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A proHáló hálózat időszaki 
kiadványának első számát 
tartja kezében az olvasó. 
Amikor arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy elindítunk 
egy folyóiratot, sokan és so-
kat gondolkodtunk és ötle-
teltünk azon, hogy mi is legyen a neve. A 
belső ötletpályázatra számtalan javaslat 
érkezett, jobbak-kevésbé jobbak, komo-
lyak-viccesek. Nem kevés időbe és fejtö-
résbe került, amíg sikerült megegyezve 
kiválasztani a nevet, hiszen már a név-
adás is közös munka eredménye volt. Úgy 
gondoltuk és gondoljuk a proHáló ÉRTÉK 
az, ami leginkább kifejezi a proHáló és a 
folyóirat eszmeiségét és küldetését, vala-
mint a cím rövidítve – pH ÉRTÉK – sza-
bad asszociációt biztosít, hogy folyóira-
tunk a civil szektor „kémiai” összetételét 
mutatja és méri, mint a lakmuszpapír. El-
sődleges célunk megismertetni az olvasót 
hálózatunk értékeivel, de terveink között 
szerepel más hazai, külföldi és nemzetkö-
zi hálózatok és együttműködések bemu-
tatása is. Hisszük és valljuk, hogy egy (jól) 
működő hálózatban a résztvevők tudása 
és szakmai tapasztalatai nem egyszerűen 
összeadódnak, hanem megsokszorozód-
nak. Ezt a közös munkát jelzi a folyóirat 
első számának megjelentetése is, hiszen 
az ország minden részéből részt vettek a 
proHáló ÉRTÉK elkészítésében, bebizo-
nyítva, hogy napjainkban az együttmű-
ködésben nem léteznek térbeli korlátok. 

Hajnal Zsolt

Nagy örömmel és jó szívvel ajánlom figyelmébe időszaki kiadványunkat, 
a proHáló szellemi műhelyének legújabb gyümölcsét.

Kiadványunkban a proHáló hálózatban jelen lévő szemléletet, háló-
zatfejlesztési törekvéseinket, elért eredményeinket mutatjuk be. Az a 
célunk, hogy tevékenységünket megismertessük a nonprofit szerveze-
tek mind szélesebb körével, más részről, hogy együttműködő partnert 
találjunk Önökben.

Terveink között szerepel az is, hogy időről időre olyan témákat is felvetünk, ame-
lyekről úgy véljük, hogy azt érdeklődés övezi a civil szektorban. 

A proHáló hálózat – amelyet mi közös tudásunk tárházának is tartunk – �00�-ban ala-
kult.

Létrejöttét, 18 civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó, megyeszékhelyen mű-
ködő nonprofit szervezet kezdeményezte, és nem formalizált hálózatként, működteti 
napjainkban is. Jelenleg 15 tagja van.

Tagjaink szolgáltató-fejlesztő tevékenységük végzéséhez a hálózati forrásokon túl 
állami, helyi önkormányzati és pályázati forrásokat is bevonnak, többen más hazai há-
lózatok tevékenységében is részt vállalnak.

Tevékenységünkben a szolgáltató és fejlesztő elemek egyaránt jelen vannak, és ezek 
az információszolgáltatástól a képzésekig széles skálán mozognak. 

Küldetésünk lényege, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szük-
ségletekre alapozott, rugalmas és gyors reagálással, elősegítsük a hazai nonprofit szektor 
fejlődését. Elkötelezetten bátorítjuk az önszerveződést, segítjük elő közösségek létrejöttét.

Közösségünk azonban több ennél, olyan szakmai műhely, ahol fontosak a szemé-
lyes kapcsolatok, súlya van az adott szónak, hiszen ezek képezik az alapját a szakmai 
együttműködésünknek. 

Munkánk fókuszában az önként vállalt feladataink megvalósítása mellett, a folya-
matos önképzés, az egymás tapasztalataiból történő építkezés, és tanulás áll.

Tudatosan, és elkötelezetten működtetjük és fejlesztjük hálózatunkat, amelyben 
alapérték a Szakmaiság, a Megbízhatóság, a Hitelesség, az Együttműködés, Nyitottság, 
Függetlenség, és Folyamatosság.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy szükséges ösztönözni a partnerség építést he-
lyi, kistérségi és régiós szinteken, valamint a társadalom szektorai között.

Hisszük, hogy az önkormányzó helyi társadalom nem létezik helyi ügyekért tenni 
tudó és akaró állampolgárok, valamint azok közösségei nélkül.

Valljuk, hogy bátorítással, információkkal, kapcsolatépítéssel a helyi közösségekben 
megfogalmazott és kiérlelt törekvések életre kelhetnek.

Megtapasztaltuk, és nap, mint nap átéljük, hogy közösséghez tartozni, közösséget 
alkotni jó. 

A proHáló hálózatban van lehetőségünk együttműködni, segíteni, segítséget kérni, a 
„valahová tartozás érzését megélni”, részt venni a közösség életében úgy, hogy közben 
alakíthatjuk is azt.

Remélem, hogy a közreadott írások révén megérinti Önöket a proHáló szellemisége, 
új információkat szereznek tevékenységünkről, és megerősítést nyernek mindennapi 
munkájukhoz.

Kívánom, hogy olvassák érdeklődéssel és haszonnal kiadványunkat. 
Groskáné Piránszki Irén 

A proHáló hálózat időszakos kiadványa
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Előzmények 

A proHáló hálózat létrejöttét �00�-ban 18 
hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, 
jelenleg 15 tagja van és, nem formalizált 
hálózatként működik.

Tagszervezeteink jó néhány tagja az 
1995-ös évektől résztvevője volt a legkü-
lönfélébb hazai civil szektoron belüli háló-
zatépítési kezdeményezéseknek. 

Együttműködésünk kialakulásában 
nagy szerepe volt annak, hogy 1999-�00� 
között valamennyien részt vettünk a „Ci-
vil Ház” programban. Ekkor alakult ki 
bennünk a hálózati működés melletti el-
kötelezettség. Nemcsak maga a szó, hogy 
„hálózat” hatott ránk az újdonság erejével, 
hanem az együttműködés fejlesztésnek 
eszközét, annak újfajta minőségi szintjét 
is reméltük a közös munkától.

