az ölelés azóta is tart, s körülölel, mert bár
a munkaadóm, s környezetem is sokat változott azóta, ezekre az emberekre mindig számíthatok, s örömmel tölt el, ha velük lehetek,

mert mindig tanulok Tőlük valamit, s az ő lendületük mindig
feltölt és feldob! Azt látom rajtuk, ha probléma adódik is, a
civil kurázsi mindig talál megoldást, a partnerség mindig épít
és a jószándék mindig meghálálja a befektetett energiát!
Tölcsér Tímea
egyéni tag
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Szakmaiság és összetartozás
Számomra a proHáló a szakmaiság mellett, a baráti kapcsolatok és az összetartozás élményét, nyújtotta az elmúlt 10 év
alatt és jelenti most is. Nehéz egy meghatározó élményt kiválasztani, így erre kísérletet sem teszek. Inkább egy olyan
folyamatról mesélnék, amelyben számomra mind a kettő erőteljesen megjelent.
Amikor a hálózatunk elhatározta, hogy a marketinggel,
a külső-belső kapcsolatok fejlesztésével tudatosabban kíván
foglalkozni, rám bízta a marketing munkacsoport létrehozását, vezetését. Számomra ez nagy kihívás volt, hiszen azt
gondoltam, ez pont egy olyan dolog amihez nem értek, így
alapvető feladatnak tűnt, hogy ebbéli tudásomat kiteljesítsem és fejlesszem. Első közös munkánk helyszíneként egy
olyan helyet kerestem, (Veszprém megye egy eldugott kis
balatoni településén, Balatonvilágoson) ahol a feladatra tudunk koncentrálni, de a feltöltődésre, nagy beszélgetésekre,
csapatépítésre is lehetőség adódik. A konferenciaszálloda jó
választás volt, a hálózattal nem egyszer jártunk itt a 10 év
alatt, és szervezeti munkánk során egyesületünk is többször

szervezett itt képzéseket, konferenciákat. Bár azóta a település már nem tartozik Veszprém megyéhez, egy olyan folyamatot sikerült elindítani a Balaton partján, amely során folyamatos sikereket könyvelhettünk el. A logónk, a weblapunk,

a kiadványaink, az arculati kézikönyvünk, rendezvényeink
egységes megjelenése országszerte, valamint maga a pHérték, mind-mind azt a célt szolgálták, amit munkacsoportunk
szlogenjében meghatározott, hogy a proHáló váljon ismertté
és elismertté! Ha visszatekintek az elmúlt évekre azt gondolom munkánk eredményes volt. S hogy ehhez mennyi végigdolgozott nap, átbeszélt éjszaka, vidámság, játék és válogatott, jó dolog kapcsolódott, nem lehet szavakba foglalni, csak
a lelkünkben, szívünkben él tovább, amit ha megemlítünk,
mindenkiben jó érzés fakad. S hogy már újra mesélni sem kell
az együtt átélt élményeket, mutatja összetartozásunk erejét,
hiszen mi már fél szavakból is értjük egymást!
Varga Endre
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Veszprém

Mit kaptam a hálózattól?
Tapasztalatokat, iránymutatást a hálózati együttműködésről.
A proHáló hálózat 2007-ben sikeresen megvalósította a Fókuszban a hálózatok tapasztalatcsere sorozatát, amelyet az
ország hat régiójában, valamint Romániában, Szlovákiában,
és Ukrajnában rendezett meg, azért, hogy a hálózatfejlesztés
terén elért tapasztalatait továbbadja, bemutassa, valamint
kapcsolatokat építsen más országok nonprofit hálózataival.
A hálózatok szervezése és működtetése területén elért eredményeket osztottuk meg egymással. A korábbi együttműködések és tapasztalatcserék során szervezetünk különösen jó
kapcsolatot épített ki a Dél-Szlovákiai Információs Hálózattal. Maradandó élmény volt – a Fundament Polgári Szervezet közreműködésével – a Rimaszombathoz közeli Kokava
Línia településen szervezett műhelymunka. Megismerhettük
a Dél-szlovákiai Információs Hálózat, a Dél-gömöri Fejlesztési Társulás és a Gömör-kishonti Partnerségi Társulás tevé-

kenységét, eredményeit. Érdekes bemutatót
láthattunk Gömör történelmi gyümölcsfajtáiról. A jó hangulatú
tapasztalatcserén a további együttműködés
lehetőségeit is körvonalaztuk és úgy értékeltük, hogy sikerült
megosztani a jövőbeni
közös tevékenységhez szükséges információkat.
Bárdos Ferenc
Életfa Környezetvédő Szövetség
Eger
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A proHáló és én

