


�

2010. június

A proHáló hálózat kiadásában megjelent a Nonprofit Cím-

tár – Hálózatok és együttműködések a harmadik szek-

torban 2009 című kötetet, mely a hálózat szellemi műhelyé-

ben készült, és nonprofit szakmai sorozatunk 3. kiadványa.

A címtárban olyan együttműködési formák (civil fóru-

mok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb.) mutatkoz-

nak be, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, s fontos 

szerepet töltenek be térségük civil társadalmában. A kiadvány 

megjelentetésének célja a területi együttműködések tapaszta-

latainak megosztása, közreadása volt, azzal a nem titkolt szán-

dékkal, hogy további együttműködéseket generáljon. A közel 

70 hálózati együttműködésről megyénkénti lebontásban ka-

punk képet, információkat. A hiánypótló adatbázis beszerezhe-

tő a proHáló tagszervezeteinél.

 

A kiadvány adatbázisa elérhető a portálon, elektronikus adatbázis formájában.

 Ha kezdeményezésünk elnyerte tetszését, a www.prohalo.hu portálon megtalálható adatlap a kitöltésével 

Önök is közreadhatják együttműködésük adatait.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Nonprofit címtár – civil együttműködések 
adatbázisa a www.prohalo.hu  portálon
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Kevés ma Ma-
gyarországon a 
civil hálózati jel-
legű együttmű-
ködés, nagyok 
a régiók közötti 
eg yenlőtlensé-
gek ezen a téren 
is. Komoly ki-
hívásokkal kell 

szembenéznünk, ha összefogást, együtt-
működést kezdeményezünk. Számos ta-
nulmány, kutatás szól a társadalmi bizalom 
meggyengüléséről, amit a mindennapok-
ban is tapasztalhatunk. Meggyengült a bi-
zalom egymásban, a közintézményekben, a 
jogrendben, a civil szektorban. Ugyanakkor 
a gazdasági, társadalmi válság okozta prob-
lémák és nehézségek összefogásra, hálóza-
tokba szerveződésre késztetik az egyéneket 
és közösségeket. A hétköznapok küzdelmei 
rádöbbentenek minket arra, hogy egyedül 
nem vagyunk képesek megbirkózni a ránk 
nehezedő kihívásokkal. 

Segélykérőn nyújtjuk a kezünket egymás 
felé, gyenge és erős láncszemekként ka-
paszkodunk egymásba egyének, családok, 
közösségek. Szerveződésünk néha spon-
tán, ösztönös és véletlenszerű, máskor tu-
datos, tervezett, végiggondolt folyamatok 
eredménye. Az egymás iránti szolidaritás, 
a kölcsönös bizalom, tolerancia, közössé-

geink, civil szervezeteink ereje és az őket 
összekapcsoló társadalmi háló alkotják azt 
a társadalmi tőkét, ami a továbblépés és a 
megoldáskeresés alapfeltétele.

A hálózatokról való gondolkodás terén 
paradigmaváltás történt az utóbbi időben. 
A hálózatok új tudománya rámutat a rend-
szer egésze és részei közötti viszony tör-
vényszerűségeire. Barabási Albert-László 
komplex hálózatok körében végzett kutatá-
sai azt támasztják alá, hogy „Minden háló-
zat azonos szervezőelvek alapján jön létre, 
egyszerű, de hatékony szabályok alapján 
működik.” A komplexitás szigorú szabály-
rendszere azonban megtanulható és nem 
utolsó sorban tanítható.

A proHáló hálózat felismerve a paradig-
maváltás aktualitását és szükségszerűségét, 
nem kevesebbre vállalkozik, mint saját ta-
pasztalataiból merített példákon keresztül 
átadni a hálózati szerveződés alapelveit és 
szabályszerűségeit. Hálózatfejlesztő képzé-
si programján keresztül igyekszik megosz-
tani a normák és értékek, a közösen felis-
mert célkitűzések és szabályok, a tagság és 
identitás, az erős vagy gyenge kapcsolatok 
működtetése során felmerült dilemmáit és 
azok megoldására tett erőfeszítéseit.

Képzési programja során olyan straté-
giák és modellek elsajátítására nyílik mód, 
amelyek segítenek kialakítani és fenntarta-
ni a pozitív, kiegyensúlyozott kapcsolatot 

csoportok, közösségek között, akik képesek 
egymásnak hatékony támogatást nyújta-
ni. Ha megértjük ezek működését, akkor 
azok a folyamatok, amelyek a szeparáció 
falait építették, segítenek azok lerombo-
lásában is.

Saját élményen keresztül nyílik mód 
megtapasztalni, hogy hálózatba tartozni 
jó, mert a kooperáció sikerekhez vezethet, 
megszüntetheti az erőforrásokért folyó 
versenyt, csökkentheti az előítéleteket és 
a kirekesztést, ugyanakkor a feladatok és 
felelősségek megosztása rögzíti a szociá-
lis normákat és a pozitív identitásban való 
osztozás erősíti az egymásba vetett bizal-
mat. A közös gondolkozás magában hordja 
a kreativitás és az innováció lehetőségét, 
mert az erőforrások nem egyszerűen össze-
adódnak, hanem megsokszorozódnak.  

Kiadványunkkal bátorítani kívánjuk a 
civil szerveződések, hálózatok alakulását 
területi és ágazati szinten egyaránt. Szeret-
nénk, ha ötleteket és kellő bátorságot me-
rítenének olvasóink ahhoz, hogy kinyújtsák 
a kezüket mások felé, cselekvő részvétellel 
létrehozzák saját hálózataikat, vagy meg-
találják valahol a hálózati kapcsolódás le-
hetőségét. A hálózatépítés a bizalomépítés 
tudománya és ezzel a tudással eredendően 
mindannyian rendelkezünk. 

G. Szendrák Dóra
RECIK Alapítvány – Miskolc

Hálózatban
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� évvel ezelőtt Tatabányán fogalmazódott 
meg a proHáló  hálózat stratégia tervező 
találkozóján, hogy a munkacsoportokon 
változtassunk és  új munkacsoportok jöt-
tek létre. Így alakult meg a képzési mun-
kacsoport is. Itt határoztuk el azt is, hogy 
a koordinációt a nyíregyházi tagszervezet 
látja el a munkába pedig Debrecen, Eger, 
Miskolc, Kecskemét, Szolnok, Tatabánya 
és Zalaegerszeg kapcsolódott be. Ebben a 
cikkben azt szeretném bemutatni, hogy 
milyen utat jártunk be, milyen lépések 
vezettek el ahhoz, hogy most civil háló-
zatfejlesztés néven akkreditált képzés-
sel rendelkezünk. Mivel végig a saját há-
lózati tapasztalatainkra támaszkodtunk, 
ezért én is a szerint követem a képzési 
munkacsoport útját, mint ahogyan mi 
proHálósok szoktuk a hálózatunk fejlő-
dési utait követni.

1. „Összejönni, ez a kezdet”

Nagy lelkesedéssel és rengeteg kérdéssel 
indultunk, hiszen mint új munkacsoport 
mindent magunknak kellett kialakítani, 
kitalálni. Ebben segített minket, hogy 
a szolnoki Impulzus Egyesület pályáza-
tot nyújtott be az NCA-hoz és így forrást 
nyertünk a műhelytalálkozóink megren-
dezéséhez. (Időközben az Impulzus Egye-
sület kilépett a hálózatból, de a munkán-
kat be tudtuk fejezni.)

Az első alkalommal Nyíregyházán 
találkoztuk, ahol a minket későbbiek-
ben is segítő facilitátor, Pabló (Vágvölgyi 
Gusztáv) részvételével kialakítottuk a 
munkacsoport terveit. Komoly elvárá-
sokkal érkeztek a tagok, melyek a követ-
kezők voltak:

• konkrét anyag készüljön,
• egyértelmű célokat fogalmazzunk meg,
• milyen képzései legyenek a proHáló-

nak – képzési tervet készítsünk,
• többiek számára is hasznos legyen a 

munkánk,
• hosszú távon használható legyen,
• rendszerezett legyen – cselekvési terv 

kidolgozása,
• rakjuk le az alapokat,
• Meghatározni, hogy mi van most, 

mit szeretnénk elérni, hogyan szeret-
nénk ezt elérni (helyzetelemzéstől a 
stratégiáig)

Az elvárásokból kiindulva fogalmaztuk 
meg a proHálón belüli missziónkat:

A proHálóban meglévő értékalapú 
és tapasztalatokon alapuló tudás fej-
lesztése és átadása a magyarországi 
civil szektornak. Ezt képzéseken, fej-
lesztéseken keresztül megvalósítani.

�011-ig a céljainkat is meghatároztuk: 
helyzetfeltáráson alapuló képzési prog-
ramcsomag/terv kidolgozása és ezen be-
lül saját tapasztalatokon alapuló képzési 
programok kidolgozása

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

zontális) forrásteremtés
• pályázati informatika
• + belső képzések (megtalálni a témát 

ami mindenkit érdekel)
• képzők képzése

Fontosnak tartjuk az egymástól való 
tanulást, adott képzések közötti tapasz-
talatcserét és azt, mivel tudjuk a külön-
böző képzési szinteken egymást segíteni. 
Ennek szellemében került sor itt is a fel-
nőttképzésről, az ahhoz kapcsolódó tör-
vények, rendeletek megismerésére.

Szükségesnek tartottuk azt is, hogy 
a hálózat körében igényfelmérést végez-
zünk munkánkhoz, céljainkhoz kapcsoló-
dóan. Ennek eredményeképpen kiderült, 
hogy a hálózat tagjai olyan belső képzése-
ket igényelnek, amelyek kompetenciákat 
fejlesztenek,  melyek a  proHáló és tag-
szervezetei érdekeit szolgálják. Együtt-
működést fejlesztő képzést szeretnének, 

de fontos, hogy ebben a  külső kapcsola-
tok, a civileket  érintő társadalmi tren-
dek is benne legyenek. A munkacsoport 
ezeket az elveket a következő Mis-
kolci műhelytalálkozón (2009. feb-
ruárjában) már a kidolgozandó képzés 
elveként is fel kívánta használni.

Nagyon hamar egyezségre jutottunk 
abban, hogyha a saját tapasztalatinkra 
alapozva szeretnénk képzést kidolgozni, 
akkor a hálózat fejlesztésben tudunk gon-
dolkodni. Az is fontos megállapodásunk 
volt, hogy saját gyakorlatunkra szeret-
nénk támaszkodni úgy, hogy közben fel-
használjuk a tagszervezetekben meglévő 
szakértői tudást is a témához illeszkedő 
szakterületeken. Megnéztük azt is, hogy 
a „piacon” van-e hasonló képzés, de úgy 
láttuk, hogy olyan, mint amit mi szeret-
nénk nincs, bár vannak hasonló témájú 
kínálatok (pl. Közösségfejlesztők Egye-
sülete, Cromo Alapítvány). Akkreditációs 
eljárásban gondolkodtunk, mert minősé-
gi munkát kívántunk végezni.

