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A proHáló tagszervezeteinek kiadványai
Civil Korzó
2005-től megjelenő, bejegyzett közösségi lap, amely a Dél-Dunántúl 3 megyéjére – Baranya, Somogy, Tolna – kiterjedően regionálissá vált. A lapot a Nevelők Háza Egyesület adja ki, évi 10
alkalommal 500 példányban.
A lap feladatának tartja a civil kezdeményezések, az Európa
Kulturális Főváros 2010 projekt aktuális helyzetének, valamint
a megye és a régió kulturális és művészeti életének bemutatását.
Aktuális pályázati felhívások közzétételével próbáljuk segíteni
a civil szervezetek munkáját. A lap olvasmányosabbá tétele érdekében bemutatjuk régiónk közéleti szereplőit: művészeket,
sportolókat, a civil szférában tevékenykedőket. Különös figyelmet fordítunk azon értékekre és létrehozóikra, akiket a média
általában nem tüntet ki az érdeklődésével.

Napraforgó
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által havonta megjelentetett információs lapot közel 400 civil szervezethez
juttatja el szervezetünk. A Napraforgót
300 megyei és 100 békéscsabai székhelyű szervezet kapja kézhez minden hónap
első felében. Az ingyenesen megjelenő lap
elektronikusan is olvasható az egyesület
honlapján, a civilek.csabanet.hu oldalon.
Terjedelme általában 8 és 16 oldalszám
között van. Fő rovatai:
1. Pályázatok (a civil szervezeteket érintő megyei és országos aktuális pályázatok rövid összefoglalása)
2. Sajtótükör (a Békés Megyei Hírlapban a civilekről megjelent cikkek közlése, illetve tallózás egyéb újságok-

Civil Hírnök

Megjelenés, gyakoriság: havonta
Tartalmi vázlat:
• A Civil Szolgáltató Központ hírei
• NCA hírek
• Országos civil hírek
• Megyei civil hírek
• Pályázatok
• Közhasznúsági jelentések vagy
1%‑os köszönetnyilvánítások
• Könyvajánló
Példányszám: 580 példány/megjelenési alkalom
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Civil Almanach 2007
Megjelenés, gyakoriság: kétévente
Tartalmi vázlat:
• Köszöntő
• Nyírségi Civilház bemutatása

ból, helyi lapokból, civil információs
lapokból)
3. Aktuális – avagy minden, ami a megyében történik, és a civileket érinti
(képzések, tanfolyamok, konzultációk, szakmai információs napok, felhívások, rendezvények, stb…)
4. Hírek (a megyei civil szervezetek által
közölt hírek, cikkek egy-egy rendezvényről, új kezdeményezésről, stb…)
Az újságban mindig aktualitásra, valamint fontossági sorrendre is törekszünk.
Igyekszünk képekkel illusztrálni egy-egy
fontosabb eseményt.
A megjelenést támogatja: Békés Megye Önkormányzata; Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi Párbeszéd
és Civil Kapcsolatok Főosztály
Kiadó: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

• Első Nyírségi Fejlesztési Társaság bemutatása
• Hasznos jogi információk
• Hasznos gazdálkodási tudnivalók
• Iratminták
• Nonprofit információs linkek
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil
szervezeti regiszter
Példányszám: 2.000 példány

Civil a Pályán

2000-től megjelenő bejegyzett nonprofit
információs hírlap, mely 2004-től 3 megyére kiterjedően regionálissá vált, így
Fejér, Komárom-Esztergom, valamint
a
Veszprém
megye
civil
szféráját érintő
információkat,
aktualitásokat
közöl az egész
civil társadalmat érintő írásokon kívül. A
lap szerkesztését a Civil
Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége és
a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület végzi. A lap kéthavonta
jelenik meg 1200 példányban.
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BEKÖSZÖNTŐ

Kunbábonytól Misefáig, Botfáig

Tisztelt olvasóink, lehet, hogy önöknek a fenti települések nevei semmit sem mondanak, sokan tán azt sem tudják, merre találhatóak, hazánk mely tájain bújnak meg a maguk szépségével, egyszerűségével.
A proHáló-nak viszont kedvesek ezek a helyek, hiszen hálózatunk fejlődésének, fejlesztésének olyan állomásai, melyek örökre mély nyomokat hagytak bennünk, az együtt töltött idő, a közös munka, s talán a
legfontosabb, az együvétartozás megélése által.
Mint minden civil szervezet és hálózat
életében, egy munkával, sikerekkel-kudarcokkal teli év lezárása fontos eseménynek számít, így nekünk is az volt. 2007
decemberében Kunbábonyban jöttünk
össze, hogy egy évzáró hálózati konferencia keretében értékeljünk, ünnepeljünk!
A hálózat tagjai itt vehették először
kezükbe a proHáló Érték első számát.
A marketing munkacsoport, köszönhetően a pécsi kollégáknak, jól időzített, közösségünknek nem lehetett volna szebb
karácsonyi ajándéka, mint az értékeinket, tevékenységeinket bemutató saját
időszaki kiadványunk.
A másik két település már az újév tevékenységéhez kapcsolódik. E két helyen
vitattuk meg a proHáló időszerű hálózatfejlesztési kérdéseit. Azt vizsgáltuk, a
tagszervezetek hogy látják egymást és a
másik munkáját a hálózaton belül. Bizonyára sokan találkoztak a belső monitoring problémáival és tudják, hogy ez nem
is olyan könnyű feladat, hiszen bármilyen
jó maga az értékelési szempontrendszer,
a szubjektív vélemények nem feltétlenül
a teljes valóságot tükrözik. Bevallom, mi
is beleizzadtunk a munkába, mert fontosA proHáló ÉRTÉK a
Charles Stewart Mott
Alapítvány támogatásával jelent meg.

pHérték

nak tartjuk hálózatunk fejlődését, nem
beszélve arról, hogy az értékelés eredményeire építeni szeretnénk a későbbiekben.
Zalaegerszegi házigazdáink itt is ünneppé varázsolták az együtt töltött napokat,
mindent megtettek, hogy hatékonyan
tudjunk dolgozni, agyunkat, testünket,
lelkünket frissen tartsuk a hazautazásig.
S hogy miért tartottam fontosnak,
hogy lapunk második számának beköszöntőjében erről beszámoljak?
Azt gondolom, a proHáló Érték olyan
tapasztalatokkal ajándékozza meg a tisztelt olvasókat, amelyek segíthetik saját

civil
szervezeteik,
hálózataik tevékenységét, előrejutását a
legkülönfélébb területeken, azzal a szerkesztők által nem
titkolt szándékkal,
hogy közben egyre
jobban megismerik a proHáló Hálózatot.
Ennek megfelelően továbbra is találkozhatnak oldalainkon állandó rovatainkkal
(Kóstoló, proAKTÍV, Nyilvánosság, Ismertté és elismertté válni, stb.), de olyan
írásokkal is, melyeket aktualitásuk, vagy
pont örökérvényűségük miatt figyelemre
érdemesnek találtunk. „A puding próbája
az evés” szokták mondani! Mint a marketing munkacsoport vezetője, bízom
benne, hogy lapunk mostani számának
elolvasása után, a következőt már úgy
fogják keresni tagszervezeteinknél, mint
bevált, egyedülálló, finom „édességet”!
Addig is forgassák lapunkat örömmel! Jó
olvasást!
Varga Endre
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Tudástár – értékek és adottságok a Proháló Hálózatban
A hálózatban folyó fejlesztési folyamat részeként a 2007-es év munkatervének fontos részét képezte a tagok tudásának és
értékeinek feltérképezése, mely munka a Tudástár projektcímet kapta.
A kezdeményezés célja a tagokban
rejlő, a hálózat számára fontos erőforrások felkutatása, mozgósítása és
hasznosításának lehetővé tétele, a
humán és infrastrukturális lehetőségek felmérése volt.
Az egyik hálózati találkozón elhangozott gondolat jegyében, miszerint „csak
annyit tudnak a tagok a hálózatból
profitálni, amennyit abba betesznek”
kértük a tagokat a tudatos, pontos, precíz válaszadásra, hogy minél alaposabban
megismerhetővé tudjuk tenni értékeinket,
kölcsönösen segítve ezzel más tagok munkáját.
Kérdéseinkkel az alábbi területekre
összpontosítunk:
- Infrastruktúra és technikai adottságok
- Szakmai munka és emberi erőforrások
- Egyéb lehetőségek
A szándékunk az volt, hogy ezzel is lehetőséget adjunk egymás tevékenységének megismerésére, meglévő tudások és
erőforrások feltérképezésére és az azonosságok illetve igények alapján az együttműködések továbbfejlődésére.
Az eredményekről:
A kérdőívek feldolgozásából kiderült,
hogy a tagszervezetek országosan összesen 900 m2 irodaterületen dolgoznak, 79
fő munkatárssal és önkéntessel. A tevékenységi területek igen széles körben változnak a közösségfejlesztéstől a környezet
és természetvédelem, nonprofit szolgáltatások, képzés, módszertan, társadalmi
összefogás szervezésén keresztül a nagycsaládok közösségének szervezésén, felnőttképzésen az érdekvédelem és szociális
tevékenységek területén keresztül , s adományozás is szerepel egy –egy tagszervezet profiljában.
9 saját újsággal vagy hírlevéllel, 14 honlappal számos képzési és tréningtematikával, kutatási gyakorlattal és több száz fős
szakértői listával rendelkezünk.
Az összegyűjtött információk egyelőre
nem nyilvánosak, a hálózat a későbbiekben dönt ezek felhasználásáról, továbbfejlesztéséről esetleg megjelentetéséről.
Tölcsér Tímea

A Hálózatfejlesztés, mint az együttműködés fejlesztésének eszköze
A proHáló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadványt jelentettünk
meg. A célunk az volt, hogy időről időre egy kicsit megálljunk és összegezzük elért eredményeinket és megosszuk tapasztalatainkat a nonprofit szervezetek széles körével.
Most arra készülünk, hogy a hálózatunk fejlesztése érdekében tett törekséseinket
mutatjuk be, amely során az információs hálózattól eljutottunk az gyüttműködési
hálózatig. Az egyes szakaszokat a munkánk elemzésével, továbbá dokumentumokkal mutatjuk be, így reméljük tanulságaink gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz.
2003-ban, amikor ezt a munkát elkezdtük, valójában ösztönösen terveztünk,
szerettük volna megtartani és megerőssíteni az addigi együttműködésünket.
Később értettük meg, hogy az elnevezésen túl, csak akkor válhatunk hálózattá, ha
ez a munka tudatos, minden tag részvételére, véleményére, cselekvő készségére és
képességére épülő folyamat lesz. A proHáló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi tevékenységükkel, a hálózati együttműködésnek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait segítse, bátorítsa, új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagítsa.
Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és formákat alakalmaztunk – erről szól
majd kiadványunk.
Groskáné Piránszki Irén

A FILM

A tatai hálózati találkozón pattant ki a prohálócskák fejéből, hogy a proHálót bemutató, népszerűsítő kis filmet kellene készíteni.
Az ötlet megszületése után a marketing munkacsoport tagjainak misefai találkozóján
ötletvihar keretében kristályosodott ki a film tematikája. Főbb szempontként merült fel
a maximum 3-4 perces időtartam, a pergős zene, a hálózat főbb értékeinek és tagszervezeteinek bemutatása. Az első próbafilm megvitatása után újból Misefán került sor az
újabb ötletekkel átdolgozott film bemutatására, amelyet a hálózati találkozón résztvevők
jónak és terjeszthetőnek minősítettek. A proHáló célja a filmmel a hálózat céljainak értékeinek megismertetése, figyelemfelhívás a hálózat munkájára.
A film a hálózat portálján a www.prohalo.hu honlapon lesz megtekinthető a jogszabályi feltételek lebonyolítása után.
Uramecz János
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Civilek, nyilvánosság és egyszázalék
Az egyszázalékos kampányok időszakában
különösen aktuális beszélni a civilek és a
nyilvánosság kapcsolatáról. A televíziók,
rádiók reklámjai között ilyenkor állandó
szereplő a társadalmi célú hirdetés, sok
alapítvány, szervezet és egyház szeretne
emlékeztetni bennünket arra, hogy milyen
jó helyen is lesznek náluk egyszázalékos
adóforintjaink. A nonprofit szervezetek és
a nyilvánosság kapcsolatának egyik legvirágzóbb időszaka a tavasz, ehhez képest az
év többi része csak uborkaszezon (hogy ez
jó-e vagy sem, itt vitatjuk).
Az egyszázalékos támogatási rendszer
sajátos mozgástörvényekkel rendelkezik.
Ha egy civil szervezet tartósan részesedni
akar e támogatási formából, netán növelni
akarja efféle bevételeit, akkor elsősorban
a lakosság/társadalom felé kell fordulnia
és hatékonyan élnie a nyilvánosság eszközeivel. Az egyszázalékos támogatáshoz
ugyanis nem elegendő az önkormányzatokkal, állami, gazdasági szereplőkkel kialakított jó viszony, hanem helyi, regionális vagy országos ismertség, elismertség,
vagyis jóféle társadalmi „beágyazottság”
szükséges.
Ezt az ismertséget – erősen általánosítva – kétféle módon lehet megszerezni;
hasznos munkával és (vagy) hatékony marketing-tevékenységgel. Egy
jó szervezetnél ezek harmonikus kapcsolatban egymás mellett léteznek („tégy jót
és beszélj róla”), de akad olyan szervezet
is ahol csak a marketing-tevékenység erős
(netán az sem, csak – finoman fogalmazva – a kapcsolati tőke építése, a bevétel
a cél), miközben valós tevékenység alig
kimutatható. Bár kevés ilyen szervezet
„működik” az országban, botrányaik sokat
rontanak a valódi civil szektor társadalmi
megítélésében.
A nonprofit szektorról alkotott össztársadalmi kép azért sem megfelelő, mert
a legtöbb jól működő, nonprofit értékeket
felmutató szervezet sajnos igen kevés erőforrást szán (szánhat) a nyilvánosság, a
társadalmi kapcsolatok ápolására („jót teszek, csak nem marad erőm beszélni róla”).
Ennek oka legfőképp a pénzhiány, de
közrejátszik a nyilvánosság értékének
alulbecslése is. Miközben a szervezetek
28 %-ának nincs pénze egyszázalékos reklámtevékenység lefolytatására, 23% gondolja úgy, hogy erre nincs szükség, vagy az
adózóknak előre kialakult véleménye van,

amely nem befolyásolható. (Civilek a médiában kutatás, HÍD a Fiatalokért Egyesület)
Így a szervezetek legfőképpen csak
nyilvános programjaik során ismerhetők
meg a társadalom számára, vagyis – a nem
hirdető szervezetek között (is) – előnyben
vannak a nagy tömegeket megmozgató
szervezetek.
Érdekes megfigyelni azt is, hogy az egyszázalékos támogatásokhoz – a várakozásokkal ellentétben – nem a helyi társadalom által jobban ismert, kisebb, vidéki
szervezetek jutnak hozzá nagyobb mértékben, hanem a fővárosi, nagy szervezetek, akik évről évre növelik „részesedésüklet” (Bíró, 2002: 27). Ez a bevétel a teljes
költségvetésük elhanyagolható részét fedezi csak, míg a vidéki szervezeteknél jelentősége lényegesen nagyobb.