A proHálós fűszerezés

Épp 10 éve, hogy először találkoztam a proHáló tagjaival Budapesten. Ahogy, az olyan „proHálósan” lenni szokott rögtön
a sűrűjébe keveredtem, lengyel tanulmányút (2004. október),
majd decemberben egy tartalmas hálózati találkozó következett Veszprémben, egy felejthetetlen éjszakai „világmegváltó” beszélgetéssel. A proHáló gyorsan behálózza az embert.
Sok-sok apróság van, amitől számomra a proHáló több,
mint egy hálózat:
a hálózati találkozók hangulata, a kedves fogadtatás,a mosolygó arcok, a félszavas múltbéli poénok emlegetése olyan
egyedi proHálós éterbe sodornak minden alkalommal, ahol
kicsit megáll az idő. Folyamatosan változik a civil világ, mindig vannak nehézségek, változunk mi magunk is, szervezetileg, emberileg, de a proHáló hangulat mindig vissza-vis�szaszökik közénk, hogy megédesítse a közös perceket, majd
feltöltődve vihessünk haza egy csipetet belőle. Az érzés pedig
mi magunk vagyunk, együtt és főként ti kedves „proHálócskák”.
Emlékszem több olyan pillanatra, amikor a proHáló érzés
igazán megmutatkozott:
- amikor Váradi Zsuzsi felhív, hogy épp Zala megyében van,
családi nyaralásra utaznak és autószervizre lenne szüksége,
- amikor útban Madrid felé elveszítem a pénz- és irattárcám, majd a repülőgép felé rohanva Endre a kezembe nyom
pár ezer forintot, hogy legalább hazajussak,
- amikor Katikával találkozunk a Tisza-tavi nyaralás alkalmával.
- amikor számon tartjuk a proHáló tagok született gyermekeit, unokáit.
- amikor ígéretet teszünk Irénkének - berlini születésnapi
köszöntés alkalmával - hogy egyszer a távoli jövőben meglátogatjuk az idősek otthonában.

Hogy mit kaptam a proHálótól? Hogy mi jut eszembe először,
kellemes vagy tanulságos emlék, élmény? A bankkártyás reklám csattanója esik le egyből: „A proHáló tagjának lenni –
megfizethetetlen”. Ennek az írásnak is ki tudja hányszor ugrottam neki, mert bizony nem egy emlék jön. Ha a proHálóra
gondolok, nagyon erős érzelmek áradnak, amiben történetek, arcok merülnek, oldódnak fel. Nem ismerek olyan hálózatot, amelyben ennyire egyensúlyban van a szellemi magasiskola élménye és az érzelmek, ahol ennyire szimbiózisban
élnek az emberi és a szakmai kapcsolatok, az elvégzett munka és a fűszerként hozzáadott jó társaság. Mindezt rosszízű
elhajlások vagy a sznobizmus legkisebb jele nélkül, hihetetlen szerencsés csillagállásban. Bár a legfontosabb talán nem
a csillagok állása, hanem a csoportot alkotó emberi (vagyis
nem csak a szakmai) minőség. A hálózat letette a voksát egy
olyan kérdésben, ami az élet legtöbb területén felmerül ebben az évszázadban, mégpedig hogy lehet-e profi munkát
végezni, munkahelyen dolgozni, gyógyítani, vásárolni, ügyet

A proHálónak „feelingje van, ami most hiányzik, mert régen voltam már veletek…”
Czebeiné Nemes Bernadett
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület
Zalaegerszeg

intézni, egyáltalán bármit tenni, emberi kapcsolatok nélkül,
steril környezetben, az érzelmek kinyilvánítása nélkül. A proHáló szerint NEM LEHET, és biztosan nem is érdemes. Ez a
hálózat a profi munkán kívül olyan régimódi, de nekem nagyon fontos értékeket képvisel, mint például a más országok
civiljeivel vagy más hálózatokkal való együtt mulatás sármos
kivitelezése, egész éjszakán át tartó beszélgetések, az hogy
bárkit a hálózatból felhívhatok az ország bármelyik részén.
Az, hogy ismerjük egymás problémáit is, nem csak a „kirakatot” mutatjuk magunkról, vagy például a közös létezés öröme
énekléssel, zenével és tánccal.
Erről jut eszembe Székelyudvarhely, egy nemzetközi konferencia Európa öreg országainak civiljeivel, ahol a vacsorához néhány néptáncos és egy udvarhelyi zenekar adta a hangulatot. Aztán meg mi, mert ha már a vacsora előtt és közben
is énekeltünk, akkor miért is ne táncolhatnánk is? Rövid
kedvcsináló prezentáció után tanítottuk hát csárdásra és székely forgatósra a többi népek bátrabbjait. Hallottam, amint
az egyik francia kérdezi a konferencia háziasszonyát, hogy ez
melyik ország, milyen civilek? „Hát ez a proHáló, a magyarországiak.”
Csathó Tibor
Életfa Környezetvédő Szövetség
Eger
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Behálózva a proHálóba…
Bár szervezetünk a RECIK Alapítvány a kezdetektől tagja
a hálózatnak, személyesen a ProHáló működésének virágkorában kapcsolódtam be a hálózat tevékenységébe. Abban az időszakban, amikor Alapítványunk komoly válságokat, mélypontokat élt meg, e közösségben találtam újra

rá azokra a szakmai alapértékekre és kultúrára, szellemi
műhelyre, amire közvetlen környezetemben – úgy éreztem – nem találtam. A hálózatot függetlenség, szabadság
és demokrácia szele járta át elfogadással és nyitottsággal
párosulva.
Itt, ebben a „kisvilágban” találkoztam először a hálózatfejlesztés alapelveivel és lettem szenvedélyes szerelmese a
„skálafüggetlen” működésnek és gondolkodásnak.