Ezután a képzés tartalmát próbáltuk 
meghatározni ismeret, készség és attitűd 
szintjén. Megrajzoltuk az általunk elkép-
zelt civil hálózatfejlesztő tulajdonságait 
és ahhoz képest igyekeztünk mindezeket 
meghatározni.

 Ezután láttunk neki a képzés kibontá-
sához a már említett szinteket feltöltve. 
Úgy láttuk, hogy a civil hálózatfejlesztő-
nek a következő ismeretekre van szüksé-

Civil hálózatfejlesztés képzés –
Az együttműködés művészete

Bárdos Feri ismerkedik a felnőttképzési trv. rejtelmeivel avagy „mi számít felnőttképzésnek?”
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ge: nonprofit szektor (civil szervezetek), 
hálózatfejlesztés folyamata, módszerei, 
személyes kapcsolat fontossága, kapcso-
lati háló készítésének az ismerete, kö-
zösségfejlesztési módszerek, cselekvési 
technikák, a kommunikáció módszerei, 

technikái, a kommunikációhoz szükséges 
informatikai eszközöket (hardver, szoft-
ver), a jelentős nonprofit oldalakat, a civil 
működést és hogyan jön létre (jogi, gaz-
dálkodási környezet), hálózatok gyakor-
lati ismerete, szervezeti törvényszerűsé-
gek, tényszerűségek alapjai, mi a hálózat 
szerepe a világban – a hálózat elmélete.

Ezután a szükséges készségeket szed-
tük össze:  hiteles, meggyőző, érthető 
kommunikáció, tudjon meghallgatni, in-
formációkat összegyűjteni, rendszerezni 
és továbbadni, kezdeményező készség, 
bevonás, készség hálózatok, partnerségek 
irányítására, személyes kapcsolatok tu-
datos építése, a tanult ismeretek tovább-
adása és gyakorlati alkalmazása, gyors és 
hatékony kommunikáció, naprakész friss 
szakmai információk gyűjtése.

Attitűd szintjén véleményünk sze-
rint azt kell elérni, hogy váljon fontossá 
számára a közösségben végzett munka, 
legyen elkötelezett a szektor iránt, hite-
les példát tudjon mutatni saját működé-
séből, legyen empatikus, türelmes, tole-
ráns, és nyitott.

Kezdtünk tehát saját magunknak is 
képet alkotni a képzésről és meg tudtuk 
határozni annak struktúráját. A követke-
ző modulok kidolgozását és felelőseit ha-
tároztuk el:

• Közösségfejlesztés módszerei, cse-
lekvési technikái – Groskáné Piránsz-
ki Irén

• Hálózatelméleti alapismeretek – 
Bárdos Ferenc

• Nonprofit menedzsment – Cserpes 
Attila

• Hálózat-építés, működtetés gyakor-
lata – Budainé Nagy Katalin

A modulokhoz a felelősöket  a hálózat 
tagjaiból választottuk a meglévő szaktu-
dás alapján. Feladatuk volt minden egyes 
modulhoz cél és követelmény , valamint 

a kialakítandó 
ismeret, kész-
ség, képesség, 
k o m p e t e n c i a 
meghatározása. 
A programban 
való részvétel 
feltételeihez, a 
me g valós í tás 
módszereihez 
és az értékelé-
si rendszerhez 
pedig megha-
tározták a sze-
mélyi és tárgyi 
feltételeket. A 
teljes akkredi-
tációs eljárás 
lebonyolítása 
az Első Nyírségi 

Fejlesztési Társaság, mint akkreditált fel-
nőttképzési intézmény feladata lett.

2. „Együtt maradni haladás”

A harmadik műhelytalálkozóra (�009. 
április végén Szolnokon került rá sor) te-
hát már összeszedtük a képzés célját is-
meret-készség-attitűd szintjén, ebből 
meghatároztuk a modulokat és a felelő-
sök kidolgozták a képzési program szint-
re a modul adatlapokat. Ezeket egyenként 
áttekintettük, a javaslatokat a modul fel-
kelősök beépítették!

Végleges címet kapott a képzés: Civil 
hálózatfejlesztés

Az akkreditációs eljárás sikeres lefoly-
tatásához pedig véglegesítettük néhány 
nagyon fontos elemet:
A képzés célja:

Olyan gyakorlati szakemberek kép-
zése, akik képesek lesznek partnerséget 
generálni, hálózatot építeni a civil szek-
tor szereplői között. Ennek megfelelően 
a résztvevő a képzés végére a hálózati 
életút valamennyi állomásán képes lesz 
a közösségek szerveződését bátorítani, 
informálni és közöttük kapcsolatot épí-
teni.
A képzés célcsoportja:

A civil szektorban tevékenykedő, a ci-
vil szervezetek működéséről már tapasz-
talattal rendelkező felnőttek, akik hajlan-
dóak a szabadidejükben közösségi célok 
érdekében tevékenykedni, s alkalmasak 
személyiségük alapján a személyek, és 
szervezetek közötti közvetítő, koordináló 
szerep betöltésére.

A tipikus tanuló:
A tipikus tanuló minimum középfokú 

végzettséggel rendelkező, önálló szakmai 
pályáját már megkezdett személy. Moti-
vált a képzés segítő tevékenységének el-
fogadására, valamint a megszerzett tudás 
alkalmazására. Személyisége, társas kom-
petenciái alapján a közösség elfogadott 
tagja, jól kommunikál, képes a véleményét 
megértetni, elfogadtatni másokkal. Elsőd-
leges munkatevékenységében sikereket 
tudhat magáénak, ennek megfelelően én-
képe pozitív, önbizalma normálisan erős. 
Tagja, esetleg vezetője egy, vagy több civil 
szervezetnek (min. 1 év civil szervezeti 
tapasztalat). Ennek megfelelően rendel-
kezik alapvető gyakorlati tapasztalatokkal 
a non-profit szektor működéséről, belső 
szabályairól. Hajlandó további szabadidőt 
áldozni a non-profit tevékenységekre, po-
zitív gazdasági és erkölcsi lehetőségeket 
lát az ezen szektoron belüli munkában.

Természetesen ezeket a végleges anyag-
ban még tökéletesítettük, javítgattuk.

Ezt követően megnéztük a modulok 
egymásra épülését, ez alapján megegye-
zett a csoport, hogy a hálózatfejlesztés 
gyakorlata modul végig húzódik az összes 
modul alatt . A további modulok sorrend-
je a következő: 1. Hálózatfejlesztés alap-
jai, �. Közösségfejlesztés, 3. Non-profit 
menedzsment.

A munka közben pedig úgy éreztük, 
hogy szükség van egy olyan modulra is, 
amely közösségi lélekvédelem címmel a 
személyközi kapcsolatok megfelelő ke-
zelésében segít a hallgatóknak, felelős G. 
Szendrák Dóra lett. Ezért abban a táblá-
zatban, melyben megnéztük a modulok 
kapcsolatait, már ezt az új modult is át-
tekintettük és beillesztettük a képzésbe 
felelős meghatározásával.

A műhelytalálkozó végén meghoztuk 
az akkreditációhoz szükséges döntéseket 
és feladatmegosztást.

Az NCA-s program itt befejeződött, 
de a mi feladatunk nem. Újabb munka-
csoport találkozót szereztünk azért, hogy 
áttekintsük az elvégzett feladatokat és 
véglegesítsük az akkreditációs eljárás 
megindítása előtt a képzést. �009. októ-
berében ismét Miskolcon találkoztunk. 
Bár már úgy tűnt, hogy nagyon jól hala-
dunk, mégis rengeteg kérdés vetődött fel: 
Miért is csináljuk az egészet? Kinek ké-
szül? Kik lehetnek a képzők? Képzés he-
lye a hálózatban? Nyereség?

Igyekeztünk válaszokat találni és a vá-
laszok alapján véglegesítettük a  program 
szerkezete és tartalma, megneveztük az 
oktatókat, óraszámokat és arányokat vég-
legesítettünk, kiszűrtük az átfedéseket. 
Ezzel úgy éreztük, hogy készen állunk az 
akkreditációra.

Civil hálózatfejlesztő proHálós szemmel rajzolva
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3. „Együtt dolgozni siker”

A C. S. Mott Alapítvány által támogatott 
projektben vállaltuk azt is, hogy a képzés 
hálózati megismertetésére két alkalmat 
teremtünk, az egyik a képzők képzése, a 
másik az úgynevezett pilot képzés.

Ezen a miskolci találkozón előkészítet-
tük ezt a két képzést is. Meghatároztuk 
a képzések feltételeit, tematikáját, idő-
pontját előadóit.

A decemberi hálózati találkozón be-
mutattuk eredményeinket a teljes háló-

zatban. Fontosnak tartottuk elmondani, 
hogy a következő stratégia tervező ösz-
szejövetelünkön mindezt szükséges a 
két éves stratégiában elhelyezni, hiszen 
akkor lehet igazán illeszteni a küldetés-
hez, stratégiai fő irányokhoz, stratégiai 
célokhoz.

Képzők képzése – Kunbábony, 
2010. január 27-29.

A találkozó célja a képzés komplex 
megismerése, az elméleti és gyakorlati 
keretek pontosítása, a tematika és mód-
szerek kínálatának meghatározása, a 
résztvevők képzői gyakorlatának meg-
ismerése volt. Mindazon hálózati tagok 
jelentkezhettek, akik érdeklődnek a kép-
zést iránt és majdan képzőként szeretné-
nek bekapcsolódni a közös munkába.

A modul bemutatása történt a modul-
felelősök által, ami után a résztvevők � 
kiscsoportban visszajelzéseket adtak a 
modulfelelősnek a következő szempon-
tok figyelembevételével:  Elmélet és gya-
korlat aránya, prohálós példák beépítésé-
nek lehetősége, távoktatásban kiadható 
anyagok kiválasztása, gyakorlatok megfe-
lelőssége, változatossága, belső képzésen 
elmélyítendő témák, esettanulmányok 

beépíthetősége, hiányosságok, párhuza-
mosságok.

Az első visszajelző kör után derült fény 
arra, hogy a „külsősök”, akik a képzési 
munkacsoport munkájához most kap-
csolódtak – hiányosnak érzik az előzetes 
tudásukat. Röviden megválaszolásra ke-
rültek a kérdések, de a 104 órás képzési 
anyag �×3 vagy 3×� napba való besűrí-
tése nehézkesnek tűnik az új résztvevők 
számára. A javaslatokat a modulfelelősök 
feldolgozták és hasznosították a temati-
kák későbbi átdolgozásában.

F o n t o s 
része volt 
ennek a kép-
zésnek, hogy 
m i n d e n 
r é s z t v e v ő 
hozott olyan 
t r é n i n g -
gyakorlatot, 
melyet il-
leszthetőnek 
talált a témá-
hoz. Ezeket 
kipróbáltuk, 
átbeszéltük 
és össze-
gyűjtöttük. 
Ug yanilyen 
módon eset-
tanulmányo-
kat is bemu-

tattunk különböző együttműködésekről, 
melyeket szintén hasznosítani tudunk 
majd a képzés során.

