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Akikre büszkék vagyunk

�008. szeptember 1-jén ünnepi közgyűlés 
keretében Pécs Város Közművelődési Díját 
vehette át Vincze Csilla.

A Nevelők Háza Egyesület ügyvezető 
igazgatójaként több mind egy évtizede a 
város közművelődésének és civil életének 
meghatározó személyisége. 

Tanulmányait Pécsett végezte a Pécsi 
Tudományegyetemen és szinte a kezde-
tektől fogva a közművelődés, kultúra te-
rületén tevékenykedett.

Vezetésével az elmúlt években a Ne-
velők Háza Egyesület országos szintén 
is elismert közművelődési tevékenységet 
végző civil szervezetté, a Civil Közösség 
Háza pedig kultúra és közművelődés te-

�008. november 7-én Székesfehérváron a 
megyeháza dísztermében adták át a Fej-
ér Megyei Príma Díjat. Egy hónapon ke-
resztül szavazhatott a közönség az általa 
kiválasztott személyre, akinek munkáját 
ismerték el szavazataikkal. A közönség 
többek között a proHáló Hálózat tagja-
ként, a Civil Szervezetek Fejér Megyei 
Szövetségének szakértőjére (volt elnöké-
re), Kovács Györgyre, is szavazhatott, 
ahogy tette is igen nagy számban. A sza-
vazatok számának köszönhetően Lovra-
nits József, a VOSZ Fejér Megyei társelnö-
ke adta át Kovács Györgynek, a különdíjat. 

Kovács György, 1975-ben kezdte meg 
munkáját a közösségépítés területén, 
amikor is az Ifjúsági és Úttörőház igazga-
tója lett. Nem sokkal később már a Fejér 
Megyei Művelődési Központ igazgatója-
ként láthattuk, ahol széles körben indí-
totta el a közösségi kezdeményezéseket. 
Egész életében segítette a megyében és 

Pocsajiné Fábián Magdolna a Békés 
Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató 
Centrum főtanácsosa, művelődésszocio-
lógusa a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból Elnöki dicséretet kapott a kultúra te-
rületén végzett kiemelkedő munkájáért a 
Békés Megyei Képviselőtestületétől. Az 
oklevelet Domokos László, a Békés Me-
gyei Közgyűlés elnöke adta át – egy tes-
tületi ülés keretében – �008. február 8-án 
Békéscsabán.

Ginovszkyné Szendrák Dóra, a RECIK 
Alapítvány ügyvezetője �008-ban nyerte 
el a Promenád-díjat, a miskolci munka-
nélküliség felszámolásában végzett ki-
emelkedő társadalmi tevékenységéért. 
Tiszteletére fát ültettek a Nők sétányán, 
Óbudán, a Flórián téri Promenádon.

Az általa vezetett alapítvány az elmúlt 
10 évben több, mint 4500 hátrányos 
helyzetű álláskeresőnek segített vissza-
illeszkedni a munka világába.

Szakmai hitvallása, hogy a kirekesztett 
helyzetből a társadalmi integráció felé a 
munkán és a közösségen keresztül vezet 
az út. Így már kezdetektől aktív szervező-
je a helyi civil életnek, kiemelkedő szerepe 
van a szektor önszerveződési folyamatai-
nak elindításában és megerősödésében. 

Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket 
tagjaink kaptak helyi vagy országos szinten kiemelkedő tevékenységükért. Bízunk benne, hogy új rovatunk a későbbiekben sem marad 
tartalom nélkül, mert a most említett kollégákon kívül sokan vannak még, akikre a proHáló és a civil társadalom is büszke lehet.

a közép-dunántúli régióban működő ci-
vil szervezeteket, majd �00�-ben a Civil 
Szervezetek Fejér Megyei Szövetség el-
nökévé választották. Az elnöki tisztsége 
alatt ápolta a térségekben a közösségi 
szellemet, segítette munkájukat, ha kel-
lett a szervezeteket fejlesztette, vagy he-
tente ment ki kistérségekbe és generálta 
a kerekasztalokat, a civi l– civil együttmű-
ködéseket valamint a civil–önkormány-
zati kapcsolatot.

Számos non-profit szervezet alapítója, 
döntéshozó testületi tagja, munkatársa, 
önkéntese.

A civil szektor számára a kiteljesedés 
és az önmegvalósítás színtere, amiben 
munkatársai és tanítványai méltán köve-
tik és viszik tovább azt a hitet és érték-
vezérelt szemléletet, ami elengedhetetlen 
a szektor fennmaradásához.

rületén működő szervezetek otthonává 
válhatott.

�007-ben �0. alkalommal rendezték 
meg a Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 
Versenyt és Fesztivált, melynek háziasz-
szonya és főszervezője. A Kamarakórus 
Fesztiválok sikerének is köszönhető, 
hogy 1988-ban Pécsett került megrende-
zésre az Európa Cantat, melynek rendező 
bizottsági tagja volt.

Több hazai és külföldi szervezetnek, 
szövetségnek, hálózatnak tagja, valamint 
konferenciák, workshopok előadója, té-
mavezetője határokon belül és túl.

A magyar nonprofit szektor elismert 

szakértője. 
�004-�006 között a Nemzeti Civil 

Alapprogram Tanácsának dél-dunántúli 
választott tagja.

Részt vett a Pécs Európa Kulturális Fő-
városa pályázat, valamint a város kultu-
rális koncepciójának kidolgozásában, vé-
leményezésében.

Az általa vezetett Nevelők Háza Egye-
sület Pécs Város Közművelődési Tanácsá-
nak alapító tagja.

Kívánjuk, hogy fiatal, lendületes egyé-
niségével, munkájával még hosszú évekig 
színesítse városunk közművelődését, kul-
turális életét!
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ImpresszumproHáló érték

A hálózati tevékenység, együttműködés lé-
nyege, a különböző értékek, tudás és poten-
ciálok kölcsönösen előnyös felhasználása. A 
hálózatok működését alapozhatjuk egy kö-
zös modell működtetésére, továbbfejleszté-
sére, felismerhetjük a közös célokon és ér-
dekeken alapuló együttműködés előnyeit és 
hasznosságát.

Lehetővé válik a különböző módszerek, 
megoldások együttműködésen alapuló át-
adása, a tapasztalatok megismerése, kívül-
ről kaphatunk segítséget az előrevivő út 
megtalálásában, elkerülhetjük a hibákat, és 
társakat találhatunk. Néha egy bonyolult 
probléma megoldásához csak egy impulzus-
ra van szükségünk, amely segítségével úrrá 
lehetünk nehézségeinken és beindulhatnak 
a kedvező folyamatok. Ami máshol jól mű-
ködik, annak jó esélye lehet a mi területün-
kön is. Természetesen mások tapasztalatait 
a mi helyzetünkre alkalmazva, adaptálva, 
sajátosságaink figyelembevételével, meg-
fontoltan érdemes felhasználni.

Magyarországon és külföldön is talál-
hatunk követendő példákat, szerezhetünk 
hasznos ismereteket, megismerkedhetünk 
jó gyakorlatokkal, és célirányos együttmű-
ködéseket alakíthatunk ki.

A proHáló a nemzetközi kapcsolatok te-
rületén célul tűzte ki egy partnerség építő fo-
lyamat megvalósítását, melynek hosszú távú 
célja a hálózat megerősítése, és nemzetközi 
hálózati együttműködés kialakítása, Mindezt 
annak érdekében, hogy tanuljunk egymástól, 
tapasztalatokat cseréljünk, és közösen újabb 
erőforrásokat tudjunk mozgósítani.

Az együttműködések révén közös pro-
jektek megvalósítását tervezzük, és feltér-

Miért fontos egy hálózatnak a nemzetközi együttműködés?
képezzük a forrásteremtési lehetőségeket.

A következő területeken kívánunk ta-
pasztalatokat cserélni:

• a helyi nyilvánosság eszközei és színte-
rei, 

• a helyi társadalom- és közösségfejlesz-
tő munka,

• a közösségi alapítványok létrehozása, 
működtetése,

• képzési tapasztalatok megosztása,
• hálózatfejlesztési módszerek

A nemzetközi együttműködés területén 
kitűzött célok és feladatok megvalósításá-
hoz alkalmazhatjuk a nemzetközi kapcsola-
tok különböző formáit, a szervezeti szintű, 
kétoldalú partnerségeket, projekteket, spe-
ciális egyedi alkalmakat.

Hálózatunknak ugyanakkor mérlegelnie 
is kell, hogy milyen jellegű kapcsolatok szá-
mára biztosít prioritást, annak érdekében, 
hogy ezek a kapcsolatok működőképesek és 
eredményesek maradjanak.

A proHáló nemzetközi kapcsolatainak 
egyik legfontosabb irányát a civil szektor 
fejlesztése érdekében létrehozott, hálózati 
tevékenységet folytató külföldi szerveze-
tekkel történő kapcsolatépítés jelenti. Az 
elmúlt években megkezdett „Fókuszban a 
hálózatok” konferenciasorozat célja kettős, 
egyrészt megismerjük más országok háló-
zatainak működési gyakorlatát, másrészt 
bemutatjuk a proHáló működési modelljét.

Hálózatunk tagjainak 
önképzése, szakmai ismere-
teinek bővítése érdekében 
tanulmányutakat szerve-
zünk, amelyek célja a civil 
szektor működési tapaszta-
latainak megismerése, kü-
lönös tekintettel a szolgálta-
tást nyújtó szervezetek tevékenységére.

A proHáló tagszervezetek kétoldalú kapcso-
latainak bővítése is jelentős eredményekkel jár, 
amely visszahat a hálózat tevékenységére.

A projekttel összefüggő pénzügyi támo-
gatások, a szervezetek által kínált tovább-
képzési lehetőségek a kétoldalú partne-
rekkel folyó együttműködés előnyei közé 
tartoznak. Jelentős konkrét előnyök szár-
maznak a nemzetközi együttműködésből.

A kapcsolatrendszer mindegyik formája 
kínál lehetőséget a tapasztalatcserére, is-
meretszerzésre, szemléletformálásra, ami 
különösen fontos – a jövőben kamatozó – 
szellemi tőkét képez.

Bárdos Ferenc
Források:

Pawel Jordan a varsói Önsegítő Kezde-
ményezések Mozgalmát Támogató Iroda 
(BORIS) elnökének „Szükség van-e a háló-
zatokra” írása (A tanulmányt Benedek Gab-
riella és Scsaurszki Tamás fordította)

Groskáné Piránszki Irén: A proHáló háló-
zat feladatai �008-�010.
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Néhány gondolat a civil szervezetekről, a közös-
ségfejlesztésről és a hatalomról
A modern, globalizálódó világban az 
egyének helyzete, közösségi szerepük 
és identitásuk egyre inkább kapcsolódik 
ahhoz és értékelődik azáltal, hogy hova 
tartoznak. Vannak-e közösségek, lokális 
szintű mikro-hálózatok amelyek számol-
nak velük? Van-e „hozzáférésük” az in-
formációkhoz, a kapcsolatkereséshez és 
kapcsolatok építéséhez? Hova és milyen 
kérdésekben számíthatnak közösségi tá-
mogatásra. 

Nem véletlen, hogy a közösségfejlesz-
tés hazai gyakorlatában a helyi társadal-
mak demokratikus önszerveződésére, 
együttműködésére helyeződik a hang-
súly. Az ehhez kapcsolódó közösségi for-
máknak, tevékenységeknek a generálása, 
mozgásban tartása vált a közösségi mun-
ka hangsúlyos elemévé. Azon túlmenően, 
hogy, a modern társadalmakról általáno-
san elmondható, hogy az individualizált-
ság és a közösségek hiánya jellemzővé 
vált, a poszt-szocialista országokban még 
azok a struktúrák sem ismertek a társa-
dalom nagy nyilvánossága előtt, amelyek 
lehetőséget biztosítanak a részvételi de-
mokrácia aktív megélésére, módot adnak 
az érdekek artikulálására, a döntések be-
folyásolására. 