Pragmatikus gondolkodóként sokszor nem láttam világosan a célt, néha lassú és nehézkes volt számomra a tempó, de
a közösség iránti elkötelezettség mágnesként tartott. A kíváncsiság, hogy a közösségfejlesztés módszereivel és gyakorlatával képesek vagyunk-e saját tapasztalatainkból tanulni?
Tudunk-e tudatosan stratégiák mentén haladni? Képesek vagyunk-e az alapértékek megőrzése mellet változni, alkalmazkodni a szektort érintő kihívásokhoz?
Sokfelé jártunk együtt a világban, az ott szerzett tapasztalatok, élmények és kapcsolatok inspirálóan gazdagították
szervezeti munkánkat, gyakran továbblendítettek elakadásainkon. Igazolták, hogy jó felé haladunk, még ha járatlan is
az út.
A hálózatban alakult szakmai és baráti kapcsolatok stratégiai együttműködések szintjén realizálódtak és mindennapi együttműködésekben, közös munkákban teljesedtek ki
szomszédainkkal. Ezek során élmény volt betekinteni egymás szervezeti életébe, napi munkájába és felfedezni a hasonlóságokat és rácsodálkozni azokra az eltérésekre, amiket
mi is haszonnal alkalmazhatunk.
Valószínűleg úgy, ahogyan nincs két egyforma ember, úgy
nincs két azonos közösség sem. A Proháló példája, működése
mégis olyan „silabusz” ami erő és mintaadó lehet mindazon
közösségek és hálózatok számára, akik még vállalkoznak a civil értékek őrzésének kalandos feladatára.
Szendrák Dóra
Regionális Civil Központ Alapítvány
Miskolc

Egy emlékezetes proHáló találkozó
2012. december 13-án és 14-én tartotta hagyományos évzáró hálózati találkozóját, és karácsonyi ünnepségét Kunbábonyban a proHáló.
Ezekre a találkozókra mindig lelkesen készülünk,
de ez a találkozó számomra más miatt maradt emlékezetes. Akkor már tudtuk a feleségemmel, hogy
babát várunk, de aznap reggel voltunk az első ultrahangon. Ekkor láthattuk először magzatunkat, aki
ekkor „már” hathetes volt. Az ultrahang után indultam Kunbábonyba, természetesen egész úton születendő gyermekünk körül jártak a gondolataim.
A megérkezést követően a szokásos bevezető kör
során – hogy vagy?, mi történt veled az elmúlt időszakban? – végig ott motoszkált bennem, hogy milyen jó volna a többiekkel megosztani az örömömet,
de egy hathetes magzatnál még nagyon sok a rizikó, így inkább magamban tartottam a nagy hírt.
A kétnapos karácsonyi együttlét alatt, nagyon jól
éreztem magam, mint mindig, amikor ritkán látott barátokkal van együtt az ember, de úgy gondolom, hogy ezúttal megbocsájtható volt, hogy fejben nem mindig voltam ott.
Kislányunk, Izabel azóta már elmúlt egyéves, de a proHálós találkozókra készülve sokszor eszembe jut az a pillanat, amikor
először szembesültem azzal, hogy hamarosan egy új taggal bővül a család.
Hajnal Zsolt
Nevelők Háza Egyesület
Pécs
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Marketing munkacsoportülés Ipolytarnócon
Számunkra a legemlékezetesebb marketing munkacsoportülés Ipolytarnócon volt. Nem csupán azért, mert mi, palóc
indiánok szerveztük, hanem azért, mert a komoly szakmai
munka mellett vidám malackergetés is belefért a kétnapos
téli programba, de az oda és visszautazás kalandjai sem voltak mindennaposak. A csúszós úton a veszprémi kollegák találkoztak a szalagkorláttal, a pécsieknek meg a visszapillantó
tükre nem érte meg a hazatérést.
Meghívott volt Tolnai Sándor A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány elnöke,
aki ötletgazda szülőatyja és
megvalósítója volt a Plénum
nevű internetes és papíralapú
civil érdekvédelmi kiadvány
6 számának, melyet a MESE
NCA-s támogatásból valósított meg.
Emellett a Gömöri Lap
Szlovákiában kiadott magyar
nyelvű kiadványról kaptak
tájékoztatást a résztvevők
Vörös Attila főszerkesztő előadásában.
A program során a következő PH-érték laptükre is elkészült.
A vidám hangulatú program keretében a megkergetett malacka egy része is sze-

repelt az esti vacsora étlapján valamint a szomszéd település
civiljei szórakoztatták a munkacsoport tagjait emlékezetes
kán-kán és kalinka tánccal.
Uramecz János
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete
Salgótarján