Munkánkra hatottak olyan külső ténye-
zők, amelyek a magyarországi civil szek-
torban jelentős változásokat idéztek elő:

• megerősödtek és markánsan meg-
jelentek a szektorban a szolgáltató 
szervezetek

• kormányzati és helyi önkormányzati 
szinteken is megjelent a szándék a 
szolgáltató szervezetek, szolgáltató 
központok, civil házak támogatására

  
Az önálló hálózati együttműködés elin-

dulását, a közös munka örömének megis-
merését a Közösségi aktivitás és részvétel 
programban való bekapcsolódás indította 
el döntően, az egri Életfa Környezetvédő 
Szövetség kezdeményezése révén. Majd 
ezt követte a közösségi tervezéssel ki-
alakított projekt, amelyet a „Szolgálta-
tó Központok a tartalmas nonprofit 
szolgáltatásokért” címmel nyújtottunk 
be Charles Stewart Mott Alapítvány-
hoz, amely terveinket támogatásra mél-
tónak értékelte és �00� májusától máig 
támogatónk. Nagy köszönettel tartozunk 
az Alapítványnak, hiszen az általa biztosí-
tott forrás az, amely döntően megalapozta 
együttműködésünket, és a szerződésben 
pontosan meghatározott feltételek mellett 
rugalmas, és inspiráló légkörben ad lehe-
tőséget elképzeléseink megvalósításához. 

A proHáló – szellemi műhely, ahová jó tartozni!
Programunkban két fontos célt tűztünk 

ki magunk elé:

1. Hálózatunk fejlesztése a közös 
programok által

A hálózati szintű programokban való 
részvétel lehetővé teszi, hogy a megvaló-
sított programjaink- együttműködést elő-
segítő konferenciák, képzések, kistérségi 
fejlesztő programok, műhelymunkák, ku-
tatások, modellértékű programok, látó-
utak, külföldi tanulmányutak, tapaszta-
latainkat összegző kiadványaink, portál 
működtetése - révén kialakuljon és to-
vábbépüljön a partnerség tagjaink között. 

Az elmúlt évek sikerének tartjuk, hogy 
a proHáló keretei között, ki-ki erősebben, 
gyengébben értelmezve a hálózati identi-
tást, de mindenképpen együtt maradtunk. 
Ez szakmailag is és emberileg is megerősí-
tette a függetlenség érzését, az önállóság 
és az önmagunk által irányított és megva-
lósított feladatok okozta jó érzések meg-
erősödését.

Kialakított belső pályázati rendszerünk 
mindenkinek egyforma esélyt kínál a kö-
zös projektekhez való csatlakozásra. Sike-
res programjaink közé soroljuk a nonprofit 
szervezeteknek szolgáltató civil szerveze-
tek felmérését megyénként, majd ebből 
adatbázis és elemzés készítését, a „Civil 
Műhely” és a „Fókuszban a hálózatok” 
konferenciasorozatokat (utóbbi nemzet-
közi konferenciával is kiegészült), A prog-
ramok építve a tagjaink helyi hálózatépítő 
törekvéseire, azt célozták, hogy fejlesszük 
helyi, és regionális kapcsolatrendszerü-
ket. 

Azt reméljük, hogy a tagjaink által kí-
nált fejlesztő és szolgáltató tevékenységek 
hozzájárulnak a civil szektor fejlődéséhez 
és ott további önszerveződéseket, generál-
nak.

2. A hálózat önirányító, stratégia-
építő és fejlesztő tevékenységének és 
belső kapcsolatrendszerének megala-
pozása és fejlesztése.

Az volt a szándékunk, hogy építve a kö-
zös programok révén megalapozott tagok 

közötti együttműködésre áttekintjük és 
kidolgozzuk a hálózati szintű együttmű-
ködés lehetséges alternatíváit, a proHáló 
működési alapelveit. Hosszú volt az út, 
amelyet eddig megtettünk, de mára el-
fogadott alapelvek szerint működünk és 
legfőbb törekvésünk, hogy e mögé min-
denkor olyan hálózati szintű konszenzus 
társuljon, amely hosszabb távon működő-
képessé és fenntarthatóvá teszi partnersé-
günket.

Sok kérdésre kell/kellett választ, meg-
oldási javaslatot találnunk:

Mitől nehéz ma Magyarországon háló-
zatot fejleszteni?

Mit jelent a hálózat, mint erőforrás ma-
gunknak és környezetünknek?

Milyen szervezeti és egyéb tényezők 
hozzák a sikeres működést?

Mi szükséges a tartós, jó hálózati mű-
ködéshez?

Milyen követelményeket fogalmazunk 
meg és várunk el a tagjainktól?

Eredményeink: 
• 15 szervezet, váltózó aktivitással, de 

tagja maradt a közösségünknek
• kialakult és működőképes a hálózat-

építéshez elengedhetetlenül szüksé-
ges struktúra 

• kiválasztódtak a program irányításá-
ban kulcsszerepet vállaló személyek 

• meghatároztuk a feladatok és fe-
lelősségek körét, kialakítottuk az 
együttműködési szinteket: a háló-
zati tanács, partnerszervezetek, al-
programok, munkacsoportok között

• továbbépült és erősödött az együtt-
működés a tagok között

• megerősödtek a munkacsoportok 
(kistérségi fejlesztések, hálózatfej-
lesztés, marketing) Általuk tovább 
erősödtek a személyes és munka 
kapcsolatok.

• elkötelezettek maradtunk a közösen 
meghatározott alapértékek mellett: 
a projekt identitásának megőrzése, 
függetlenség, nyitottság, fókuszban 
a szakmaiság, sokszínűség, folya-
matos hálózatépítés, fenntartható-
ság

• megalkottuk a működésünket meg-
határozó dokumentumokat
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„Számomra úgy tűnik, hogy minden ember 
állandó, egyfajta informális kapcsolatban áll 
saját közösségével. Az egyén saját eredményes-
sége nagy mertekben függ ezen közösségtől, 
amely csoport tulajdonképpen az őt alkotó em-
berek összességéből épül fel. A közösségi szer-
vezetek viszonzásképpen olyan eszközök melye-
ken keresztül az őt alkotó egyének kifejezhetik 
hitüket, elképzeléseiket és egymás iránti törő-
désüket.” 