Pilot képzés – 
Nagykovácsi 2010. május 5-6.

A képzés célja az összesen 104 órás 
képzés �×3 napos jelenléti tréningre vo-
natkozó tematikájának kipróbálása „rö-
vidített órákkal”. A modulfelelősök rövid 
előadás formájában ismertették az el-
méleti tananyag vázlatát és ismertették 
a tervezett gyakorlatot. A kunbábonyi 
képzők képzésén elhangzott elvárás alap-
ján az elméleti hálózatfejlesztés modul 
mélyebb bemutatásra került Bárdos Feri 
rendkívül felkészült prezentációjában. 
Fontos elemként említem meg, hogy itt 
ismertük meg mélyebben azt tervet, me-
lyet Budainé Kati készített a gyakorlati 
modulra vonatkozóan kiindulva a proHá-
lós hálózatfejlesztési gyakorlatból.

Eredményesen értékelték a résztvevők 
a két napot, hiszen összeállt a képzés és 
a visszajelzések alapján alkalmas arra, 
hogy Nyíregyházán az Első Nyírségi Fej-
lesztési Társaság TÁMOP �.�.3-as prog-
ramjában résztvevő civil szervezeteknek 
lebonyolítsuk.

Végül pedig, de nem utolsó sorban 
mielőtt bemutatom, hogy munkánk ered-
ményeképpen mit ajánl a proHáló hálózat 
ezzel a képzéssel a civil szervezeteknek, 
szeretnék köszönetet mondani a proHá-
ló hálózat tagjainak, kiemelten a képzési 
munkacsoportnak a képzés kidolgozásá-
hoz való munkájáért. Név szerint is ki-
emelem és külön köszönetet mondok a 
hálózat nevében a modulfelelősöknek, 
a magas színvonalú és innovatív mun-
kájukért: Bárdos Ferenc (a hálózatfej-
lesztés alapjai), Budainé Nagy Katalin (a 
hálózatfejlesztés gyakorlata), Cserpes At-
tila (non-profit menedzsment), Groská-
né Piránszki Irén (közösségfejlesztés), G. 
Szendrák Dóra (közösségi lélekvédelem). 

Civil hálózat fejlesztés - 
az együttműködés művészete

tréning
(akkreditált képzés PL-3938)

Intenzív tréning civileknek a kapcsolat-
építésről, partnerségről és bizalomról a 

proHáló hálózat hazai gyakorlati 
tapasztalatai alapján.

A képzés végigkíséri a résztvevőket a kö-
zösségektől a hatékonyan működő hálózati 
együttműködésig vezető úton, rámutatva a 
kapcsolódások különböző szintjein várha-
tó - mind belső, mind külső - buktatókra, 

egyúttal megoldást kínál az értékek mentén 
szerveződő civil hálózatok létrehozásának, 

és működtetésének problémáira.

A képzés moduljai:
1. A hálózatfejlesztés alapjai 16 óra
�. Közösségfejlesztés �4 óra
3. Közösségi lélekvédelem 16 óra
4. Non-profit menedzsment 16 óra
�. A hálózatfejlesztés gyakorlata 3� óra

A képzés megvalósításának terve:
• �×3 napos intenzív tréning 48 órában
• �6 óra otthoni (saját szervezetnél el-

töltött és általa igazolt) gyakorlat
• képzés elvégzésnek feltétele, a tanul-

tak elsajátítását saját gyakorlaton, 
példán bemutató dolgozat elkészí-
tése (rövid írásos dokumentumban 
kérjük bemutatni, hogyan alkalmaz-
ná a résztvevő a tanultakat saját szer-
vezetének munkájában)

A képzést sikeresen elvégzők „Civil há-
lózat fejlesztő” elnevezésű tanúsítványt 
kapnak.

Váradi Zsuzsanna
a Képzési munkacsoport vezetője

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
Nyíregyháza

No lássunk egy hálózatot!

H á l ó z a t -  é s  p a r t n e r s é g é p í t é s
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Két dolgot szeretnék előrebocsájtani: az 
első az, hogy én a civil szervezetek há-
lózatairól szeretnék beszélni – legyenek 
azok ágazati vagy éppen területi alapon 
szerveződőek. Sokszor az együttműködés 
és hálózatok fogalmait szinonímaként 
használják, de számomra vannak apró, 
de fontos különbségek. Véleményem sze-
rint a hálózatnak négy fontos ismérve 
van, amelyeknek egyszerre kell teljesül-
niük: 1) a hálózatban résztvevők egy jól 
definiált közös célt tűznek ki maguk elé, 
amelynek elérését közös vállalkozásnak 
tekintik; �) a hálózatban való részvétel 
autonóm egységek (szervezetek) önálló 
döntésén alapul, s a hálózatban egyen-
rangú tagokként vesznek részt; 3) a közös 
cél elérése a hálózati tagok aktív részvé-
telén keresztül valósul meg; 4) idővel a 
közös munka során közös értékek, mun-
kamódszerek, tevékenységek és egyfajta 
közös tudás alakul ki, amelyet összefog-
lalóan nevezhetünk közös identitásnak 
is. Véleményem szerint vannak olyan jól 
funkcionáló együttműködések, amelyek-
nek nem célja, hogy minden ismérvnek 
eleget tegyen (pl. az együttműködésben 
részt vevő szervezetek között alá- és fö-
lérendeltségi viszony van, a célokat nem 
közösen határozták meg stb., vagy nincs 
lehetőség arra, hogy közös munkamód-
szerek, tevékenységek alakuljanak ki), 
s ezért szigorúan véve nem is nevezném 
őket hálózatoknak.

Második megjegyzésem, hogy szemé-
lyes tapasztalataimat szeretném Önökkel 
megosztani, amelyeket az elmúlt évti-
zedben szereztem, amikor is egészen kü-
lönböző szerepekben (adományozóként, 
külső munkatársként, trénerként, értéke-
lőként) volt lehetőségem együttdolgozni 
hazai hálózatokkal. Tehát nem ígérhetek 
egy kutatásokon alapuló, mindent felöle-

lő képet Önöknek, inkább egy szubjektív, 
néha kissé provokatív vázlattal szeretnék 
előállni, abban a reményben, hogy ez se-
gíthet azoknak, akiket érdekelnek a háló-
zatok.

Mondandómat úgy foglalnám röviden 
össze, hogy az elmúlt évtized óriási vál-
tozást hozott a civil hálózatok területén: 
az ezredfordulón egy óriási mennyiségi 
növekedésnek lehettünk tanúi, amikor is 
civil szervezetek hálózatai nagy számban 
jöttek létre, ezt követte egy lendületvesz-
tés, a „csendes kiábrándulás” kora (�00�-
�008), s most – felocsúdva a hálózatokkal 
kapcsolatos negatív tapasztalatokból – a 
civil szervezetek azt keresik, hogy mi-
képp léphetnének előre a hálózatépítés 
területén. Ezeket a gondolatokat fogom 
kibontani az előadásomban.

A mennyiségi növekedés évei

Úgy érzem, hogy az 1990-es évek végé-
re tehető az a változás, amely elindította 
a hálózatok számának növekedését. En-
nek három okát látom:

- A szervezetek együttműködési hajlama 
megnövekedett: egyrészt belátták az 
egyes szervezetek korlátait, másrészt 
maguk előtt látták annak a néhány jól 
működő hálózat eredményeit, s telje-
sen természetesen maguk is hasonló 
eredményeket szerettek volna elérni. 

 Nevezhetjük ezt a szektoron belüli 
oknak, s ezen kívül volt még két másik, 
szektoron kívüli ok is:

- A politika és a közigazgatás teréről egy-
re markánsabban jelentekezett az az 
igény, hogy ne egyes szervezetek-
kel, hanem szervezetek szervezett 

csoportjával kelljen foglalkoznia: 
ekkor jelent meg a „Mr. Civil” fogal-
ma, hogy legyen egy képviselője a 
szektornak. Erős nyomás neheze-
dett a szektorra, hogy legyenek olyan 
– valamilyen hiteles rendszer alapján 
kiválaszott – szervezetek, amelyek 
szervezetek nagyobb csoportját kép-
viselhetik. Ekkorra tehető a városi, 
területi civil együttműködések, háló-
zatok kialakulása is, amelynek fontos 
motorjai az önkormányzatok voltak 
azzal, hogy különböző előnyöket kí-
náltak az együtt fellépő civileknek 
(beleszólás a városi civil stratégia ki-
alakításába stb.).

- Az adományozók támogatási kritériu-
mai között egyre gyakrabban jelent 
meg az, hogy a hálózatban működő 
szervezetek előnyt élveznek az elbí-
rálásnál, sőt voltak olyanok is, ame-
lyek kimondottan csak hálózatokat 
támogattak.

Ezeknek a hatásoknak együttes ere-
dője az lett, hálózatok tucattjai jötek lét-
re szinte hónapok alatt. Volt idő, amikor 
nem lehetett olyan civil szervezettel talál-
kozni, amelyik ne lett volna legalább 3-4 
hálózat büszke tagja. Ezt segítendő jelen-
tek meg a hálózatok kialakulását támoga-
tó tréningprogramok. Ezek azt vállalták, 
hogy két-három alkalmas képzésen, pár 
hónap alatt bárhol, bármilyen civil szer-
vezeti csoportból hálózatot alkotnak. 

A „csendes kiábrándulás” 
korszaka

Én úgy emlékszem, hogy �003-�004 kö-
rül lehetett hallani az első halk hangokat, 
a civil szektorban dolgozók közötti infor-
mális beszélgetések során, hogy számos 
hálózattal baj van: egyesek „csak papíron 

A Regionális Civil Központ Alapítvány 2010. május 20-án 
Miskolcon rendezte meg a „Civil Hálózatok“ konferenci-
át, melynek célja, hogy erősítse a civil szervezeti együtt-
működéseken keresztül a társadalmi összetartást Észak- 
Magyarországon, láthatóvá tegye a hálózatok működését 
a régió civil szervezetei számára, lehetőséget biztosítva 
további hosszú távú együttműködések megalapozására és 
kialakítására a társadalmi részvétel erősítése érdekében.
A konferencián hatékonyan működő, elismert civil há-

lózatok és együttműködések közül mutatkozott be há-
rom területi és három ágazati elven létrejött hálózat, 
így a résztvevők a  szerveződések  bemutatásán keresz-
tül általános képet kaphattak a hálózati összefogás for-
máiról és a benne rejlő lehetőségekről.
A konferencia nyitó előadását Scsaurszki Tamás tartot-
ta, aki a civil hálózatok fejlődését mutatta be Magyar-
országon.
A rendezvényt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.

Civil szervezetek hálózatainak fejlődése 
Magyarországon az elmúlt évtizedben

– szubjektív áttekintés –

1� A Civil hálózatok Magyarországon című Miskolcon megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. A Civil hálózatok Magyarországon című Miskolcon megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.