Fridrich E. Hayek „Út a szolgasághoz”
1
 

című könyvében arról ír, hogy a hatalom 
terveit sokszor a „közjólét” mindent el-
homályosító cégére alá rendezi, közel sem 
közösségi érdekeket szem előtt tartó cél-
jainak végig vitelére. Szerinte a hatalom 
és a társadalom között csak a módszerek-
ben lehet egyetértés, a célok kialakítása 
nem indulhat felülről: – amikor tehát az 
emberek egyetértenek a központi terve-
zés szükségességében anélkül, hogy a cé-
lokban is egyetértésre jutnának – olyan, 
mintha elköteleznék magukat egy közös 
utazás mellett anélkül, hogy az úti célban 
megegyeztek volna, s ez odavezet, hogy 
mindannyian olyan utazásra kényszerül-
nek, amit legtöbbjük a legkevésbé sem 
akart.”
1 Fridrich E.Hayek: Út a szolgasághoz, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buddapest1, 
991. 94.p.

Az igény, hogy a közérdekű informáci-
ókat ne csupán előállítsák, hanem terjesz-
szék is a hatóságok az érintett lakosság 
körében csak óhaj marad mindaddig, míg 
a civilek nem vállalják magukra az érdek-
közvetítést, nem tanulják meg, hogyan 
kell kapcsolatokat építeni, fenntartani 
azért, hogy a közösségek ügyeit egyre 
hatékonyabban tudják képviselni. A civil 
társadalom csak akkor tudja betölteni ezt 
a szerepet, ha szervezett. 

Helyi közösségfejlesztést bemutató 
esettanulmányokat olvasva, vagy a fo-
lyamatot dokumentáló filmeket nézve 
szembeötlő, hogy a közösségfejlesztés 
módszereivel „mozgásba hozott” lokális 
társadalomban mennyire hasonló folya-
matok zajlanak le. Az ott élők a társada-
lom helyi állapotának függvényében hol 
gyorsabban, hol lassabban, de nagy lel-
kesedéssel elkezdik közösséggé szervezni 
magukat. Közösségfejlesztői segítséggel 
megismerik saját és a környezetükben 
élők erőforrásait, véleményét a település 
problémáiról. Kikristályosodik, hogy me-
lyek a közösséget leginkább foglalkozta-
tó kérdések, min és hogyan lehetne vál-
toztatni, milyen cselekvési potenciállal 
rendelkeznek mindehhez. Konkrét fel-
adatok fogalmazódnak meg, konkrét üte-
mezéssel. Egymásra találnak az azonos 
ügy iránt elköteleződni képes emberek. 
Egyfajta természetes kiválasztódás útján 
lesznek, akik a szerveződő közösségek 
élére állnak. Képzések, helyi közösségi 
tevékenységek indulnak el, formális civil 
szervezetek alakulnak. Nő az érdekérvé-
nyesítési potenciál, külső és belső part-
neri kapcsolatok alakulnak ki. A megva-
lósításhoz szükséges forrás biztosítására 
sikeres pályázati programok születnek. 
Idáig eljutni több év heroikus munkájá-
nak az eredménye, ami bizony sok kudar-
cot, konfliktust, hatalmi harcot is magá-
ban foglal. 

Kiemelten fontos hangsúlyozni azok-
nak a helyi hálózatoknak az erőfeszítését, 
melyek mintegy „demokrácia erőforrás-
ként” – próbálnak hangot adni a helyi 

társadalmi szükségleteknek, a problémák 
megoldásának alternatíváit kínálják fel a 
döntéshozóknak. 

A dokumentált közösségfejlesztési fo-
lyamatoknak ezen a pontján a külső szem-
lélőt (olvasót, mozi nézőt), ideértve jelen 
dolgozat íróját is, egyfajta meghatottság-
gal teli büszkeség tölti el, látván hogyan 
ébred „közösségi öntudatra” egyazon te-
lepülésen élő emberek csoportja. Milyen 
nagy erejű változásokat képes elindítani, 
ha az emberek mernek és tudnak is élni 
demokratikus jogaikkal. 

De itt minden esetben megakadt vagy 
lelassult a fejlődés folyamata és a résztve-
vők elszánt tenni vágyása is kevésnek bi-
zonyult a folytatáshoz. Néhány gondolat 
arról, mik lehetnek ennek az okai:

1. Az önkormányzatok sok helyen 
versenytársnak tekintik a viszonylag 
jól működő civil szervezeteket. A for-
rásokért való versenyben, a helyi politika 
alakításában versenytársnak és nem part-
nernek tekintik a szervezeteket.

A községekben a helyi társadalom 
viszonylagos zártsága miatt az önkor-
mányzatok mellett nem tud kialakulni 
más „hatalmi centrum”. Bár valamilyen 
közösségi feladat ellátására jönnek létre 
a civil szervezetek, de az önkormányzati 
hatalom pozíciójában lévők ellenlábast, 
versenytársat látnak. Különösen „ve-
szélyesnek” érzik azt a civil szervezetet, 
amely már képes foglalkoztatni, esetleg 
munkahely-teremtési céllal is jön létre. 
Általában a falvakban ma nem maradt 
más jelentősebb foglalkoztató, mint az 
önkormányzat. Ennek ellenére ahol a 
személyi kapcsolatok kiegyenlítettek 
– pl. a polgármester biztos abban, hogy 
a szervezet képviselői nem kívánnak az 
ő pozíciójára törni – ott működhet civil 
szervezet. 

Az együttműködést adott esetben po-
litikai szándékok segítik életre. Tehát 
olyan önkormányzati stratégiák, mely-
nek része volt a civilekkel való együttmű-
ködés, a település szinten megvalósított 
fejlesztési elképzelésekben a civilek sze-

2008. február 25. és 29. között tartotta közösségfejlesztő képzését a proHáló hálózat. Az akkreditált képzést Kun-
bábonyban, a Civil Kollégium, a Közösségfejlesztők Egyesülete és az ELTE közreműködésével tartottuk, amelyen 
a proHáló tagszervezetei közül 12 fő képviseltette magát. A képzés végén minden résztvevő záródolgozatot készí-
tett. A pH ÉRTÉK következő számaiban az elkészült írásokat mutatjuk be az olvasóknak. 

Kovács Kamilla
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repének, helyének a megtalálása. Az okok 
elég nyilvánvalóak, hogy miért a város 
képes elfogadni, befogadni már foglal-
koztató civil szervezeteket. Elsősorban 
városi szinten már több hatalmi centrum 
is működik, így a civil szervezetek csak 
gyenge ellenerőt jelentenek a minden-
kori hatalom számára. Az önkormány-
zatoknak számos feladata van, melyhez 
sem anyagi, sem humánerőforrásokkal 
nem rendelkezik – pl. hajléktalan ellátás, 
idősek ellátása, gondozása, prevenciós 
programok, szociális és ifjúsági-gyermek-
védelmi, környezetvédelmi feladatok –, 
melyeket szívesen megoszt vállalkozó ci-
vil szervezetekkel.

Sokszor csak formális a civilek bevoná-
sa a döntéshozói fórumokon. Meghívják 
őket, de nem igazán kíváncsiak a vélemé-
nyükre, javaslatukra.

Sajátos intézményi érdekek és valósá-
gos egyéni érdekek akadályozzák racioná-
lis stratégiák és együttműködési formák 
létrehozását.

A civilek nem eléggé felkészültek stra-
tégiailag, politikailag ahhoz, hogy part-
nerként tudjanak működni. A jobb integ-
rálódáshoz szükséges lenne a szervezetek 
megerősítése, hogy felkészült tárgyaló 
partnerek lehessenek.

A szektor szervezeteibe való befekte-
tés, szervezeti megerősítés szükséges ah-
hoz, hogy a részvételi demokrácia intéz-
ményrendszerének kiépítésében valódi 
szereplőkké váljanak. Több civil kutatás is 
igazolta, hogy a forrásszervezésben, dön-
téshozatalban, együttműködésben azok a 
szervezetek vesznek részt leginkább, akik 
megfelelő infrastruktúrával, minőségi 
munkaerővel rendelkeznek és folyamato-
san képezik tovább magukat. 

2. A forrásokért, feladatokért való 
verseny helyi szinten sok esetben le-
hetetlenné teszi az együttműködést 
civil szervezetek között is. 

 Azok a szervezetek, amelyek már ko-
rábban is stabil helyzetben voltak, koope-
ráltak egymással és a helyi hatalommal, 
előnyösebb helyzetbe kerültek. A piaci 
mechanizmusok is közvetlenül hatnak 
azokra a civilekre, amelyek közszolgálta-
tásokat együttműködésben valósítanak 
meg a helyi önkormányzatokkal. Be-
vonásuk a döntéshozatali rendszerekbe 
is többnyire megtörtént. Bár a legtöbb 
döntéshozói szervezet ebben az esetben 
is inkább csak formálisan támaszkodik a 
civilekre.

A civil szolgáltatókra nagy szükség 
lesz a jövőben is. Különösen olyan tele-
püléseken, ahol leépül a társadalmi háló, 
a fiatalok, munkaképesek elköltöznek, a 
szegregáció fokozódik, a roma lakosság 

túlsúlyba jut – ezeken a helyeken képte-
lenség megoldani a társadalmi gondokat 
pusztán az önkormányzatnak. Főleg a 
nagyobb településeken növekszik a civil 
szolgáltatók száma. Sajnos a feltételek 
nehezen megteremthetők kistelepülésen, 
ezért az a modell működik, hogy a közeli 
városokból vállalják a környező települé-
sek ellátását is a civilek, ami ellene hat a 
helyi szerveződéseknek.

A támogató szervezetek, önkormány-
zatok nem elég érzékenyek a civil szektor 
fejlesztési kihívásaira. Vannak sikerlistás 
pályázók, akik mindig, mindenütt nyer-
nek, míg a kevésbé bennfentesek, gyakor-
lottak nem tudnak forráshoz jutni, holott 
lehet, hogy a területükön eredményeseb-
bek lennének, a célcsoport, a terület, a ré-
gió szempontjából. 

Az önkormányzat azokat a feladatokat 
adja át szívesen, ami neki nyűg, terhes 
feladat, ugyanakkor szervezeti támoga-
tóként pl. foglalkoztatási programokban 
akkor jelenik meg, ha nem kell forrást 
biztosítania mellé.

Vagyis a civil szervezeteket a függő 
viszony jellemzi, eredményességük függ 
a támogatásoktól. A non-profit szektor-
nak, még az erősnek számító szerveze-
teknek sem, nincs annyi tartalék forrása, 
hogy átvészeljék a forráshiányból adódó 
krízishelyzeteket.

3. A közösségfejlesztés eredmé-
nyeként létrejött civil szerveződések 
működése törvényszerűen egyre pro-
fesszionálisabbá válik, megerősödve 
a helyi hatalmi struktúrának is ré-
szévé válhatnak és ezzel egyidejűleg 
működésük elveszti spontán, „moz-
galmi” jellegét.

Ernst F.Schumacher „A kicsi szép” 
munkájában leírja a modern társadalom 
irányithatósága és a szabadság közötti 
összefüggést: „Minden szervezetben….. 
bizonyos egyértelműségnek és rendnek 
kell érvényesülnie. Ha a dolgokon rendet-
lenség lesz úrrá, semmit sem lehet elvé-
gezni. Mégis, a rend mint olyan – statikus 
és élettelen. Így hát nagy mozgástérre és 
cselekvési szabadságra van szükség, hogy 
ki lehessen törni a szokott rendből, hogy 
meg lehessen tenni azt, ami még sohasem 
történt meg, amire a rend őrei sohasem 
gondoltak, azt, ami újonnan, előre nem 
látottan és előre nem láthatóan születik 
az ember alkotó gondolatában.”