kapcsolatát a szektorral, és e képzavarok
megfigyelhetők a kormányzati-közigazgatási szereplőknél is. Ez a magyarországi
demokrácia-fejlődés rögös útján sajnos
természetes jelenség, megszüntetése – rövidtávon, és később is – elsősorban a civil
szektor feladata (mivel a média és a hatalom saját kútfőből csak jóval később lépne
tovább). Itt ismét a képzés, az információk
megfelelő áramoltatása lehet a legfontosabb feladatunk, nem csak a szektor szemléletformálása, de kapcsolatépítés, „szereptisztázó” kiadványok és konferenciák
formájában, a média és a civilek, valamint
a hatalom és a civilek aktív részvételével.

Visszatérve a fő témához, a nyilvánosság fontosságát a támogatói és adományozói kultúrában nem lehet eléggé
hangsúlyozni, és az egyszázaléktól elvoAz egyszázalékos reklám-kampányokat natkozatva-általánosítva, ebben minden
figyelve több érdekes következtetés is le- civil szervezet érdekelt. Olyan fogalmak
vonható.
kapcsolódnak hozzá, mint közbizalom,
közhasznúság, őszinteség, nyíltság, kapEgyrészt a civil szervezetek maguk po- csolat, közösségvállalás.
zícióharcot vívnak a támogatásokért (piaci
versenyhelyzetben vannak), azonban viláA gazdasági életben, a fogyasztói társagosan látható a közös fellépés szükségsze- dalom delelőjén jóval túl, már megfigyelherűsége is, hiszen a lehetséges támogatási tők a harsány reklám-eszközök (a reklámösszegnek ma is csak 50-60 százaléka kerül zaj) csökkentésére irányuló törekvések, és
felajánlásra évente (Vajda-Kuti, 2000:45), előtérbe kerülnek a vállalatok közösségi
és az adózó állampolgárok maximum kapcsolatai, a cég-imázs, hangsúlyosabbá
30-40 százaléka tölti ki a nyilatkozatot válik például a környezetvédelem, a tár(2007-ben 38,1%). Vagyis a szektornak sadalmi felelősség kommunikációja, röviközös érdeke az 1%-os és adományo- den: a PR.
zási „piac” teljesítőképességének nöA politikával is elszaladt a ló mostanávelése, ehhez pedig a nonprofit szektor ban, a profi-de-üres kampányokba beleimázsának fejlesztése, a nyilvánosság el- fáradt már a választó, az ébredés pedig
érésének, tájékoztatásának hatékonyab- „üvegzsebet”, átláthatóságot, őszintesébá tétele. Ehhez a szervezeteknek straté- get hozhat (majd talán egyszer, erős civil
gia-építésre, humánerőforrás-fejlesztésre, kontroll mellett), vagyis a hatalom is a jó
szemléletváltásra is szükség van, nem csak értelemben vett nyilvánosság felé tart.
média-hirdetésekre. Fontos a támogatáMégis, hol lehet ezt a legjobban megsi rendszerek megfelelő pozicionálása, a valósítani, ha nem a valós társadalmi igéNemzeti Civil Alapprogram is rengeteg nyeken alapuló, alulról szerveződő, igazi
forintot költ egyszázalékos projektek fi- közösségeket építő civil szektorban?
nanszírozására, ezek nagy része azonban Nekünk nem kell elkendőzni terméka médiákhoz vándorol, kisebb-nagyobb összetevőket, lejárt szavatosságú húst
hirdetési kampányok formájában végezve vagy politikai csalást, a tevékenységün(bár ezek is pozitív hatást jelentenek a civil ket bátran tárhatjuk teljes egészében a
társadalom egészére nézve).
társadalom elé, és bátran profitálhatunk
belőle, nem (csak) pénzt, hanem elsősorMásrészt a média és civil szektor kap- ban társadalmi tőkét.
csolata is erősen visszás. A mai magyar
A nyilvánosságot nekünk találták ki, élújságírás – tisztelet a kivételeknek – non- jünk vele jól.
profit területen teljesen tájékozatlan,
kellő önismeret híján rosszul értelmezi
Csathó Tibor
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Kóstoló
Rovatunkban szeretnénk ízelítőt adni, mi mindent csinálnak tagszervezeteink, milyen színes a proHáló hálózat. Terveink szerint hírlapunk minden számában 3-3 szervezet mutatkozik be. A szakmai leírásokat a szervezetek tájegységeire jellemző 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 „fogyas�szák” egészséggel!

Regionális Civil Központ Alapítvány
A Regionális Civil Központ Alapítványt a civil társadalom erejének növelése és autonóm fejlődése mellett elkötelezett szociális szakemberek alapították
1998-ban az alábbi célokkal:
• A non-profit szervezetek és az önkormányzatok, valamint a non-profit szervezetek és a
gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok
erősítése, fejlesztése.
• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése. A civil szervezetek támogatása abból a célból, hogy a régióra jellemző munkanélküliség enyhítésére új
módszereket és programokat dolgozzanak ki,
működtessenek.
• Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének és foglalkoztatásának elősegítése
és kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaközvetítő tevékenység folytatása.
• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tudományos tevékenység, kutatás.
Az eltelt időszakban dinamikus fejlődésen ment
keresztül mind szolgáltatási spektrumának bővülése, mind szakterületi tevékenységeinek elmélyülése
terén.
A szervezet eddigi fennállása alatt jelentős részt
vállalt a térség munkaerő-piaci gondjainak enyhítésében, 11 Európai Unió által támogatott foglalkoztatási programot (PHARE, ROP, HEFOP) bonyolított le, aminek a haszonélvezői zömében a Mskolc
város területén és vonzáskörzetében élő hátrányos
helyzetű munkanélküliek. A szolgáltatásokban részesültek száma 5246 fő, a tartósan foglalkoztatásba helyezettek száma 1853 fő.
Az intézményesülés útjára lépve alapítványunk
2007. novemberétől az MSZ EN ISO 9001-2001.
rendszer szerint tanúsított szervezet. A bevezetett
minőségirányítási rendszer által tevékenységei és
szolgáltatásai szervezettebbé, működése átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé vált.
Fő tevékenységi területeink:
1.Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, munkaerő közvetítés, komplex munkaerőpiaci projektek működtetése
Tevékenységünk célcsoportját a hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű álláskereső emberek, alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők,
45 év felettiek, roma származásúak, GYES-ről,
GYED-ről visszatérő nők, többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családban élők alkotják. Ennek
a célcsoportnak a munkaerő-piaci reintegrációját
speciálisan személyre szabott, komplex fejlesztő
szolgáltatások biztosításával végezzük. Alkalmazott módszerek: készség és képességfelmérés, pá-

lyaorientációs teszt, kulcsképesség vizsgálat, egyéni mentorálás, személyiségfejlesztés, pszichológiai
tanácsadás és különböző fejlesztő tréningek.
2. Fejlesztési és képzési szolgáltatások
Szervezetünk akkreditált felnőttképzési intézmény. Fejlesztési munkánk irányai:
• Humán tevékenységet végző civil szervezetek
és szociális intézmények munkatársai számára
végzett OKJ-s képzések és minősített továbbképzések.
• Klienseink fejlesztése érdekében személyre
szabott tréningek.(megküzdés-technikák, álláskeresési technikák, személyiségfejlesztés,
pályaorientációs tréning stb.)
• Oktatásszervezés, oktatást kiegészítő szolgáltatások biztosítása, rendezvények szervezése
3.Civil és közösségi szolgáltatások
Szervezetünk 2000-2006-ig megyei civil szolgáltató központként működött. Mostanra a civil
szolgáltatások terén is specializálódott tevékenységünk. Programjainkkal jellemzően a munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységet végző, illetve a téma
iránt érdeklődő szervezeteket céloztuk meg. Alapítványunk 2006-ban indította útjára foglalkoztatási
műhelysorozatát, amit 2007. júniusáig NCA támogatással valósítottunk meg, azt követően pedig egy
HEFOP 2.2.1-es program részeként tudtuk tovább
folytatni a műhelymunkát, ahol lehetőség nyílt arra
is, hogy foglalkoztatási célú civil szervezeteknél
dolgozó kollégák munkaerő-piaci ismeretek képzésben részesültek.
Alapítványunk tagként részt vesz a proHáló,
a Nonprofit Humán Szolgáltatók Szövetsége, az
Észak-Magyarországi Regionális Civil Egyeztető
Fórum és a miskolci Esélyegyenlőségi Tanács munkájában.
Számos civil szervezettel és intézménnyel áll követlen partneri és együttműködési kapcsolatban a
közös célok megvalósítása érdekében.

Mozgáskor
Egymást Segít
A szervezet 1989-ben alakult 79 fős taglétszámmal. Az Egyesület célja a Nógrád megye területén
élő mozgássérültek lehető legteljesebb, egyenjogú
társadalmi részvételének elősegítése, az egyéni
erőfeszítések összefogásával, és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges erkölcsi támogatásával, az
egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos
emberek társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és
állampolgári jogaik védelmét, sportolását szolgáló
tevékenység.
Az Egyesület 1995-ben 4 megye részvételével
Önálló Életvitel Tábort szervezett súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára. 1998-tól az egyesület működteti az Önálló Életvitel Központot,
illetve több munkaerő-piaci programot valósított
meg és valósít meg ma is.
A hálózat alakulása óta tagjai vagyunk a proHáló
hálózatnak, illetve részt veszünk a kistérség és marketing munkacsoport munkájában.
Szervezet tevékenysége: A szervezet tevékenysége 3 szálon fut és a fizikai térben is elkülönül
egymástól:
1. Az első az Egyesület hagyományos és alapvető tevékenységének ellátása, mint a tagok
számára biztosított ügyfélfogadás (pl. lakás akadálymentesítési támogatás), kulturális, szabadidős
és az esélyegyenlőség megteremtését célzó programok szervezése, gyógyászati célú segédeszközök
kölcsönzése, Ifjúsági Csoport és az SM Csoport működésének generálása, térítésmentes házi fodrászati szolgáltatás nyújtása, az Önálló Életvitel Központ
működtetése.
2007. július 1-től az Egyesület akkreditált munkahely.
A szervezet központja: Salgótarján Lőwy S. u.
12-14.
2. Munkaerőpiaci programok működtetése: Az Önálló Életvitel Központban (St. Tanács út
2-4.) Rehabilitációs Munkaerő és Munkavállalási
Tanácsadó Iroda működtetése, mangán munkaerő
közvetítő tevékenység, illetve „Palóc nők az egyéni
vállalkozás útján” címmel egy HEFOP 1.3.1 számú
program megvalósítása főpályázóként.
3. Civil Szolgáltató Központ 2000. márciusától az alábbi tevékenységi körrel, információszolgáltatással és tanácsadásokkal segíti a megyei civil
szervezetek működését: folyamatos tanácsadási
rendszer; képzések szervezése; pályázat-figyelés;
dokumentációtár és nonprofit könyvtár, hírlevél;
„inkubátor” funkció, megyei és városi civil fórumok
szervezése, képzések, szervezetfejlesztés. Évente
több, mint 400 szervezettel tart fenn rendszeres
kapcsolatot és biztosít fejlesztő szolgáltatásokat.