H á l ó z a t -  é s  p a r t n e r s é g é p í t é s
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léteznek”, mások pedig komoly belső kér-
désekkel küzdenek.

Azért nevezem ezt a korszakot a „csen-
des kiábrándulás” idejének, mert nyíltan, 
a nagyközönség előtt senki nem mond-
ta ki a negatív tapasztalatokat. Senki 
nem fogalmazta meg olyan világosan, 
hogy baj van a hálózatokkal, mint So-
ros György, amikor saját intézményeivel 
kapcsolatba kijelentette, hogy „Networ-
king is not working”, azaz a hálózati mű-
ködés nem működik. Mintha azt a nagy 
energiát, amit a szervezetek a közös 
munkába fektettek, szép lassan, csende-
sen, átirányították volna saját tevékeny-
ségükre – anélkül, hogy kiléptek volna a 
megalapított hálózatokból. Ezzel nem azt 
akarom modani, hogy nem voltak ebben 
az időszakban is jól működő hálózatok, 
hanem azt kívánom hangsúlyozni, hogy 
az általános hangulatot nem a hálózatok 
iránti bizalom, hanem a kiábrándultság 
határozta meg.

Magamnak ezeket a hálózatokat „üres 
kastélyoknak” neveztem el: kívülről na-
gyon szépek és vonzóak voltak, papíron 
rendelkeztek a hálózatok minden ismér-
vével, szinte invitálták a szervezeteket, 
hogy lépjenek be a kastélyba és vegyenek 
részt az ott folyó életben – élvezzék és 
alakítsák azt. De amint az ember belé-
pett ezekbe a kastélyokba, kiderült, hogy 
a csodaszép külső mögött szinte nincs 
senki és semmi: alig-alig lehet a hálózat-
ban aktív szervezetet találni, a közös cé-
lok már nem aktuálisak, de nincs energia 
azok újragondolására, a közös programok 
pedig csak annak a szervezetnek fonto-
sak, amleyek arra pályázati pénzt kaptak.

Természetesen a kép nem volt ennyi-
re fekete-fehér, azaz voltak olyan háló-
zatok, amelyek nagyon szépen indultak, 
szép eredményeket értek el, de 3-4 éves 
működés után komoly kihívásokkal talál-
tak magukat szemben, s ahelyett, hogy 
„üres kastélyokká” váltak volna, lelkiis-
meretesen keresték a megoldásokat és a 
továbblépés lehetőségeit. Többek között 
nekik, az ő erőfeszítéseiknek is köszön-
hető, hogy a szektor átlendült a holtpon-
ton és ismét nővekszik a hálózatok iránti 
érdeklődés.

A tudatos fejlesztés évei

Úgy érzem, hogy itt tartunk �010-ben:  
egyre több szervezet közelezi el magát 
a hálózati működés mellett és a tagok 
megpróbálják az eddigi tapasztalatokat 
felhasználva, tudatosan fejleszteni saját 
hálózataikat.

Ezen szervezetek erőfeszítéseinek si-
keréhez szeretnék hozzájárulni azzal, 
hogy az előadás végén néhány olyan kér-
dést vázolok fel, amelyek kevés figyelmet 
kaptak az elmúlt � évben, de tapasztala-
taim szerint nagyon fontosak. Megkoc-
káztatom, ha többet foglalkoztunk volna 
velük, nem ábrándultunk volna ki a háló-
zatokból. 

1. Honnan jön az ötlet, az igény a 
hálózat megalakítására? A háló-
zat leendő tagjai a kezdeményezők, 
mert úgy gondolják, hogy saját cél-
jaikat jobban meg tudják valósítani 
egy hálózaton keresztül? Vagy pe-
dig egy olyan külső szereplő a kez-
deményező, aki nem lesz benne a 
hálózatban, de előnyére válik a há-
lózat léte, s a hálózatban résztve-
vőknek bizonyos kedvezményeket 
tud nyújtani? Én úgy tapasztaltam, 
hogy ha a hálózat tagjai a kezde-
ményezők, ők a hálózatalakítás fő 
motorjai, akkor sokkal nagyobb az 
esély egy, a tagok szempontjait és 
célkitűzéseit szolgáló, hosszú távon 
eredményes munkát végző hálózat 
kialakítására. Ellenkező esetben, 
azaz ha a hálózatalakítás „kivűlről” 
jövő elvárás, vagy ahhoz bizonyos 
kedvezmények kapcsolódnak, sok-
szor előfordul, hogy az elvárás és a 
kedvezmények megszűnésével a há-
lózati tagok elbizonytalanodnak és 
a hálózat kiüresedik.

�. Van-e elegendő bizalom a hálóza-
ti tagokban egymás iránt? Tapasz-
talatom szerint az alakuló hálózatok 
sok időt töltenek el céljaik, működé-
si szabályzatuk és egyéb írásban is 
rögzített szabályok megalkotásával, 
viszont nagyon kevés figyelmet szen-
telnek arra, hogy a tagok jól meg-
ismerjék egymást és kialakuljon kö-
zöttük egy nagy fokú bizalom. Pedig 
a tagok közötti bizalom az alapja a 
hálózatnak.

 A bizalomépítés és egymás alapos 
megismerése sokszor unalmasnak 
tűnő, ugyanakkor nagyon fontos 
folyamat. Igen nagy szükség van 
a tagok kreatívitására, türelmére 
és kitartására, de számos jó példa 
van arra, hogy miképp lehet ezt a 
folyamatot érdekessé, izgalmassá 
és hasznossá tenni: például azzal, 
hogy az első találkozókat más és 
más szervezet székhelyén tartják, 
a közös találkozókra mindenkit ér-
deklő rövid előadásokat is szervez-
nek, vagy éppen közös szabadidős 
programot alkotnak.

3. Felkészültek-e a hálózati műkö-
dés sajátosságaira? A hálózati mű-
ködésnek számtalan sajátossága van. 
Most csak két olyan dolgot emelnék 
ki, amelyek főleg a hálózatépítés fo-
lyamatának elején jelentkeznek és a 
tagoknak érdemes felkészülniük rá:

• Véleményem szerint a hálózatépítés 
egy hosszú folyamat, amely első ko-
moly eredményeit sokszor csak 1-� 
év után hozza meg. Ugyanakkor nagy 
szükség van arra, hogy a tagoknak 
már az elején legyen sikerélményük, 
már a folyamat elején be lehessen szá-
molni a közös munka eredményeiről. 
Ezért nagyon fontos, hogy a folyamat 
elején rövid távon, reálisan elérhető 
célokat tűzzenek ki a tagok. Ilyenek 
lehetnek pl. a közös rendezvények, 
vagy egy tevékenységi naptár össze-
állítása, amelyből a tagok értesülhet-
nek egymás fontosabb eseményeiről.

• A hálózatok fejlődése sokszor „pul-
záló-ciklikus“, ami alatt azt értem, 
hogy aktív, sikerekben gazdag perio-
dusokat sokszor megtorpanások kö-
vetnek, amelyeket a tagság aktivitá-
sának visszaesése, komoly kihívások, 
akár az elért eredményekben történő 
visszalépések is jellemezhetik. Ez tel-
jesen természetes, s fontos ezekre 
előre felkészülni. Szinte mindig elő-
fordul, hogy a kezdeti időszak vezetői 
egy idő után „elfáradnak“. Ha a háló-
zat tudatosan törekszik arra, hogy 
több vezetésre képes tagszervezete 
legyen, akkor az elfáradt vezetők át-
adhatják a stafétabotot másoknak. A 
hálóztai működésre vonatkozó rend-
szeres reflexió előrejelezhet egy-egy 
komolyabb kihívást vagy nehezebb 
periódust, hogy azokra a hálózat idő-
ben felkészülhessen. De talán az sem 
az ördögtől való, ha egy-két hónap 
szünetet tartanak a hálózati műkö-
désben akkor, ha a tagok úgy érzik, 
hogy elszállt a hajtóerő a közös mun-
kából. Egy ilyen szünet jól jöhet min-
den tagnak, hogy felmérje: akarja-e 
folytatni, s ha igen, akkor hogyan.

4. Készek-e a hálózati tagok, van-e 
elegendő energiájuk, elkötele-
zettségük a hálózat tudatos fej-
lesztésére? Számtalan esetben ta-
pasztaltam, hogy a hálózati tagok 
szinte minden energiájukat a közös 
munkára, a közös projektekre for-
dítják, s alig-alig marad idő és ener-
gia, hogy magával a hálózattal is 
foglalkozzanak. Pedig a hálózat az 
az eszköz, ami lehetővé teszi a kö-
zös munkát, a közös sikereket. Talán 
hasonlítható egy autóhoz, amely fo-
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lyamatos karbantartást igényel, s i-
dőről-időre komoly nagyjavításokat 
kell rajta elvégeznünk, hogy ne egy 
fontos úton robbanjon le.

 Ezért nagyon fontos, hogy a hálózati 
tagok rendszeresen fordítsanak ele-
gendő időt annak megvizsgálására, 
hogy hogyan működik a hálózatuk. 
Aktívak-e tagok? Mennyire napra-
készek és egyértelműek a hálózati 
célok? Van-e olyan konfliktus, amely 
veszélyezteti a tagok közötti bizal-
mat, együttműködést? A kérdéseket 
sorolhatnám. A rendszeres reflexiót 
nagyban segítheti, ha a hálózat doku-
mentálja működését, az elért eredmé-
nyeket, a felmerülő problémákat, s a 
megoldási lehetőségeket. Ezek lehet-
nek az alapjai a tudatos hálózatfejlesz-
tésnek s segíthetnek elkerülni a tűz-
oltásszerű, ad-hoc válaszokat azokra a 
kihívásokra, amelyek minden hálózat 
életében természetesen jelentkeznek.

�. Szükségük van-e külső segítőkre 
a hálózat működésének és fejlődé-
sének biztosításához? Tapasztala-
tom szerint minden hálózat rendelke-
zik azzal a tudással, amely szükséges 
a hálózatuk folyamatos fejlődéséhez. 
Ebbe beleértem azt a tudást is, amely 
ahhoz szükséges, hogy a tagok fel-
ismerjék: egy olyan pillanat jött el a 
hálózat életében, amikor egy külső 

személy hasznos szolgálatot tehet. 
Ilyen pillanat lehet az például, amikor 
a hálózat érzi, hogy az addigi módon 
már nem tudja végezni munkáját s a 
változtatáshoz jól jönne a külső segít-
ség. Ha külső személyhez fordulnak, 
fontosnak tartom, hogy olyan embert 
keressenek, akinek gyakorlati tapasz-
talata van a hálózatépítésben, s képes 
az adott hálózatra megfelelő, testre-
szabott segítséget nyújtani. 