Charles Stewart Mott ezen közpon-
ti gondolata volt az alap, amelyre a Mott 
Alapítvány 19�6- ban épült. Az Alapít-
vány adományozási alapelvét megtartva, 
az évek során finomítottuk, bővítettük tá-
mogatási politikánkat, az országos szintű 
változásokra és a világméretű környezeti 
hatásokra reagálva. Mindenegyes adomá-
nyozási programunk alapját olyan értékek 
képezik, amelyek összhangban állnak tá-
mogatási politikánkkal. 

Hiszünk abban, hogy az emberiség 
egyik alapvető szükséglete annak elsajá-
títása, hogy az egyének hogyan tudnak a 
legeredményesebben egymás mellett élni. 
Mindeközben az emberek megteremtik 
a közösség és összetartozás értekét helyi 
szinten és globális társadalomként egy-
aránt. Ezek az együttműködés során ki-
alakuló erős közösségek lehetnek a pozitív 
változások kiindulópontjai. 

Véleményünk szerint a leghatékonyabb 
megoldások gyakran helyben születnek, 
ahol az emberek a legközvetlenebbül érde-
keltek a változásokban. Az erős, önmaguk-
ban bízó egyenek alapvető jelentőségűek 
egy jól működő társadalomban. Ezen felül 
az egyéneknek kiemelkedő szerepük is a 
saját környezetük kialakításában és formá-
lásában való részvétel. Az emberek szociá-
lis, gazdasági és politikai értelemben vett 
‘képessé tételének’ támogatása alapvető 
szükséglet. Mindenkinek meg kell adni a 
jogot, hogy a saját maga által választott 
módon dolgozzon, költsön, hozzáférjen 
az oktatáshoz, önfejlesztéshez, továbbá 
ahhoz, hogy tiszta és egészséges környe-
zetben élhessen. A társadalomnak és a 
törvényhozásnak egyaránt tekintetbe kell 
venni ezen egyéni, emberi és állampolgári 
jogokat. 

Legfontosabb törekvésünk változatla-
nul hálózatunk belső fejlesztése. 

Célunk, hogy a hálózat spontán fejlődés 
mellett, tudatos, átgondolt hálózatfejlesz-
tési programot valósítsunk meg. Kiindulá-
si pontnak tekintjük azokat az alapértéke-
ket, amelyeket pályázatunkban elérendő 
célként megfogalmaztunk. 

Törekvésünk továbbra is az, hogy tag-
jainkat segítsük abban, hogy helyi szol-
gáltató-fejlesztő tevékenységük végzésé-
hez megerősítést kapjanak a hálózattól. 
Hozzájáruljunk ahhoz, hogy a tagok 
munkájukhoz megfelelő új ismereteket 
szerezzenek, új cselekvési technikákat 
ismerjenek meg. Létrejöjjön és a proHá-
ló belső tudásbankja és szakértői bázisa, 
javuljon a belső és külső kommunikáció 
és kapcsolatrendszer.

Fejlesztendő területek:
• hiteles hálózati standardok kialakí-

tása és folyamatos monitorozása 
• Mit jelent ma Magyarországon non-

profit szervezeteknek szolgáltatni? 
– új szolgáltatások kidolgozása.

• a meglévő hálózati identitás erősí-
tése és következetes megjelenítése 
környezetünkben 

• a kialakított belső struktúra elemzé-
se, megfelelő munkamegosztás kiala-
kítása. Használni a közösségünkben 
meglévő szaktudást, folyamatosan 
fejleszteni a szakértői háttérbázist.

• folyamatos önképzés, kapcsolatépí-
tés.

• nemzetközi kapcsolatok fejlesztése 
működő hálózatokkal

• hálózatunk bővítése új tagokkal

A magunk mögött tudott évek a háló-
zatunk fejlődése szempontjából három 
nagy szakaszra oszthatók, amely során 
az ösztönös hálózatfejlesztéstől a „saját 
kárunkon okulva”, eljutottunk a tuda-
tos hálózatfejlesztéshez. Tanulva és fi-
gyelve mások tapasztalataira is találtuk 
meg a saját utunkat, amelyen haladva, 
kihívásokkal, olykor megpróbáltatással 
és kudarccal találkozunk, de sok örömte-
li, igényes és újszerű munkában van ré-
szünk. A proHáló szellemi műhely, aho-
vá tartozni jó!

Groskáné Piránszki Irén

Támogatónk: Charles Stewart
Mott Alapítvány

Ugyanakkor, ezen jogok kötelezettsé-
gekkel is járnak melyek gyakorlásában 
ránk hárul az állampolgárok részvételének 
bátorítása. Minden egyénnek kötelessége 
nem csak keresni, de meg is ragadni a lehe-
tőségeket, melyek által tevékenyen részt 
vehetnek problémák megoldásában, to-
vábbá dolgozhatnak egyéni boldogulásuk 
és a társadalmi összetartozás érdekében. 

A vezetői szerep szintén alapvető fon-
tosságú minden adományozás során. A ve-
zetés az emberek szükségleteiből és érté-
keiből jön létre, ugyanakkor inspirálhatja 
mások törekvéseit és tevékenységeit. Gya-
korlatunk szerint keressük és bátorítjuk a 
jó irányítást minden általunk támogatott 
programban és projektben. 

Végül, a másság elfogadása az élet min-
den területén nélkülözhetetlen része tevé-
kenységünknek. Az alapvető életminőség 
feloldhatatlanul kötődik egy fenntartható 
társadalmi és fizikai környezet megóvásá-
hoz. 

Programjainkon keresztül az egyének-
ben, családokban illetve helyi és felsőbb 
szervezetekben rejlő kapacitást kívánjuk 
hangsúlyozni. Reméljük, hogy az egyes 
programterületeken végzett együttes 
munkánk alapvető változásokhoz vezet-
het. 

Összefoglalva, a Charles Stewart Mott 
Alapítvány olyan erőfeszítéseket támogat 
melyek egy igazságos, méltányos és fenn-
tartható társadalom létrehozását célozzák. 

Forrás: www.mott.org  
(Fordította: Csuja Zsuzsanna)
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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 bemu-
tatásával kívánjuk gazdagítani, hogy a kedves olvasó valódi kóstolót kapjon, nem tit-
kolt párhuzamot sejtetve, ha egy ételből akár a legkisebb dolog is kimarad, már nem 
lesz olyan finom!  Hálózatunkról elmondható  belső értékelésünk, külső monitorjaing, 
partnereink, ügyfeleink visszajelzései alapján, hogy  „ízletes”-re sikeredett, így csak 
egyet kívánhatok,  az itt található szervezeteket, ételeket és temészetesen a proHálót  
„fogyasszák” egészséggel!