Meghatározó élményem a ProHálóban
Amikor 2008 februárjában úgy döntöttem, hogy részt veszek a Hálózat kö-

zösségi munkáról szóló képzésén, még
nagyon új voltam a hálózatban és kez-

dő a civilségben. Az ott eltöltött egy hét
alatt a közösségfejlesztés elméleti hátteréről és gyakorlati módszereiről szereztem ismereteket hiteles és magával
ragadó emberek tolmácsolásában. Az a
szemlélet és megközelítésmód amit ott
megismertem és amivel azóta is azonosulni tudok, csalhatatlan iránytűnek bizonyultak a közösségfejlesztő munkám
során.
De legalább ekkora élmény volt megismerkedni és összebarátkozni a ProHálóban tevékenykedő emberekkel, hisz
mi más is lehetne egy civil ügyekkel és
közösségfejlesztéssel foglalkozó elkötelezett szakemberekből álló közösség,
mint ellenállhatatlan.
Kovács Kamilla
Regionális Civil Központ Alapítvány
Miskolc
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Megkóstoltuk Európát
A proHálóban eltöltött 10 évből nehéz lenne egy meghatározó pillanatot kiemelni, mert rengeteg meghatározó pillanat
volt. A berlini tanulmányutat követően elhatároztam, hogy
ide visszajövök a családommal, mert ezt nekik is látniuk kell.
4 éve egy nagyon kellemes hetet töltöttünk ott.
A szakmai programok mellett, melyek a partnereink jóvoltából mindig izgalmasak, színesek és tanulságosak voltak,
mindig szakítottunk időt az adott város, terület kulturális
megismerésére is.
Számomra a gasztronómia egy ország kultúrájának szerves részét képezi. Nem volt kérdéses, hogy a franciaországi
La Roche a sur Foron melletti kis település sajtkészítő üzemét meglátogassuk, ahol a kóstoló mellett csodálkozva hallgattunk, hogy ez valójában egy közösségi sajtkészítő üzem,
melyet több gazda tart fenn. Majd másnap vendéglátóink helyi sajtokból készítettek számunkra a Savoie régióra jellemző
autentikus ételt.
Berlinben a vendéglátóink a város legrégebbi sörözőjébe
vittek bennünket vacsorázni. A 1892-ben megnyílt Hoeck
hangulata mit sem változott, sőt a helyiek szerint néhány
vendég azóta ül a kockás asztalterítős sarkokban. Kipróbáltuk
a helyi jellegzetes sört a berliner weisse-t, a „szörpös sört”,
miközben titokban a horvát válogatottnak szurkoltunk, akik
németekkel játszottak EB meccset.
Spanyolországban, Madridban a mediterrán konyha izgalmas ízeivel ismerkedhettünk. A tengeri herkentyűs paella,
a kardhal steak, a borjú farokból készült ragu, vagy a napi
menühöz természetesen hozzátartozó vörösbor. Minden
tiszteletünk a velünk utazó tolmácsnak, aki az étlapokon
szereplő minden helyi specialitást igyekezett számunkra érthetővé tenni. A Spanyolországban szinte üdítőként fogyasztott Sangria gyümölcsökkel és jégkockával mindannyiunk
kedvencévé váltak.
Prága helyi sörfőző üzemeiben kialakított éttermekben a

cseh konyhára jellemző csülök, vagy a marharagu, amit természetesen a helyben főzött sörrel illik leöblíteni, az asztaloknál, a dohányfüsttől
szinte félhomályban itt-ott
felvillanó abszint kéklő lángja mindannyiunk emlékezetében élénken él.
A gasztronómia nemcsak
külföldön a kultúra része.
Nem feledkezhetünk meg a
kunbábonyi közös karácsonyi vacsorákról, ahol Kovács
Gyuri szakács művészetét élvezhettünk a töltött káposztákon, kocsonyákon keresztül, vagy a házi húslevest,
amiben, ahogy mondani
szokták „megállt a kanál”.
Kedves
proHálócskák,
kalandra, gasztronómiai kalandokra fel a következő 10
évben!
Füri Ildikó
Nevelők Háza Egyesület
Pécs
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Salgótarjáni kalandozások
Az egyik legmeghatározóbb személyes élményem a hálózaton belül egy salgótarjáni programhoz kapcsolódik. Már ekkor kisebb szakirányú műhelyekben dolgoztunk és ezek egyikének, a kistérségi munkacsoportnak 2006. februárjában
Salgótarjánban volt egy találkozója. Az egyesületünk vezetőjével – Hargittainé Megyeri Valival – indultunk gépkocsival
Békéscsabáról a programra, sima, száraz úton haladtunk, majd
meglepve tapasztaltuk, hogy Salgótarjánban, a hegyek között
található szálláshelyen „behavazott”, kb. 40 cm-es hó esett.
A helyzet annyira komolyra fordult, hogy pl. a Miskolcról érkező előadó Szlovákián keresztül érkezett, simább volt a közlekedés, mint Magyarországon keresztül. A fentiektől függetlenül
jól éreztük magunkat, a program ment a maga útján, előadásokat hallgattunk a kistérségi fejlesztés lehetőségeiről, a település-közösségfejlesztő munka módszereiről és előkészítettük a
leendő kiadványunk tartalmai vázlatát.
Lazításként a havas
környékre több alkalommal is kimentünk
sétálni,
levegőzni,
míg egy alkalommal
Hargittainé
Valcsi
olyan szerencsétlenül
lépet egy hóbuckába,
hogy „kibicsaklott” a
lába, nem tudott felállni. Ekkor következett az-az összefogás, amely azóta is felejthetetlen: a fiúk
„gólya viszi a fiát” pózban bevitték a hotelbe, kihívtuk a mentőt, amely a nagy hó miatt csak bizonyos magasságig tudott