Az imént felvázolt kihívások sikeres 
megoldására talán az a legjobb módszer, ha 
a hálózati tagok jól ismerik más hálózatok 
működését és őszíntén, elmélyedve tudnak 
közös sikereikról és problémáikról beszélni. 
Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező 
előadásokban és azt követő beszélgetés-
ben számtalan olyan kérdés kerül terítékre, 
amelyből mindannyian csak tanulhatunk.

Scsaurszki Tamás

A konferencia programja:
9:00 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:10 Köszöntő  
Ginovszkyné Szendrák Dóra-ügyvezető, RECIK Alapítvány

10:10 – 10:40 Nyitó előadás 
Civil Hálózatok fejlődése Magyarországon – Scsaurszki Tamás, non-profit szakértő

Területi alapon szerveződő civil együttműködések bemutatkozása

10:40 – 10:�0 Heves Megyei Civil Kerekasztal  
Bárdos Ferenc – elnök, Életfa Környezetvédő Szövetség

10:�0 – 11:00 Salgótarjáni Civil Kerekasztal  
Dr. Diósiné Taracsák Judit-elnök, Salgótarjáni Civil Kerekasztal

11:00-11:10 TESZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetségének bemutatása 
Suta Éva -elnök, TESZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége

Ágazati szerveződésű civil együttműködések bemutatása

11:10-11:�0 proHáló Hálózat bemutatása 
Váradi Zsuzsanna-ügyvezető igazgató, Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

11:�0-11:30 Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének regionális stratégiája 
Dr. Bényei Andrásné ügyvezető

11:30-11:40 KÖTHÁLÓ bemutatása 
F. Nagy Zsuzsanna-elnök

11:40-1�:00 Kávészünet

1�:00-13:30 Pódiumbeszélgetés a bemutatkozott hálózatok képviselőivel   
A beszélgetést vezeti: Dr. Szabó-Tóth Kinga tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
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�010. A proHáló 2010. II. félévi esemény- és tervezőnaptára

Július Augusztus Szeptember

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

31 kedd

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 szerda

2 csütörtök

3 péntek

4 szombat

5 vasárnap

6 hétfő

7 kedd

8 szerda

9 csütörtök

10 péntek

11 szombat

12 vasárnap

13 hétfő

14 kedd

15 szerda

16 csütörtök

17 péntek

18 szombat

19 vasárnap

20 hétfő

21 kedd

22 szerda

23 csütörtök

24 péntek

25 szombat

26 vasárnap

27 hétfő

28 kedd

29 szerda

30 csütörtök

Helyi fejlesztési mun-
kacsoport találkozó – 

Békéscsaba

Tanulmányút – 
Erdély



Naptár

�010.A proHáló 2010. II. félévi esemény- és tervezőnaptára

Október November December

1 péntek

2 szombat

3 vasárnap

4 hétfő

5 kedd

6 szerda

7 csütörtök

8 péntek

9 szombat

10 vasárnap

11 hétfő

12 kedd

13 szerda

14 csütörtök

15 péntek

16 szombat

17 vasárnap

18 hétfő

19 kedd

20 szerda

21 csütörtök

22 péntek

23 szombat

24 vasárnap

25 hétfő

26 kedd

27 szerda

28 csütörtök

29 péntek

30 szombat

31 vasárnap

1 hétfő

2 kedd

3 szerda

4 csütörtök

5 péntek

6 szombat

7 vasárnap

8 hétfő

9 kedd

10 szerda

11 csütörtök

12 péntek

13 szombat

14 vasárnap

15 hétfő

16 kedd

17 szerda

18 csütörtök

19 péntek

20 szombat

21 vasárnap

22 hétfő

23 kedd

24 szerda

25 csütörtök

26 péntek

27 szombat

28 vasárnap

29 hétfő

30 kedd

1 szerda

2 csütörtök

3 péntek

4 szombat

5 vasárnap

6 hétfő

7 kedd

8 szerda

9 csütörtök

10 péntek

11 szombat

12 vasárnap

13 hétfő

14 kedd

15 szerda

16 csütörtök

17 péntek

18 szombat

19 vasárnap

20 hétfő

21 kedd

22 szerda

23 csütörtök

24 péntek

25 szombat

26 vasárnap

27 hétfő

28 kedd

29 szerda

30 csütörtök

31 péntek

Hálózati Találkozó – 
Debrecen

„Fókuszban a civil szervezet-
fejlesztés” műhelymunka 

– Budapest
Stratégiai tervezés – Budapest

„Fókuszban a civil szervezetfejlesztés” 
konferencia – Miskolc, Székesfehérvár

„Fókuszban a civil szervezetfejlesztés” 
konferencia – Debrecen, Pécs

„Fókuszban a civil szervezetfejlesztés” 
konferencia – Békéscsaba
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Az Életfa Környezetvédő Szövetség és a 
proHáló Hálózat �010. április �3-�4-én 
Egerhez közel, a Bükk kapujában talál-
ható Felsőtárkányban kétnapos nem-
zetközi konferenciát rendezett. A konfe-
rencia megrendezésében közreműködő 
és együttműködő partnereink voltak a 
Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózat, 
a Civitas Alapítvány és ERMACISZA Er-
délyből, az ECNL Európai Nonprofit Jogi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft, a Ha-
táron Átnyúló Kezdeményezések Közép 
Európai Segítő Szolgálata és a Közösség-
fejlesztők Egyesülete Budapestről,  az Al-
földi Civilekért Alapítvány Kecskemétről, 
a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövet-
sége Székesfehérvárról, az Első Nyírsé-
gi Fejlesztési Társaság Nyíregyházáról, a 
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány Debrecenből, a Közösségfej-
lesztők Békés Megyei Egyesülete Békés-
csabáról, a Mozgáskorlátozottak Egymást 
Segítők Egyesülete Salgótarjánból, a Ne-
velők Háza Egyesület Pécsről, a Regioná-
lis Civil Központ Alapítvány Miskolcról, 
a United Way-Vértes Vidéke Alapítvány 
Tatabányáról, a Veszprém Megyei Civil 
Hálózatért Közhasznú Egyesület Veszp-
rémből, valamint a Zalai Civil Életért 
Közhasznú Egyesület Zalaegerszegről.

A széleskörű összefogással megvalósí-
tott program során Ocskay Gyulától a Ha-
táron Átnyúló Kezdeményezések Közép 
Európai Segítő Szolgálatának főtitkárától 
képet kaphattunk egy olyan tíz irodából 
álló szolgáltató hálózat kialakításáról 
az Ister-Granum EGTC tagtelepülésein, 
amely jelentősen elősegíti a határhoz 
közeli térségek civil szervezeteinek köz-
érdekű együttműködését. Az irodák a 
környékbeli civil szervezeteknek segítsé-
get nyújtanak adminisztrációs, pályázat-
készítési, jogi, gazdálkodási témákban, 
az egy illetve két százalékos kampányté-
mákban, és képzéseket, tanulmányutakat 
szerveznek.

A Dél-Szlovákiai Információs Hálózat 
képviselője Farsang István, bemutatta a 
hálózat sikeres projektjeit (E-Nonprofit 
Learning, Start program, Történelmi gyü-
mölcsfajták megőrzése, nonprofit 1×1).

Csáki Rozália a Civitas Alapítvány 
projekt koordinátora előadást tartott a 
szervezet civil szervezeteket segítő tevé-
kenységét és tájékoztatást adott a „Ha-
gyományaink gyümölcsei” programról 
melynek fő célkitűzése a hagyományos 
gyümölcsfajták megmentése, ezek ter-

mesztésének ösztönzése és a helyben 
történő feldolgozás által a hagyományos 
gazdálkodás jövedelmezővé tétele. Ismer-
tette az alapítvány oktatási tevékenysé-
gét, melynek keretén belül gazdákat ké-
peznek ki a gyümölcsösök kezelésének, 
a gyümölcsbegyűjtés és közösségi kom-
munikáció témákban. Az alapítványnál 
pályázati lehetőségekről, a pályázás 
módjáról, egy vállalkozás indításáról és 
még adminisztratív kérdésekről is infor-
málódhatnak a termelők.

A Civil Fórum lap főszerkesztőjeként 
elmondta, hogy a kiadvány nemcsak tá-
jékoztat, hanem szakmai ismeretet nyújt, 
dokumentál, gondolkodásra serkent, cse-
lekvésre ösztönző jó példákat mutat be, lá-
tókört tágít, és tájékozottabbá teszi a civil 
szektor történései iránt érdeklődőket.

A következő kérdéskörökkel foglalkoz-
tak kiemelten �009-ben: Civil szféra a 
végeken, Hálózatépítés a civil szférában, 
Egyház és/mint civil szféra, Információs 
technika a civil világban. (Az előadás váz-
lata megtalálható a 1�2. oldalon.)

Tóth Andrea Judit program menedzser 
az ECNL Európai Nonprofit Jogi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft. Képviseletében 
az Európai szintű civil szerveződések, há-
lózatok tevékenységéről adott átfogó is-
mereteket. Szervezettípus és szakmai te-
rületek, ügyek alapján létrejött hálózatok 
tevékenységét mutatta be (EFC, CEDAG, 
CONCORD, Social Platform, European 
Women’s Lobby, European Youth Forum, 
Green 10 Civil Society Contact Group, 
Act4Europe, Critical Mass, Transparency 
International). Három szervezet céljait, 
felépítését, tevékenységét részletesen is-
mertette (CONCORD, ICFO,BCSDN). Tá-
jékoztatást adott a hálózatok finanszíro-
zási lehetőségeiről is.

Vercseg Ilona a Közösségfejlesztők 
Egyesületének tiszteletbeli elnöke a Kö-
zép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat 
szerveződéséről és munkájáról tartott 
előadást.

A hálózat �000-ben alakult a szabad-
dá vált közép-kelet európai országokban 
létrejött közösségszervező szervezetek-
ből (centers for community organizing); 
a demokrácia és civil társadalom fejlesz-
tésével foglalkozó civil szervezetekből; a 
civil részvétellel foglalkozó kutatási szer-
vezetekből; valamint közösségfejlesztő és 
vidékfejlesztési szervezetekből. A hálózat 
tagországai: Albánia, Bosznia-Hercegovi-
na, Belorusszia, Bulgária, Cseh Köztár-

saság, Észtország, Grúzia, Horvátország, 
Lengyelország, Magyarország, Oroszor-
szág, Örményország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. A háló-
zat célja a szabad állampolgári részvétel 
gyakorlatának elősegítése, a tapasztala-
tok megosztása, egymás megerősítése, 
az egymástól tanulás és annak a meg-
győződésnek a folyamatos fenntartása 
és kommunikálása, hogy az állampolgári 
részvétel az egyik legfontosabb ügy az 
új demokráciák életében. A hálózat tevé-
kenységét jól reprezentálja, hogy minden 
év szeptemberének végén megszervezi 
nagyszabású, a tagországokra kiterjedő 
akcióját az Állampolgári Részvétel Hetét. 
(Az előadás szerkesztett változata elolvas-
ható a 1�4-1�5. oldalon.)