Kocsonya

Hozzávalók:
2,5 kg kocsonyahús ( sertés fej, láb, farok)
1 szál petrezselyem gyökér
1 szál sárgarépa
10 fej fokhagyma
ízlés szerint só, bors
Elkészítés: A megtisztított kocsonyahúst vízzel este
kilenc óra tájban hat literes fazékban feltesszük főni.
Amikor felfőtt lehabozzuk, majd beletesszük a megtisztított zöldségeket, fokhagymát és a fűszereket. Takarék lángon reggel hét óráig főzzük, utána kis adagokba elszűrjük majd beletesszük a megfőtt kocsonyahúst.
Hideg helyen megdermesztjük. Jó étvágyat kívánunk.
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látozottak
ők Egyesülete
Az Egyesület 2007-ben és jelenleg is futó programjai:
1. EQUAL – „Engedj be az életedbe és mi kitárjuk
előtted a világot!” A program megvalósítása jelenleg a foglalkoztatási szakaszban tart.
2. Integrálódni akarunk! – A sóshartyáni romatelepen élő emberek munkaerőpiaci helyzetének javítása képzésbe, munkába helyezés,
tanácsadások útján.
3. HEFOP 1.3.1 – „Palóc nők az egyéni vállalkozás útján” című programunk célja a nők vállalkozóvá válásának támogatása, a már működő
vállalkozások megerősítése..
4. Észak-Magyarországi Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat működtetése.
5. NCA – Képzési program civil szervezetek
részére.
6. NCA – Modellértékű fejlesztő-szolgáltató
tevékenységek megjelenések támogatása
– „Civilek a foglalkoztatásért” című program
keretében.
7. NCA – Civil érdekérvényesítést és a társadalmi nyilvánosságot szolgáló projektek
támogatása.
8. NCA – Jelenleg is meglévő, vagy hiánypótló országos és regionális civil nyomtatott
sajtótermékek kiadása.
9. 2005-2007 EU-HÁLÓ megyei tanácsadói tevékenység.
10. 2007 – NCA – A helyi ifjúsági közösségek
építését, megerősödését szolgáló programok támogatása.
11. Több éven keresztül sikeresen működtettük a MEOSZ által támogatott rehabilitációs mentor programunkat.

Palóc gulyás
Hozzávalók (10 adaghoz): 1,5 kg juhhús, 15 dkg
vöröshagyma, 20 dkg zsír, 1 dkg fokhagyma, 1,5 dkg
(piros) paprika, Erős Pista ízlés szerint, 3 dkg só, 35
dkg vegyes zöldség, 3 db babérlevél, 1 kg vajbab (konzerv), 0,3 dl ecet, 1,5 dl tejföl, kevés rántás, csipetke (1
tojásból, 15 dkg lisztből és 1 dkg sóból), csontlé
Elkészítése:
Gulyásalapot készítünk. Finomra vágott vöröshagymát zsíron lepirítunk, majd fűszerezzük sóval,
fokhagymával, Pirosarannyal, kevés Erős Pistával. A
kockára vágott juhhúst belepároljuk, felengedjük csontlével, őrölt paprikával színezzük majd félkészre főzzük.
A vegyes zöldséget a gulyásalapba tesszük, babérlevéllel ízesítjük, megfelelő mennyiségű csontlével felengedjük és majdnem készre főzzük. Beletesszük az
üveges zöldbabot, kevés rántással besűrítjük. A kézzel
készített csipetkét belefőzzük. A tálalás előtt tejföllel
és ecettel ízesítjük.



UNITED WAY – VÉRTES VIDÉKE
ALAPÍTVÁNY TATABÁNYA
Magyarországon 1992-ben jött létre a United Way
hálózat, akkor majdnem minden megyében volt
tagszervezete.
Tatabánya 1995-ben csatlakozott a hálózathoz,
alakult meg önálló szervezetként és végzi tevékenységét azóta is .A hálózati tagszervezetek számának
csökkenése mutatja (jelenleg 3 működik), hogy nem
könnyű feladatra vállalkoztunk.
A United Way küldetése a helyi közösségek segítése, fejlesztése, az adományozói kultúra erősítése, adományszervezés révén elkülönített pénzalapból közösségi programok anyagi támogatása.
Stratégiai pilléreink:
• Szolgáltatás: Komárom-Esztergom megyében a civil szervezeteknek küldetésünk megvalósítására, a szektor fejlesztésére különféle
nonprofit szolgáltatásokat kínálunk. Jogi
tanácsadást szervezetek megalakulásához,
átalakításához, hivatalos dokumentumok elkészítéséhez, könyvelési, gazdálkodási, informatikai tanácsadást, információkat forrásteremtési, pályázati, képzési lehetőségekről.
Tájékoztató fórumokat, konferenciákat szervezünk civil szervezeteknek és szektorpartnereiknek (önkormányzati, üzleti) Szolgáltatásainkat 2000-től Megyei Civil Szolgáltató
Központ keretében végezzük.
• Forrásteremtés, adományozás: alapításkor
275 000.-Ft alapítói tőkével rendelkeztünk,
évek óta 20-24 000 000.-Ft –os költségvetésünkből évi kb. 5 000 000.-Ft működési
kiadáson kívül teljes egészében program és
anyagi támogatás formájában a megyei szektor fejlesztésére fordítottuk. (13 év alatt 100
milliós nagyságrendet! ) Támogatási célcsoportunk az egészségvédelemmel, prevencióval
foglalkozó szervezetek köre.
Partnerszerepünket az adományozókkal, az üzleti szektorral az országos gyakorlatnak megfelelően, óriási energia befektetéssel a kezdeményezés,
bizalomépítés, a társadalmi szerepvállalás bíztatása, támogatás esetén az átláthatóság garanciája, a
szervezeti eredmények menedzselése, párbeszédalkalmak szervezése jellemzi. Kedvezőtlen külső hatások közepette lassú, kölcsönös megértést, türelmet igénylő, de fejlődő, kikerülhetetlen folyamatról
van szó.
Főbb referenciaprojektjeink szemléletformálásra, a nonprofit szektor identitásának a szektorok közötti partneri együttműködés népszerűsítésére:
• Közösségi program a megye 22 települését
érintő környezetvédelmi probléma kezelésében lehetséges civil szervezeti közreműködésért, a szektorok közötti együttműködéséért.
( Phare Demokráciáért program, Prince of
Wales Business Leaders Forum támogatásával
kiadvány megjelentetése)
• Nonprofit szervezetfejlesztés, képzési programok. (Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány )
• A civil és az önkormányzati szektor együttműködésének fejlesztése (Demokratikus Jogok
Fejlesztéséért Program támogatásával kutatás,
kiadvány)
• Az adományozók elismerésére „Az Év Mecénása” projekt kidolgozása 2000-től folyamatos, a
magánadományozás terjedéséért a „Mecénások Társasága „megalakítása

•
•
•

•
•

Regionális Civil Információs és Oktatási Program ( Soros-NIOK Alapítvány)
Nonprofit Szolgáltató Központ, Civil Szolgáltató Központ (Civil Ház projekt- ma Szociális
és Munkaügyi Minisztérium támogatásával)
Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséértProHáló program – az országos hálózat egyik
alapító tagjaként (Charles Mott Alapítvány támogatásával)
Nonprofit szervezetek informatikai fejlesztési
programja( Microsoft támogatásával)
Települési civil fórumok létrehozása, (Tatabányai Civil Fórum), a meglévő megyei és regionális fórumok fejlesztése, hálózattá alakulásának elősegítése. (Több alkalommal az NCA
Önszerveződés és Területi Együttműködés ill.
regionális kutatásként , tanulmányírásra a Civil Szolgáltató és Fejlesztő Kollégium támogatásával)

Csákvári mustáros-tejfeles szelet
A Csákvár melletti Csíkvarsai-rétnek mindig jellemzője
volt a szilaj marhatartás. Az itt legelő magyar szürkemarha húsa egyesíti a mocsári jellegű élőhely több száz
fűszer- és gyógynövényének zamatanyagát, melyet az
ásványi anyagok tesznek még egyedibbé. Mindez az
innen kikerülő húsnak már önmagában is fűszeres ízt
kölcsönöz.
A csákvári mustáros-tejfölös szelet is egy olyan étel,
mely magában hordozza a vértesi táj egyedi ízeit.
Elkészítése: a hús egyik felét meghintjük delikáttal, sóval, borssal és zúzott fokhagymával. A hússzeleteket rétegeljük, közéjük kakukkfüvet teszünk, és
ebben a száraz pácban hűtőszekrénybe téve érleljük.
Zsiradékban megpároljuk a finomra vágott hagymát,
beletesszük a hússzeleteket, vízzel felengedjük annyira, hogy az ellepje (szükség szerint pótoljuk). Puhára
pároljuk, majd levesszük a tűzről. A lisztet a tejföllel
csomómentesre keverjük, hozzáadjuk a tejet és a mustárt, ráöntjük a húsra és összefőzzük, amíg sűrű nem
lesz. Köretnek tészta illik hozzá.
A szürkemarhából készült ételekhez borként a Móri
Ezerjó és Móri Leányka, üdítőitalként pedig a bodzaszörp ajánlható.
Hozzávalók 5 személyre:
• 10 szelet fehérpecsenye
• 1 evőkanál mangalicazsír
• 2 fej vöröshagyma
• 10 gerezd fokhagyma
• 2 kanál liszt
• 2 dl tejföl
• 0,5 dl tej
• 2 evőkanál mustár
• delikát fűszerkeverék, bors, só, kakukkfű
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Közösségfejlesztés

A közösségfejlesztés története dióhéjban
Kriston Renáta
A közösségfejlesztés kialakulásának és fejlődésének története nagyban összefügg a
helyi civil táradalom működésével. Ebből
adódóan a világban való megjelenése is
változik.
Amerikában a 19. század második felétől rohamosan kezdődő városiasodás adta
meg a kiindulópontját. A legégetőbb probléma az volt, hogy hirtelen az addig falun
élő, dolgozó emberek bekerültek a fejlett
városokba, körülményeik megváltoztak,
s többségében elszegényedve, nyomorban
éltek. „A filantrópok, a reformerek és a
legkülönfélébb önkéntes egyesületek erőfeszítéseinek eredményeként új kormányzati- és önkéntes szervezetek alakultak.
Pénzsegélyek, szociális szolgáltatások,
törvények születtek a hátrányos helyzetűek védelmére, az egyéni jogok biztosítására és a méltányosabb elosztásra. A szegények felemeléséért folytatott munka
hamar szakosodott és szakmásodott. Harc
indult a gazdasági alapok megteremtéséért és a szolgáltatások összehangolásáért:
közösségi pénztárak, népjóléti hivatalok
alakultak. Ezek szakmai vezetői a 20-as
évek közepétől egyre többször közösségszervezésnek (community organization)
nevezték tevékenységüket, hogy megkülönböztessék tevékenységüket az egyéni
eset- vagy csoportmunkát végző társaiktól. Munkájuk a lakóterületi közösségek
társadalmi problémáinak kezelése volt.”
A következő ugrásszerű változás a szakmai fejlődésében az I. világháborút követő
gazdasági válságra reagáló Rossevelt New
Deal – új irányvonal – programja, melynek
lényege, hogy közvetlenül avatkozzon bele
a gazdaságba az állam. Így szorosan hozzá
kapcsolódott a szociális intézkedései is, mint
például a társadalombiztosítás rendszerének kiépülése, a munkások testi és szellemi
egyészségének védelme is állami feladat lett.
Még ki sem „heverték” az I. világháborút
máris a II. utáni problémákkal kellett szembenéznie a közösségfejlesztőknek. Hisz a
háborút követően a legnagyobb harc a szegénység ellen szólt, melyet ekkor a szövetségi és helyi kormányok is támogattak.
Majd ezt követően a 1960-70-es évek
társadalmi váltsága végett jelentkezik új
terület a közösségfejlesztésben. Hisz elindul a szociális, segélyezési, városfelújítási program, mely egy új irányzatot, egy
új társadalmi tervezést, a szociálpolitikát
hívta életre.
Anglia történetében három megközelítési szempontból vizsgálták. Az első az
önsegítés és a szolidaritás, melyben elsősorban a rokonok és a szomszédok kör-