feljönni, elmentünk érte a kórházba és már törött, begipszelt
lábbal visszavittük a szálláshelyre. Ezt követően megszerveztük a szobacserét, hogy kényelmesebb körülmények közé kerüljön, és minden szempontból igyekeztünk a szakmai programba bekapacsolni, ugyanakkor mentálisan is erősíteni.
Az eljövetel sem volt egyszerűbb, ugyanis a kocsit Kovács
Gyurinak kellett levinnie a havas hegyről a térre és nekem jutott az a feladat, hogy
a több mint 200 km-es
úton, számomra teljesen ismeretlen gépkocsival hazavezessek,
amely úgy zajlott,
hogy Valcsi egyszerre adott útmutatót az
autó „kezeléséhez” és
az útirány betartásához. Salgótarjánt elhagyva száraz utakon
haladtunk, de mire Békés megyébe értünk, itthon is hasonló nagyságú hó esett, mint a hegyekben, úgyhogy mindkettőnknek „nagy kő esett le a szívéről” a szerencsés kétegyházi
landolás után.
Úgy gondolom, egy sikeres hálózat működésének az alapjait nem csak a szakmai együttműködések adják, hanem azok
az emberi kapcsolatok is, amelyek egy ilyen váratlan helyzet
kezelésében erősödnek!
Pocsajiné Fábián Magdolna
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Békéscsaba

Kicsi a bors, de erős…
A hálózat legkisebb szervezeteként működünk a hálózatban. A „Civil Ház”
program megszűnését követően 2003-ban teremtődtek meg Kecskeméten
egy rugalmas együttműködés alapjai, amelynek komoly háttérbázisa lett a
formálódó proHáló hálózat. Sőt, azt is mondhatnám, nem jött volna létre
az Alapítvány, ha akkor a hálózat tagszervezetei nem köteleződtek volna
el a hálózati együttműködés mellett.
Az, hogy az Alapítvány civil szervezeteknek képes segítséget nyújtani
tanácsadással, információk közvetítésével, szakmai háttéranyagok, kiadványok biztosításával – az elsősorban a Hálózat érdeme.
Nagyon jó emlékeim kapcsolódnak a hálózatfejlesztési munkacsoport
két éves munkájához, ahol módszertani és szakmai anyagokat dolgoztunk ki, olyanokat, amelyeket a mai napig tudnak a
környezetünkben lévő civilek hasznosítani. Modelleztük, értelmeztük az országos hálózatépítés folyamatát, tulajdonképpen
önmagunk szakmai szerepeit értelmeztük, elemeztük úgy, hogy azt helyi szinteken is lehessen megvalósítani. Kiváló szakmai
beszélgetéseket folytattunk, néha vitáztunk, de mindig arra törekedve, hogy egymás különböző álláspontjaiból közös véleményeket alkossunk.
Az Alapítvány egy kicsi szervezet, mindenki önkéntes munkában forgatja bele az idejét és energiáit a tevékenységébe.
A hálózati munkát is ez jelenti, mégis ezek azok a befektetések, amelyek következetesen hozzák az eredményeket: az ország
különböző pontjain működő személyes és szakmai kapcsolatrendszert, amire mindig lehet alapozni, a civil tapasztalatokat, a
közösségi, hálózati együttléteket, amelyek mindig újabb ötleteket és tudást jelentenek, és persze a rengeteg humort, a jó esti
beszélgetéseket, kiváló recepteket, közös utazások élményét… és még sok-sok minden mást.
Budai Kati
Alföldi Civilekért Alapítvány
Kecskemét

Ünnepi különszám

Rólunk írták

16

Köszönjük proHáló
Örül az ember szíve, ha talál olyan közösséget, amelyben a
tagok erős identitással viseltetnek közösségük iránt – annak
ügyét mindenki magáénak tartja, érte egyenletesen munkálkodik, áldozatokat is hozva érte. S cserében ott a jó érzés, a
szeretetben és egyetértésben való együttműködés, az életre
szóló szakmai és baráti kapcsolatok. Nem csoda hát, ha mindezek által sikereket is érnek el a civil társadalom fejlesztése
ügyének oly rögös hazai terepén, s külön öröm számomra,
hogy mindezt a közösségfejlesztés szellemében és eszközeinek felhasználásával teszik.

lenek a kezdeményezések, megerősítő visszajelzések, információk, találkozások, képzések – a hasznos élet tudata.
Köszönjük, ProHáló!
E nemében egyedülálló szakmai-emberi hálózat 10. születésnapján mi mást kívánhatnék, mint további jó munkát –
hisz ez adja valamennyiünknek az értelmes élet lehetőségét!
dr. Vercseg Ilona
közösségfejlesztő