�

Tehát a társadalomban kell valami 
átlátható, szabályszerűségnek munkál-
kodnia, de ez nem mehet az innováció, a 
szabadság rovására. Azért mert a társa-
dalomnak állandó megújulásra van szük-

�  Ernst f.Schumacher, A kicsi szép, Közgazdasági 
és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1991.�50.p.

sége, a benne munkálkodó folyamatos 
változásnak formálódnia kell, de ezt csak 
úgy teheti, ha kellő teret enged az alkotó 
szabadságnak. 

Mármost hogyan viszonyuljunk a civil 
szerveződések alakulásához ebből a szem-
pontból? A társadalmi hálózatok egyrészt 
a rendet szolgálják, hiszen valaki irányít, 
valaki összefogja az egyéneket, csoporto-
kat. Másrészt a hálózatok léte mégis élő-
vé teszi a társadalmi működést azáltal, 
hogy bárkinek van lehetősége létrehozni 
egy új hálózatot, ami képes új eszméket, 
új árukat, új embereket bekapcsolni a tár-
sadalomba.

A civil közösségek szerveződése azt 
is jelzi, hogy még van az embereknek 
szabad akarata, még mernek álmodni, 
szervezkedni, tiltakozni, lobbizni a kö-
zösség érdekében. Vezetőik az igazi, de-
mokratikus véleményirányítók. Képesek 
embereket mozgósítani közösségi célok 
érdekében, szabadidejüket felhasznál-
ni szervezésre, programokra. Nap, mint 
nap küzdeni az ellenállással, megharcol-
ni a sikerért, megtanulni együttműköd-
ni – szinte mindenáron a fennmaradás 
miatt – közösségi döntéseket hozni, élni 
a közösségért. 

Nagy általánosságban egy-egy ügy 
mellett való elkötelezettség kelti életre 
a civil szerveződéseket, hálózatokat. Sok 
esetben válhatnak nyomást gyakorló cso-
porttá, pl. egy-egy stratégiailag fontos 
ügy menedzselésében, fogyatékos ügy, 
környezetvédelem. Az együtt dolgozás 
segít abban is, hogy a szerveztek egy-
mást fejlesztik, viszik előre, vagy éppen 
a közös út építése az eredménye munkál-
kodásuknak.

De miután megerősödtek ezek a szer-
vezetek képesek-e megtalálni azt a kényes 
egyensúlyt, amivel megteremthető, hogy 
valódi közösségi célokért dolgozzanak és 
egyidejűleg saját szerveztük előrejutását 
is biztosítsák. 

 Nagy jelentősége van mára annak, 
hogy helyi szinten létezzenek hálózatok, 
mert a helyi közösségek gondjait, csak 
helyben lehet megoldani! 

Ezek a civil hálózatok is egy nagy rend-
szer, a helyi társadalom részesei. Műkö-
désük, szabályaik, értékeik, együttmű-
ködésük mintázata a helyi társadalom 
hatalmi és erőviszonyainak.

A demokráciát csak kicsiben lehet el-
kezdeni, annak minden nyűgével együtt. 
Soha nem a felülről jövő változások ala-
kítják a társadalom finom szövetét, ha-
nem azok, akik képesek a kapcsolatot fel-
venni egymással, reagálni a történésekre 
és keresni az együttműködés lehetőségét 
a közösségért!
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Az Életfa Környezetvédő Szövetség 1989 
óta folyamatosan működik. Elősegíti az 
állampolgárok, különféle szervezeteik és 
az önkormányzatok közötti együttműkö-
dést, kommunikációt. Hozzájárul egy di-
namikus, a kormányzati, önkormányzati 
és profitorientált szektorral harmonikusan 
együttműködő, sajátos szerepét vállaló 
nonprofit szektor kialakulásához, működé-
séhez, fejlődéséhez. E cél szerinti országos 
tevékenysége a tudomány, kutatás, nevelés, 
kultúra, oktatás, ismeretterjesztés, mű-
emlékvédelem, természetvédelem, állat-
védelem, és környezetvédelem körében a 
társadalom és az egyén közös érdekeinek 
kielégítésére irányul.

A Szervezet taglétszáma �007. év végén 
4�11 fő, akik 4� helyi szervezetben segítet-
ték elő az alapszabályunkban rögzített célki-
tűzések megvalósítását. Munkánkat helyi 
szervezeteink, tagjaink lakóhelyükön 
végzett tevékenységére alapozzuk. 

A vizes élőhelyek érdekében indított Or-
szágos Kis-tó Program széleskörű tevé-
kenységébe eddig hatvankét szervezet és 
magánszemély kapcsolódott be és hatvan-
két tó védelméért lépett fel. Felhívásaink, 
és a munkánk eredményeit tartalmazó ta-
nulmánykötetek jól szolgálták a kis-tavak 
megmentését. Széles körben terjesztettük 
az országos kis-tó katasztert, amely tar-
talmazza a további munkához szükséges 
legfontosabb adatokat. A hatodik tanul-
mánykötet �007-ben sikeresen kiadtuk.

Regionális Zöld Telefon Szolgálatunk 
(06-80-204276) – célkitűzéseink szelle-
mében a tavalyi évben kilencven esetben 
konkrét tanácsadással és mintegy 35 
esetben konkrét hatósági intézkedés 
elősegítésével járult hozzá a lakosság 
által jelzett környezet és természetvédel-
mi problémák megoldásához. A szakszerű 
ügyintézést mintegy húsz szakember se-
gítette. A Magyar Autóklub Észak-magyar-
országi Szervezetével és a Hatvani Környe-
zetvédő Egyesülettel kialakított kapcsolat 
jól szolgálta a gépjármű közlekedés káros 
környezeti hatásainak csökkentését és a 
szakszerű ügyintézést. Egerben az illegális 
hulladék lerakóhelyek felszámolása érdeké-
ben – a „Tiszta Egerért” akció keretében 
együttműködünk a városi önkormányzattal 
és a program céljaival egyetértő helyi civil 
szervezetekkel.

Szemléletformálási-nevelési össze-
tett programunk a Zöldszíves Juhar Ágat, a 

Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger
Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a 
Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalja magá-
ban. Az elmúlt években több sikeres rendez-
vényt szerveztünk. (Bükki Nemzeti Parkról 
szervezett verseny, Föld Napja, Madarak Fák 
Napja – Felsőtárkányi Természetismereti 
Akadályverseny, a kiemelkedő munkát vég-
ző csoportok elismerése, egri „Autómentes 
Nap”, „Eger Ünnepe”, környezetismereti és 
sport verseny, Zöld Mikulás”, rajzpályáza-
tok, módszertani találkozók stb.).

Szervezetünk Eger Város Önkormány-
zatával és a Szociális és Munkaügyi Minisz-
tériummal megkötött szerződések alapján 
folyamatosan működteti az Egri Civil 
Házat, azon belül is a Heves Megyei Civil 
Szolgáltató Központot, amely városi és 
megyei szintű feladatokat látott el. Az infor-
mációs, szolgáltatási bázis jól szolgálja a más 
szakterületeken dolgozó társadalmi szerve-
zetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, 
és az általuk működtetett szolgáltató irodák 
tevékenységét. Az „Észak-magyarországi 
regionális civil tanácsadó szolgálat” kereté-
ben �006 szeptembere óta (BAZ, Nógrád, 
Heves megyék) kialakításra és működte-
tésre került egy olyan tanácsadó szolgálat 
is, amely a régióban működő illetve alakuló 
civil szervezetek számára egyénre szabott 
és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, 
mely közvetlen szakértői közreműködéssel, 
speciális szakmai ismeretek átadásával segí-
ti a szervezetek munkáját.

�007 őszén csatlakoztunk a Nonprofit 
Információs és Oktató Központ (NIOK) és 
a CISZOK hálózat � éves E-civil program-
jához, melyet a Microsoft Korlátlan Lehe-
tőségek programja támogat. Ennek kere-
tében Közösségi Technológiai Központ 
kialakítására került sor az Egri Civil Ház 5. 
sz. irodájában, ahol � számítógép és 4 db 
laptop áll a szervezetek rendelkezésére, s 
ahol folyamatos az alap és középszintű 
informatikai ismeretek oktatása is. Az 
eszközhasználaton és képzésen túl a köz-
pontunk munkatársai személyes segítsé-
get nyújtanak annak érdekében, hogy a 
civil szervezetek a számítógép és az inter-
net adta lehetőségeket minél jobban tudják 
hasznosítani mindennapi munkájukban. 
(E-mail, ügyfélkapu, EPER)

�008 januárjában kapcsolódtunk be a 
NIOK által indított CivilTech Informatikai 
Adományozói Programba, mely a Microsoft 
támogatásával jött létre annak érdekében, 
hogy a magyar civil szervezetek is hozzáfér-

hessenek a legnagyobb szoftver-és hardver-
gyártó cégek adományaihoz. Az érdeklődő 
szervezetek a programmal kapcsolatosan 
irodánkban kaphatnak felvilágosítást, il-
letve a www.civiltech.hu portálon keresztül 
segítségünkkel regisztrálhatnak és jelent-
kezhetnek az adományokra, amennyiben 
jogosultak.

�00� óta eredményesen működtetjük az 
Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva 
több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁ-
LÓ, NOÉ, KÖRTE-PROGRAM, CIVILKAPU). 
Folyamatos figyelmet fordítottunk a Civil 
Ház épületének karbantartására. Sikeresen 
lefolytattuk a KÖRTE programot, amely fő 
célkitűzése a különböző településeken dol-
gozó civil fórumok közötti információs és 
együttműködési kapcsolat kialakítása. Az 
őszi Eger Ünnepe rendezvény keretében be-
mutatósátrat működtetünk, valamint éven-
te nemzetközi konferenciát szervezünk a 
civil hálózatok fejlesztése érdekében. Az el-
múlt években a hálózati együttműködések 
kialakítása érdekében több tanulmányutat 
is szerveztünk Lengyelországba, Szlovákiá-
ba és Romániába.

A szervezet típusa speciális projekt-
orientált, nonprofit jellemzőket mutató 
mátrix. A koordináció személyorientált, a 
konfiguráció adhokratív. Emellett a szövet-
ség informális, decentralizált jegyeket mu-
tat, amelyben meghatározó szerepe van a 
szervezeti kultúrának.

Több nemzetközi és hazai szervezet-
tel, hálózattal élő kapcsolatot tartunk és 
célorientált együttműködést valósítunk meg 
(pl.: KÖT, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Ala-
pítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZOK stb.). 
Több program megvalósításánál működtünk 
és működünk együtt a proHáló hálózattal, 
amely alapításában részt vettünk és tevé-
kenységébe aktívan bekapcsolódtunk. Rend-
szeresen részt veszünk a környezet- és termé-
szetvédő szervezetek országos találkozóin. A 
Nonprofit Információs Szolgáltató Központ 
aktívan közreműködik az NCA rendszeré-
nek működtetésével kapcsolatos szervezési 
és kommunikációs feladatok megoldásában 
(ESZA Kht. megállapodás). Szervezetünk ál-
landó meghívottja a Heves Megyei Közgyű-
lésnek, szerepel az Országgyűlés civil szer-
vezeti listáján. Főbb támogatóink a MOTT 
Alapítvány, Környezetvédelemi és Vízügyi 
Minisztérium, ICSSZEM, SZMM, NCA, SZJA 
1%, Eger Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, Heves Megye Önkormányzata.