A sokrétű információt adó előadások 
után a résztvevők kérdéseket tettek fel a 
témák alaposabb megismerése érdekében 
és véleményt cseréltek az együttműködé-
si lehetőségekről. Szombaton a konferen-
cia zárásakor levonhattuk azt a következ-
tetést, hogy a konferencia célkitűzéseit 
sikerült elérni. A proHáló tagszervezetei 
és a meghívott civil együttműködések 
képviselői – hálózati együttműködéssel 
kapcsolatos ismeretbővítés egyik fontos 
állomásaként – a konferencia megren-
dezésével létrehozott szakmai tapasz-
talatcsere útján képet kaptak az európai 
nemzetközi hálózatok tevékenységéről. 
A hálózati együttműködés eredményei-
nek elemző bemutatása hozzájárult a ci-
vil szolgáltató tevékenység nemzetközi 
eredményeinek megismeréséhez. Együtt-
működő és közreműködő partnereinkkel 
alkotó eszmecserét folytatunk a további 
eredményes tevékenység megalapozása 
érdekében, valamint tájékoztatást ad-
tunk részükre a proHáló Hálózat nemzet-
közi tevékenységéről is.

Bárdos Ferenc
Életfa Környezetvédő Szövetség 

Eger

Milyen tevékenységét folytatnak a külföldi hálózatok?
H á l ó z a t -  é s  p a r t n e r s é g é p í t é s
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A hálózat �000-ben alakult a szabad-
dá vált közép-kelet európai országokban 
létrejött közösségszervező szervezetek-
ből (centers for community organizing); 
a demokrácia és civil társadalom fejlesz-
tésével foglalkozó civil szervezetekből; a 
civil részvétellel foglalkozó kutatási szer-
vezetekből; valamint közösségfejlesztő és 
vidékfejlesztési szervezetekből. 

A hálózat tagországai: Albánia, Bosz-
nia-Hercegovina, Belorusszia, Bulgária, 
Cseh Köztársaság, Észtország, Grúzia, 
Horvátország, Lengyelország, Magyar-
ország, Oroszország, Örményország, Ro-
mánia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és 
Ukrajna.

A szervezetek felsorolását ld. a hon-
lapon: http://ceecn.net/about-us/139.
html

A hálózat célja a szabad állampolgá-
ri részvétel gyakorlatának elősegítése, a 
tapasztalatok megosztása, egymás meg-
erősítése, az egymástól tanulás és annak 
a meggyőződésnek a folyamatos fenntar-
tása és kommunikálása, hogy az állam-
polgári részvétel az egyik legfontosabb 
ügy az új demokráciák életében. Demok-
ratikus szerkezet ugyanis csak ott marad 
fenn, s csak ott erősödik, ahol fennáll a 
szabad állampolgári részvétellel kapcso-
latos széleskörű gyakorlat és a fontossá-
ga iránt táplált hit, meggyőződés. Mindez 
még ma is új dolognak számít Közép-Ke-
let Európában.

A hálózat tagjai természetesen elté-
rő társadalmi-kulturális kontextusban 
dolgoznak, s ez nem csak tág vonatkoz-
tatási keretet biztosít tagjai számára, de 
sokszínű megközelítést is tesz lehetővé 
– minden találkozásunkkor átéljük, hogy 
érdemes egymásra figyelni és tanulni egy-
mástól. 

A hálózat struktúrája
A Representative Team-ben (RT) min-

den országból egy tag dolgozik. Amennyi-
ben egy országból egynél több szervezet 
vesz részt a hálózatban, szervezetenként 
1-1 tagot delegálhatnak az RT-be.

Az RT évente egyszer találkozik, fő 
tevékenysége a tapasztalatcsere, az el-
képzelések megosztása, megvitatása és 

a hálózat tevékenységével kapcsolatos ja-
vaslatok felvetése és megbeszélése.

A Coordinating Team (CT) a hálózat 
választott döntéshozó testülete. Éven-
te kétszer találkozik és rendszeresen 
kommunikál egymással a hálózati ügyek 
előbbre vitele érdekében.

Tagjai: Chuck Hirt (Szlovákiában élő 
amerikai, a hálózat igazgatója); Igor Sto-
janovic, a Centers for Civic Initiatives há-
lózat igazgatója (Bosznia-Hercegovina); 
Giorgi Meskhidze, a grúz International 
Association „Civitas Georgica” alapító-
vezetője; Varga Máté, a Civil Kollégium 
Alapítvány ügyvezetője, a Közösségfej-
lesztők Egyesülete szakembere és Anna 
Karailieva, a CEE CN koordinátora. Bő-
vebben ld.: http://ceecn.net/about-us/
structure.html

A hálózat tevékenysége

A hálózat
- felhívja a közvélemény figyelmét a kö-

zép-kelet európai állampolgári kez-
deményezések potenciáljára és hatá-
sára,

- fejleszti az állampolgárok képességeit, 
növeli kapacitásait a helyi és országos 
ügyekben való hatékonyabb részvétel 
érdekében,

- támogatja az alulról építkező közössé-
gi kezdeményezéseket.

A mintegy 10 éve működő hálózat az 
első � évben főleg Representative Team 
összejöveteleket, konferenciákat és kép-
zéseket szervezett. 

Az RT ülések az információ- és tapasz-
talatcserét szolgálták. 

A konferenciák a régió állampolgá-
ri részvételével kapcsolatos kezdemé-
nyezésekre és elemzésekre helyezték 
a hangsúlyt: �000-ben Donovaly-ban, 
Szlovákiában; �003-ban Banja Lukán, 

A Közép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat 
(Central and Eastern European Citizens Network, 
CEE CN) szerveződése és munkája

H á l ó z a t -  é s  p a r t n e r s é g é p í t é s
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Laktasiban; �00�-ben Belgrádban, 
�007-ben Tallinnban. 

A képzések a demokráciáról, civil tár-
sadalomról és a részvételi, deliberatív 
módszerekről szóltak.

�00�-ben Belgrádban a hálózat úgy 
döntött, hogy e tevékenységeken túl kö-
zös, nagyszabású és egyidejű akcióba 
kezd: minden év szeptemberének végén 
megszervezi az Állampolgári Részvétel 
Hetét (ÁRH).

Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet 
európai hálózatok együttes és hangsúlyos 
megnyilatkozása annak érdekében, hogy 
az állampolgári részvétel problematikája 
erőteljesebben jelenjen meg az európai 
médiában, politikában és a civil társada-
lomban.

Olyan rendezvények sorozatából áll, 
amelyek harsányan, mindenki által érzé-
kelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb 
társadalmi környezet figyelmét a rész-
vételi demokrácia fontosságára. A prog-
ramok figyelemkeltő jellegűek, a közjó 

gyarapítását, a helyi közösségi és civil 
cselekvést helyezik a középpontba, s azt 
is bemutatják, hogy minden lehetséges. 
Helyi, megyei és országos akciók, szak-
mai és civil találkozók, médiaesemények, 
nyilvános gyűlések stb. adják össze az ál-
lampolgári részvétel hetének programját.

Magyarországon a szervezést a Kö-
zösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kol-
légium Alapítvány, a Közösségi kezde-
ményezéseket támogató szakmai hálózat 
(KÖZTÁMHÁLÓ), a Szövetség a Közös-
ségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 
és a Magyar Művelődési Intézet vállalta. 

Bővebben ld. www.arh.kozossegfejlesz-
tes.hu

Promó: http://www.youtube.com/
watch?v=Ynr8EncCheY&feature=player_
embedded 

A vélemények összehangolása és a közös 
fellépés ideje is �00�-től érlelődik, számos 
országban kezdődött céltudatos tevékeny-
ség az önkormányzatokkal való együtt-
működésben, a szakmapolitikai irányelvek 
kidolgozásában, a forrásokért való lobbi-
zásban és az európai hálózatépítésben.

Európai Párbeszéd. A Közösségfejlesz-
tők Egyesülete kezdeményezésére �008. 
május 9-én, az Európa Napon Budapes-
ten, a Dunán, az Európa-hajón találkoztak 
a Combined European Bureau for Social 
Development (11 ország vezető közös-
ségfejlesztő szervezeteit magába foglaló 
hálózat) és a CEECN tagjai és találkoztak 
országaik nálunk szolgáló diplomatáival 
és a sajtó képviselőivel. Innen Kunbá-
bonyba, a Civil Kollégium közösségi házá-
ba utaztak a két hálózat tagjai és kezdetét 
vette a bemutatkozás és az együttműkö-

dés lehetséges útjainak feltérképezése, 
mely lényegében azóta is tart.

�009 januárjában Chuck Hirt és Var-
ga Máté részt vett az INGO konferencián 
(ngo-k nemzetközi konferenciáján) Stras-
bourgban, amelyet a Council of Europe 
szervezett. Hálózatunk aktívan részt vett 
A civil részvétel a döntéshozatali folya-
matban – a jó gyakorlat kódexe c. doku-
mentum létrehozásában, ld. http://ceecn.
net/otheractivities/cooperation.html

E fontos anyag a részvétel alapelvei-
nek, szintjeinek és a döntéshozatalban 
való részvétel kifejtésével az önkormány-
zatok és a helyi közösségek demokratikus 

együttműködéséhez ad szakmai szem-
pontokat és jó példákat – rajtunk is mú-
lik, hogy mindebből mi kerül gyakorlati 
megvalósításra!

Ugyancsak európai fejlemény, hogy 
megszületett az igény az ELDW Europe-
an Local Democracy Week (Európai He-
lyi Demokrácia Hét) és az Állampolgári 
Részvétel Hete egymást erősítő együtt-
működésére. Az ELDW-t azért kezdemé-
nyezte az Európa Tanács, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők tudatosságát 
elmélyítése a helyi demokráciáról és hogy 
az állampolgárokat „emlékeztesse” Euró-
pára, a kontextusra, amiben élnek

 
A hálózat részletes tevékenységét ld. a 

CEE CN éves jelentésekben: http://ceecn.
net/about-us/annual.html

A hálózat támogatói: Charles Stewart 
Mott Foundation, Open Society Foundati-
on Szlovákiában, Bosznia-Hercegovinában, 
Horvátországban; Freedom House, German 
Marshal Fund, Swiss Agency for Cooperati-
on and Development, European Agency for 
Reconstruction, Rockefeller Brothers Fund, 
UNDP Gender Unit, valamint a szervezetek 
által mozgósított helyi források.

 
Végezetül a CEE CN hálózati munkám 

személyes motivációit szeretném feltár-
ni. A CEBSD egy magas szakmai szinten 
szervezett, öntudatos és gyakorlott há-
lózat, melyben a tagszervezetek anyagi 
és természetbeni hozzájárulással segítik 
a sikeres hálózati együttműködést (tag-
díjak, útiköltségek kifizetése és hálózati 
összejövetelek vendégül látása, stb.) 