A 2003-tól szerveződő hálózat a kezdetektől gazdag információcserét folytat rendszeres kommunikáción keresztül,
melyben a személyes találkozások viszik a döntő szerepet,
s melyekből idővel szándékolt és tudatos együttműködések
alakulnak ki. Az a benyomásom, hogy ez a munka minden tag
számára hasznos, hiszen a tapasztalatcserék, közös képzések,
tervezések és a megvalósítások visszahatnak a saját vonzáskörzeti munka folyamatos megújítására is, miközben – s ez
legalább olyan fontos! – megerősítő-visszaigazoló élményforrás is a tagok számára. Munkánkat valamennyien nehezedő
körülmények között végezzük, a civil társadalom fejlesztésére nem sok figyelmet szán a társadalom, épp ezért nem lehet eléggé megbecsülni azokat az erőfeszítéseket – köztük a
ProHálóét is –, amelyeket az értékalapú szakmai munkától el
sem lehet tántorítani. S fontos ez a munka nem csak a tagok,
hanem a civil társadalom számára is, melynek olyannyira kel-

Valódi Szellemi Műhely
Több fejlesztői folyamatban voltam facilitátor, szervezetfejlesztő a ProHálónál. Ezek a fejlesztési folyamatok sok közös
élményt és még annál is több intenzív munkát jelentettek.
A ProHáló az egyik minta értékű civil hálózat Magyarországon, így előszeretettel példálózok velük a képzéseimen,
előadásaimon. Hiszen nagyon kitartóan és komolyan építenek egy olyan informális szakmai hálózatot, ami nem egy

központi szervezet köré szerveződik. Az ilyen valódi hálózati
működésre alapozott szakmai együttműködés ritka, mint a
fehér holló, hiszen ez a nehezebb út, ha hálózatot akarunk
létrehozni.
A „valódi szellemi műhely” pedig nem csak szlogen náluk a
hálózati munkát és a civil szervezetek, közösségek segítését nagyon komolyan veszik. Ami az egyik legnagyobb erényük, hogy
a magukon keresztül szűrt tapasztalatokat szívesen adják tovább, tehát a hálózat fejlesztésre vonatkozó képzésük sem elmélet, hanem a
ProHáló gyakorlatából leszűrt gyakorlati ismeretek és tapasztalatok
tárháza. A nagy komolyság persze
csak a szakmai munkát jellemzi,
máskülönben egy vidám, egymást
szerető, a hálózati találkozókon a
bulit sem megvető csapatnak ismertem meg Őket.
Vágvölgyi Gusztáv - Pabló
civil facilitátor, szervezetfejlesztő, tréner, tanácsadó,
az Inspi-Ráció Egyesület
(inspi-racio.hu)
szakmai vezetője
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A ProHáló és Kunbábony
Jönnek a „prohálósok”, hurrá! Öröm és várakozás, kicsi izgatottság lengi körül a kunbábonyi Civil Kollégiumot, amikor a
Pro Háló érkezését várjuk minden év karácsonya előtt.
Tanítanak bennünket, ahogy mindenki mást is. Mi egy
olyan közösségi kultúrát tanulunk tőlük, ami számunkra is
nagyon fontos. A karácsonyi találkozás nem csak egy tartalmas szakmai hálózati találkozót, hanem a közösség tagjainak
egymáshoz tartozását is jelenti. Mindig van egy hálózati tag
vagy szervezet, amelyik az előkészületeket koordinálja. Vele
tartjuk a kapcsolatot: megegyezünk a menüről és a kellemes
körülményekhez szükséges feltételekről. A háttérben folyik a
hálózat tagjai között az egyeztetés a szakmai programról és
persze a karácsonyi ünneplésről is. Amikorra megérkeznek
a tagok Kunbábonyba, már minden helyén van, fizikailag és
szellemileg is.
Nagyon jó ezt az összhangot, szervezettséget és összetartozást megtapasztalni.
A Pro Háló 10 éve egy nagyon tartalmas, közösséggé érett
hálózat. Ezt sugározza a tagok hozzáállása, a szakmai mun-

kák és a kiadványok. Különösen
figyelemreméltónak
tartom, hogy munkacsoportokban dolgoznak, megosztják
a munkát, ami így nem egy
központi szervezetre hárul.
Feladatot vállalnak a tagok,
így maguk az alakítói, formálói a hálózatnak. Ez, a fenntarthatóságot nagymértékben
elősegítő működés, minta értékű.
Örülök, hogy ismerhetem a Pro Hálót és tanulhatok tőlük.
További sok sikert és hosszú tartalmas működést kívánok.
Mészáros Zsuzsa
közösségfejlesztő
Civil Kollégium Alapítvány

Kedves Barátaim!
A hálózati munka sok érdekes helyzetet
kínál az abban résztvevőknek, de esetenként önkorlátozásra, alkalmazkodásra is késztet. Akkor szoktunk ilyen
kapcsolatba kerülni, ha valami megoldásához önmagunkban kevesek vagyunk,
ha meg akarjuk sokszorozni az erőinket, ha másokkal közös ügyek – problémák, megoldási lehetőségek „hajtanak”
bennünket.
Ezek az esélyek, lehetőségek és
együttműködések mind jelen vannak
és voltak a proHáló általam megismert
igen izgalmas működésében.
Nem felülről elhangzó felhívás, hanem önmaguk elhatározása hívta
– szervezte ebben a „kötelékbe” a sok
rokonszenves szereplőt, hogy együtt
próbáljanak a saját helyzetük megerősítésén túl, a környezetükben, térségükben küldetést keresni és találni.
Találtak.
Illetve találtatok – kedves Barátaim!
Miközben életünket az elmúlt 50 évben nagyon is jellemezte a másoktól
való, alárendeltséget követelő egyirányú függés; Ti, függetlenségetekben az
egymástól való kölcsönös függést találtátok ki.
Micsoda különbség! Ezt csak az érti
és tudja, aki maga is megpróbálta.
Az egymástól való kölcsönös függés
a jelenlegi és várhatóan a következő