Rovatunkban szeretnénk ízelítőt adni, mi mindent csinálnak tagszervezeteink, milyen színes a proHáló hálózat. A 
pH ÉRTÉK minden számában 3-3 szervezet mutatkozik be. A szakmai leírásokat a szervezetek tájegységeire jellem-
ző ételek bemutatásával kívánjuk gazdagítani, hogy a kedves olvasó valódi kóstolót kapjon, nem titkolt párhuzamot 
sejtetve, ha egy ételből akár a legkisebb dolog is kimarad, már nem lesz olyan finom! Hálózatunkról elmondható belső 
értékelésünk, külső monitorjaing, partnereink, ügyfeleink visszajelzései alapján, hogy „ízletes”-re sikeredett, így csak 
egyet kívánhatok, az itt található szervezeteket, ételeket és temészetesen a proHálót „fogyasszák” egészséggel!
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Hozzávalók:
• � kg apró káposzta
• �0 db haraszt (vékony levelű)
• � kg darált disznóhús
• 5 fej fokhagyma
• 6 fej vöröshagyma
• 70 dkg árpagyöngy
• só
• bors
• majoranna
• vegeta
• piros arany (édes, csípős)
• babérlevél
• szemes bors
• őrölt kömény
• köménymag
• olaj
• piros paprika (édes)
• paradicsom
• tv paprika

Elkészítés:
Minimum 5 órán át áztatjuk a harasz-

tot és a káposztát, hogy ne legyen sava-
nyú. Kicsavarjuk, beletesszük egy nagy 
edénybe, majd fűszerezzük sóval, borssal, 

A Nevelők Háza Egyesületet 199�-ban je-
gyezte be a Baranya Megyei Bíróság. Ki-
emelkedőn közhasznú szervezetként mű-
ködünk. Céljaink közt már a kezdetekkor 
megfogalmaztuk, hogy lakossági önszer-
veződő közösségeket segítünk, képzése-
ket, fórumokat szervezünk számukra. Ez 
a korábban ösztönösnek mondható „be-
fogadó-segítő-fejlesztő” attitűd változott a 
későbbiek folyamán egy tudatosan megfo-
galmazódott szemléletté, küldetéssé: 

Inkubátorként különböző szolgáltatá-
sokat és programokat biztosítani a tár-
sadalom önszerveződő közösségeinek, 
orientálva őket a célközpontú (együtt) 
gondolkodásra és cselekvésre.

Eddigi tevékenységünk, eredmé-
nyeink:

1994-ben elnyertük a Holland Királyság Nagy-
követségének pályázatát „Civil Ház” címen. 

1996-ban elnyertük a USAID-United 
Way International Hálózat a Demokráciáért 
Program keretében induló „Civilbarát ön-
kormányzat” Projekt megvalósításának le-
hetőségét, melynek keretében együttműkö-
dési megállapodást írtunk alá a USAID-vel 
és a helyi önkormányzattal arról, hogy há-
rom éven keresztül a helyi civil társadalmat 
fejlesztő komplex program megvalósításá-
hoz az önkormányzat helyet, míg az ameri-
kai kormányhivatal 50 ezer dollárt biztosít. 
A fejlesztés keretében 1998-ban megnyílt a 
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA. E program 
eredménye az is, hogy a helyi önkormányzat 
civil referens státuszt hozott létre, s elköte-
lezte magát a civil szervezetekkel történő 

Mecseki medve-
hagymás tészta

 
Hozzávalók:
- szélesmetélt
- nagyobb mennyiségű medvehagyma
- olívaolaj
- cseresznyepaprika vagy pepperoni
- tengeri só
- juhsajt

Elkészítés: Amíg a 
szélesmetéltünk kifő, egy 
szép nagy serpenyőbe 
tesszük a csíkokra szab-
dalt, megmosott, lecse-
pegtetett medvehagymát, 
jó sokat, melyet nyakon 
öntünk olívaolajjal, és a lobogó tészta sós-
olajos vizéből keveset ráöntve pár percig pá-
roljuk. Cseresznyepaprikát és tengeri sót is 
teszünk bele. Ha a tészta kifőtt, egyszerűen 
szűrőkanállal átlapátoljuk a medvehagymá-
hoz, átforgatjuk, és gőzölgőn juhsajt forgá-
csokkal tányérokra halmozzuk.

Nevelők Háza Egyesület
együttműködések kialakításában, valamint 
egy civil pályázati rendszer létrehozásában.

1998-ban a civil érdekvédelem helyi kez-
deményezőiként részt vettünk a Pécsi Civil 
Kerekasztal létrehozásában, a tézisszem-
pontok kidolgozásában, amely ösztönzőleg 
hatott az önkormányzatra civil stratégiájá-
nak megalkotásakor, valamint a helyi Szoci-
ális Kerekasztal későbbi megalakulásakor.

1999-ben szakértőként bevonták szerve-
zetünket a Miniszterelnöki Hivatal „megyei 
nonprofit szolgáltató központok” kialakítá-
sára irányuló programjának kidolgozásába, 
majd �000-től pályázat útján annak Bara-
nya megyei működtetésébe.

�00� óta folytatólagosan, jelenleg a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium támoga-
tásával „Megyei Civil Szolgáltató Központ” 
program elnevezéssel működtetjük azt az 
inkubátor-rendszert, amelynek 10 éve egyik 
elindítója egyesületünk volt. 

Részt vettünk több országos projektben: 
legutóbb a KÖZ-TÉT (CAF), a NOSZA és a 
KÖRE Programban és jelenleg is helyi szer-
vezői vagyunk a proHáló Programnak.

A szektor fejlődésének előmozdítása ér-
dekében, fő- és társszervezőként több or-
szágos, regionális és helyi konferenciát, fó-
rumot biztosítottunk a civil szervezeteknek 
egymás tevékenységének megismerésére, 
tapasztalatcserére, külföldi és hazai példa-
értékű programok bemutatására.

Folyamatosan működtetjük szolgáltató 
rendszerünket, amely a nonprofit működés 
és működtetés témakörével összefüggő ta-
nácsadást, képzést, információáramlást és 

infrastruktúrát biztosít a hozzánk forduló 
civil szervezeteknek. Tevékenységünket, 
szolgáltatásainkat nem csak a megyében, 
de a régióban is ismerik és igénylik. 50-60 
szervezet működik aktívan, napi szinten a 
Ház falai közt. Adatbázisunk több ezer szer-
vezetre terjed ki.

�005 óta Civil Korzó néven közösségi la-
pot jelentetünk meg.

További szakmai programok az el-
múlt két évből:
•	 Soros Alapítvány-Trust Fund for CEE in-

tézményi támogatási programja kereté-
ben képzési és kistérségi (Alsómocsolád 
és térsége) együttműködési mintapro-
jektet működtetünk (2004-2007)

•	 TEMI Egyesület támogatásával kulturá-
lis programokat szervezünk (folyamato-
san minden évben)

•	 NCA támogatásával különféle civil szak-
mai projekteket menedzselünk (mi-
nőségbiztosítás-2006, regionális civil 
újság-2005-2008, regionális tanácsadó 
szolgálat-2006-2008).

•	 Közösségi Technológiai Központ működ-
tetése -2007-)

•	 KJP – Gyermek és Ifjúsági Parlament 
(EU) – 2008-

•	 Computeria (EU)-2008-

Elérhetőség: 
76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: 7�/�15-54�
Fax: 7�/�15-679
Honlap: www.civilhaz-pecs.hu
Email: nevhaz@t-online.hu

Töltött káposzta egri jóasszony módra
paprikával, babérle-
véllel, majorannával, 
köménymaggal, őrölt 
köménnyel, vegetá-
val, piros arannyal. 
Hozzáadjuk a kockára 
vágott paprikát, para-
dicsomot, hagymát és fokhagymát. Ezekkel 
jól összekeverjük, hogy minden szálra jus-
son. Megfelezzük, az egyik felével az edény 
alját kibéleljük. A harasztról a főeret levék-
nyítom, hogy szebben fel lehessen tekerni. 
A darálthúst és a megmosott árpagyöngyöt 
összekeverjük, sóval, borssal, majorannával, 
piros arannyal (édes), vegetával, fokhagy-
mával ízesítjük. Összedolgozzuk, maréknyi 
gombócokkal megtöltjük a harasztot, fel-
göngyöljük és beletesszük a káposztával ki-
bélelt lábasba egymás mellé.

A maradék apró káposztával betakarjuk, 
olajjal meglocsoljuk, felöntjük vízzel, hogy 
ellepje. Lassú tűzön főzzük!
Borajánlat: félszáraz Sauvignon Blanc, 
vagy tüzes, száraz és kemény fehérbor, pl. 
Egri leányka.
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Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság egyesület 
formájában működő szervezet, mely Nyíregyháza 
és a környező 11 település összefogásával 199�-
ban alakult, jelenleg 17 tagot számlál. Működé-
séhez megfelelő keretet az 1996-ban elfogadott 
területfejlesztési törvény és az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény ad. 1998. január 1-jétől 
közhasznú jogállásban tevékenykedik.

Kistérségi társaságunk fő küldetése a tele-
pülések összefogásával, koordinálásával azon 
feladatok ellátása, melyeket önállóan, szűkös 
anyagi helyzetükből kifolyólag nem képesek 
megvalósítani. Célul tűztük ki a tagtelepülések 
és a régióban működő civil szervezetek esély-
egyenlőségének, közös érdekképviseletének 
megteremtését. További célunk elősegíteni a 
partnerség kialakulását a három szektor (állam, 
civil, piac) között, hozzájárulni a közösségi célo-
kat szolgáló szervezetek sikeres működéséhez.

Hálózati partnereink, szövetségekbeni tag-
ságaink: proHáló Hálózat, Civil Szolgáltató 
Központok Hálózata, Munkanélkülieket Segítő 
Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövet-
sége, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos 
Szövetsége, Magyar Női Érdekérvényesítő Szö-
vetség, Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Orszá-
gos Szövetsége, Akkreditált Felnőttképzési In-
tézmények Országos Egyesülete.

Egyesületünk akkreditált felnőttképzési in-
tézmény (AL-15��).

Legfontosabb programjaink
• Humán erőforrás fejlesztése, képzés/okta-

tás, felnőttképzés
• Nyírségi Civilház – Civil Szolgáltató Központ 

működtetése, a megyei civil szektor fej-
lesztése

• Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok re-
integrációja

• Európai Integrációs és Uniós csatlakozási 
program 

• Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fej-
lesztése

• Foglalkoztatáspolitikai programok, munka-
erőpiaci szolgáltatások

• Turizmusfejlesztés
• Koncepciók kidolgozásában részvétel
• Publikációk és információs kiadványok meg-

jelentetése
Fejlesztési koncepciónk a következőket te-

kinti a legfontosabbnak
• Esélyegyenlőség megteremtése
• A megyében működő civil szervezetek ösz-

szefogása
• Hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatá-

sa
• Képzések, foglalkoztatási programok szer-

vezése
Legfontosabb megvalósított/megvalósítás 

alatt álló projektjeink:
1.) Falusi nők társadalmi szerepeinek meg-

erősítése – öntevékeny csoportképzés: Phare 
Access. A Társaság területén élő, aktív korú nők 
számára speciális, az öntevékenység elvén ala-
puló programokat fogalmaztunk meg.

�.) Hátrányos helyzetű fiatalok képezhetősé-
gének és foglalkoztathatóságának javítása: HE-
FOP �.�.�.�. A program során 110 fő halmozot-
tan hátrányos munkanélküli fiatalt vontunk be, 
melyből 1� főt munkába helyeztünk, illetve 76 
főt segítettünk képzettséghez jutni.

Cinke
Hozzávalók:

1 kg krumpli
40 dkg liszt 

Elkészítés:
A meghámo-

zott, karikára vágott 
krumplit annyi sós 
vízzel tesszük fel főz-
ni, hogy ellepje.