Bizonyos, hogy a CEE CN szakmailag-
módszertanilag és szervezeti téren is so-
kat tanulhat tőlük, s ezt is teszi már 3. 
éve. Ám a CEBSD abból a dinamizáló erő-
ből meríthet új inspirációt, amely a CEE 
CN hálózatot jellemzi: az új demokráciák 
építésének történelmi lehetősége fáradsá-
got nem ismerő, lelkes és áldozatos mun-
kára ösztönöz bennünket, melynek sodra 
magával ragadja a már megállapodottabb 
struktúrákban élő és gondolkodó nyugati 
civil szakembereket.

A leglényegibb kérdés a hálózati munká-
ban is az, hogy demokratikus igyekezetein-
ket vajon befogadják-e társadalmaink, hogy 
vajon sikerül-e a demokráciát kívánatos cél-
lá tenni országainkban? Mert ez ad igazi ér-
telmet az állampolgári részvételnek.

Vercseg Ilona

A 201�0. április 23-24-én Felsőtárkányban 
rendezett „Nemzetközi civil szolgáltató 

hálózatok” konferencián elhangzott előadás 
szerkesztett változata

H á l ó z a t -  é s  p a r t n e r s é g é p í t é s
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A kétnapos találkozó első napján a proHáló Nemzetközi munka-
csoportjának tagjai mutatták be a hálózat működését és tevé-
kenységét: 

– Bárdos Ferenc (Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger) is-
mertette a hálózat felépítését, működési alapelveit és érté-
kelési rendszerét;

– Hajnal Zsolt (Nevelők Háza Egyesület – Pécs) mutatta be a 
hálózati PR-t a proHálóban;

– Kovács György (Civil Szervezetek Regionális Szövetsége 
– Székesfehérvár) mutatta be a hálózat egy modellértékű 
kistérségi tevékenységét;

ezt követően került sor a proHáló munkacsoportjainak be-
mutatására:

Hudi Zsuzsa (Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú 
Egyesület – Veszprém) a Nemzetközi munkacsoport, Kovács Ka-
milla (Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc) a Képzési 
munkacsoport, Paliczné Pelenczei Szilvia (Első Nyírségi Fejlesz-
tési Társaság – Nyíregyháza) a Helyi Fejlesztési munkacsoport 
és Varga Endre (Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú 
Egyesület – Veszprém) a Marketing munkacsoport tevékenysé-
gét ismertette.

A hivatalos programot követően Csobolya József tanár úr 
(idegen)vezetésévél mentünk át szálláshelyünkre a patinás 
Arany Páva hotelbe. Útközben végigsétáltunk Beregszász fő-
utcáján, megnéztük a város nevezetességeit, magyar emlékeit. 
Séta közben betértünk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolába is, amely az egykori Törvényszék épületében műkö-
dik. Sétánk során megállapíthattuk, hogy Beregszász belvárosa 
a monarchia hangulatát idézi, néhány a szovjet időket és épí-
tészeti stílust idéző épülettel „kiegészítve”. A városnézés után 
megvacsoráztunk, majd azt követően kötetlen beszélgetés kez-
dődött kárpátaljai vendéglátóinkkal, ahol mindannyian választ 
kaptunk kérdéseinkre, főként a magyar és az ukrajnai belpoliti-
kai viszonyok, a civil szektor helyzete, az állam/önkormányzat 

Szülőföld, ahol jól érezzük magunkat!

2010. tavaszán folytatódott a proHáló Hálózat határon 
átnyúló kapcsolatainak építése. Felvidék és Erdély után 
ezúttal Kárpátaljára látogatott a hálózat nemzetközi 
munkacsoportja április 9-10-én. 
A beregszászi találkozóra az Ukrán-Magyar Területfej-
lesztési Iroda szervezésében került sor.

és a civil szervezetek kapcsolata került szóba.

Másnap vendéglátóink bemutatkozásával folytatódott a 
program:

Homoki Szilvia, Beregdéda jegyzője, a falusi zöldturizmus 
helyi szervezője beszélt a turizmus fejlesztés nehézségeiről, az 
állami támogatás hiányáról, valamint arról, hogy Kárpátalja e 
magyarlakta településén minden idelátogató számíthat a házi-
gazdák hagyományos vendégszeretetére, aki a falusi életformát 
kívánja megismerni. Egyébként a faluból egész Kárpátalja bejár-
ható csillagtúraszerűen idegenvezető segítségével.

Házigazdánk Tarpai József, az Ukrán-Magyar Területfejlesz-
tési Iroda vezetője ismertette az iroda tevékenységét:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács a 
Kárpátaljai Megyei Tanáccsal partnerségben �003-ban indította 
el az Európai Unió Tacis programjának támogatásával a „Coope-
ration Bridge �003” (Híd az együttműködéshez 2003) című pro-
jektjét.

A projekt elkészítését a két megye gazdasági-társadalmi, ter-
mészetföldrajzi és történelmi összetartozása, a hasonló problé-
mák, és a gazdasági elmaradás ellen való küzdelem indokolta. 
Magyarország és Ukrajna időben eltérő EU-s csatlakozásából 
fakadó hatások kezelése olyan kihívást jelentett a határmenti 
térségeknek, amelynek megfelelni csak az intézményrendszer 
fejlesztésével, a gyakorlati tapasztalatok kölcsönös átadásával, 
az együttműködés ösztönzésével lehetett.

A kihívásokat, problémákat szem előtt tartva a „Cooperation 
Bridge �003” projekt „Az ukrán-magyar közös határmenti tér-
ségfejlesztési koncepció” átfogó céljának megvalósításához az 
intézményi háttér megteremtésével, partnerhálózat kiépítésé-
vel és a tudás transzfer megteremtésével nyújtott segítséget. A 
projekt keretén belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesz-
tési Ügynökség mintájára kialakításra került az Ukrán– Magyar 
Területfejlesztési Iroda. 

Az iroda céljai és feladatai: 
• Határmenti területek fejlesztésének összehangolása, 
• Határmenti együttműködések kialakítása, a meglévők erő-

sítése, 
• Az Ukrán – Magyar határmenti együttműködés intézményi 

hátterének megerősítése, 

Arany Páva Szálloda

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Mentünk, láttunk, visszamennénk
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• A területfejlesztési tudás transzfer révén az Európai Uniós 
csatlakozásból adódó előnyök kiaknázása és az abból adódó 
hátrányok leküzdése,

• Projektgenerálás,
• Határmenti együttműködést célzó projektek kidolgozása,
• Információnyújtás. 

A projekt fenntarthatósága indokolta azt, hogy a partnerek 
egy közös szervezet megalapításával folytassák tevékenységü-
ket, amely hosszú távon megteremthei az alapját a határon át-
nyúló kezdeményezések intézményi hátterének és hozzásegíti a 
határrégiót az Európai Uniós források hatékony felhasználásá-
hoz.

Szűcs László, a Beregszászi Járás Csernobil Gyerekszövetség 
vezetője elmondta, hogy azokat a gyerekeket képviselik, akik-
nek a szülei likvidátorként vettek részt az 1986-os csernobili ka-
tasztrófa után az erőmű megtisztításában (Szűcs Lászlót 1986. 
decemberében tartalékos tisztként vezényelték a zónába). A 
gyerekek 18 éves korukig kapnak segélyt, amennyiben bizonyí-
tani tudják, hogy a csernobili katasztrófa miatt sérültek. Jelen-
leg 1�� sérült gyerekkel állnak kapcsolatban, közülük mindösz-
sze egy kapta meg e státuszt. A válság miatt az utóbbi két évben 
minden támogatást megvontak az érintettektől.

Rendezvényeik:
− Április ��-�6. a Csernobili katasztrófa évfordulója, melyhez 

kapcsolódik egy rajzpályázat, melynek eredményhirdetése-

Az Iroda fontosabb projektjei: 

Projekt Dátum Támogató Fő pályázó
„Fenntartható turizmusfejlesztés az Európai Unió keleti határán” �00�. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI

„Ukrajnai intézmények felkészítése EU források fogadására” �007. január-március
International Visegrad 

Fund
UMTI

„Turisztikai szakemberképzés a Kárpát-medencében” �006. június-okt.óber UKKA UMTI

Turisztikai Információs Központ kialakítása Kárpátalján �00�-�006 HUSKUA �004-�006 UMTI

A határmenti turizmus fejlesztése a Kárpátok Eurorégió területén �006. EuroClip Közalapítvány UMTI

Út a sikeres Európai Uniós pályázatokig �007. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI

Projekt fejlesztési és menedzsment tréning Kárpátalján
�007. július 1. -�008. június 

30. 
Apáczai Közalapítvány UMTI

Befektetési lehetőségek feltérképezése Kárpátalján �008. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI

A román-ukrán határmenti együttműködés elősegítése Szatmár megye és 
Kárpátalja megye polgármesteri hivatalai között

�008.november -�009 június
Románia-Ukrajna Szom-

szédsági Program
Szatmár Megyei Tanács

UMTI – partner 

Természetvédelem a közigazgatás és a civil szervezetek gyakorlatában” �007. október – �008. június
HUSKUA 0�0�/��8/I/�.�/

HU
Felső-Tisza Alapítvány

UMTI – partner

Idegenvezetői képzés �008 Ungvári Nemzeti Egyetem UMTI

Területi tervezés az ukrán-magyar határmenti térség összehangolt fejlesz-
tésének érdekében

�009. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI

Térségfejlesztés határon átnyúló szolgáltatásokkal: képzések és tájékozta-
tó anyagok révén

�008-�009
Románia-Ukrajna Szom-

szédsági Program 
Szatmár Megyei Önkormányzat 

UMTI – partner

A kis és középvállalkozások menedzseri képességeinek fejlesztése a kör-
nyezetédelem területén

�008. március-augusztus
Románia-Ukrajna Szom-

szédsági Program

Vállalkozók Fóruma Egyesület 
Szatmárnémeti

UMTI – partner

Vizi – és falusi turizmus határok nélkül
�008.

HUSKUA0�01/�31/J/1.1/
HU

Falusi Turizmus Szabolcs-
Szatmár– Bereg Megyei

Szervezete
UMTI – partner

Határon átnyúló turisztikai kapcsolatok kialakítása és
fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja
megyékben

�008. 
HUSKUA 0�0�/�18/I/1.3/

HU

Szabolcs-Sz B Megyi
Fejlesztési Ügynökség

UMTI – partner

Ukrajnai civil szervezetek felkészítése a regionális fejlesztésre és határon 
átnyúló együttműködésekre szlovákiai partnerekkel

�009-�010 Norvég Alap

Fórum Információs Központ 
Kassa

UMTI – partner

Turisztikai Információs Központ kialakítása Ungváron �009 Corvinus Zrt UMTI

kor meghívják a gyerekeket, hogy megismerjék Kárpátalját
− Csernobili emlékmű állításban vettek részt Beregszászon, 

�008. december 1�-én, a likvidátorok napján
− Gyerekeket táboroztattak támogatásból Debrecenben, Eger-

ben és Zánkán

Végezetül Dants Karolina, az Ukrán-Magyar Területfejlesz-
tési Iroda munkatársa mutatta be a kárpátaljai civil életet:

Ukrajna függetlenné válása (1991) után rohamosan növeke-
dett a civilek száma.