ben zajlik. A második a kölcsönös segítség,
azaz az ipartestületek és az egyesületek
segítségnyújtásának már egy formalizált
cselekvési tere. John Grayson azt állítja,
hogy az angol történet a demokráciáért
és az emberi jogokért folytatott küzdelem
során alakult ki. A harmadik megközelítés
a filantrópok tevékenységéé, azaz akik beavatkoztak a „kevésbé szerencsések” életébe, azért, hogy közösen együtt dolgozva
kialakítsanak egy „szerencsésebb” jövőt.
1884-ben elindul a híres settlement mozgalom, amely szinte azonnal adta az emberbaráti munka formalizált kereteit. De
mik is ezek a settlement házak? Magyarul
ezek a népházak, melyek Budapesten is
megjelentek már 1910–ben és első működését a Vág utcában kezdte. Ezek a házak
úgymond közösségi szociális központok
voltak, az adott kor igényeinek megfelelően szervezték meg a később szakosodó,
önálló intézményrendszert kiépítő oktatási, kulturális, szabadidős, sport, egészségügyi és szociális tevékenységet. Nem csak
nálunk, de Amerikában is nagyon gyorsan,
már 1889-től meghonosodtak. 1900-as
évektől már a kormányzat is felismerte ennek hasznosságát és így támogatni kezdte
őket. Ezért mondhatjuk az államilag támogatott közösségfejlesztés ekkor indult,
majd a 30-as és az 50-es években szorosan
kötődött a lakásügyi programokhoz, kiemelten azon emberekhez, csoportokhoz,
akik a városokból új lakónegyedekbe vagy
épp úgy városba költöztek. Itt jelentek
meg a közösségfejlesztők, akiknek a feladat volt, hogy az új lakónegyedbe költözötteknek a közösségi szellemet segítsen
kialakítani. Így a 60-as évekig a közösségfejlesztés igazából, mint szociális munka
megelőzéssel foglalkozó ág volt jelen, a
70-es években viszont változás történik.
„Ennek oka egyfajta civil nyughatatlanság volt, a kormányzattal való elégedetlenség, ugyanakkor a kormányzat részéről
is megfigyelhető volt valamiféle elszánás
arra nézvést, hogy szolgáltatásaira új megoldásokat keressen”. (Twelvetrees, 1997)
Fontos megjegyezni Anglia gyarmatait is,
hiszen ott is folytak a közösségfejlesztő
munkák. Kezdeményezték, hogy az emberek részt vehessenek a döntéshozatalban,
a helyi fejlesztésekben. Ebből adódóan a
kormányzat fontos feladatának érezte a
hátrányos helyzetű településeken dolgozó
közösségfejlesztők, közösségi munkások
alkalmazását. Nagyban támogatta az ehhez kapcsolódó projekteket is.
Mindezek ismeretében a magyarországi közösségfejlesztés történetének ki-

alakulása kicsit sajátos. Hiszen nálunk is
megjelentek az önsegítői klubok, hagyományai is vannak, hisz már a kiegyezést
követően egyre nagyobb számban szaporodtak egymásnak és egymáson segítő
egyesületek, olvasókörök, kaszinók. A közösségfejlesztés hazai gyakorlata igazából
az 1970-es évekre nyúlik vissza. Majd az
ezt követő rendszerváltás és a gyors iparosodásnak köszönhetően nálunk is hasonló
helyzet alakult ki mint a fent említett országokban. Megjelent a munkanélküliség,
a szegénységben élők nagy száma. Amiért
a közösségfejlesztők még azt mondják,
hogy kicsit sajátos, az azért van, mert a
magyar közösségfejlesztők máshová helyezik a hangsúlyt. A magyarországi gyakorlatot képviselők, azaz a Közösségfejlesztők
Egyesülete és társszervezetei által kiemelt
terület elsősorban a helyi társadalmak demokratikus önszerveződésére és együttműködésére helyezi a hangsúlyt. A leírtakból már
érezhető, hogy kiemelkedően fontos szerepet játszik munkájukban a hazai nonprofit
szektorral való együttműködés kialakítása.
Hisz fontos számukra, hogy alakuljanak,
megjelenjenek a helyi közösségek, amelyek
strukturálják a helyi társadalmat. A hazai
közösségfejlesztés a nyugati országoktól attól is különbözik, hogy nálunk nincs
konkrét célcsoport, hanem úgymond az a
célcsoport, akik megkeresik a közösségfejlesztőket. Nyilván való, hogy ez az állapot
nem tartható már sokáig, hisz az emberek
– bár lassan, de – felismerik érdekeiket, ön
önmaguk meghatározzák saját célcsoportjaikat. A magyar történetből hiányzik az a
széleskörű alulról építkezés, amely sűrűsödési pontjain társadalmi mozgalmakat, civil aktivitást és ezzel egyidejűleg társadalomjobbító technikákat – szakmákat – is
hoz létre, s amelyet a demokratikusan
választott döntéshozatali szervezetek (és
nem a politikai hatalom) a maguk eszközeivel erősítenek, támogatnak. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a magyar történet inkább szakmai reformerek kezdeményezése
nyomán önállósult, mintsem társadalmi
mozgalmak szakmai intézményesülése révén alakult ki.
A Közösségfejlesztők Egyesülete és a
hozzá tartozó társszervezetei a nyugatosodás ellenére igyekszik megőrizni a magyar sajátosságot, a közösségi művelődéssel való szerves kapcsolatot.
Forrás:
Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés. Bp. Magyar Művelődési Intézet, 1998.
http://kka.hu/
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Élő, mozgó, változó valami…
Február utolsó hetében a ProHáló munkatársai egy hétig Kunbábonyban gondolkodtak önmagukról és közös feladataikról.
A képzés szervezője, Groskáné Piránszki
Irén gyakorlott közösségfejlesztő és már
régóta tudja, hogy időnként szükségünk
van új, külső szempontból meglátni önmagunkat és végiggondolni dolgainkat.
A hozzárendelődés egy külső vonatkoztatási ponthoz átrendezheti egymással és
feladatainkkal kapcsolatos viszonyainkat,
biztosíthatja, hogy más nagyságrendben,
lényeglátóbban közelítsünk saját valóságunkhoz és lehetővé teheti, hogy új szempontból reflektáljunk saját munkánkra,
életünkre. Egy művészeti alkotással való
találkozás, egy új közösség, egy jó szakkönyv vagy egy tanulmányút hasonló
nézőpontot biztosíthat. A február utolsó
hetében rendezett továbbképzésen a közösségfejlesztés, közösségi munka adta
ezt a bizonyos külső szempontot.
E cikk gondolatmenetéhez a képzés
végi kérdésre kapott válaszok nyújtottak
inspirációt: hogyan hasznosíthatjátok a
tanultakat a ProHálóban?
Egyre bonyolultabb kérdések elé kerülünk;
bővül a hálózat és ez új helyzetet teremt, amit
jól kell kezelnünk; mindenki tudatosabban
csinálja ezentúl a munkáját; a hatalom és a
közösség kapcsolatának kérdését állandóan
napirenden kell tartani, mindig újra kell gondolni; megerősített a képzés abban, hogy milyen fontos a nyilvánosság és a hozzáférés;
megjelent az életünkben a fejlesztés problémaköre és fontos képet alkotnunk róla, hogy
számunkra mit is jelent a fejlesztés?
Maradjunk ez utolsó témánál, a fejlesztés problematikájánál! A fejlesztés a ProHáló esetében nyilvánvalóan nem csak a
hálózatot alkotó szervezetek, szervezeti
kapcsolatok, együttműködési formák fejlesztését jelenti, hanem magának a civil
társadalomnak a fejlesztését. Azt tehát,
hogy a hálózat minél eredményesebb legyen saját küldetése teljesítésében. Kérdések sora merülhet itt joggal fel: tudja-e a
hálózat erősíteni a civil tudatosságot, részvételt és kontrollt? Az együttműködést a
civil szervezetek között, valamint a civilek
és a másik két szektor, a kormányzati és az
üzleti szektor szereplői között? A társadalmi szolidaritást? Növelni képes-e a társadalom és a döntéshozók figyelmét a civilek
iránt? és így tovább …

Mindez azt veti fel, hogy képes-e a hálózat a folyamatos megújulásra, olyan tevékenységek, szolgáltatások részvételi alapú
szervezésére, létrehozására vagy folyamatos megújítására, amelyek hatékonyan járulnak hozzá az érintett területek civil társadalmának erősítéséhez, fejlesztéséhez?
(S bonyolult kölcsönhatásaik révén ennél
is nagyobb szerveződési egységekéhez
– az országéhoz, Európáéhoz.)
Mit jelenthet ez az erősítés és fejlesztés?
Közösségfejlesztői szempontból a folyamatos kommunikációt, kezdeményezést,
aktivizálást, mozgásba lendítést, képessé
tételt (a tudatosság növelését, a cselekvési technikák elsajátítását) és legfőképp: a
részvételt, a civil cselekvést! Az ilyen értelmű erősítés és fejlesztés megújítja a civil
társadalmát – a civil kurázsit, a civil attitűdöt és a szervezeti életet egyaránt.
Minden élő szervezet, intézmény, közösségi és társadalmi formáció a megújulás előtt áll – mindenkor, hiszen a megújulásra (fejlődésre) való kihívás folyamatos.
Mert mit is jelent a megújulási képesség?
Gergely Attila szerint azt, hogy „képes-e (a
közösség) a megújulásra saját erőből; képes-e a fenntartható fejlődésre a saját erejéből; képes-e a saját problémáit önmaga
megoldani?”*
S e tekintetben a hálózat fejlődése közösségfejlesztési kérdés is. A 2004-es Budapesti Nyilatkozat így határozza meg a
közösségfejlesztést: „A közösségfejlesztés oly módon erősíti meg a civil társadalmat, hogy a közösségi cselekvést és a
közösségi perspektívákat helyezi előtérbe
a társadalmi-, gazdasági- és környezetvédelmi irányelvek kialakítása során. A
közösségfejlesztés a helyi közösségek
képessé tételére törekszik, beleértve a
földrajzilag meghatározott, a közös érdekek vagy azonos identitás, illetve a konkrét témák és kezdeményezések alapján
szerveződő közösségeket is. A közösségfejlesztés a közösségi csoportokon, szervezeteken és hálózatokon keresztül fejleszti az emberek képességét arra, hogy
aktív tagjai legyenek a társadalomnak,
valamint felkészíti az intézményeket
és az állami, magán és nem kormányzati szervezeteket arra, hogy párbeszédet
alakítsanak ki a lakossággal az őket érintő változások közös meghatározásában
és végrehajtásában. A közösségfejlesztés
kulcsfontosságú támogatója az aktív és

demokratikus társadalmi részvételnek,
támogatja a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott helyzetben lévő közösségek
autonóm véleménynyilvánítását. Olyan
értékrend és alapelvek mentén határozza meg önmagát, mint az emberi jogok,
a társadalmi bevonás, az egyenlőség és a
sokszínűség elfogadása, amelyeket meghatározott eszköz- és ismeretrendszeren
keresztül érvényesít.” **
Mit jelent számomra a közösségfejlesztés?
hangzott el a kérdés a képzés végén. S a válaszok a fentiekkel teljes összhangban születtek: a civil társadalom építésének új módját; a részvételi demokrácia leghatékonyabb
módját; mozgósítás – felrázás – új utak; a
közösség tagjainak tudása nem pusztán ös�szeadódik, hanem meghatványozódik; önbizalom-hólabda, stb.
Valóban, a hálózat építheti is közösségfejlesztési eszközökkel a civil társadalmat;
meg is erősítheti tudásában, elhivatottságában, hozzáértésében; közvetítő szerepet is betölthet az önkormányzatok és
vállalkozók esetében, akiknek segít jobban
megérteni a civilség lényegét, s ugyanígy
járhat el a civilekkel is, hogy jobban értsék
a másik két szektor társadalmi funkcióit és
sajátosságait. Erősítheti a nyilvánosságot
és a hozzáférést, befolyásolhatja a szakmapolitikákat, s mindezeken keresztül és
még sok más közösségi módon: elősegítheti a részvételi demokrácia térhódítását,
vagyis azt, hogy egyre több közünk legyen
a saját világunkhoz.
Ehhez kívánok e nagyszerű hálózat
minden tagjának és szervezetének jó egyéni és közös eredményeket, további jókedvet és elkötelezettséget:
					