A megfőtt krumplit csomómentesre törjük, 
majd a saját főtt levébe visszahelyezve folyama-
tos keverés mellett liszttel sűrítjük. Jól összefőz-
zük. Kicsit állni hagyjuk, hogy összeérjen, majd 
olajba mártott evőkanállal kiszaggatjuk és ízlés 
szerint 

· hordós káposztával
· hagymászsírral
· kapros juhtúróval

nyakon öntjük és összekeverve tálaljuk.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
�.) Diplomás pályakezdő fiatalok elhelyezke-

dését segítő munkaerő-piaci program: Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ 

4.) Korszerű munkahelyek teremtésével re-
habilitációs, szociális, információs szolgáltatá-
si háló kiépítése a kistérségben: Megváltozott 
munkaképességű, szociálisan hátrányos hely-
zetben élők élethelyzetének javítása képzési és 
támogatási lehetőségek feltárása, szakemberek 
segítségével. 

5.) ROP �.�.1. „Foglalkoztatás-fejlesztés a 
Regionális Társadalom Esélyegyenlőségéért”. 
Nonprofit foglalkoztatás-fejlesztési stratégia és 
paktum elkészítése: megyei koordináció a civil 
szervezetekkel, megyei munkaügyi központtal 
és önkormányzattal.

6.) Újra a munka világában – 40 év felet-
ti nők munkaerő-piaci reintegrációja: HEFOP 
1.�.1.1. A program célja �0 fő, 40 év feletti, tar-
tós munkanélküli, érettségivel rendelkező nők 
munkaerő-piaci esélyeinek növelése tréningek 
által, illetve Szociális gyermek- és ifjúságvédel-
mi végzettséggel.

7.) HEFOP �.�.1. „Tanulj, hogy segíthess!” 
program a Nyírteleken és tanyavilágban dolgo-
zó szociális szakemberek/ önkéntesek részére: 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása, kép-
zés megvalósítása.

8.) HEFOP �.�.1 „Segítés a segítőnek” – szo-
ciális területen dolgozó szakemberek képzése a 
nyírbátori kistérségben: projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása, képzés megvalósítása.

9.) HEFOP �.�.1 „Fel-Tiszavirág! Felső-Tisza 
vidéki hátrányos helyzetű településeken élők 
munkaerő-piaci reintegrációja a szociális ágazat 
továbbképzésével”: szakmai mentor biztosítá-
sa, képzés megvalósítása.

10.) TÁMOP 1.4.1. „Perifériáról a társada-
lomba” – szektorok összefogása a társadalmi 
esélyegyenlőségért: �0 fő alacsony iskolai vég-
zettségű (8 általános) munkanélküli részére 
személyiségfejlesztő és munkaerő-piaci reinteg-
rációt elősegítő tréningek és egy szakmát adó 
képzés, az Erdőművelő OKJ-s tanfolyam kerül 
megtartásra. Ezek mellett folyamatos szolgál-
tatásaink a célcsoport számára a következők: 
álláskeresési technikák, kulcsképességek fej-
lesztése, mentorálás, munkahelyek feltárása, 
családsegítés, pszichológiai tanácsadás. 

11.) „A partneri együttműködés problémái-
nak kezelése” című tréning az Észak-Alföldi ré-
gió civil szervezeteinek részvételével (NCA)

A projekt céljai a következők voltak: Fejlesz-
teni a résztvevők konfliktuskezelési készségeit; 
megismerni egymás gondolkodását; a résztve-
vők képesek legyenek világosan megfogalmazni 
szükségleteiket és elvárásaikat, egyéni és cso-
portos készségeket fejleszteni (kommunikáció, 
vezetői kommunikáció, együttműködés, konf-
liktuskezelés, a beosztottak vezetéséhez szük-
séges alapvető készségek: motiválás és delegá-
lás tudatos művelésének kialakítása)

1�.) Partnerségben a megyéért – kistérségi 
civil kerekasztalok

Programunk célja volt, hogy a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Civil Tanács hatékony mű-
ködése, érdekképviseleti funkciójának ellátása 
megvalósuljon.

1�.) Sz-Sz-B. Megyei Civil Szolgáltató Köz-
pont működtetése �001-�009 (SzMM)

A program fő célja a civil társadalom fejleszté-
se Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez jelenti 
egyrészt a megye non-profit közösségi szerveze-
teinek és a települési önkormányzatok együtt-
működésének hatékony segítését, mely hozzá-
járul a partnerség elvének megismeréséhez és 
gyakorlásához. Ez az együttműködés segíti mind 
a két szektort a vállalkozói szférával való kapcso-
latépítésben és kapcsolattartásban, valamint a 
közös célokért való tevékenykedésben. 

A projekt főbb elemei:
•	 képzések, konferenciák, fórumok szervezése
•	 hírlevél kiadása
•	 honlap működtetése
•	 adatbázis folyamatos fejlesztése
•	 tanácsadói rendszer működtetése
•	 civil dokumentációs tár működtetése

14.) Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadó 
Szolgálat projekt �007-�008 (NCA)

Pályázati programunk keretében �007. 
szeptembere és �008. májusa között a régió 
három megyéjében, partnereink segítségével 
kialakításra és működtetésre került egy olyan 
tanácsadó szolgálat, amely a régióban működő 
illetve alakuló civil szervezetek számára egyén-
re szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást 
nyújtott, közvetlen szakértői közreműködéssel, 
speciális szakmai ismeretek átadásával segí-
tette a szervezetek munkáját. Célja egy olyan 
tanácsadó szolgálat biztosítása volt, amely szé-
leskörűen és rugalmasan reagál a civil szektor 
szükségleteire.

15.) Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadó 
Szolgálat projekt �008. október – �009. május

�008-�009-ben tovább működtetjük a régiós 
tanácsadó szolgálatunkat, korábbi partnereink-
kel.

16.) Partnerségben a kistérségért (�008. ok-
tóber – �009. május)

Ezen programunkkal, NCA támogatásból két 
kistérségben próbáljuk meg segíteni a szerveze-
teket és önkormányzatokat az együttműködési 
hajlandóság erősítésében.

Elérhetőségeink:
Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.
Tel./fax: 4�/40�-115
E-mail: enyft@enyft.hu
Honlap: http://civilhaz.enyft.hu
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Október November December

1 csütörtök

2 péntek

3 szombat

4 vasárnap

5 hétfő

6 kedd

7 szerda

8 csütörtök

9 péntek

10 szombat

11 vasárnap

12 hétfő

13 kedd

14 szerda

15 csütörtök

16 péntek

17 szombat

18 vasárnap

19 hétfő

20 kedd

21 szerda

22 csütörtök

23 péntek

24 szombat

25 vasárnap

26 hétfő

27 kedd

28 szerda

29 csütörtök

30 péntek

31 szombat

1 vasárnap

2 hétfő

3 kedd

4 szerda

5 csütörtök

6 péntek

7 szombat

8 vasárnap

9 hétfő

10 kedd

11 szerda

12 csütörtök

13 péntek

14 szombat

15 vasárnap

16 hétfő

17 kedd

18 szerda

19 csütörtök

20 péntek

21 szombat

22 vasárnap

23 hétfő

24 kedd

25 szerda

26 csütörtök

27 péntek

28 szombat

29 vasárnap

30 hétfő

1 kedd

2 szerda

3 csütörtök

4 péntek

5 szombat

6 vasárnap

7 hétfő

8 kedd

9 szerda

10 csütörtök

11 péntek

12 szombat

13 vasárnap

14 hétfő

15 kedd

16 szerda

17 csütörtök

18 péntek

19 szombat

20 vasárnap

21 hétfő

22 kedd

23 szerda

24 csütörtök

25 péntek

26 szombat

27 vasárnap

28 hétfő

29 kedd

30 szerda

31 csütörtök

Kunbábony

Hálózati találkozó

Budapest – Helyi fejlesztési 
munkacsoport találkozó
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Január Február Március

1 vasárnap

� hétfő

� kedd

4 szerda

5 csütörtök

6 péntek

7 szombat

8 vasárnap

9 hétfő

10 kedd

11 szerda

1� csütörtök

1� péntek

14 szombat

15 vasárnap

16 hétfő

17 kedd

18 szerda

19 csütörtök

�0 péntek

�1 szombat

�� vasárnap

�� hétfő

�4 kedd

�5 szerda

�6 csütörtök

�7 péntek

�8 szombat

1 csütörtök

2 péntek

3 szombat

4 vasárnap

5 hétfő

6 kedd

7 szerda

8 csütörtök

9 péntek

10 szombat

11 vasárnap

12 hétfő

13 kedd

14 szerda

15 csütörtök

16 péntek

17 szombat

18 vasárnap

19 hétfő

20 kedd

21 szerda
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Hálózati Tanács ülése

Miskolc

A Nemzetközi és a 
Képzési Munkacsoport 

találkozói

Ipolytarnóc

Marketing munkacsoport 
találkozó

Pécs
Helyi Fejlesztési 

Munkacsoport találkozó
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Eger
Konferencia az Európai 
Közösségi Alapítványok 

tevékenységéről

Képzési munkacsoport 
találkozó
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Gyula 
Konferencia a helyi 

társadalom-közösség fejlesztő 
munka gyakorlatáról
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A program előzményei:

A civil szervezetekkel való együttműkö-
dések során – egy-egy rendezvény szerve-
zésekor, adománygyűjtéskor, 1%-os kam-
pány alkalmával – felmerült a hatékony 
kommunikáció, a médiában való megje-
lenés kérdése. A civil társadalom számá-
ra is fontos a nyilvánosság, hogy üzenete 
eljusson a célcsoporthoz, hogy felkeltse az 
önkéntesek és a lehetséges támogatók ér-
deklődését.

A civilek már felismerik, hogy tevé-
kenységük sikere a megfelelő kommuni-
káción is múlik, azonban szakmailag még 
nincsenek felkészülve. Általában nincs le-
hetőségük arra, hogy profi szakembereket 
kérjenek fel kommunikációs stratégiájuk 
kidolgozására, így jobb híján a szervezet 
„szóvivője” birkózik a feladattal.

Ehhez adtunk segítséget helyi szinten, 
amikor két alkalommal (�004-�005) fó-
rumot szerveztünk, melyen a civil élet és 
a média témájával foglalkoztunk mindkét 
terület szereplőinek bevonásával.

Elsődleges célkitűzésünk volt, hogy ta-
lálkozási lehetőséget biztosítsunk a civi-
leknek a helyi média képviselőivel, meg-
vitassák problémáikat, és szó essék az 
együttműködési lehetőségekről.

�006-ban kérdőíves kutatással mértük 
fel a civil szervezetek kommunikációjának 
a hatékonyságát, melynek tapasztalatai és 
eredményei azt mutatják, hogy helyi szin-
ten a személyes kapcsolatok révén érvé-
nyesülhetünk, míg az országos médiákba 
bekerülni egy vidéki szervezetnek szinte 
lehetetlen.

A program célja, eredményei:

Programunk folytatásaként a média 
egy konkrét szeletére koncentráltunk, az 
Internetre, a világhálón való megjelenés 
formáira. Manapság a korszerű ICT (In-
formációs és Kommunikáció Technológi-
ák) eszközök térhódításával ez a módszer 
a legalkalmasabb és legmegfizethetőbb, 
hogy „reklámozzuk” magunkat széles kör-
ben. 

A helyi hírportálok és egyáltalán az In-
ternetes megjelenés jelentősége még nem 

Civil Média Műhely – Webmarketing
eléggé elfogadott, hiszen minden szerve-
zet más célcsoport, korosztályt kíván el-
érni. A szociális és egészségügyi területen, 
időellátásban működő szervezetek kevés-
bé érzik fontosnak, hasznosnak az inter-
netes megjelenést, hiszen célcsoportjuk 
szűk rétege internet felhasználó. A Mű-
helyfoglalkozások során, azonban több-
ször hangsúlyoztuk, hogy a civil szervezet 
elismertségének növelése érekében, nem 
csupán a célcsoportok elérése fontos.