A Közösségfejlesztők Békés Megye Egyesülete 
alapítási éve 199�, de a szervezet a tevékenysé-
gét már az 1990-es években megkezdte.

Az egyesület alapító tagjai a Megyei Műve-
lődési Központ által indított közösségfejlesztő 
képzés hallgatói voltak, akikből igazi szakmai 
közösség kovácsolódott a kurzus befejezése 
után. A résztvevők azért alapították a szerveze-
tet, hogy egyesületi formában is megpróbálják 
ösztönözni, serkenteni, segíteni – elsősorban a 
hátrányos helyzetű térségek, települések - kö-
zösségi életét, valamint a helyi társadalmak ki-
alakulását, megerősítését. 

A szervezet fő célja és küldetése: báto-
rítani, és információkkal ellátni mindazokat, 
akik a helyi közösségek kiépítésén, fejlesztésén 
dolgoznak. Az induló tizenegy fős csapat (szo-
ciális munkások, pedagógusok, civil szervezet 
vezetők, vállalkozók, közművelődési szakem-
berek) ma már 40 főre bővült. 

Az egyesület tevékenységének szerkeze-
tét három nagy területre lehet bontani:

1. A szervezet eredeti célkitűzése alapján: telepü-
lés-közösségfejlesztő munka, elsősorban a megye 
hátrányos helyzetű településein, kistérségeiben.

A munka fázisai: kapcsolatfelvétel az érin-
tett településsel (meghívás, vagy megkeresés 
alapján), előkészítő megbeszélések, dokumen-
tumelemzés, problémák feltárása – a települé-
sen (közösségi felmérés), lakossági fórumok, a 
helyiekkel közös fejlesztési stratégia kialakítá-
sa, cselekvési folyamatok beindítása. A fejlesz-
tő folyamat lényege: az egyesület tagjai „csak” 
bátorító, informáló, segítő szerepkört töltenek 
be a helyi lakosok körében, de az ott élők cse-
lekednek. A szervezet alakulása óta az alábbi 
településeken tevékenykedett a helyi társadal-
mat kialakító, erősítő folyamatokban: Magyar-
bánhegyes, Nagybánhegyes, Furugy (Békész-
szentandrás), Csabacsüd, Medgyesegyháza és 
kistérsége, szeghalmi, sarkadi kistérség, Köt-
egyán, Békéscsaba (Jamina városrész).

Az egyesület tagjai részt vettek (vesznek) 
– a civil szektort érintő - különböző település-
kistérségi fejlesztési stratégiák kidolgozásában, 
előkészítésében, valamint oktatási tematikák 
kidolgozásában Békés megyei intézmények, 
szervezetek, intézetek felkérésére partnerként: 
pl. MTA Békés Megyei Regionális Kutatások 
Központja, Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, Megyei Munkaügyi Központ, Bé-
kés Megyei Regionális Átképző Központ. 

Sztrapacska
Felvidéki étel

Hozzávalók: 

1 kg burgonya, 1 to-
jás, 5 dkg zsír, kb. 40-50 
dkg liszt, 15 dkg juhtú-
ró, 1 ½ dl tejföl.

Elkészítés: 

A burgonyát meghámozzuk, és nyersen finoman 
megreszeljük. Hozzákeverünk � dkg langyos zsírt, 
egy egész tojást és annyi lisztet, hogy rendes kemény-
ségű galuskatésztát kapjunk. Vizezett deszkáról kés-
sel bő sós vízbe apró galuskákat vagdalunk és kb. 15 
percig főzzük. Vízből kiszedve meleg vízzel leöblítjük 
és forró zsírba tesszük. Az elmorzsolt juhtúróval ösz-
szekeverjük, és tejföllel meglocsoljuk. Forró sütőbe 
toljuk, míg a juhtúró megolvad rajta. 

Készíthetjük túró helyett pirított káposztával is, 
mint a káposztás tésztát. A galuskatészta készítésé-
vel gyorsan dolgozzunk, különben megbarnul.

Tetejét szórjuk meg 10 dkg füstölt szalonnával és 
ízlés szerint lila hagymával.

Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesülete

Az egyesület fennállása óta 6 település-kö-
zösségfejlesztő képző kurzust szervezett a me-
gyében (dél-alföldi régióban), melyek tagjaival 
folyamatosan bővült a szervezet tagsága.

A szervezet egyik kiemelt feladatának te-
kinti – közösségfejlesztő munkával – a civil 
szervezetek közötti hálózatépítést, a három 
szektor együttműködésének erősítését, amely-
nek érdekében több megyei és kistérségi prog-
ramot generált, többek között a sarkadi, oros-
házi, szeghalmi kistérségben.
�. Határmentiség, regionális fejlesztések:

Az egyesület 6 éve dolgozik korrekt szakmai 
együttműködésben a CREST Forrásközponttal 
Szatmárnémetiből. Az eltelt évek során több 
közös projektet is megvalósítottak: teleházak 
vezetőinek tapasztalatcseréjét, közös konfe-
renciák szervezését, „Közösségek fejlesztése 
határok nélkül” címmel (PHARE CBC támoga-
tásával) a magyar-román határ mentén találha-
tó 8 megye civil szervezeteit érintő programot. 
Elkészítették és kétnyelvű kötetben, valamint 
közös honlapon, megjelentették 1�00 – a határ 
mentén található - civil szervezet adatbázisát. 
A határmenti együttműködést elősegítő EU-s 
pályázatíró képzést szerveztek �0 magyar és 
román civil szervezet vezetőjének részvételé-
vel.

�. Megyei Civil Szolgáltató Központ műkö-
detése: a szervezet alaptevékenységében nem 
szerepelt a civil szervezetek felé nyújtott szol-
gáltatási kör kialakítása, amelynek hiányával 
a gyakorlati közösségfejlesztő munka révén 
találkoztak az egyesület tagjai. Az igényeket 
felismerve, 1996-ban - Európa Uniós pályáza-
tai támogatással - kezdte el a szolgáltatási te-
vékenységét az egyesület, az első időszakban 
elsősorban a képzések területén. A későbbiek-
ben - a DemNet és az Európai Unió támogatásá-
val – 1998-tól bővült a kör: szaktanácsadással, 
adatbázis kiépítésével, havi információs újság 
megjelentetésével, képzések szervezésével. 
1999-től alakult ki a jelenleg is működő szol-
gáltatási kör véglegesen, pályázati úton szer-
zett állami támogatással, jelenleg a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium  közreműködésével.