			
Vercseg Ilona
közösségfejlesztő

* Gergely Attila: Közösség, megújulási képesség, részvétel. Parola, 2006/4. szám
** Budapesti Nyilatkozat. Az európai civil
társadalom fejlesztése a közösségfejlesztés eszközeivel. CEBSD, IACD és KÖFE
Konferencia-záródokumentum,
ford.
Varga Tamás. Budapest, 2004. március
25-28. Közösségfejlesztők Egyesülete.
Parola, 2003/4 – 2004/1. szám
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Közösségfejlesztő képzés a proHálóban
Február 25 és 29 között szervezte meg
első közösségfejlesztő képzését a proHáló. Az akkreditált képzést Kunbábonyban,
a Civil Kollégium és a Közösségfejlesztők
Egyesülete és az ELTE közreműködésével
tartottuk, a proHáló tagszervezetei közül
12 fő képviseltette magát.
Képzőink Vercseg Ilona, Mészáros
Zsuzsa, Péterfi Ferenc, Pocsajiné Fábián
Magda és Groskáné Piránszki Irén voltak.
A képzés egy-egy beadandó közösségfejlesztő dolgozattal zárul, sikeres teljesítése
után a résztvevők ELTE tanúsítványt kapnak.
A képzésen szereplő témák:
- A kunbábonyi HÁZ, a Civil Kollégium
Alapítvány és a Közösségfejlesztők
Egyesülete bemutatása
- A közösségfejlesztés, közösségi munka hármas kiindulása
- Mit jelent számomra a közösség? Közösség-e számunkra a lakóhelyünk?
- Közösség és civil társadalom. Budapesti Nyilatkozat (közös értelmezés)
- A közösségfejlesztés irányultsága
- A közösségfejlesztő folyamat – Szegvár, filmes esettanulmány
- A kunbábonyi házat körülvevő FelsőKiskunsági kistérség 10 éves közösségi fejlesztőmunkájának tanulmányozása
- A Felső-kiskunsági fejlesztő munka
- Kunszentmiklós, a családi napközi és
a Puszta Rádió, kisközösségi rádió bemutatása
- A kistérségi foglalkoztatási megállapodás
- Szociális szövetkezet alapítási kísérletek bemutatása
- Közösségfejlesztés Békés-megyében:
Furugy és Kötegyán
- A nagyrábéi közösségfejlesztő folyamat
- A társadalmi tőke meghatározása, az
angol Citizenship Survey
- A közösségi beavatkozás
- A közösségi beavatkozás etikai dilemmái
- Lokalitás – helyi nyilvánosság
- Röviden a közösségi médiumokról: a
Duna Tv filmje a Civil Rádióról
- Lokalitás – helyi társadalom – szomszédság
- A közösségfejlesztés módszerei 1.
- Közösségek feltárása
- Részvételi módszerek
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Közösségi munka
Akkreditált továbbképzés – ELTE – Közösségfejlesztők Egyesülete
2008. február 25 – 29. Kunbábony
TEMATIKA
2008. február 25. hétfő
10:00 – 11:00
- Köszöntés. A kunbábonyi HÁZ, a Civil Kollégium Alapítvány
és a Közösségfejlesztők Egyesülete bemutatása – Groskáné
Piránszki Irén, Vercseg Ilona
- Kiállítás rendezése – bemutatom a településközösségemet/
szomszédságomat 5 jellemző tárgyon keresztül, vagy/és lerajzolom. Hová helyezem el saját magam ebben a közösségben? A résztvevők munkája
11:20 – 12:20
A nap képzője: Vercseg Ilona
A közösségfejlesztés, közösségi munka hármas kiindulása
- eszmék, értékek, filantrópia, értelmiségi hivatás
- társadalmi mozgalmak, akciók
- szakma – rövid szakmatörténet: settlement és lokális történetek (angol, holland, amerikai, magyar)
Hozzászólás, kérdések
14:00 – 15:00 Egyéni gyűjtőmunka és bemutatásuk
- Mit jelent számomra a közösség? Közösség-e számunkra a
lakóhelyünk? Csoportbeszélgetés
- Egyéni gyűjtőmunka:
o Közösségeim
o Művészet és közösség – gyűjts olyan művészeti alkotásokat,
amelyet közösségi témát dolgoznak fel!
A gyűjtőmunka ismertetése
15:20 – 16:20 Bevezetés a közösségfejlesztésbe
o Közösség és civil társadalom. Budapesti Nyilatkozat (közös
értelmezés)
o A közösségfejlesztés irányultsága: szakma? Szakterület?
Módszer? Mozgalom és szakma! A közösségi munka preventív jellege. Intézmények építése a helyi közösségben. Motivációk építése – cselekvésre, tanulásra. Kultúrateremtő képesség. Szakmaköziség. Hozzájáruló jelleg.
Kérdések, hozzászólások
16:40 – 18:30 A közösségfejlesztő folyamat – Szegvár, filmes
esettanulmány
Gyűjtőmunka a közösségi beavatkozás folyamatának fő állomásairól, a gyűjtőmunka összegzése
2008. február 26. kedd
Esettanulmány: A kunbábonyi házat körülvevő Felső-Kiskunsági kistérség 10 éves közösségi fejlesztőmunkájának tanulmányozása.
A nap képzője: Mészáros Zsuzsa
9.00 – 10.15
A Felső-kiskunsági fejlesztő munka előzményei. Feltárás 5
településen, helyi aktivisták felkutatása, képzése, közösségi
munkás hálózat létrehozása, egyesület alakulása.
Helyi fejlesztés beindulása a közösségi munkások részvételével. Ezek rövid bemutatása.

Térségi gazdaságfejlesztő folyamat. Térségi szintű együttműködés kezdetei.
Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete és a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány bemutatása.
Programjaik rövid összefoglalása.
10.30-tól indulás Kunszentmiklósra, a családi napközi és a
Puszta Rádió, kisközösségi rádió bemutatása a helyszínen.
14.30 – 16.00 A kistérségi foglalkoztatási megállapodás létrehozásának folyamata, társadalmi tőke kutatás a kistérségben és eredményei.
16.20- 18.00 Szociális szövetkezet alapítási kísérletek bemutatása kapcsán beszélgetés a szociális szövetkezeti formáról,
társadalmi és jogi hátteréről.
A nap során felmerült kérdések összefoglalása.
2008. február 27. szerda
9:00–10.00 Közösségfejlesztés Békés-megyében: Furugy és
Kötegyán – Pocsajiné Fábián Magda
10:15 – 11. 15 A nagyrábéi közösségfejlesztő folyamat – az esettanulmányt bemutatja: Groskáné Piránszki Irén
11.15- 12.00 Közösségfelmérés Nagyrábé – Pocsajiné Fábián
Magda – Groskáné Piránszki Irén
Kérdések, hozzászólások
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Közösségfejlesztés
13:30 – 15:00
A délután képzője: Vercseg Ilona
A társadalmi tőke meghatározása, az angol Citizenship Survey.
Szúrópróba-jellegű kutatások, a szegvári felmérés bemutatása
Kérdések, hozzászólások
15:20 – 16:30 A közösségi beavatkozás
A közösségi beavatkozás fő céljai: bevonás, képessé tétel, részvétel, közösséghez tartozás. Formális és informális tanulás.
Az alapelvek szerepe a siker és kudarc felismerésében.
16:50 – 18:30 A közösségi beavatkozás etikai dilemmái
Csoportmunka 3 csoportban: Mi legitimálja a beavatkozást?
Az állam és a közösségfejlesztés viszonya
Etikai csapdahelyzetek
A csoportmunka ismertetése és megvitatása
2008. február 28. csütörtök
A nap képzője: Péterfi Ferenc
9:00 – 12:30
Lokalitás – helyi nyilvánosság
- Mi a társadalmi nyilvánosság, a helyi nyilvánosság elméletének megismerése.
A nyilvánosság – viszonya a demokráciához, fórumai, csatornái, eszközei (mindezekről röviden)
- Hogyan alakíthatjuk a helyi nyilvánosságot a saját környezetünkben?
o hogyan legyünk tudatos szereplői a magunk, környezetünk
nyilvánosságának?
o a média/sajtókapcsolatok építéséről
- Röviden a közösségi médiumokról: a Duna Tv filmje a Civil Rádióról
14:00 – 16:30
Lokalitás – helyi társadalom – szomszédság
A szomszédság fogalma, jelentősége, szomszédsági munka gyakorlata:
Kőbánya és Újpalota – két esettanulmány bemutatása
A hely szelleme – Miért éppen Istenkút? c. film vetítése
2008. február 29. péntek
9:00 – 10:30
A délelőtt képzője: Vercseg Ilona
A közösségfejlesztés módszerei 1.
Önszervező-kör mozgalom, tanuló- és párbeszédkörök, szívesség-szolgálatok – közös gyakorlat és értékelése
Motiváció keltése – közös ügyek megtalálása. Megismert és
lehetséges közös ügyek – közös gyakorlat.
10:50 – 12:30 Módszerek 2.
Közösségek feltárása. A közösség tagjai által vezetett kutatás, az információk széleskörű kommunikálása: helytörténeti, statisztikai, önkormányzati adatok
A megismert aktivizáló módszerek összegyűjtése, rendszerezése – közös gyakorlat
Részvételi módszerek. Állampolgári tanácsadó testületek
(bizottságok, munkacsoportok, pl. tervező, költségvetés,
park- és szabadidős, gazdaságfejlesztési, közlekedési, környezetvédelmi stb.), szomszédsági, közösségi, civil, képzési,
beruházási, foglalkoztatási stb. tanácsok, paktumok.
13:30 – 15:00
Mit jelent számunkra a közösségfejlesztés?
Hogyan hasznosíthatjuk munkánkban?
Egyéni munka és plenáris összegzés – Groskáné Piránszki Irén,
Vercseg Ilona
A képzés lezárása, értékelő beszélgetés, a dolgozatok kritériumainak megbeszélése, adminisztráció
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Leggyakrabban használható irodalom:
A magyarországi közösségfejlesztés honlapja:
www.kozossegfejlesztes.hu
Főbb forráshelyek:
Közösségi Adattár – többszáz könyv, kiadvány, dokumentum
az utóbbi 30 év közösségi irodalmából
Parola – a közösségi fejlesztőmunka folyóirata. Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete, 1990-től, évente négyszer.
A Közösségfejlesztés honlapjáról (ld. fenn!) az Adattár teljes
állományáról beszerezhető információ. Ugyancsak megtalálható
itt a magyar közösségfejlesztés szaklapjának, a Parolának minden száma (és ingyenesen letölthető), csakúgy, mint az alábbi
szakirodalmi lista nagy része is, valamint a közösségfejlesztés,
közösségi munka főbb intézményeiről szóló információk is: Közösségfejlesztők Egyesülete, Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Civil
Kollégium Alapítvány, Civil Rádió, Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztály, Közösségi kezdeményezéseket támogató
szakmai hálózat, Szövetség a közösségi kezdeményezések támogatásáért Egyesület.
A honlapon keresztül érhetők el további magyar és külföldi
szervezetek honlapjaihoz kapcsolódó linkek; programokról, helyi
fejlesztői folyamatok dokumentációiról (kalendáriumok, közösségi felmérések, stb.), hazai és nemzetközi eseményekről szóló
híradások is.
A képzésre javasolt irodalom:
A kiadványok egy része a helyszínen megvásárolható és kérésre
számlát adunk!
Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés. Magyar
Művelődési Intézet, Bp. 1998. és 2001.
Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, Budapest, 2004. Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola
füzetek
Kovács – Makk – Péterfi – Vercseg: Hogyan váltak a kőbányai
szülők állampolgárokká? (honlap)
Mészáros Zsuzsa: Közösségfejlesztési folyamat, közösségi felmérés Kecskéden, 1994-96. Esettanulmány (honlap)
Mészáros Zsuzsa: A felső-kiskunsági térségi közösségfejlesztési folyamat (honlap)
Budapesti Nyilatkozat
Az európai civil társadalom fejlesztése a közösségfejlesztés
eszközeivel. CEBSD, IACD és KÖFE Konferencia-záródokumentum, Budapest, 2004. március 25-28. Közösségfejlesztők Egyesülete
Gergely Attila: Közösség, megújulási képesség, részvétel. Parola, 2006/4.
Putnam, Robert D.: A prosperáló közösség. A társadalmi tőke
és a közélet (részletek). Parola, 2004/3.
Vercseg Ilona: A részvétel mint közösségfejlesztési alapelv Parola 2005/3-4
Vercseg Ilona: A társadalmi tőke mérése magyarországi településeken Parola 2004.3.
Fontosabb külföldi honlapok:
www.cdx.org.uk (az angol Community Development Exchange – a valamennyi közösségfejlesztő szervezetet integráló nemzeti egyesület honlapja, ld. főleg a kiadványokat!)
www.fcdl.org.uk (az angol Nemzeti Szakmai Standardról és
képzési lehetőségekről)
www.cebsd.org
A végzés után a hallgatók ELTE-tanúsítványt kapnak. A
tanúsítvány feltétele: a képzésen való részvétel és 4-7 oldalas dolgozat írása a képzés témájából.
A tematikát a hallgatók elvárásai alapján, Groskáné Piránszki
Irén segítségével készítette Vercseg Ilona
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A nyilvánosság, a civil társadalom éltető kerete
Ha a társadalmi nyilvánosságot szeretnénk a közösségi szektor kereteiben jól használni, fejleszteni; akkor
érdemes ezt a két – a modern társadalom működésében alapvető jelentőségű – fogalmat alaposabban megismerni.
Kezdjük előbb a civil társadalommal.
Jól tudjuk, hogy a civil társadalom nem
csupán a nonprofit szervezetek (matematikai) összessége. Ez nagyban egyszerűsítené a dolgot, ezt még esetenként
megengedné a hatalomgyakorlás is: kicsit
nehezen, de kiismerhető így számára; lehetőleg egyetlen tárgyalópartnert nevezzenek meg a település, a kerület, a város, a
megye nonprofit szervezetei; s azzal majd
tárgyalnak. Csakhogy a civil társadalom
ennél sokkal tágasabb, kifinomultabb fogalom. Abba beletartoznak azok a formációk is, amelyek nem jogi személyiségűek.
Asztaltársaságok, alkalmi koalíciók, helyenként közösségi tanácsok, baráti körök.
„A szabadság kis körei”. De a civil társadalom meg ennél is több. Nem csupán ezek
halmaza, de folyamatos reflexió egymásra:
érvekre, elhatározásokra, érdekekre, kezdeményezésekre. Rezonancia a környezetre.
Ennek lehet(ne) széles kerete a nagyon hiányzó társadalmi párbeszéd.
Ez az összetett, mozgásokkal, konfliktusokkal és dialógusokkal teli társadalmi tér a hatalomgyakorlás értékelésében
gyakran már maga az áttekinthetetlen
káosznak tűnhet. Pedig igazából itt kezdődik a civil társadalom. Az a folyamat,
amely kedvet ébreszt az emberekben a
véleményformálásra, a közösség ügyeibe
való bekapcsolódásra, amely a személyes,
családi, közösségi tartalékokat még mozgósítani képes. Elismerem, ezek a konglomerátumok kicsit cizelláltak, a körvonalai nehezen adnak határozott kontúrt, s a
vége is bizonytalanul látszik. Ugyanis a civil társadalom egy folyamat, amely mindezek ellenére áttekinthető – ha kinyitjuk
a szemünket, a fülünket és az agyunkat –,
amely bizonyos mértékig kiszámítható,
kalkulálható.
A társadalmi nyilvánosságot értelmezhetjük a kommunikáció színteréül szolgáló térnek, populációnak, szervezettségi
szintnek, a megközelíthetőség – bekapcsolódás – a hozzáférhetőség lehetőségének;
a politikai állam és a társadalom viszonyszerkezetének, talán kissé kitágítva, de le