E témát körüljárva három alkalomból 
álló műhelymunka-sorozatot szerveztünk 
a civil szervezetek képviselőinek „Civil 
Média Műhely” elnevezéssel.

Az első alkalommal a helyi média Inter-
neten való megjelenéseiről, helyi hírportá-
lokról, hírküldési lehetőségekről esett szó. 
A programon bemutatkozott a Zalaeger-
szegi Televízió hírportálja: www.zegtv.hu 
a város honlapja: www.zalaegerszeg.hu, a 
helyi nyomtatott sajtók: a Zalai Hírlap és 
az Egerszeg Újság és egyéb internetes felü-
letek, ahol lehetőség nyílik a civileknek az 
ingyenes megjelenésre és megjelentetésre. 
(www.infozala.hu, www.egerszeginfo.hu, 
www.zalamedia.hu stb.) 

A bemutatott lehetőségek mindegyi-
ke kedvező ajánlatokat nyújt a non-profit 
szervezeteknek, bemutatkozójukat, köz-
érdekű programjaikat, aktuális felhívásai-
kat, beszámolóikat ingyen közzé tehetik 
az említett hírfelületeken, a fizetős szol-
gáltatások is jóval a piaci ár alatt érhetők 
el.

A második műhelyfoglalkozáson az in-
gyenes tárhely szolgáltatókról, a domain 
regisztráció menetéről, az egyszerűbb 
weboldalak létrehozásáról hallhattak elő-
adást a résztvevők, majd a gyakorlati fog-
lalkozáson mindenki megpróbálkozhatott 
egy saját weblap elkészítésével.

A harmadik alkalommal is szó esett az 
ingyenes webszolgáltatókról, a web-oldal 
népszerűsítési lehetőségeiről, a közösségi 
portálok működéséről. Majd bemutatásra 
került egyesületünk újonnan bevezetett 
szolgáltatása, a Civil Arculati Műhely. A 
Zalai Civil Ház Arculati Műhelyének be-
mutatása.

Egyesületünk új szolgáltatásként kí-
vánja bevezetni a Civil Arculati Műhelyt 
(CAM). A szolgáltatás a civilek nyilvános 
megjelenésének formáira koncentrál.

A piaci árnál jóval alacsonyabb térítési 
díjért vállaljuk az alábbi munkákat:

- névjegykártya tervezése, készítése
- pályázati anyagok formázása, előlap 

készítése, fűzése
- szóróanyagok tervezése, előállítása
- kiadványok grafikai tervezése, törde-

lése, nyomdai előállítása
- meghívók tervezése, előállítása
- logók tervezése
- levélpapírok, borítékok tervezése
- rendezvények fotózása
- weboldalak szerkesztése, karbantartá-

sa
- molinók tervezése, gyártása
- rendezvények dekorációjának tervezé-

se, elkészítése
- szervezetek arculati kézikönyvének 

elkészítése

A programon megjelent szervezetek kö-
zül kiválasztottuk azt, aki hasznos munká-
ja ellenére a legnehezebb helyzetben van a 
külső megjelenés terén – a Zalai Nyitott 
Szív Egyesület – és létrehoztunk nekik egy 
weblapot, megterveztük az egyesületük 
levélpapírját és névjegykártyáit, ezzel is 
segítve munkájukat.

Ezen programelem a „jó példaként” való 
bemutatást szolgálta. Egyszerű eszközök-
kel, közös ötletelés mellett alakultak ki az 
egyesület arculati elemei, mely minden-
napi munkájuk során szolgálja megjele-
nésüket. Fontos volt, hogy maga a külső 
megjelenés már valamilyen információs 
tartalmat is közvetített a befogadó közön-
ség felé.

A programot összegezve a szervezetek 
hasznosnak találták a programon hallott 
új információkat, hirdetési lehetőséget, 
melyekkel legtöbben most találkoztak elő-
ször és a jövőben felmerült, hogy igény 
lenne egy weblapszerkesztői tanfolyamra 
civil szervezeteknek.

Czebeiné Nemes Bernadett
Zalai Civil Ház

Elnök
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A hálózatépítő munkacsoport „elődje” a 
proHálón belül a Kistérségi Munkacso-
port volt, amelynek tagjai között 6 szer-
vezet tevékenykedett az országos háló-
zatból.

A munkacsoport tevékenységének el-
sődleges célja a kistérségi együttműkö-
dések ösztönzése, segítése volt. A háló-
zat tagjai által tervezett és megvalósított 
tematikus tapasztalatszerző „látó-utak” 
szervezése civil szervezetek számára. 
„Tanuljunk egymás gyakorlati tapaszta-
latából!” helyi kezdeményezések bemuta-
tása és népszerűsítése. Elősegíteni, hogy 
az egy régióban működő partnerek közös 
projekteket valósítsanak meg. A közössé-
gi aktivitás fejlesztése, s ez által segíteni 
egy hatékonyabb érdekképviseleti rend-
szer kialakulását. A civil kerek-asztalok 
létrehozásának segítése a településeken. 
Ezen belül a civil-önkormányzati  és a ci-
vil-civil együttműködés segítése, a part-
nerség kialakítása a napi munkában, és 
a pályázatokban való megjelenítésben. A 
szektorok közötti együttműködés előse-
gítése.

A kistérségi munkacsoport tagjai a, 
hálózat tanács által kiírt pályázati támo-
gatások segítésével, kistérségi programo-
kat indítottak be a saját megyéjükben, 
régiójukban.

A programok megvalósításán túl rend-
szeresen találkoztak, kicserélték a tapasz-
talataikat, egyeztették az elképzeléseiket, 
előadásokat hallgattak meg a szakterület 

neves előadóitól, megismerkedtek egy-
egy országos modell értékű projekttel, 
helyi kezdeményezéssel.

A Kistérségi Munkacsoport �008-tól 
Helyi társadalomfejlesztő munkacso-
portként folytatja munkáját.

Az újonnan alakult munkacsoport el-
sődleges célja, a résztvevők által a kistér-
ségükben, megyéjükben megvalósított 
– általuk indított – kezdeményezések, 
programok közzététele, bemutatása, át-
adása más civil szervezeteknek, önkor-
mányzatoknak – az alábbi szakmai terü-
letekről :

1. a szektorok közötti együttműködés 
– Leader, egyéb tapasztalatok meg-
osztása

�. civilek közötti együttműködés – kép-
zések, civil kerekasztalok, fórumok, 
kavalkád stb.

�. nemzetközi kapcsolatépítés – tapasz-
talat megosztás, kapcsolatépítés (he-
lyi fejlesztés, meglévő kapcsolatépí-
tés)

4. helyi nyilvánosság – eszközei és fóru-
mai (újság, címtár, rádió stb.)

A csoport másodlagos célja olyan helyi 
tevékenységi formák segítése, és olyan 
modell értékű programok indítása, ame-
lyek a hálózatot még karakteresebbé 
teszi, előtérbe helyezve a partnerséget 
erősítő, közösségfejlesztő szemléletű kez-
deményezéseket és hálózat küldetésében 

hangsúlyozott törekvéseket:
A munkacsoport mindig kiemelt fi-

gyelmet fordított saját tagjainak kép-
zésére, továbbképzésére és a tevékeny-
sége tudatos tervezésére

Kistérségi szakmai műhelyt 2009-ben 
két alkalommal szervezetünk: március 
16-17-én Székesfehérváron és október-
ben. Célja: a Műhely tagjainak felkészí-
tése a közösségfejlesztő, hálózatépítő 
munkára. Az elkövetkezendő időszak 
munkaprogramjának megbeszélése, a he-
lyi fejlesztési programok egyeztetése.

�009. szeptember Gyula
A helyi társadalom-közösségfej-

lesztő munka gyakorlata Közép-Ke-
let Európában – nemzetközi konfe-
rencia

 Cél: a közösségfejlesztő munka ha-
zai és külföldi eredményeinek bemu-
tatása, a helyi társadalomfejlesztő 
tevékenység fontosságának népsze-
rűsítése. Nemzetközi tapasztalatcse-
re, kapcsolatok építése, nemzetközi 
hálózatok bemutatkozása.

A helyi modellértékű, közösségfejlesz-
tő projektek kidolgozása jelenleg folya-
matban van,de várhatóan Pécs, Székes-
fehérvár és Nyíregyháza kapcsolódik a 
programhoz.

Pocsajiné Fábián Magdolna
munkacsoport vezető  

Helyi Társadalomfejlesztési Munkacsoport

A proHáló hálózat 2007 őszén dolgozta 
ki rövid és hosszabbtavú stratégiai ter-
vét, amelynek fókuszában az alábbiak 
állnak:

Nemzetközi kapcsolatépítés
A proHáló megerősítése egy nemzetkö-
zi kapcsolatrendszer és együttműködés 
által, azzal a céllal, hogy tanuljunk egy-
mástól, tapasztalatokat cseréljünk és 
közösen újabb erőforrásokat, tudjunk 
mozgósítani a hálózati törekvések meg-
valósításához.

Helyi társadalomfejlesztés, part-
nerség és hálózatépítés a magyaror-

szági nonprofit szektorban
Építve tagjaink kezdeményező készsé-
gére, hálózati támogatást biztosítottuk 
olyan helyi programok megvalósításá-
ra, amely számunkra fontos területen 

mutatnak be új kezdeményezéseket, 
és amelynek tapasztalatai megosztása 
hasznos valamennyi tagszervezet szá-
mára. 

A proHáló belső hálózatfejlesztő 
és képző programok kidolgozása és 

magvalósítása
A tagok által szervezett képzések mi-
nőségének fejlesztése olyan „proHálós” 
képzések kidolgozásával, melyek ki-
ajánlhatók más nonprofit szervezetek 
számára. Az intézményi akkreditációval 
rendelkező hálózati tagok révén olyan 
standard, hálózat-szinten is megvaló-
sítható képzést készítünk elő, amelyet 
minden tagunk képes lesz szolgáltatni 
saját működési területén is. Kísérleti 
képzésként a tagszervezetek körében 
tesztelnénk a kialakított tananyagot, 
majd bevezetés után megvalósításra 

ajánlanánk a magyarországi nonprofit 
szektorban. 

A proHáló marketing tevékenysége, 
a nyilvánosság erősítése

Megjelentetjük a proHálóÉrték idősza-
ki kiadványt, működtetjük a prohalo.hu 
portált, kidolgozzuk a hálózat rövid és 
hosszú távú marketing tervét.

A tervező és előkészítő munka szín-
terei a munkacsoportok, a Hálózati Ta-
nács összehangolja és véleményezi a 
terveket, majd a tagság egyetértésével 
hálózati konferencia keretében véglege-
sítjük azokat.

A proHáló hálózatfejlesztési ter-
veit 2008 júliusától, újabb két évre tá-
mogatásra méltónak találta a Charles 
Stewart Mott Alapítvány.

GPI

Ismertté és elismertté válni
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Munkacsoportunk a jövő évben is két elfogadott irányvonalat 
követ, a hosszú távú és a rövid távú marketing feladatokból fa-
kadóan.

A hosszú távú tervek között szerepel a proHáló arculati kézi-
könyvének elkészítése, mellyel hálózatunk egységesebbé tételét 
kívánjuk előmozdítani, különös figyelmet szentelve logónk újra-
gondolására, védjegyünk kialakítására, weblapunk megújítására 
érdekesebbé, hasznosabbá tételére. 

Év végére szeretnénk megszerkeszteni és kiadni a civil mű-
hely sorozatban, a proHáló noprofit marketigjéről szóló kiad-
ványunkat, mely beszámolna hálózatunk és munkacsoportunk 
marketing tevékenységéről, arról, honnan indultunk, hová ju-
tottunk, milyen nehézségek és problémáink adódtak terveink 
megvalósítása során.