Az egyesület �007-től - a Békés Megyei Ön-
kormányzattal kötött együttműködési megálla-
podás alapján - megyei közművelődési feladat-
ellátást valósít meg a helyi társadalomfejlesztés 
területén, amelyben a legfőbb partnere a Békés 
Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Cent-
rum Kulturális Irodája.

Egyesületünk 1996-ban 7 középfokú tanintézet, 
azok pedagógusai, valamint közgazdászok, munka-
ügyi szakemberek, pszichológus, jogász összefogásá-
val alakult meg Szolnokon.

Tevékenységünk fő célja az első 6 évben az volt, 
hogy jól felkészült szakemberek közreműködésével – 
a pedagógusok, a szülők, a kortárs segítők bevonása 
révén – a középiskolásokat, a pályakezdő fiatalokat 
alkalmassá tegyük a munkavállalásra a változó mun-
kaerő-piaci körülményekhez való alkalmazkodásra. 
Így pl.: 1999/�000-es tanévben 17 középiskolában 
több mint �000 diák vett részt a programban az Or-
szágos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támoga-
tásával.

�00�-től nem nyert támogatást e modell értékű 
programunk, és azóta sem vállalta föl egyik szaktárca 
sem a fiatalok iskolán belüli teljes körű felkészítését 
a munkavállalásra.

Emiatt Egyesületünk �00�-től áttért az EU-s tá-
mogatással (Phare, HEFOP) kiírt - komplex mun-
kavállalásra felkészítő és foglalkoztató – projektek 
megvalósítására, melyeket a mai napig is sikerrel bo-
nyolít.

Pályakezdők, inaktív, főként 40 év feletti nők, 
GYES-ről, GYED-ről visszatértek, alacsony iskolai 
végzettségűek vagy elavult szakmával rendelkezők, 
fogyatékossággal élők, illetve romák a projektek cél-
csoportjai.

�000. február és �007. május között Egyesüle-
tünk működtette a Civil Szolgáltató Központot, el-
ismerten jó színvonalon, mely különféle szolgáltatá-
sok, tanácsadások nyújtásával, szakmai programok, 
képzések, civil kerek asztalok szervezésével segítette 

Impulzus
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a civil szféra fejlődését, megerősödését. �007. június-
tól nem kívántuk tovább működtetni a Központot.

A fogyatékosságból adódó speciális szükségletek 
minél jobb kielégítése céljából Egyesületünk szoci-
ális alapszolgáltatásként �004. óta „Kristály”, „Szé-
chenyi” és „Fűzfa” Támogató Szolgálatokat működtet 
Szolnokon és a Szolnoki Kistérségben élő, fogyaté-
kossággal küzdő emberek és családtagjaik számára.

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, ön-
álló életvitelének és a társadalmi életben való aktív 
részvételének biztosítása érdekében nyújtjuk szolgál-
tatásainkat.

A személyi segítő szolgálat és a szállító szolgálat 
mellett sorstársi, rehabilitációs, munkavállalási ta-
nácsadást tartunk, és „Szivárvány” Klubot működte-
tünk a fogyatékos fiatalok és szüleik részére.

Egyesületünk �00�. óta tagja a proHáló háló-
zatnak, mely 18 megye non-profit szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetének összefogásával alakult meg. A 
proHáló hálózat célja a demokratikus társadalom-
ban öntevékeny közösségek fejlődésének elősegíté-
se, a szervezetek közötti kommunikáció, az együtt-
működés ösztönzése. A sokrétű, változatos szakmai 
programokban Egyesületünk is részt vesz, kiemelten 
a kistérségi civil szerveződést elősegítő tevékenysé-
gekben.

 Jelenleg Erdélyben, a gyergyói medencében lévő 
civil szervezetekkel bővítjük a proHáló nemzetközi 
kapcsolatát, ugyanis decemberben képzést tartunk 
Gyergyószentmiklóson és együttműködést kezdemé-
nyezünk az ottani civil szervezetekkel.

Egyesület

Gulyás hús 1848-búl, ahogy 
Szolnokon készítették

Főzés fortélya:
Összemetélvén a húst mint szokás gulyásos 

húsnak, tedd azt vörös és mogyoró hagymával, 
czitrom héjjal lábasba, tedd le az edényt ’s pá-
rold meg kemény tűz fölött.

Adj hozzá azután tejfelt, hints reá kevés lisztet, 
sózd meg és fűszerezd meg tetszés szerint. Készre 
főzés előtt adj hozzá burgonyát és csipetkét.

A felkínálás előtt még kevés czitromlevet is 
adhatsz hozzá.

Fűszerek:
Paprika, bazsalikom, kakukkfű, fokhagyma, 

pici kapor, vörös bor, só, bors, csipetke.

Egyesületünk �00�-tól működteti a Zalai Civil 
Házat. Irodánk három főállású alkalmazottal 
látja el a mindennapi teendőket. Feladatunk 
a civil szervezetek szakmai támogatása, haté-
konyabb együttműködésük elősegítése. Ennek 
érdekében aktív kapcsolatot építünk ki a civil 
szervezetekkel, a települési önkormányzatok-
kal, és a megyei önkormányzattal.

Habár állami támogatást nem kapunk, csu-
pán a városi önkormányzati forrást, szolgálta-
tásaink díjmentesek, és sokrétűek:

• Jogi, gazdasági, pályázati, számítástech-
nikai tanácsadás,

• Irodai szolgáltatásokat (fénymásolás, 
számítógép használat, faxküldési lehető-
ség) biztosítunk a civil szervezeteknek.

• Képzéseket, fórumokat szervezünk a 
non-profit szektort érintő témákban.

• Pályázati tanácsadással, pályázati űr-
lapok biztosításával segítjük a pályázni 
szándékozókat. 

• Civil dokumentumtárat építünk, szak-
könyvek, folyóiratok, civil szervezetek 
nyilvános anyagait gyűjtjük.