is egyszerűsítve a társadalmi kapcsolatok
rendszerének.
Mire is jó, miért is fontos a társadalom
szempontjából a nyilvánosság?
Teret nyújt a legkülönbözőbb véleménycseréknek, információkhoz juttat, illetve
segíthet az információk közötti eligazodásban – az öntudatosabbá válásban, hozzájárulhat az önkifejezés – és az önmeghatározás kifejlődéséhez, az önszervezés
és általában a kooperáció feltétele. Kontrollt jelent társadalmon belül, de a társadalom és az állam között is, biztosíthatja a
hivatalos (az állami) erőforrásokon kívüli
tartalékok mobilizálódását és általában a
közmegegyezésnek – esetenként a racionálisabb döntésnek a létrejöttét.
Vegyük számba, hogy milyen szükségletei és esélyei vannak a nyilvánosság fejlesztésének és szélesítésének.
Ami a szükségletek illeti, a kulturális
– közösségi munka lényegének megfogalmazásakor könnyen összetalálkozhatunk
a nyilvánosság funkciójának meghatározásával. Az ember életében alapvető törekvései általában arra irányulnak, hogy:
• megismerje, megértse környezetét, a
körülötte zajló világot, önmagát, továbbá (ha gyerek vagy felnőtt korában
nem szerzett elég negatív tapasztalatot ez ügyben)
• hogy megváltoztassa – vagy részt vegyen – környezete és önmaga sorsának (saját viszonyainak) alakításában.
A közösségfejlesztés megközelítésében
alapvető célnak tekintjük a helyi nyilvánosság kibontakoztatását, hogy a változásokba bekapcsolódhassanak a helyi
társadalom tagjai, közösségei; hogy megteremtődjön a részvétel, kifejlődjön a véleménycsere, az együttműködés a közösség
tagjai között. Olyan sokirányú kommunikációs folyamatok alakuljanak, amelyekben mód nyílik a társadalom működése
szempontjából fontos információk társadalmi használatba vételére. Hogy kiépüljön a közhatalom társadalmi kontrollja. A
nyilvánosság keretében olyan helyzet, társadalmi légkör teremtődjön, amely a civil
társadalom tagjainak lehetőséget kínál az
információk értelmezésére, felszínre hozza a véleményeket, segít azok mérlegelésében, a konfliktusok kezelésében, s a helyi
közösségekben hozzá járul az álláspontok
finomodásához, a konszenzus megteremtődéséhez.

A közösségfejlesztés értelmezésében
az egyik legfőbb érték: a közösségiség,
azaz cselekvés a közösségben. A cselekés
ugyanis önépítés, a közösségi cselekvés: a
lehetőségeinknek a kitágítása, önmagunk
megsokszorozása.
Az emberek képesek közösen cselekedni – a közös cselekvés pedig kommunikációt jelent, amely közben új társadalmi
struktúrák, kapcsolatok és egymás megértése jöhet létre. A közösség ügyeiben a
részvétel megteremtődése a felelőssé válást, az átélhető azonosulást hozza, ami
cselekvést eredményezhet.
A civil társadalom kiépülésének, működésének, az önszerveződésnek tehát lételeme a társadalmi nyilvánosság. Amikor
a civil társadalom fejlesztéséről beszélünk,
akkor többnyire a nyilvánosság fejlesztésére is gondolunk. A közösség képessé
tételére, hogy használja a nyilvánosságot.
Hogy a társadalmi nyilvánosságban meg
tudja szervezni önmagát, meg tudja jeleníteni céljait, érdekeit, hogy együttműködéseket, partnerséget tudjon kialakítani a
társadalom különböző szektoraival, s hogy
kommunikálni tudjon a társadalmi környezetével.
A társadalmi környezetnek pedig igen
fontos szereplői a tömegkommunikációs
eszközök, a média. Ennek a használatára
megint csak felkészültnek kell lenniük a
civil szervezeteknek. A mi környezetünkben sajnos az a gyakorlat, hogy gyenge a
kapcsolata a szervezeteknek a média szektorával. Ennek több oka is van.
Egyrészt a befogadó, a média közege Közép-Kelet-Európában feltűnően tájékozatlan a harmadik szektor dolgaiban. Az üzleti verseny – amely a politikai szereplőket is
magába foglalta -, kiszorítja a médiumok
tematikájából a nonprofit szektort. Az újságírók – felkészületlenségük (esetenként
műveletlenségük) miatt – gyakran semmilyen szakmai ismerettel nem rendelkeznek
a civil társadalomról. Amerikában, Nyugat-Európában szalonképtelenségnek minősülne ez a tájékozatlanság.
Felelős ezért a helyzetért a nonprofit
társadalom önmaga is. Amely nem ért ahhoz, hogy megfelelően tálalja, kínálja saját történéseit a nyilvánosság számára. A
nonprofit szervezetek tagjainak általában
nincs ebben a kérdésben megfelelő szakismeretük, tudásuk, nem értenek ahhoz,
hogy a szektor történéseit hogyan tudják hírré formálni, most tanulják, hogyan
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építsenek és ápoljanak folyamatosan sajtókapcsolatokat. A szervezetek gyakran
nem helyeznek erre megfelelő hangsúlyt,
mert túl szemérmesek, szerények, s – tévesen – úgy gondolják, nem illik tevékenységük tartalmához a nagy purparlé, a füst,
a látványosság. A másik ok, hogy nincs is
megfelelő kapacitásuk erre figyelni, hiszen valamennyi energiájukat felemészti
a küldetésük, a hétköznapi munkájuk. Ez
a helyzet a szektor oldaláról természetesen tarthatatlan, fejlődésük és működésük
hatékonyságának gátja – amit a különféle
képzéseken, kiadványokban és más helyzetekben komoly erőfeszítésekkel sokan
igyekeznek megváltoztatni.
Pedig van legalább egy közös jellemvonása, szándéka a sajtónak és a civil társadalomnak: mindkettő kontrollálhatóvá,
ellenőrizhetővé, átláthatóvá és beszámoltathatóvá akarja tenni a kormányzatokat, rádiót, esetleg Tv-műsorokat készítenek.
az államot, az önkormányzatokat és a gaz- Mi közösségfejlesztők, főként a közössédasági élet szereplőit.
gi módon működő médiumokat tartjuk jó
lehetőségnek, amelyeket nem profi újságLétezhet a nyilvánosság alakításában, írók, hanem a közösség önmaga készít.
a tömegkommunikációban való megjele- Némi felkészüléssel, szakmai segítséggel.
nítésnek egy sajátos útja, esélye is a civil Ezeknek a médiumoknak többnyire mátársadalom szereplőinek – amely út egy- sok a szereplői, más a tematikája és más a
úttal önmagában is közösségfejlesztői hangneme- mentalitása is, mint a kereskeszerepvállalás: ha önmaguk alapítanak és delmi vagy közszolgálat társaiké. Gyakran
működtetnek médiumokat. Helyi lapokat, ezek települési, városrészi szinten vállal-
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nak nyilvánosság erősítő szerepet; sokan
szakmai kiadványokat, programokat működtetnek közösségi médiumként. Ezeknek az orgánumoknak a speciális szakmai
ismereteit még nem tanítják a média -,
vagy kommunikáció szakokon sem, ezeket
jelentős adaptációkkal maga a civil társadalom hozza létre napjainkban.
Péterfi Ferenc
közösségfejlesztő
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Modellértékű programok
Építve tagjaink kezdeményező készségére belső pályázat keretében hálózati támogatást biztosítottunk olyan
programok megvalósítására, amelyek fontos területen
mutatnak be új kezdeményezéseket, és a megvalósítás
tapasztalatai nyereséget jelentenek hálózatunk tagszervezet számára. Ezen túl kapcsolataink bővülését,
a hálózat nyilvánosságának fejlesztését is reméljük a
megvalósított projektekről, amelyeket bemutatunk kiadványunkban is.
Támogatott témák, megvalósított programok:
• Közösségi Alapítvány létrehozása Egerben az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvány átalakításával
– Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger
Baranya megyében jelenleg közel 3 és félezer
civil szervezet van bejegyezve. Természetesen
ennek csak egy töredéke, amely valósan, programokat szervezve, a törvényi előírásokat betartva működik. A megye civil szervezeteinek
10-15%-a a kulturális, illetve közművelődési
tevékenységet jelölte meg alaptevékenységként. A célcsoport egy jelentős része olyan kistelepülésen működik, ahol az adott szervezet
az egyetlen közösségformáló, szervező egység.
Ezen szervezetek képviselőinek indított a Nevelők Háza Egyesület a pályázatban meghatározottak szerint képzést, amely – szándékunk
szerint – jelentős segítséget nyújthat a szervezeteknek egyrészt a mindennapi működésben,
másrészt olyan új, praktikus ismereteket nyújt,
melynek segítségével tovább bővíthetik és tehetik hatékonyabbá tevékenységüket.
A képzés során a résztvevők non-profit, PR
és marketing ismereteiket gyarapíthatják, gyakorlati tudnivalókat kaptak az önkéntes menedzsment lehetőségeiről, valamint naprakész
információkat szerezhettek a pályázati forrásokról és pályázati technikákról.
Miért tartottuk fontosnak éppen ennek a
célcsoportnak a képzést?
A kultúra-közművelődés területen működő
szervezetek 70-75%‑a alacsony költségvetéssel,
forráshiányosan dolgozik. Viszonylag kevés
pályázati lehetőség adódik számukra. Az Uniós
források a likvidtőke hiánya miatt elérhetetlenek. Magyarországon a fejlett nyugati demokráciákhoz képest a hagyományok hiánya, valamint a hiányzó gazdasági háttér miatt még nem
alakulhatott ki egy kultúratámogató mecénási
réteg, mely a forráshiányokat pótolni tudná.
A képzéssel lehetőséget biztosítunk számukra, hogy bővüljenek a pályázati lehetőségek-

• Partnerségben a magyar-magyar kapcsolatok elősegítéséért – Első Nyírségi fejlesztési Társaság, Nyíregyháza
• Határon innen, határon túl” civil együttműködés
a gyergyói medence civil szervezeteivel – Impulzus
Egyesület, Szolnok
• A Dél-Dunántúl kistelepülésein, kultúra és közművelődés területén működő civil szervezetek képzése- nevelők Háza Egyesület, Pécs
• Civilek a Médiában – webmarketing – Zalai Civil Életért Egyesület, Zalaegerszeg

kel kapcsolatos információik és a pályázatírási
technika minőségi változásával hatékonyabban
tudjanak részt venni a pályázati rendszerben.
A PR és marketing ismeretek bővítésével javulhat a szervezetek belső kommunikációja és külső megítélése. A képzés során külön hangsúlyt
fektettünk a partnerség építésre. Beszéltünk a
módszertanáról, előnyeiről, az esetleges hátrányokról, problémákról, azok megoldásáról.
Fontosnak tartottuk a témát, hisz kicsi, gyakran területileg is elszigetelt szervezetekről van
szó, aki számára a hálózati jellegű működés,
együttműködés a túlélés egyedüli lehetősége.
A hálózatépítés hosszú és nehéz útja nyilvánvalóan nem valósulhatott meg a képzés idején,
de a lehetőség felvázolásával együttgondolkodásra késztettük a szervezeteket.
A Nevelők Háza Egyesületnek – mint a Civil Szolgáltató Központok és a ProHáló Hálózat
Baranya megyei tagja – eddig is nagy tapasztalatai voltak képzések, tréningek szervezésében
és megvalósításában, mint megyei, mint regionális szinten. A kistérségi szint új kihívásokat
jelent. A szervezetek nagy része eddig még
nem vett részt képzésen, nincsenek munkatársaik, önkénteseik. Külön nehézséget jelentett a
szervezetek elérése, adataik nem frissítettek.
A képzés folyamán kellett az előzetesen tervezett tematikát, illetve időbeosztást a résztvevők igényei és tudásszintje alapján módosítani.
Kiderült, hogy nincsenek tisztában alapvető
fogalmakkal, a szervezeti működés jogi, pénzügyi előírásaival. A Nemzeti Civil Alapprogram
„szigorú” pályázati követelményei sokat javítottak az elmúlt időszakban a helyzeten, de a
legtöbb szervezet „felesleges bürokráciaként,
nyűgként” élte meg. A képzés nem titkolt célja volt, hogy a szervezetek jelenlévő képviselőit
meggyőzzük, hogy az átlátható, jogszerű működés a szervezet érdekeit szolgálja, hosszútávon megkönnyíti a munkát.
A képzés másik számunkra fontos célja volt,
hogy megerősítsük kistérségi pozíciónkat,
megtaláljuk azon szervezeteket, akik hosszútávon partnereink lehetnek „térségi pontok” kialakításban, kistérségi közösségfejlesztő programok indukálásában.
Füri Ildikó
Nevelők Háza Egyesület, Pécs

Groskáné Piránszki Irén
Életfa Környezetvédő Szövetség –
Közösségi Alapítvány program
Az elmúlt években Magyarországon, több konferencián és tapasztalatcserén is szóba került a
közösségi alapítványok alapításának kérdése,
de nem került sor ennek a helyi erőforrásokat
mozgósító szervezeti formának a meghonosítására. Az Életfa Környezetvédő Szövetség és
az Egri Civil Kerekasztal a KÖRE és KÖRTE országos programok nemzetközi konferenciáinak
tapasztalatai alapján jutott el már évekkel ezelőtt a közösségi alapítványok magyarországi
elterjesztésének gondolatáig. Programunkban
egy magyarországi alapítvány létrehozásához
gyűjtöttünk muníciót, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az összegyűjtött tapasztalatok
alapján létre kívánunk hozni egy egri, a helyi
közösség épülését elősegítő alapítványt.
Az Életfa Környezetvédő Szövetség
szervezésében, és a proHáló Országos Hálózat támogatásával az Egri Civil Kerekasztal
négy képviselője látogathatott el 2007. november 16-17-én a Besztercebányai Egészséges
Város Közösségi Alapítványhoz egy két napos
találkozóra. A találkozó, látóút célja az egriek
részéről a Besztercebányán működő közösségi
alapítvány alapos megismerése, a működés tapasztalatainak átvétele volt.
A program során egy kiadványt készítettünk
a Besztercebányai út tapasztalatairól, valamint
elkészítettük a tervezett egri közösségi alapítvány marketing-stratégiáját ez első két évre. A
kiadványok megtalálhatók lesznek a prohalo.hu
weblapon.
Scsaurszki Tamás a közösségi alapítványokról írt tájékoztató és gondolkodtató írásában megfogalmazza, a közösségi alapítványok
ismérveit, amelyek a következők:
• olyan bejegyzett nonprofit szervezet,
amely egy meghatározott földrajzi helyen
(kerület, város, kistérség, megye stb.) lakók egész közösségét szolgálja. Ezért a
legtöbb közösségi alapítvány küldetése
úgy fogalmaz, hogy az adott közösség életminőségét kívánja javítani.
• kuratóriumában (és egyéb testületeiben, ha
vannak) az adott közösség minden fontosabb
szegmense és szereplője képviselteti magát.