Célunk, hogy a kötetet használók tapasztalatainkról, ered-
ményeinkről olvasva segítséget kapjanak saját civil szerveze-
tük nonprofit marketingjének kialakításához. A hálózat többi 
munkacsoportjával szorosabb és tudatosabb együttműködést 

kívánunk kialakítani, ami segítheti közös tevékenységünket, va-
lamint a nyilvánosság felé való fordulásunkat.
A rövd távú tervek között szerepel a proHáló Érték rendszeres 

megjelentetése. �009-ben 4 szám kiadását tervezzük, egyik te-
matikus szám lenne közösségfejlesztési témakörben. Tevékeny-
ségünket bemutató anyagainkat több nyelvre kívánjuk lefor-
díttatni, így szóróanyagaink, rólunk szóló filmünk határon túli 
szervezetek számára is elérhetővé válna, segítve ezzel az együtt-
működést külföldi hálózatokkal. PR. anyagok tervezése és elké-
szíttetése továbbra is folyamatos feladatot jelentene a jövőben 
is. �009-ben � munkacsoport találkozót szervezünk, februárban 
salgótarjáni tagszervezetünk ad otthont szakmai műhelyünk-
nek, az év második felében lévő szervezés alatt van.
Jelmondatunk, „Ismertté és elismertté válni” szellemében szeret-

nénk a jövő évben is olyan eredményeket elérni, mely a proHáló 
hálózat tevékenységének színvonalát és népszerűségét emeli.

Varga Endre
munkacsoport vezető

A Marketing munkacsoport 2009 évi tervei

A proHáló hálózatban egyik legfonto-
sabb törekvésünk, hálózatunk belső fej-
lesztése és a fejlődés tapasztalatainak 
közzététele más hálózatok és civil szer-
vezetek számára. 

Célunk tudatos átgondolt hálózatfej-
lesztési program megvalósítása. Mun-
kánk során egyre inkább „kifelé” prezen-
táljuk ezeket az eredményeinket. 

Hálózatunkban jelentős szerepe van 
a munkacsoportoknak. Ezek azok a szel-
lemi műhelyek, ahol az egész hálózatot 
érintő tervek megszületnek. E folyamat 
belső tudatosítását jelzi az új munkacso-
portok létrehozása, melyekből az egyik a 
képzési munkacsoport. 
A munkacsoport tagjai:

- Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
(munkacsoport vezető) – Nyíregyháza

- Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger
- Kelet-Magyarországi Közösségszol-

gáltat Alapítvány – Debrecen
- Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete – Békéscsaba
- Regionális Civil Központ Alapítvány 

– Miskolc
- United Way Vértes Vidéke Alapítvány 

– Tatabánya
- Zalai Civil Életért Közhasznú Egye-

sület – Zalaegerszeg
A képzési munkacsoport proHálóra 
vonatkozó missziója:

A proHálóban meglévő értékalapú és ta-
pasztalatokon alapuló tudás fejlesztése és 
átadása a magyarországi civil szektornak:

- ezt képzéseken, fejlesztéseken ke-
resztül megvalósítani

A munkacsoport célja:
A tagok által szervezett képzések mi-

nőségének fejlesztése olyan „proHálós” 
képzések kidolgozásával, melyek kiajánl-
hatóak a nonprofit szervezetek számára. 
Az intézményi akkreditációval rendelkező 
hálózati tagok révén olyan standard, há-
lózat-szinten is megvalósítható képzést 
készítünk elő, amelyet minden tagunk 
képes lesz szolgáltatni saját működési 
területén. Kísérleti képzésként a tagszer-
vezetek körében tesztelnénk a kialakított 
tananyagot, majd bevezetés után meg-
valósításra ajánlanánk a magyarországi 
nonprofit szektorban. 

A megvalósítás formája: munkacso-
port találkozók, tananyagfejlesztés (tré-
ning+képzés), képzők képzője, pilot kép-
zés, konferencia.

Célhoz kapcsolódó tevékenységek:
Helyzetfeltáráson alapuló képzési 

programcsomag/terv kidolgozása és ezen 
belül saját tapasztalatokon alapuló kép-
zési programok kidolgozása

Lehetséges képzési programok:
- gyakorlati hálózatépítés módszertana
- helyi erőforrásokra alapozott (hori-

zontális) forrásteremtés
- pályázati informatika
- belső képzések a hálózat tagjai számára

Terveink a MOTT pályázati időszakra 
1. Képzési csomag megalkotása háló-

zatépítés témakörében:
- akkreditált képzési program
- tananyag: hallgatói jegyzet, oktatói 

segédanyag, prezentációs segédlet
1. A proHáló tagjainak „képzők képzé-

se” megtartása
�. 1-� megvalósult saját képzés – min-

den szervezetre vonatkozóan
�. Kínálati lista létrehozása: mit kínál a 

proHáló? címen (sillabuszokkal, szó-
rólapokkal)

4. Belső képzések megvalósítása (igény-
felmérés alapján)

5. A „proHáló képzés” e-learning válto-
zatának elkészítése

6. A honlapon a „proHáló képzések” 
képzési kínálatának megjelenítése

7. Módszertani anyagok, iratminták 
biztosítása a hálózat tagjai részére

Képzési munkacsoport találkozói:
�008. november 6-7 Nyíregyháza
�009. február 18-19. Miskolc
�009. április �9-�0. (helyszín szerve-

zés alatt)
A három munkacsoport találkozót az 

NCA Civil Szolgáltató Fejlesztő és Informá-
ciós Kollégiuma támogatásának a segítségé-
vel tartjuk meg. Pályázó: „Impulzus” Pálya-
kezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó 
Szakemberek Egyesülete – Szolnok

Váradi Zsuzsanna
munkacsoport vezető

Képzési munkacsoport
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A proHáló a nemzetközi kapcsolatok területén célul tűzte ki egy 
partnerség építő folyamat megvalósítását, melynek hosszú távú 
célja a hálózat megerősítése, és nemzetközi hálózati együttmű-
ködés kialakítása annak érdekében, hogy tanuljunk egymástól, 
tapasztalatokat cseréljünk és közösen újabb erőforrásokat tud-
junk mozgósítani.

A kitűzött cél megvalósítása érdekében megalakítottuk a Nem-
zetközi Munkacsoportot, felvállalva a kapcsolatépítő tevékenység 
szervezését, koordinálását. Távlati célként megfogalmaztuk a ro-
mán, szlovák, szerb, lengyel, ukrán, francia, osztrák, cseh, angol 
nem kormányzati szervezetekkel (non-governmental organiza-
tion), hálózatokkal történő kapcsolatépítést.

A munkacsoport tagjai: Paliczné Pelenczei Szilvia, Kovács 
Piroska, Kovács Kamilla, Hudi Zsuzsa, Varga Endre, Kovács 
György, Hajnal Zsolt, és Bárdos Ferenc. A munkacsoport tagjai 
közötti gyors információcsere érdekében levelezőlistát hoztunk 
létre, nemzetkozi@prohalo.hu címmel.

A munkacsoport �008-�009-ben a feladatainak hatékony 
megvalósítása érdekében találkozókat szervez, és célul tűzte ki 
egy konferencia, tapasztalatcsere, és tanulmányút megvalósítá-
sát az alábbiak szerint:
•	 Munkacsoport találkozó Egerben, �008. november 10-11.-

én. (szervező: Életfa Környezetvédő Szövetség),
•	 Munkacsoport találkozó Miskolcon �009. február 18-19-

�0.-án. (szervező: Regionális Civil Központ Alapítvány),
•	 Konferencia az Európai Közösségi Alapítványok tevékeny-

ségéről, �009 április 17-18.-án. (szervező: Életfa Környezet-
védő Szövetség),

•	 Fókuszban a Hálózatok külföldi tapasztalatcsere, �009. má-
jusában, (szervező: Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövet-
sége),

•	 Tanulmányút, �009. júniusában (szervező: Nevelők Háza 
Egyesület).

A munkacsoport megvizsgálja a Határtalan Civil Napok meg-
szervezésének lehetőségeit, amely a Pestújhelyi Pátria Közhasz-
nú Egyesülettel és a Civitalis Egyesülettel történő együttműkö-
dés keretében jönne létre.

A hálózatokkal történő kapcsolatépítés területén a következő 
időszakban konkrét kapcsolatfelvételt és konzultációt kezdemé-
nyezünk a következő szervezetekkel:
•	 Akadémia a Lengyelországi Filantrópia Fejleszté-

sért – Lengyelország.
•	 ERMACISZA – Románia.
•	 Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózat – Szlovákia.

Céljaink összehangolt megvalósítása érdekében 
feltérképezzük a proHáló hálózat tagszervezeteinek 
külföldi kapcsolatait, amely összefoglaló anyag elké-
szítését Kovács Kamilla (Regionális Civil Központ Ala-
pítvány) vállalta.

A munkacsoportban véleményt cseréltünk arról is, 
hogy milyen civil szervezeteknek szolgáltató és fej-
lesztő hálózatok működnek Európában? Milyen kap-
csolatok kiépítésére van lehetőség, és hogyan képzel-
hető el és milyen feltételek szükségesek, egy proHáló 
kezdeményezésű nemzetközi hálózat kiépítéséhez? 
Az ezzel kapcsolatos elemző anyag elkészítését Varga 
Endre és Hudi Zsuzsa vállalta (Veszprém Megyei Civil 
Hálózatért Közhasznú Egyesület).

Az elmúlt időszakban különböző feladataink megvalósítása 
során konkrét kapcsolatok is kialakultak külföldi szervezetek-
kel. A kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása érdekében 
a munkacsoportból kapcsolattartókat is kijelöltünk az alábbiak 
szerint:

• Románia, ERMACISZA, Kovács György (Civil Szervezetek 
Fejér Megyei Szövetsége),

• Lengyelország, Akadémia a Lengyelországi Filantrópia Fej-
lesztésért, Bárdos Ferenc (Életfa Környezetvédő Szövet-
ség),

• Szlovákia, Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózat, Kovács 
György (Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége), Bárdos 
Ferenc (Életfa Környezetvédő Szövetség). 

A munkacsoport találkozón véleményt cseréltünk arról is, 
hogy milyen közvetlen Európai Uniós pályázat előkészítésére 
lenne szükség, a hálózati erőforrások fejlesztése érdekében. Haj-
nal Zsolt (Nevelők Háza Egyesület), vállalkozott a lehetőségek 
feltérképezésére.

Megkezdtük a tavasszal tervezett konferencia előkészítését 
is. Az Életfa Környezetvédő Szövetség a proHáló hálózat köz-
reműködésével egy Közösségi Alapítvány létrehozását tervezi 
�009-ben. E cél elérése érdekében egy konferenciát rendezünk, 
ahol a konferencián résztvevő civil szervezetek és képviselőik 
megismerhetik a Kelet-Európában már létrehozott közősségi 
alapítványok működését, létrehozásuknak lépéseit, milyen célo-
kat szolgálnak, valamint milyen előnyöket jelenthetnek a civil 
társadalomnak. A konferencián meghívott előadóként szere-
pelnek már létező és működő közösségi alapítványok képviselői 
(Lengyelországból, Romániából), akik előadásaikkal bemutatják 
alapítványaik működését, és tapasztalataikkal, tudásukkal se-
gítséget nyújtanak a magyarországi civil szervezeteknek a kö-
zösségi alapítványok létrehozásában és működtetésében.

A konferencia a konkrét szakmai ismeretek átadása mellett 
lehetőséget teremt a nonprofit szektor fejlődésében elért ered-
mények nemzetközi összevetésére. Elősegíti a közösségi alapít-
ványok gondolatának megértését, és létrehozásához gyakorlati 
útmutatással szolgál. A konferencia anyagának közreadása hoz-
zájárul a magyarországi közösségi alapítványok kialakulásához.