�008-ban a 8491 szerve-
zetből 6�16 politikai szer-
vezet, nonprofit szervezet 
197�, ebből 140 szervezet-
nek van hivatalos bejegy-
zése a bíróságon. A nem 
bejegyzett szervezetek 
működnek, de nem pályáz-
hatnak. Kárpátalján csak 3 
fő kell az alakuláshoz, míg 
Magyarországon 10 fő. 
A bejegyzett szervezetek 
munkáját nehezíti a túl sok 
adminisztráció. A szerve-
zetek taglétszáma 797 804 
fő. 

Mentünk, láttunk, visszamennénk
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A szervezetek bevétel �6 60� 000 hrivnya, ebből az állami tá-
mogatás 3 8�3 000 hrivnyát tett ki, de állami támogatást a pár-
tok kapnak (1 hrivnya  kb �7 forint).

�004 és �008 között ugyan megduplázódott a civil szerveze-
tek száma, de sajnos a növekedés mögött igazán nincs tevékeny-
ség.

A civil szervezetek jellemzői:
− Sok a nemzetiségi civil szervezet (magyar, román, orosz, ru-

szin, fehérorosz, örmény)
− Ifjúsági szervezetek: A Szülőföld Alapítvány létrejöttével 

megszűntek a működési támogatások, hiába pályáznak nem 
nyernek, csak azok a szövetségek, amelyek intézményhez 
kapcsolódnak

− Szakmai egyesületek: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövet-
ség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Újságírók 
Szövetsége, Magyar Egészségügyi Dolgozók Szervezete, Ru-
szin Írók Szövetsége

− Vállalkozásfejlesztési Központok.
− Területfejlesztési Ügynökségek és Irodák,
− A környezetvédelmi szervezetek, nem nagyon működnek, 

nagyon sok Ukrajnában a szemét, sok helyen nincs megold-
va a szemét elszállítása

− Az önkormányzati szervezetek nem igazán tevékenyked-
nek, eredménytelenül működnek önkormányzati vezetés-
sel, ráadásul a politika is hatással van rájuk

A schengeni határok bénító hatására közlekedési nehézségek 
vannak, meghívó kell ahhoz, hogy Magyarországra mehessünk, 
magas az elvándorlás, nincs összefogás, tőkehiány van, mind az 
állami és alapítványi támogatás kevés, bizonytalan a gazdasági 
helyzet.

Erősségek:
−	 helyiek igénye a határok által képzett akadályok mérséklésé-

re,
−	 magas a magyarul beszélők száma, 
−	 a térség az Európai Unió bővülése kapcsán nyugati kapu-

ként funkcionál.
Mindkét fél részére érdekes és hasznos volt a kétnapos talál-

kozó és tapasztalatcsere, hazafelé megállapodtunk abban, hogy 
érdemes ezt a kapcsolatot ápolni és továbbfejleszteni. Ez már 
folytatódott is, hiszen a kárpátaljai partnereinktől két mun-
katárs is részt vett az április végén Felsőtárkányban az Életfa 
Környezetvédő Szövetség és a proHáló Hálózat megrendezett 
„Nemzetközi civil szolgáltató hálózatok” konferencián.

FÓKUSZBAN A HÁLÓZATOK – 
SZAKMAI TAPASZTALATCSERE

Kárpátalja. Beregszász
2010. április 09-10.

A konferencia résztvevői

Szervezet neve Név
Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő 
Központ

Farkas-Kordonec 
Gabriella

Beregdédai Falusi Turizmus Homoki Szilvia
Beregszászi Járási Csernobil Gyerekszö-
vetség 

Szűcs László 

CISZ Székesfehérvár Kovács György
Cserkészliliom a Keresztény Ifjúságért Jó-
tékonysági Alapítvány

Bárdos István

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Pelenczei Szilvia
Falusi Turizmus Szövetség Viski Szervezete Ötvös Ida
Falusi Turizmus Szövetség Viski Szervezete Ötvös Sándor 
Gordiusz Magyar Diákszövetség Komlósi István
Kárpátalja Völgyein és Hegyein Falusi tu-
rizmus és Agr. Fejlesztéséért 

Filep Éva

Kárpátinfo Szerkesztőség Kovács Erzsébet
KMDFKSZ Csarnovics István 
Máltai Szeretetszolgálat Beregszászi járási 
Szervezete

Makuk János

Mezőkaszonyi Falusi Vendéglátók és 
Hagyományőrzők Egyesülete

Sass Enikő

Mezőkaszonyi Falusi Vendéglátók és 
Hagyományőrzők Egyesülete

Faggyas Ágnes 

Nagydobronyi Közművelődési Egyesület Hidi Endre
NEEKA Figos Zoltán 
NEEKA Zamurjajeva Nagyezsda 
Nemzetközi Élet Egészség Környezetvé-
delmi Alapítvány NEEKA

Thegze Erzsébet

Nevelők Háza Egyesület, Pécs Hajnal Zsolt
Nieuwleusen Kárpátaljáért Jótékonysági 
Alapítvány 

Bárdos Péter

Rákóczi Szövetség Valla György
Rákóczi Szövetség Csobolya József
Regionális Civil Központ Alapítvány Kovács Kamilla
Terra Dei Alapítvány Tóth Gyula 

Tourinfo Iroda
Molnár-Paszulya 
Henrietta 

Tourinfo Iroda Tarpai Zsuzsanna
Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda Tarpai József
Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda Dancs Karolina 
Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület

Varga Endre

Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület

Hudi Zsuzsa

Végezetül álljon itt egy idézet a szakmai tapasztalatcseréről, 
amely mindannyiunkat megfogott és amely választ ad arra a 
kérdésre, hogy „civil vagy mit tehetsz?”

Ha túl kicsinek és gyengének érzed magad ahhoz, hogy ál-
maidat megvalósítsd, keresd meg azokat az embereket, akik 
ugyanarról álmodnak. A mi közös álmunk: természet közeli 
erdők, frisslevegőjű hegyek, tiszta vizű patakok, egészséges 
városok és falvak, csendes otthon. 

Hajnal Zsolt
Nevelők Háza Egyesület

Pécs
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Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság munkatársai és önkén-

tesei �010. április 1�-17. között a „Civil közösségi tér működ-
tetésének tanulmányozása Pécsett” projekt keretében szakmai 
tanulmányúton vettek részt, Pécs �010 Európa Kulturális Fő-
városában. A tanulmányutat a Nemzeti Civil Alapprogram Civil 
Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatta.

A program előzményeként – proHáló Hálózati program ke-
retében – egyesületünk egyik munkatársa részt vett egy pécsi 
projektben (Közösségi Házban közösségként), s úgy gondolta, 
ezek a tapasztalatok haszno-
sak lehetnek mások munká-
jához is.

Szerettük volna megis-
merni, hogy mit takar a be-
fogadóház, milyen szolgálta-
tásokat nyújt a „befogadott” 
szervezeteknek a Nevelők 
Háza Egyesület. További fel-
vetett kérdéseink: Hogyan 
lehet műkődtetni egy ilyen 
szintű közösségi házat, ho-
gyan történik a „befogadott 
szervezetekkel” a kapcsolat-
tartás, s a szervezetek mi-
lyen programokat bonyolí-
tanak le a Civil Közösségek 
Házában. Mind a Nevelők Háza Egyesület, mind egyesületünk 
�009-ben indította el nyertes TÁMOP �.�.3. projektjét, s a talál-
kozási alkalom jó lehetőséget teremtett a projekt-tapasztalatok 
megosztására is.

Vendéglátóink, a Nevelők Háza Egyesület munkatársai 
(Vincze Csilla, Fűri Ildikó, Hajnal Zsolt és kolléganőik) fogadtakVincze Csilla, Fűri Ildikó, Hajnal Zsolt és kolléganőik) fogadtak és kolléganőik) fogadtak 
bennünket, s megmutatták a �006. decemberében átadott, fel-
újított gyönyörű épületet, ahol az egyesület által működtetett 
Civil Közösségek Háza helyet kapott.

A szakmai programok során megismerhettük a Nevelők Háza 
egyesület főbb programjait, a Civil Közösségek Háza szolgálta-
tásait, a „Közösségi Házban közösségként”, valamint a Baranya 
megyei civil szervezetfejlesztési projekt főbb elemeit, eredmé-
nyeit, a projekt megvalósítás során felmerült problémákat és 
azok megoldási módjait.

Paliczné Pelenczei Szilvia
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

Nyíregyháza

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete és kon-
zorciumi partnerei: a Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesü-
lete, a Palóc Nők a Holnapért Egyesület és a Hibó Tamás Alapít-
vány az Egyenlő Esélyekért �009. április 01-től bonyolítja „Civil 
szervezetfejlesztés Nógrád megyében” című TÁMOP-�.�.3-as 
projektet. Az általánosnak mondható civil szervezetfejlesztési 
folyamatok mellett a régióban a partner szervezetekhez szakmai 
tanulmányutat is terveztünk, melyre �010. április 09-10-én ke-
rült sor: 4� fővel Egerben és Miskolcon voltunk, ahol �3 bevont 
civil szervezet és a konzorciumi partnerek képviselői a szakmai 
tanulmányút keretében ismerkedtek meg azzal: hogyan hajtják 

végre az Észak-ma-
gyarországi Régió-
ban a civil szervezet-
fejlesztési projektet. 

A TÁMOP-�.�.3-
as projekt megvaló-
sításában egri part-
nerünk a Kárpátok 
Alapítvány lakossági 
fóruma látogatásunk 
időpontjára esett, így 
hasznos előadásokon 

keresztül ismerkedhettünk meg néhány Heves megyében folya-
matban lévő programmal és ezen projekteket végrehajtó civil 
szervezetekkel. Először Tóth Andrea projekt menedzser ismer-
tette az egri konzorcium által tervezett programot, majd több 
sikeres programok gazdája mutatta be a helyi pályázati megva-
lósításokat és a gazdaszervezetet. Felszólalt Bodó Péter, az egri 
Kerekasztal egyik képviselője is. 

Miskolcon a Szikra Alapítvány fogja össze főpályázóként a 
konzorciumot, vezetője Papp Mónika ismertette programjuk 
sajátosságait. Ezt követően több B-A-Z és Nógrád megyei ci-
vil szervezet mutatta be tevékenységét. Ezt követően Kelemen 
László az NCA Tanácsának tagja bemutatta a Nemzeti Civil Alap 
�010 évi lehetőségeit.

A nagyon hasznos és eredményes látogatás keretében a civil 
szervezetek kapcsolati tőkéjét is tudtuk növelni, ami reménye-
ink szerint akár újabb, közös projektek generálását is eredmé-
nyezheti a régióban.

Uramecz János
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 

Egyesülete
Salgótarján