2008. április

proAktív
• jól tájékozott a közösség helyzetét,
ügyeit, problémáit és a problémák lehetséges megoldásait illetően. Ezt a folyamatos
szükségletfelméréseknek, a kuratóriumában (és testületeiben, ha vannak) ülő különböző emberek sokrétű tudásának, tapasztalatainak és véleményének, valamint
a közösség különböző intézményeivel
fenntartott kapcsolatainak köszönheti.
• független szervezet, azaz semmilyen
más szervezetnek (önkormányzat, vállalat
stb.) vagy egyénnek nincs rá meghatározó
befolyása.
• tevékenysége három fő területet ölel fel:
adománygyűjtés, adományosztás és a
közösségépítés.
A 2007 november 16.-17.-én Besztercebányán sorra kerülő tapasztalatcserén közvetlen
információkat szereztünk a Besztercebányai
Egészséges Város Közösségi Alapítvány
(továbbiakban Közösségi Alapítvány) tevékenységéről, amely elsőként jött létre Közép- és
Kelet-Európában. A Közösségi Alapítvány képviseletében Beata Hirt és Lívia Haringová
fogadta delegációnkat.
Besztercebányán amerikai modell és tapasztalatok alapján fogtak hozzá a Közösségi Alapítvány kialakításához, és törekedtek a helyi
viszonyoknak, kultúrának és hagyományoknak megfelelő kialakításra. Egy már működő
alapítványt alakítottak át, amely elsősorban
programok megvalósításával és szervezésével
foglalkozott.
Központi szerepet kapott a szervezetépítés és a kuratórium kialakítása. A kuratórium
összeállításánál a szakmai szempontok voltak a
meghatározóak, olyan tagokat választottak ki,
akik képesek „ajtót nyitni” a támogatók felé.
A kuratóriumi tagok nem kapnak tiszteletdíjat. Találkozókat és beszélgetéseket szerveztek városuk különböző részein, meglátogatták
a középiskolákat, önkénteseket toboroztak.
Kialakították a kapcsolataikat a médiával, felmérést végeztek, díjat alapítottak. Felvették a
kapcsolatot a helyi önkormányzattal és fontos
helyi intézményekkel (Közegészségügyi Hivatal, Városrendezési Iroda, stb.)
Kezdeti stratégiájuknak központi elemét
képezte a sok kicsi helyi program és új vezetők
támogatása. Aktivitásra bátorítottak és megmutatták az embereknek, hogy saját problémáik megoldásához minden joguk és képességük megvan.

A közösségi alapítvány helyi fejlesztési lehetőséget jelent, mert összegyűjti a közösség
erőforrásait, és hatékonyan oszthatja szét. A
vállalkozói szféra kiválaszthatja azokat a helyi közösségi szükségleteket, és ezáltal projekteket, amelyeket támogatni kíván. Anyagi vagy
termékbeli támogatást nyújthat, hozzájárulhat
a közösségi alapítvány anyagi erőforrásának a
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befektetéséhez és gyarapításához. Szaktanácsadással elősegítheti a közösségi alapítvány
marketing- és reklámtevékenységét. A helyi
önkormányzat beazonosítja azokat a közösségi szükségleteket, amelyekre nincs költségvetési kerete, a helyi fejlesztési stratégiához
mérten befolyásolhatja a Közösségi Alapítvány
stratégiáját, résztámogatást ajánlhat fel, hozzájárulhat a Közösségi Alapítvány anyagi erőforrásának a befektetéséhez és gyarapításához.
Bárdos Ferenc, Csathó Tibor
Életfa Környezetvédő Szövetség
Eger

Együttműködés a proHáló pályázati program megvalósításában.
Modellértékű program
megvalósítása
Partnerségben a magyar-magyar kapcsolatok
elősegítéséért elnevezésű modellértékű program keretében a magyar-magyar kapcsolatok
szorosabbá tétele, a határmenti települések
összefogásának erősítése, testvér-települési kapcsolatok kialakítása, valamint romániai
magyar civil szervezetek képzése szerepeltek
céljaink között. Programunk szorosan kapcsolódik az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiuma által kiírt Civil
szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése című felhíváshoz, amely előkészítő
szakaszát kívántuk finanszírozni ezen forrásból. A modellértékű program 2007. október 1.
– 2007. december 20. között valósult meg.
Fontosnak érezzük a megfelelő előkészítést,
igényfelmérés elvégzését a célcsoportnál, hogy
a képzés folyamán megfelelő információval
tudjuk őket ellátni. Az előkészítő szakaszban
lehetőségünk nyílt a partnerszervezetünk jobb
megismerésére, a hatékonyabb együttműködés reményében a képzés előkészítésére, s egy
igényfelmérésre is. Az első szakaszban az EKE
– Erdélyi Kárpát Egyesület segítségével (ezzel
a szervezettel már volt közös programunk, az
együttműködés a két szervezetett között régebbre nyúlik vissza) kérdőívet küldtük ki a
programban részt vevő romániai magyar civil
szervezetek számára. 15 szervezet (Szent László Közösségi Ház, Biokertész Csoport-Grupul
Grădinarilor Biodinamici Organic, Gardening
Group, Berekenye Ifjúsági Társaság, Lajtha
László Alapítvány, Román Madártani Egyesület – Societatea Ornitologică Română, Asociaţia
pentru Protecţia Liliecilor din România, Zöld
Erdély Egyesület, CREST Forrásközpont, Alcsik
Kistérség Fejlesztési Társulás, Artera alapítvány, Eco – Natur Kistérség – Egyesület, Erdély
Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti, Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége, Téka Alapítvány
Erdélyi Kárpát – Egyesület Székelyudvarhelyi
Osztálykörében) végeztünk el az igényfelmérést. Ez a mintasokaság nagyjából lefedi a határmenti romániai magyar civil szervezeteket,
amelyek valamilyen szempontból központi
szerepet töltenek be a lokális civil életben. Az
igényfelmérés során arra voltunk kíváncsiak,
hogy az erdélyi civil szervezetek milyen problémákkal küzdenek humánerő-forrás és az Eu-

rópai Uniós pályázatok kapcsán, illetve milyen
erőforrásokkal rendelkeznek, milyen területen
vannak hiányosságaik. A második szakaszban
elkészült egy romániai-magyar civil adatbázis,
mely tartalmazza az ottani civil hálózatok elérhetőségét, a civil vonatkozású honlapok és törvények gyűjteményét. Mindez a későbbi proHáló-romániai hálózati együttműködés alapjául
is szolgálhat. Amennyiben egy magyarországi
szervezet szeretne egy uniós programra pályázni, de nincs partnere, ennek az adatbázisnak a
segítségével könnyedén tájékozódhat. További
eredménye a programnak, hogy a létrejött civil adatbázisnak köszönhetően a határmenti
együttműködés a civil szervezetek között szorosabbra fonódik. A közös együttműködés,
közös pályázás ezeket a szálákat még jobban
összefűzi akár civil, akár lokális területen. Testvér-települési kapcsolatok alakulhatnak ki, ezzel is erősítvén a közös múlt gyökereinek emlékét és az európaiság eszméjét.
A visszaérkezett kérdőívek válaszaiból látható, hogy a romániai civil szervezetek is hasonló
erőforrásokkal és problémákkal rendelkeznek,
mint a hazai civil szervezetek. A dolgozók szakképzettsége a szervezetek által végzett munkához megfelelő saját bevallásuk szerint, a
legnagyobb problémát a likviditási problémák
jelentik. A válaszoló szervezetek 40%-a nyilatkozott úgy, hogy a projektjeik megvalósítása
során a legfőbb nehézséget a forrásteremtés és
a sikeres megvalósításhoz szükséges folyamatos és állandó pénzügyi stabilitás megteremtése. Azzal, hogy Románia 2007. január 1-jétől az
Európai Unió tagállama, megnyíltak számukra
az EU pénzügyi forrásai, melyek új pályázati
lehetőségeket és ezek megvalósításához szükséges forrást biztosítanak majd a jövőben számukra. Szervezetünk már több Európai Uniós
pályázatot adott be, szeretnénk tudásunkat,
tapasztalatainkat átadni számunkra.
A program 2008. március-áprilisában folytatódik. Ebben az időszakban az igényfelmérésben részt vett szervezetek képviselői közül 8
fő tesz 2 napos látogatást a Nyíregyházi kistérségben. A két nap folyamán részt vesznek egy
pályázatírói tréningen, ahol Európai Uniós, valamint az EU-s pályázatok elkészítéséhez szükséges ismereteket sajátíthatnak el. A tréning
nagy segítség a részvevő szervezetek számára
- ahogy az igényfelmérés válaszaiból kiderült -,
akik még nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és szakemberekkel ezen pályázatok elkészítéséhez. A képzések tananyagát az előzetes igényfelmérés alapján állítottuk össze. Így
a részvevők igényei teljes mértékben megjelennek a képzésben és ezek mellett gyakorlati tapasztalatra is szert tesznek. A második napon
egy fiktív pályázatot kell elkészíteniük. Ennek
a gyakorlatnak a célja, hogy tapasztalatokat
gyűjtsenek, megtanulják az EU-s pályázatok
sajátosságait, tanuljanak hibáikból. Tapasztalataink szerint ez a fajta elméleti-gyakorlati
képzés rendkívül hasznos a szervezetek számára. A képzésnek köszönhetően sokkal könnyebben tudnak megfelelni a jövőbeli kiírásoknak és
eredményesebben pályázhatnak.
Papp János
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság,
Nyíregyháza
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Hogy tudatos legyen közösségünk önmaga ismerete,
saját akarata és lehetőségei vonatkozásában
Együttműködő szervezetek, személyek,
képzések, találkozók kapcsán gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy beszélniük kell saját szervezetükről, munkájukról.
Ez egy viszonylag ismert és könnyen megoldható, természetes feladat.
Egy fokkal komplexebb az a szint, amikor értékelni is kell egy-egy szervezetnek
saját munkáját eredményét, netán eredménytelenségét. Ehhez már kevésbé vagyunk hozzászokva. Olykor-olykor el is
csúszhat valamelyik irányba… a túlértékelés ill. a szerény visszafogottság között
rejlik valahol a realitás.
Az értékmérés harmadik és talán legnehezebb foka az, amikor másokról kell
értékelést megfogalmazni, arról, hogyan
látjuk egy szervezet, személy működését
az adott közösségben hálózatban. A reális
véleményalkotás kialakításához, elfogadásához nyílt, őszinte és elfogadó légkör elengedhetetlen.
A ProHáló hálózat tagjai zalaegerszegi
hálózati találkozójukon erre a nem kön�nyű feladatra vállalkoztak. A hálózati
értékelés mintegy befejező állomása volt
annak a két éves folyamatnak, amelyet a
munkacsoportunk koordinálásával zajlott. A ProHáló hálózat a 2005-2007-es
időszakban még tudatosabban fektetett
hangsúlyt a hálózat belső fejlődésére, fejlesztésére. Az ehhez az időszakhoz tartozó cselekvési tervnek megfelelően személyes beszélgetések és szervezeti interjúk
készültek egy-egy hálózati tagszervezet
hátteréről, vállalásairól, hálózatban vállalt
szerepéről. 2007 év végére konszenzussal,
sok-sok egyeztetéssel kialakítottuk azokat
a hálózati standardokat, elvárásokat, amelyeket valamennyiünk felé megfogalmaztunk.. Az elvárások megjelölték azokat a
feladatokat, amelyeket a hálózati működés
során elvárunk egymástól, ill. körülírták
azokat a helyi szinten is vállalható tevékenységeket, amelyeket egy-egy hálózati
tag saját környezetében tud tenni a civil
szervezetek fejlesztéséért.
Persze egy értékelés akkor teljes, ha valóban elemzésre kerülnek az elvárások és

az év során teljesített feladatok. Ez meg
is tették szervezeteink, értékelő írásban
mutatták be az elvárások teljesülését, vagy
néhányan önkritikusabban a „nem teljesülését”. Ezentúl egy esszé keretében egy
sikeres és egy kevésbé sikeres területet is
elemeztek tagjaink. Ezzel az a volt célunk,
hogy bemutassuk azt a minőséget, amit az
egyes területeken a proHáló tagjai a gyakorlatban elértek és lehetőséget adjunk
magunknak az egymástól tanulásra, a kollégáink tapasztalatain alapuló fejlesztésre,
önfejlesztésre.
Ezt követően került sor a Zalaegerszegen elvégzett értékelésre, amelynek fókuszában a hálózatban végezett tevékenység
értékelése állt..
Megegyeztünk abban, hogy öt szempontot választunk ki, amelyeket mi magunk fontosnak tartunk az együttműködésünkben:
• A hálózati tevékenységben való képviselet (hálózati találkozók, hálózati
kommunikáció, közös rendezvények).
Értékelési szempont a részvétel szintje, a véleményalkotás, az érdemi jelenlét
• Önálló kezdeményezések a hálózat
egészét érintő programokban
• Együttműködés a hálózat többi tagjával ( legalább másik 3 tagszervezettel
való együttműködés, amely nem akciójellegű, hanem folyamatos )
• Munkacsoportban megnyilvánuló aktivitás
• Nyilvánosság érdekében vállalt és tett
munka.