évtizedek legnagyobb kihívása lesz a
világban. Erre nem kényszerül az ember, ezt önmaga választhatja. Ebben
„úgy kell lemondani a saját kizárólagos
fontosságunkról, hogy egy percre sem
tévessze szem elöl saját fontosságát a
közösségen belül” (idézet az Amadinda
Ütőegyüttes vezetőjének egy hajdani
nyilatkozatából – és ki, ha nem ő, aki
ezt jól tudja).
A közösségi munka – amit végeztek – nagyfokú érzékenységet igényel.
A hálózati munka kapcsán azt az érzékenységet is ki kell önmagunkban fejleszteni, hogy észrevegyük és respektáljuk a környezetünkben, a települési
munkában azokat a felszín alatti, rejtőzködő hálózatokat, amelyek felszínes
figyeléssel nem mutatják magukat, de
amelyek megismerése és megértése a
valódi közösségi segítőmunkát meghatározza. Ehhez is nagy segítséget ad, ha
önmaga is hálózatban szocializálódik
valaki, ha ilyen együttműködések is részei a munkájának.
Kitűnő dolgokat hoztatok létre, kezdeményeztetek, tanítottatok, segítettetek megerősödni a proHáló kereteiben.
Az ember gyakran sokféle kötelezettsége során nem napi résztvevője minden
általa fontosnak tartott dolognak – hál’
Istennek, tőle függetlenül is léteznek
ilyenek. De egyszerűen jó volt csak tud-

ni is, hogy van ilyen, hogy Ti is léteztek
és ahol szükséges ott találkoznak az utjaink.
Mindig szeretettel gondolok Rátok
– hát még, ha nevezetes alkalom is kínálja ezt. Így van ez most is!
Elismerésemet fejezem ki és ölellek
Benneteket:
Péterfi Ferenc
közösségfejlesztő
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„Nem akarnak állni, ha fordul a föld…”
Amióta megkaptam az örömteli és megtisztelő felkérést, hogy
írjak a proHálóról, hosszasan gondolkodtam egy jó mottón.
Olyan mottón, ami röviden, tömören kifejezi azt, hogy – számomra – mit jelent a proHáló, de legfőképpen jellemzi azokat
az embereket, szervezeteket, akik immár tíz éve működtetik
is a proHálót.
Aztán eszembe jutott Szörényi-Bródy dalszövegének parafrázisa, amibe beleérthető-– véleményem szerint – az az újító
szándék, az a megfontolt, de kemény kitartás, ami a proHáló
elindításához, működtetéséhez kellett, és persze – áttételesen – az a rengeteg és egyre professzionálisabb munka, ami
lehetővé tette a Hálózat fenntartását.
A Hálózattal és tagjaival 2004-2005 táján kerültem kapcsolatba azon a megbízáson keresztül, hogy „Kelet-Nyugat”
fókuszcsoportos beszélgetéseket végezzek a hálózati tudatosság, identitás, motiváció feltárására, illetve a proHálós tagság
normájának kidolgozásához támpontokat adva. Örömmel
vállaltam el a feladatot, mert egyrészt akkoriban kezdtem el
nonprofit-hálózatelemzéssel foglalkozni, másrészt egy oktatónak, kutatónak mindig nagy lehetőség, hogy az elméletet a
gyakorlatban is láthatja megvalósulni.

A Hálózat szempontjából a fókuszcsoportos megbeszélésekre abban az időben került sor – ami így utólag nézve egy
állomás volt –, amikor éppen egy bizonytalanabb korszakát élte. De ebben
a kritikus időszakban is, két fő értékét lehetett azonosítani a proHálónak:
a nyilvánosságot és
a tudatosságot. Úgy
gondolom ennek a
két értéknek a megőrzése
jelentősen
hozzájárult ahhoz,
hogy ma a tíz éves
„születésnapján” köszönthessük a Hálózatot és tagjait.
Bartal Anna Mária
szociológus

Mi tetszett a proHálóban?
Talán 2005 közepe lehetett, amikor
Kovács Piroska megkeresett, hogy dolgozzam a proHálóval: szeretnének egységes, magas szakmai szinvonalú munkát végző hálózatot létrehozni úgy,
hogy a hálózat az egyes tagok munkáját
is tudatosan fejleszti miközben a tagok
sokszínűségének, egyéniségének megtartására is figyelmet fordít. Ha az olvasó
úgy látja, hogy nagyon nehéz, már-már
szinte lehetetlen feladatra kértek fel, akkor pontosan azt érzi, amit én is érzékeltem, amikor elvállaltam a munkát.
Több éven keresztül dolgoztam a proHálóval, azt hiszem sikerült jól megismernem az egyes tagokat és a közösséget. A 10. születésnap kitűnő alkalom,
hogy megosszam mindenkivel mi tette
számomra emlékezetessé, szakmailag
és személyesen (nálam mindig összeér
a kettő) nagyon érdekessé és hasznossá
a közös munkát:
• A hálózat tagjai között jó kapcsolat volt. Ez lehetővé tette az őszínte
és nyilt kommunikációt, egymás
munkájának részletekbe menő
megismerését, jól megalapozott
tanácsok, javaslatok megfogalmazását. Sőt, egymás munkájának ismeretében konstruktív kritikák is
rendszeresen elhangzottak!
• A jó és hosszú (munka)kapcsolatnak köszönhetően erős szolidaritás