Mivel azonban úgy éreztük, hogy van még 
energiánk bőven, alig egy esztendő múltán, 
�004-ben Zalaegerszegi Ifjúsági Iroda néven 
újabb feladatot vállaltunk magunkra, amely 
iroda 1,5 évig működött és kistérségi ifjúsági 
feladatokat is ellátott a Zalai Civil Házzal egy 
irodában �006-ig. Ekkor az állam úgy találta, 
mégsem olyan fontos szolgáltatás ez, így támo-
gatás hiányában szüneteltettük az Ifjúsági Iro-
da működését.

Ennek következtében azonban újra kitöl-
tetlen maradt vagy 1� a nap �4 órájából, ezért 
gyorsan megnyertünk néhány pályázatot, 
amelyek keretében ősmagyar életmódtábort 
indítottunk gyermekeknek, hagyományőrző 
havilapot indítottunk Pannon Eleink néven, és 
nekiláttunk képzési programokat, tananyago-
kat fejleszteni környezetünk non-profit szer-
vezeteinek megerősítésére. Nagy népszerűség-
nek örvend mindemellett a Világfa Magyarság 
Egyetem elnevezésű hagyományőrző előadás-
sorozatunk, ahol jelentős törzsközönség előtt a 
sokadik szemeszterben látjuk vendégül sok ki-
tűnő előadó mellett Molnár V. Józsefet, Szántai 
Lajost, Pap Gábort, Bakay Kornélt.

Hiába volt azonban mindez, csak maradt 
még időnk, így – a városi önkormányzat kéré-
sére – felébresztettük csipkerózsika-álmából 
az ifjúsági irodát, immár ZegZug néven.  Az 
Iroda folyamatos működésének biztosítása ér-
dekében, ismét a Zalai Civil Házzal közösen 
alakítgatjuk a fiatalok fogadására alkalmas 
infrastruktúrát és információs bázist. Az át-
meneti időszakokat forrás átcsoportosítással 
próbáljuk megoldani, s bízunk benne, hogy 
mellénk áll az önkormányzati jószándék, és a 
pályázati jószerencse. Terveink mindenesetre 
szerteágazóak.  Már most aktualizáljuk azt az 
információs adatbázist, ami az élet számos te-
rületén ad hasznos információt a fiatalok szá-
mára, kidolgoztuk az Ifjúsági Iroda új arculatát, 
felvettük, és folyamatos ápoljuk a kapcsolatot 
a városban működő intézményekkel, szerveze-
tekkel.  Ifjúsági webportál létrehozását is ter-
vezzük, tervben van életkezdési kiadványok 

Zalai borzaska
Hozzávalók:

- fél kiló sertéskaraj
- fél kiló burgonya
- tejföl ízlés szerint
- kevés liszt
- só
- a sütéshez olaj

Reszeljünk le fél kiló nyers burgonyát, majd 
miután a levét kinyomkodtuk és lecsurgattuk, 
szitáljunk hozzá lisztet, sózzuk ízlés szerint, és 
keverjünk hozzá annyi tejfölt, hogy sűrű tész-
tát kapjunk. Vigyázzunk, a sok liszt keménnyé 
és élvezhetetlenné teszi a masszát! 

Eközben szeleteljük fel a húst, sózzuk, és a 
masszába mártva bő olajban süssük aranybar-
nára. Köretnek párolt rizst adhatunk, de önma-
gában is megállja a helyét! 

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület
szerkesztése. Az ifjúsági közösségek számára is 
biztosítjuk mindazon szolgáltatásokat, melye-
ket a civileknek. 

De még mindig nem jutott minden percre 
munka! Így egyesületünk megpályázta, és a 
Mindszenty Iskoláért Alapítvánnyal együttmű-
ködve elnyerte a Botfai Hűvős-kastély kultu-
rális hasznosításának és fenntartásának jogát. 
Elképzeléseinkben egy kistérségi, ifjúsági és 
kulturális központ felállítása és üzemelteté-
se szerepel. Olyan ifjúsági tevékenységekkel, 
kulturális programokkal kívánjuk megtölteni 
a kastély falait, melyek hiányt pótolnak, inno-
vatív jellegűek. Tevékenységünk célcsoportja 
elsősorban Zalaegerszeg város, Botfa városrész 
fiataljai, és a szomszéd falvak, Csatár, Böcfölde, 
Bak, Sárhida, Gutorfölde lakossága. A kastély 
helyet biztosítana egy Ifjúsági, Kulturális és 
Szabadidő központnak, ahol a fiatalok össze-
gyűlhetnek, szabadidejüket hasznos tevékeny-
ségekkel tölthetik el, ezeket a célokat szolgálná 
az Ifjúsági klub, a fedett íjászpálya, a könyvtár-
és internetszoba, a filmklub, a konditerem, s a 
határ a csillagos ég…amin jelen esetben nem a 
lehetetlent, hanem az Európai Unió lehetősé-
geinek teljeskörű kihasználását értjük.

A csillagos ég pedig �007. őszén a városi ön-
kormányzat képében bekopogott, és mi lettünk 
a Zalaegerszegi Helyi Esélyegyenlőségi Ügynök-
ség. A város – olasz, spanyol, német partnerek-
kel – az Interreg IIIC támogatásával korábban 
is működtette tanulmány jelleggel az irodát, de 
mára eljött a konkrét tevékenységek, az Inter-
reg IVC, no és a mi időnk. Ügynökségi, illetve 
ügynöknői tevékenységünk konkrét célkitűzé-
se a női esélyegyenlőség megerősítése földrajzi 
környzetünkben. Kiemelt célcsoportunk a gye-
sen, gyeden lévő kismamák, a 45 év feletti, és 
a roma származású nők. Számukra tervezünk 
– Milánó város gesztorálásával – szakmai, és 
kompetenciafejlesztő képzéseket, foglalkoz-
tatási, érdekvédelmi projekteket, tanácsadást, 
segítő-támogató szolgáltatásokat megvalósíta-
ni a �008-as évtől.