Bárdos Ferenc
munkacsoport vezető

Bemutatkozik a Nemzetközi Munkacsoport
 Mit tervezünk a következő időszakra?
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Csíkos kuglóf
Hozzávalók:

 �5 dkg liszt
     �7 dkg kristálycukor
     1/8 l. víz (1.�5 dl. )
     1/8 l. olaj (1.�5 dl.)
     6 tojás
     1 csomag vaníliás cukor
     1 csomag sütőpor
     � evőkanál kakaópor

A hat tojásfehérjét kemény habbá verjük . A hat tojás sárgá-
ját a vízzel simára keverjük, hozzáadjuk a vaníliás cukrot és az 
olajat, majd összekeverjük a liszttel / előzőleg elkevertük a sütő-
port és a csipetnyi sót a lisztben /.Keverés közben folyamatosan 
adjuk hozzá a habot.

Mindezt ajánlatos 
robotgéppel végezni , 
de kézzel is elvégezhető. 
Az így elészült masszá-
ból kiveszünk kb.1.5 dl 
–t és ebbe keverjük el a 
két evőkanál kakaóport. 
A nagyméretű  kuglóf-
sütőt kizsírozzuk , ki-
lisztezzük és beleöntjük 
a massza felét majd a 
kakaóst körbe öntjük, ezután a maradékot  hozzáöntjük, végül a  
kakaóst is. Forró sütőben sütjük kb. 40 percig.

Isztiméri vajas pogácsa

Hozzávalók:
- 50 dkg liszt
- �5 dkg vaj
- � dl tejföl
- � tojás sárgája 
- � tk só  /teás kanál/
- � ek cukor  /evő kanál/
-  egy ek rum
- 5 dkg élesztő

A lisztet a vajjal elmorzsoljuk. 
A többi alapanyagból egynemű 
pépet keverünk – az élesztőt a 
tejfölben oldjuk fel. Az egészet 
finoman átgyúrjuk. Éjszaká-
ra légmentesen lezárva hűtőbe 
tesszük. Másnap kb. � cm vas-
tagra nyújtjuk, tetejét bevag-
dossuk, apró pogácsákat szagga-
tunk belőle. Tetejét megkenjük 
felvert tojással, majd egy fél óra 
múlva megismételjük. Közepes 
sütőben szép pirosra sütjük.

Mézes sütemény karácsonyra

Hozzávalók:
-   �5 dkg porcukor
- � egész tojás
- egy kávéskanál őrölt szegfű-

szeg
- egy kávéskanál őrölt fahéj
- �5 dkg langyos méz
- � dkg szalagálé
- 1 dkg szódabikarbóna
- egy evőkanál zsír
- �,5 dl forralt tej
- 6 evőkanál barack lekvár
- és 1 kg liszt

 A hozzávalókat 80 dkg liszttel összegyúrjuk, egy napig áll-
ni hagyjuk a hűtőben. Más-
nap a maradék �0 dkg lisztet 
hozzágyúrjuk, három cipót 
készítünk. Kb 1 cm vastagra 
nyújtjuk, különböző formá-
kat szaggatva szép világosra 
sütjük. Cukormázzal díszít-
hetjük.

Légmentesen lezárva he-
tekig puha marad.                 

Pikhercs
Hozzávalók:

 1/�  l. tej
 5 dkg élesztő
     1 dl. olaj
     liszt  amennyit felvesz /ne legyen kemény a tészta /
     1 kk. só  és egy kis kanál cukor

Az élesztőt egy kis tejben megfutatjuk a liszttel és az olaj-
jal sóval és a tejjel jól kidolgozzuk. Lisztet annyit adunk hozzá , 
hogy a tészta kelt tésztához hasonló legyen. Három cipót formá-
zunk és közben elkészítjük a tölteléket.

Töltelék: Egy cso-
mag margarint megol-
vasztunk, és három tojás 
sárgájával simára kike-
verjük.

A cipókat kinyújtjuk 
vékonyra majd meg-
kenjük a töltelékkel, az-
után felcsavarjuk mint 
a rétest és háromszög 
formára felszeleteljük. 
/ferdén vágjuk jobbról –balról /

Lisztezett tepsibe tesszük, és egy órán át pihentetjük, majd 
megkenjük a tetejét a töltelékkel és előmelegített sütőben süt-
jük. A tetejét megszórhatjuk sajttal, szezámmaggal, de üresen 
is jó. A töltelékhez keverhetünk vajkrém fűszereket is. Vendég-
várónak kiváló csipegetni való.

Gyuri bácsi karácsonyi receptjei
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Hétfő
A kora délutáni érkezést követően részt vettünk egy város-

néző sétahajózáson a Spree folyón, ahol a város számos neveze-
tességét csodálhattuk meg, mind a keleti, mind a nyugati olda-
lon. A keleti oldal csodái közé tartozott az is, hogy egy épület 
építéséhez, hogy lehet elképzelhetetlen mennyiségű betont és 
vasat felhasználni. A hajókirándulás után következett a vacsora 
Charlottenburgban –  az egykori Nyugat-Berlin központjában – a 

több, mint száz éves Hoeck sörözőben, ahol olyan érzésünk volt, 
mintha néhány törzsvendég már az 189�-es megnyitás óta ott 
lenne. A klasszikus berlini ételek után barátkozhattunk a Berli-
ner Pils-szel és az érdekes ízű – búzasör, málnasziruppal –  Berli-
ner Weiss-szel (én személy szerint ezt inkább kihagytam).
Kedd

Elkezdődtek a szakmai programok, elsőként az Opera So-
cialis Közhasznú szervezet vezetője, egyben házigazdánk Herr 
Zimmermann ismertette a szervezet történetét, felépítését, 

Hajnal Zsolt

Berlin fölött az ég
 – egy rendhagyó proHáló napló –

A tavalyi sikeres francia tanulmányút folytatásaként 
idén májusban Berlin felé vette az irányt a proHáló há-
lózat csapata. Vendéglátónk, dr. Siegfried Zimmermann 
invitálásra érkeztünk a német fővárosba, ahol a sokrétű 
és érdekes szakmai programok mellett, számos kulturá-
lis és turisztikai látnivaló színesítette a programot.

eddigi tevékenységét és céljait. Érdekes volt összehasonlítani a 
német és a magyar civil szervezetek helyzetét, működését és a 
politikához fűződő kapcsolatukat. Bemutatta a nemzetközi kon-
zorciumban működő Computeria Alapítványt, melyben magyar 
szervezet is képviselteti magát a Nevelők Háza Egyesület révén.

Ezt követően egy rövid látogatás a Magyar Nagykövetségen – 
mely jó érzékkel az Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült 
Királyság, Franciaország és az Európai Unió nagykövetsége mel-
lett található, ahogy egyikünk találóan jegyezte meg: „a nagy-
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szociális állam törvényi és adminisztratív felépítését. Ismertette 
a helyi szociális ellátórendszert, amely finoman fogalmazva is 
humánusabb, mint a magyar ellátórendszer. Bár ebben az anyagi 
háttér is jelentős szerepet játszhat.

Délután következett a Reichstag megtekintése. Az épület a 
múlt és a jövő keveréke, ahol olvashattuk a szovjet katonák ’45-
ből keltezett szénnel írt üzeneteit, beülhettünk a Bundestag kép-
viselőinek széksoraiba, majd a hiper-modern kupolába felsétálva 
megcsodálhattuk a várost és, hogy milyen Berlin fölött az ég.

A nap zárásaként a növekedés és egészség – esélyegyenlőség, 
verseny és fogyasztói szuverenitás témakörben vettünk rész egy 
konferencián, ami valószínűleg érdekes volt, attól az apró szép-
séghibától eltekintve, hogy a rendezvény németül folyt és nem 
volt tolmácsolási lehetőség, így a kötőszavakon kívül szinte sem-
mit nem értettünk. Bár ez néhány magyar konferencián is elő-
fordul.
Csütörtök

Délelőtt a berlini fal emlékhelyénél jártunk, ahol a korabeli új-
ságcikkek, fotók, dokumentumfilmek és híradó-bejátszások hite-
lesen mutatták be a fal történetét az 1961-es építéstől az 1989-es 
lebontásig. A megdöbbentő élményt fokozta, hogy minden kor-
dokumentumhoz emberi sorsok is társultak

A nap hátralevő részét Charlottenburgban töltöttük, elsőként 
a helyi Önkormányzat fenntartásában működő „Próba-lakás pro-
jektet” mutatták be, melynek lényege, hogy a hajléktalansággal 
fenyegetettek szociálpedagógusok és szociális munkások segít-
ségével tanulhatják meg az önálló háztarás vezetését.

Ezt követően elmentünk a „Binger Club-ba”, amely az önkor-
mányzat és egy non-profit szervezet közös fenntartásában mű-
ködik. A Club lényege, hogy az előbb említett lakóegységek egy 
részében pszichés betegek integrálására alakítottak ki helyet. 

A nap szakmai programjának zárásaként a helyi népfőiskola 
igazgatója mutatta be a német népfőiskolai rendszer történetét, 
funkcióját és törvényi hátterét. Tájékoztatást kaptunk a Volks-
hochschule Charlottenburg-Wilmersdorf szervezeti felépítésé-
ről, partner kapcsolatairól és az áltulok nyújtott képzések elis-
meréséről és elismertségéről.

A szakmai programokat követően következett a közös vacsora 
a már említett Hoeck sörözőben, ahol ki-ki érdeklődési köre és 
vérmérséklete szerint megnézte, vagy végigszurkolta a német-
horvát focimeccset.
Péntek

Reggel indulás a reptérre, majd onnan hazautazás.
Elmondható, hogy a berlini tanulmányút nemcsak szakmai 

szempontból volt hasznos és tanulságos, nemcsak érdekes volt 
egy kozmopolita nagyvárost megismerni, de ugyanolyan fontos 
volt az is, hogy egy évek óta együtt dolgozó, összeszokott csapat 
tagjai még mindig új arcukat tudják mutatni a többieknek.

Fotó: Csathó Tibor

hatalmak árnyékában húzódik meg”. A nagykövetségen Kozlik 
Erika első követségi titkár ismertette a visszafogottan elegáns 
épület történetét és az ott folyó munkát. A nagykövetség a Bran-
denburgi Kapu közvetlen szomszédságában található, ahol szá-
mos szovjet és amerikai egyenruhába bújt fiatal emlékeztetett a 
múlt eseményeire, mint a Checkpoint Charlie-ra, vagy a szovjet 
zászló kitűzésére a Reichstagra.

A nap „hivatalos” programjának befejezéseként a berlini Nem-
zeti Galéria kiállítását tekintettük meg. 
Szerda

Belecsaptunk a lecsóba. Szakmai programok sokasága. Előbb a 
Charlottenburg-Wilmersdorf-i Önkormányzat Ifjúsági Hivatalá-
nak vezetője ismertette a civil szervezetekkel kapcsolatos törvé-
nyeket, valamint a kormányzat és a civil szervezetek kapcsolat-
rendszerét, majd a Szociális Hivatal vezetője mutatta be a német 
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Fehér Karácsony

Havazik, havazik…  
Meg sem áll tavaszig.  
Tán az egész világ  
Hó alatt aluszik. 

Hó alatt aluszik,  
Pilláját se nyitja,  
Hó alatt aluszik  
Kertünkben a fűzfa. 

Álmában barkát bont;  
Csupa fehér bársony…  
Azt hiszi tavasz van,  
S itt van a karácsony. 

Itt van a karácsony,  
Most nyílik virága,  
Hócsillagot bontott  
Minden bokor ága. 

Ünnepel a tél is;  
Felöltözött szépen,  
Kint sétál az utcán  
Ünnepi fehérben. 

Fotó: Pusch Gizella

Ismeretlen szerző