alakult ki a tagok között, amelynek
nagyon fontos összetartó ereje volt.
Megfigyelésem szerint ez óriási lelki és szakmai támaszt nyújtott az
elmúlt 10 évben az egyes tagok és
az egész hálózat szintjén jelentkező
változások kibírásához.
• Külső, a hálózat tagjaitól független
értékelést végeztek el úgy, hogy ez
nem volt számukra kötelező. Magyarországon a legtöbb civil szervezet azért végez értékelést, mert ez
támogatási feltétel; immel-ámmal
elvégzik, s amint lehet, elfelejtik. A
proHáló nem így tett, s ezzel példát
mutatott.
• A hálózati találkozók „rendszeres
vendége“ volt a jókedv, a vidámság,
a nevetés. Nehéz szakmai kérdések
megoldása, emberi konfliktusok
feloldása, egy-egy kényes döntés
meghozatala mindig sokkal kön�nyebb, ha el tudunk
távolodni az adott
helyzettől egy kicsit, amihez a humor, a jókedv nagyon hasznos lehet.
Emlékeim szerint
a proHáló nagyon
jól alkalmazta ezt a
„módszert“!

A fentiekben nem azt akartam bizonygatni, hogy a proHáló egy tökéletes szervezet. Hanem azt szerettem
volna bemutatni, hogy mik voltak azok
a – magyar civil szektorban általam addig csak elvétve tapasztalt - vonásai,
ami számomra nagyon is jó szervezetté
tették. Hiszek benne, hogy ha ezekből
több lenne a hazai civil szervezetekben, akkor jócskán erősebbek lennénk
egyenként és szektorként is!
A proHáló 10. születésnapján, az elképzelt tortát majszolgatva szeretném
megköszönni, hogy ezeket az „ízeket“
magam is közvetlenül megtapasztalhattam, és kívánom a proHáló egész
közösségének, hogy hasonlóan újító és
szükséges ízvilágú tortát készítsen az
elkövetkezendő 10 évben is.
Scsaurszki Tamás
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ember
2007. dec 1. szám
I. évfolyam

2007. december

2008. január

2009. november

2010. február

2008. december

2009. április

2010. június

2010. december

Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége – Székesfehérvár, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – Békéscsaba, Alföldi Civilekért Alapítvány
– Kecskemét, United Way-Vértes Vidéke Alapítvány – Tatabánya, Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, Zalaegerszeg – Mozgáskorlátozottak
Egymást Segítők Egyesülete – Salgótarján, Nevelők Háza Egyesület – Pécs, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza, Regionális Civil Központ
Alapítvány – Miskolc, Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete – Kaposvár, Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen – Impulzus Egyesület – SzolnokVeszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém, Civil Szervezetek
Fejér Megyei Szövetsége – Székesfehérvár,
Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete – Békéscsaba, Alföldi Civilekért Alapítvány – Kecskemét,
A kiadvány megjelenését
a
United Way-Vértes Vidéke
Alapítvány
Tatabánya,
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, Zalaegerszeg – Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők
Charles
Stewart– Mott
Alapítvány
támogatása
lehetővé.– Pécs, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza, Regionális Civil Központ Alapítvány – MisEgyesülete – Salgótarján, Nevelők
Házatette
Egyesület
kolc, Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete – Kaposvár, Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány,
Debrecen – Impulzus Egyesület – SzolnokVeszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém, Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége – Székesfehérvár, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – Békéscsaba, Alföldi Civilekért Alapítvány – Kecskemét, United Way-Vértes
Vidéke Alapítvány – Tatabánya, Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, Zalaegerszeg – Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Salgótarján, Nevelők Háza Egyesület – Pécs, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza, Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc, Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete – Kaposvár, Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen
– Impulzus Egyesület – Szolnok,Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém, Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége
– Székesfehérvár, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – Békéscsaba, Alföldi Civilekért Alapítvány – Kecskemét, United Way-Vértes Vidéke
Alapítvány – Tatabánya, Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, Zalaegerszeg – Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Salgótarján,
Nevelők Háza Egyesület – Pécs, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza, Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc, Nagycsaládosok
Kaposvári Egyesülete – Kaposvár, Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger, Kelet-magyarországiCivil
Közösségszolgálat
Alapítvány,
Debrecen – Impulzus
Műhely KöteteK
2.
Egyesület – Szolnok,Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém, Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége – Székesfehérvár,
Hálózatfejlesztés
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – Békéscsaba, Alföldi Civilekért Alapítvány – Kecskemét, United Way-Vértes Vidéke Alapítvány – Tatabánya, Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, Zalaegerszeg – Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete – Salgótarján, Nevelők Háza Egyesület
– Pécs, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza, Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc, Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete – Kaposvár, Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen – Impulzus Egyesület – SzolnokVeszprém
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