Addig azonban még pihenünk kicsit, hisz 
legalább a Karácsony csendben, pörgés nélkül, 
nyugalomban fog eltelni.
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A proHáló országos hálózat 
állásfoglalása a nonprofit kutatásokról

Napjainkban egyre több nonprofit kutatás születik, vizsgálva a szektor történéseit, vál-
tozásait. Ez örvendetes tény, hiszen ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk magunkról, va-
lamint, hogy lehetőséget adjunk a hatalmi és gazdasági szféra szereplőinek a civil szer-
vezetek helyzetének megismeréséhez, fontosak az elemzések, empirikus kutatások, a 
feltáró munkák

Több alkalommal kapunk azonban mostanában olyan megkereséseket, amelyek arra 
bíztatnak, hogy olyan adatokat szolgáltassunk, amelyek megkérdőjelezik: valóban a 
fentiek elérésre törekednek a kutatást végzők! Sokszor az sem derül ki a hozzánk kül-
dött több oldalas kérdőívekből, hogy milyen célból kellene kitölteni, ki végzi a kutatást, 
kinek a megbízásából.

Ezért:
Elutasítunk és sérelmesnek tartunk minden olyan kutatást, melynek  küldetését 

titkolják előlünk, kutatási módszerei tisztázatlanok, és amelyeknél valószínűsíthető, 
hogy csak a hosszú évek alatt összegyűjtött tudástáraink tartalmának megszerzése a 
cél, sértve ezzel a szellemi termékek védelmét! 

Egyetértünk viszont minden olyan tisztázott és egyeztetett célkitűzéssel létrejövő 
szektor-kutatással, amely az adatszolgáltatók részére megfogalmazható, kölcsönös 
eredménnyel zárul, és publikálhatóan hozzájárul a nonprofit szféra fejlődéséhez!

A proHáló országos hálózat tagszervezetei
                  www.prohalo.hu

A civil szervezetek és az Internet kapcso-
lata folyamatosan mélyül. A kormány-
zati, a gazdasági szféra, saját fejlődési 
folyamataiban bár lassan, de biztosan 
fordul a kétirányú, vásárlói (állampolgá-
ri) visszajelzésekre épülő kommunikáció 
útjára, fejleszti on-line szolgáltatásait 
saját célcsoportjai számára. Azt hihet-
nénk, hogy eközben a civil szektor nem 
tesz semmit, vagy csak jóval lemaradva 
követi a pénzeszközökben erősebb két 
csoportot. Ez azonban nem így van, az 
internetnek – a való világhoz képest – 
mások a „játékszabályai”. A civileknek 
sokat köszönhet a világháló  és viszont. 
Vadonatúj – a társadalom egészét is be-
folyásoló – netes stratégiák, ingyenes 
programok, tulajdonképpen a hálózat 
innovációs és közjó részének jelentős ré-
sze a civil szervezetek munkája.

Mit tehet Magyarországon egy non-
profit szervezet az interneten? Hogyan 
érheti el céljait olcsón és hatékonyan? 
Ezeket a kérdéseket szeretném feszeget-
ni a proHalo.hu példáján.

A proHáló egy országos hálózat, a leg-
több megyeszékhelyen rendelkezik tag-
szervezettel. Vagyis a földrajzi távolságok 
nagyok, a fizikai kapcsolatok, találkozók 
száma és időtartama korlátozott. Emiatt 
is, és a közös munka hatékonyságának 
emelése miatt a hálózatban dinamikus 
munkacsoportokban folyik a „termelő” 
munka, miközben a rendszer monitorozza 
önmagát belülről és kívülről is. Ezek mind 
többirányú kapcsolatokat kívánnak, me-
lyekből sokat a világháló segítségével ol-
dunk meg.

Az Internetet használhatjuk egyrészt 
prezentálásra, vagyis teljesítményünk, 
munkánk közzétételére. Ez csak a kife-
lé és egy irányba hat. Ezen kívül a weblap 
feladata még a többirányú belső munka 
kiszolgálása. Ebben nemcsak a weblapot, 
hanem több levelező-listát és Skype-ot is 
használunk.

A hálózat weblapját, a proHalo.hu-t je-
lenleg újítjuk meg, � éves működés után. 
A weboldalak Drupal tartalomkezelő rend-
szerrel jelennek meg, vagyis a weboldalak 
adatbázisban tárolódnak. A rendszer alap-
ból kezeli a felhasználókat, híreket, fóru-
mokat, hozzászólásokat stb.

A kezdőlapon megjelenő híreket (ahogy 
eddig is), a hálózat tagszervezetei maguk 
tölthetik fel, szerkeszthetik. Lehetőség 
van hírlevelek, kiadványok közzétételére. 

proHalo.hu – civil munka az interneten
A hírek, fórum 
témák hozzászól-
hatók, megvitat-
hatók. Tematizált 
képgalériák, mé-
dia-tárak is feltölt-
hetők, vagyis do-
kumentumokat, 
táblázatokat, akár 
videókat is közre-
adhatunk. A háló-
zaton belül folyó 
közös munkát se-
gítik a belső fó-
rumok és munka-
csoport-aloldalak 
(pl. marketing, 
kistérségi, háló-
zatfejlesztési). 

Fontos még fejlesztenünk a kifelé muta-
tó többirányú kommunikációnkat. Ezt on-
line űrlapokkal, a látogatói hozzászólások 
biztonságos engedélyezésével, a cikkek lá-
togatói értékelésével, kedvencek blokkal 
és hasonló interaktív lehetőségekkel te-
remtjük meg. Fontos, hogy a tartalom ne 
csak szakmai legyen, hanem érdekes is, ma 
már tudjuk, hogy egy civil weblapon nem 
csak „hálózatfejlesztésel” kell foglalkozni. 
Körvonalazódik a proHáló e-learning szol-
gáltatása, mely feldolgozza eddigi tapasz-
talainkat és kiadványainkat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer 
alapja, a Drupal CMS egy ingyenes prog-
ram, szabadon felhasználhatja bárki, nem 
mellesleg civil szervezetek is részt vesz-
nek a fejlesztésében. Moduljaival kezelhe-
tők önkéntesek és tagok (direkt nonprofit 
modul), gyűjthetők vele adományok, alá-
írások internetes kampányokhoz és boj-
kottokhoz. Az Internet olcsó, de hatékony 
lehetőségek tucatjait nyújtja a szerveze-
teknek, kis szaktudással és gyakorlattal 
mind elérhető, és ebben a proHáló is fel-
ajánlja segítségét.