együttdolgozó szervezeti munkatársak
merészsége ahhoz, hogy ne a személyről
alkossanak véleményt, hanem az általa
képviselt szervezet , hálózatban végzett
munkáját értékeljék.
Úgy érezzük, valóban kihívást jelentett számunkra ez a mérlegelés, újszerűségében és módszerében is, és talán gyakorlatában is, hiszen más közösségekben,
együttműködésekben nem gyakorta találkozunk ilyen önértékelésekkel, belső monitoringgal. A kapott értékek mélyebb és
tartalmibb elemzése – egy-egy szervezeti
és egész hálózati szinten,– még hátra van,
de úgy éreztük, elkezdtünk valami olyan
módszert, ami visszatérően segítséget adhat hálózati identitásunk, együttműködésünk, végső soron önmagunk megértésére,
és a visszajelzések alapján továbblépésre,
fejlődésre.

A belső értékelési módszerünk közösségfejlesztési szempontból is megközelíthető:
„ Úgyis feltehetjük a kérdést,hogy
eléggé tudatos-e egy közösség önmaga ismerete, saját akarata és lehetőségei vonatkozásában, s ha igen, vajon
van-e benne elég akarat, fegyelem,
kitartás, hogy saját felismert céljai
érdekében megszervezze önmagát és
folyamatosan informálódjon, tanuljon, kapcsolatokat építse és cselekedjen?…. valamint „ önmaga fejlődési
irányainak meghatározása érdekében
képes-e a kezdeményezésre és képes-e
cselekvő módon részt venni saját fejA szempontok támpontot adtak ahhoz, lesztésében…?” (Vercseg Ilona- Közöshogy egy értékskálára helyezze el min- ségfejlesztés kezdőknek és haladóknak)
denki a többi szervezetet, mérlegelve a
szervezet hálózatban nyújtott és láttatott
A ProHáló hálózat, működése kapcsán
működését. Az összesítésben pedig így egyik fontos elemének tekinti a folyamaalakulhatott ki egy preferencia-sorrend, tos önértékelést, a hálózati együttműamelyben láthatóvá vált, hogyan értékel- ködésben egymás értékelését, amellyel a
tük /láttattuk munkánkat a hálózatban.
hálózat tudatos fejlesztését végzi- talán
modellértékűen- a magyar civil hálózatok
Nos a feladat egyébként nem volt kön�- között.
nyű, hiszen a korrekt véleményalkotáshoz,
a munkánk minőségi tartalmának megmérettetéséhez szükséges az objektivitás, a
Budai Kati
korrekt véleményalkotás, az építő kritika
Hálózatfejlesztési munkacsoport
bevállalásának bátorsága is. Az ötödik éve
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A proHáló hálózat ebben a rovatban olyan képzési és konferencia helyszíneket mutat be, melyeket a hálózat tagjai kipróbáltak és nyugodt szívvel ajánlanak mindenkinek

Mindszenty Ifjúsági Ház –
Hüvös Kastély, Zalaegerszeg
A Mindszenty Iskoláért Alapítvány és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2007.
augusztus 1-től pályáztatás útján nyerte el
Zalaegerszeg déli városrészén, Botfán található Hüvös kastély ifjúsági és kulturális célú
hasznosítási jogát. Az épület tulajdonosa és
a pályázat kiírója Zalaegerszeg MJV Önkormányzata volt. A kastély több mint 250 éve
épült, kalandos története megismerhető az
épületben kiállított tablókról.
Célunk egy olyan intézmény működtetése, ahol a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli kulturális-, környezettudatos-, és lelki
nevelése valósulhat meg, rendezett környeA Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni zetben.
kívánó állampolgárok és az önszervező közösségek, valamint a közösségfejlesztés, közösségi
munka elsajátítását segítő
• országos képzési szervezet és népfőiskola a (közösségfejlesztési projektekben
dolgozó) helyi cselekvés szereplői számára;
• a kunbábonyi képzési központ közvetlen környezetét jelentő Felső-kiskunsági kistérség lakosai és közösségei
kezdeményező- és cselekvőkészségének
fejlesztése, s erre építkezve egy lokális
népfőiskolai funkcióinak betöltése;
Az épületben működő Ifjúsági klub prog• a közösségfejlesztés szakképzésének inramjaival a településrész és a környékbeli faltézménye.
vak fiataljait célozza meg. Konditermet üzeA Civil Kollégium bentlakásos iskolája, meltetünk, filmklubokat, éjszakai játékokat,
versenyeket szervezünk. A programok ela kunbábonyi közösségi ház
Kunbábony egy Kunszentmiklóshoz tarto- sődleges célja a csellengő fiatalok számának
zó négyszáz lelkes tanyabokor a Kiskunsági csökkentése, ezáltal közvetett célunk, hogy
Nemzeti Park határán. A közösségi ház vala- a gyermekek és fiatalok körében csökkenjen
az alkohol és drogfogyasztás, a deviáns viselmikor iskola volt.
A mintegy 400 négyzetméteres épületből kedési normák elterjedése.
Kidolgozás alatt van az Ifjúsági Ház erdei
egy nagy „családi házat” alakítunk ki: egy
nagy nappalival, egy többcélú teremmel és iskolai programja. Az erdei iskolában többek
között lehetőség lesz a helyi madárvilág, az
nyolc 2-4 ágyas fürdőszobás lakószobával.
A közösségi házban közösségi, civil veze- erdei élővilág, a háziállatok megismerésére,
tők, véleményirányító személyiségek fordul- túrázásra, helytörténeti érdekességek, hanak meg rendszeresen, akik az ország kü- gyományőrzés megismerésére.
A számos egyéb funkció mellett az épületlönböző vidékeiről és településeiről jönnek
a képzésekre, s ott megismerik egymást, ta- ben ifjúsági és turisztikai szálló működik. Az
pasztalatokat cserélnek és új kapcsolatokat épület közel 800 négyzetméterén helyet kap
építenek ki. Rendszeresen szervezünk hazai a pince részen rendezvényterem, a földszinés nemzetközi szemináriumokat is a közös- ten melegítő konyha, étkező, két foglalkozségfejlesztés, közösségi munka és a nonpro- tató terem, és konditerem, a két emelten pedig vendégszobák, vizesblokkok találhatók.
fit szervezetek számára.
A Civil Kollégium 2008-ban átalakítja A szálló kapacitása 50 fő, ami pótágyazással
képzési redszerét, összesen 25 képzési 60 főig bővíthető. 2-3-4 ágyas szobákkal,
programot kínál majd cselekedni vágyó szintenként női-férfi vizesblokkal, teakonyegyéneknek, csoportoknak, közössé- hával rendelkezünk.
Igény szerint tudunk biztosítani napi
geknek. Bővebb információ található a
képzésekről 2008. júliustól, a www.civ- háromszori étkezést, képzések, tréningek
résztvevőinek büféasztalt.
kol.hu oldalon.
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatáTovábbi információért forduljon Varga Máté
igazgatóhoz, Budapest, I. Corvin tér 8. Telefon/ sok: teremhasználat, számítógép és internethasználat, ping-pong, darts, csocsó, társasfax: 1 201-5728, matev@kkapcsolat.hu

játékok. Térítéssel, kedvező árakon vehető
igénybe a konditerem és az íjászpálya.
Az épülethez 1 hektárnyi zöld terület tartozik. A kertben lehetőség van táborozásra,
szalonnasütésre, bográcsban főzésre, egyéb
igény szerinti szabadtéri programok szervezésére.
Az épület különösen alkalmas ifjúsági
képzések, tréningek szervezéséhez. Ajánljuk táborozó csoportoknak, osztálykirándulóknak. Kialakított áraink rendkívül kedvezőek.
Szállás

ár

Csoportos (10 fő feletti)

1500 Ft/fő/éj

Egyénileg (10 fő alatt)

1800 Ft/fő/éj

6 év alatt ingyenes
Diák, (csoportosan)

1000 Ft/fő/éj

Diák, (egyénileg)

1500 Ft/fő/éj

Ágynemű nélküli kedvezmény
500 Ft/fő/hét
Sátorhely fürdő-, wc-, konyha500 Ft/fő/éj
használattal

A szállóvendégek térítésmentesen használhatják az épület termeit foglalkozásaik
megtartásához, előre egyeztetett időben. További igényelhető technikai eszközök, projektor, notebook, flip chart tábla, CD-DVD
lejátszó.
Amit ezért az árért pluszban nyújtani tudunk:
- Gyönyörű zöld környezet, amerre a
szem ellát
- Ébredéskor sokszínű madárcsicsergés
- hangulatos a múltba visszanyúló épített
környezet
- Családi hangulatú vendéglátás
Látnivalók a környéken:
• Horgásztó, Csatár 3 km
• Aquacity, Zalaegerszeg 9 km
• Termál fürdő (fedett és nyitott), Zalaegerszeg 9 km
• Gébárti-tó, Zalaegerszeg 9 km
• Tv-torony kilátó, Alsóerdő, Zalaegerszeg
5 km
• Falumúzeum, Zalaegerszeg 6 km
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Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, III.
Béla király tér 1.
www.cisz.hu
Tel.: 22/506-186
E-mail: civil@cisz.hu
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
5600 Békéscsaba,
Luther u. 6.
civilek.csabanet.hu
66/530-207
E-mail: civil@bmk.hu
Postacím:
5601 Békéscsaba, Pf. 570.
Alföldi Civilekért Alapítvány
6000 Kecskemét, Hoffmann
J. u. 11.
Tel.: 20/235-06-89
E-mail: bnk1210@gmail.com
United Way-Vértes Vidéke Alapítvány
2800 Tatabánya, Szent
Borbála tér 1.
www.unitedwaytatabanya.hu
Tel.: 34/316-285
E-mail: uwtatab@chello.hu
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth utca 47-51.
www.zalacivil.hu
Tel.: 92/310-384
E-mail: info@zalacivil.hu

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők
Egyesülete
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
www.civilnograd.hu
Tel.: 32/423-477
E-mail: stcszk@globonet.hu
Nevelők Háza Egyesület
7624 Pécs,
Szent István tér 17.
www.civilhaz-pecs.hu
Tel.: 72/215-543
E-mail: nevhaz@t-online.hu
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
4400 Nyíregyháza,
Damjanich u. 4-6.
www.enyft.hu
Tel.: 42/402-115
E-mail: enyft@enyft.hu
Regionális Civil Központ
Alapítvány
3530 Miskolc,
Rákóczi u. 12.
www.recik.hu
Tel.: 46/508-626
E-mail: civil@recik.hu,
recik@recik.hu
Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete
7400 Kaposvár, Nemzetőrsor 4.
ncske.hu
Tel.: 82/415-242
E-mail:
nagycsalad9@t-online.hu

Életfa Környezetvédő Szövetség
3300 Eger,
Bajcsy Zsilinszky u. 9
http://eletfa.org.hu
Tel.: 36/411-036
E-mail: eletfa@eck.hu
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat
Alapítvány
4029 Debrecen, Maróthy
György u. 5-7 sz.
eck.hu/adattar/
Tel.: 52-310-966
E-mail: adattar@t-online.hu
Impulzus Egyesület
5000 Szolnok,
Baross u. 41. G. ép.
www.impulzus.ngo.hu
Tel.: 56/412-926
E-mail:
impulzus69@gmail.com
Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület
8200 Veszprém
Stadion utca 1/B.
Iroda: 8200 Veszprém
Kossuth utca 10.
2. em. 203.
www.civilhaz.ini.hu
Tel.: 88/401-110
E-mail:
civilhaz@vpmegye.hu
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