Csathó Tibor

N y i l v á n o s s á g
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Október November December

1 szerda

2 csütörtök

3 péntek

4 szombat

5 vasárnap

6 hétfő

7 kedd

8 szerda

9 csütörtök

10 péntek

11 szombat

12 vasárnap

13 hétfő

14 kedd

15 szerda

16 csütörtök

17 péntek

18 szombat

19 vasárnap

20 hétfő

21 kedd

22 szerda

23 csütörtök

24 péntek

25 szombat

26 vasárnap

27 hétfő

28 kedd

29 szerda

30 csütörtök

31 péntek

1 szombat

2 vasárnap

3 hétfő

4 kedd

5 szerda

6 csütörtök

7 péntek

8 szombat

9 vasárnap

10 hétfő

11 kedd

12 szerda

13 csütörtök

14 péntek

15 szombat

16 vasárnap

17 hétfő

18 kedd

19 szerda

20 csütörtök

21 péntek

22 szombat

23 vasárnap

24 hétfő

25 kedd

26 szerda

27 csütörtök

28 péntek

29 szombat

30 vasárnap

1 hétfő

2 kedd

3 szerda

4 csütörtök

5 péntek

6 szombat

7 vasárnap

8 hétfő

9 kedd

10 szerda

11 csütörtök

12 péntek

13 szombat

14 vasárnap

15 hétfő

16 kedd

17 szerda

18 csütörtök

19 péntek

20 szombat

21 vasárnap

22 hétfő

23 kedd

24 szerda

25 csütörtök

26 péntek

27 szombat

28 vasárnap

29 hétfő

30 kedd

31 szerda

Hálózati találkozó
Szolnok
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1 kedd

2 szerda

3 csütörtök

4 péntek

5 szombat

6 vasárnap

7 hétfő

8 kedd

9 szerda

10 csütörtök

11 péntek

12 szombat

13 vasárnap

14 hétfő

15 kedd

16 szerda

17 csütörtök

18 péntek

19 szombat

20 vasárnap

21 hétfő

22 kedd

23 szerda

24 csütörtök

25 péntek

26 szombat

27 vasárnap

28 hétfő

29 kedd

30 szerda

31 csütörtök

Január Február Március

1 péntek

2 szombat

3 vasárnap

4 hétfő

5 kedd

6 szerda

7 csütörtök

8 péntek

9 szombat

10 vasárnap

11 hétfő

12 kedd

13 szerda

14 csütörtök

15 péntek

16 szombat

17 vasárnap

18 hétfő

19 kedd

20 szerda

21 csütörtök

22 péntek

23 szombat

24 vasárnap

25 hétfő

26 kedd

27 szerda

28 csütörtök

29 péntek

1 szombat

2 vasárnap

3 hétfő

4 kedd

5 szerda

6 csütörtök

7 péntek

8 szombat

9 vasárnap

10 hétfő

11 kedd

12 szerda

13 csütörtök

14 péntek

15 szombat

16 vasárnap

17 hétfő

18 kedd

19 szerda

20 csütörtök

21 péntek

22 szombat

23 vasárnap

24 hétfő

25 kedd

26 szerda

27 csütörtök

28 péntek

29 szombat

30 vasárnap

31 hétfő

Marketing munkacsoport 
találkozó

Székesfehérvár

Hálózati találkozó
Zalaegerszeg
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Április Május Június

1 kedd

2 szerda

3 csütörtök

4 péntek

5 szombat

6 vasárnap

7 hétfő

8 kedd

9 szerda

10 csütörtök

11 péntek

12 szombat

13 vasárnap

14 hétfő

15 kedd

16 szerda

17 csütörtök

18 péntek

19 szombat

20 vasárnap

21 hétfő

22 kedd

23 szerda

24 csütörtök

25 péntek

26 szombat

27 vasárnap

28 hétfő

29 kedd

30 szerda

1 csütörtök

2 péntek

3 szombat

4 vasárnap

5 hétfő

6 kedd

7 szerda

8 csütörtök

9 péntek

10 szombat

11 vasárnap

12 hétfő

13 kedd

14 szerda

15 csütörtök

16 péntek

17 szombat

18 vasárnap

19 hétfő

20 kedd

21 szerda

22 csütörtök

23 péntek

24 szombat

25 vasárnap

26 hétfő

27 kedd

28 szerda

29 csütörtök

30 péntek

31 szombat

1 vasárnap

2 hétfő

3 kedd

4 szerda

5 csütörtök

6 péntek

7 szombat

8 vasárnap

9 hétfő

10 kedd

11 szerda

12 csütörtök

13 péntek

14 szombat

15 vasárnap

16 hétfő

17 kedd

18 szerda

19 csütörtök

20 péntek

21 szombat

22 vasárnap

23 hétfő

24 kedd

25 szerda

26 csütörtök

27 péntek

28 szombat

29 vasárnap

30 hétfő

Helyi fejlesztési munkacsoport
Budapest
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1 kedd

2 szerda

3 csütörtök

4 péntek

5 szombat

6 vasárnap

7 hétfő

8 kedd

9 szerda

10 csütörtök

11 péntek

12 szombat

13 vasárnap

14 hétfő

15 kedd

16 szerda

17 csütörtök

18 péntek

19 szombat

20 vasárnap

21 hétfő

22 kedd

23 szerda

24 csütörtök

25 péntek

26 szombat

27 vasárnap

28 hétfő

29 kedd

30 szerda

31 csütörtök

Július Augusztus Szeptember

1 péntek

2 szombat

3 vasárnap

4 hétfő

5 kedd

6 szerda

7 csütörtök

8 péntek

9 szombat

10 vasárnap

11 hétfő

12 kedd

13 szerda

14 csütörtök

15 péntek

16 szombat

17 vasárnap

18 hétfő

19 kedd

20 szerda

21 csütörtök

22 péntek

23 szombat

24 vasárnap

25 hétfő

26 kedd

27 szerda

28 csütörtök

29 péntek

30 szombat

31 vasárnap

1 hétfő

2 kedd

3 szerda

4 csütörtök

5 péntek

6 szombat

7 vasárnap

8 hétfő

9 kedd

10 szerda

11 csütörtök

12 péntek

13 szombat

14 vasárnap

15 hétfő

16 kedd

17 szerda

18 csütörtök

19 péntek

20 szombat

21 vasárnap

22 hétfő

23 kedd

24 szerda

25 csütörtök

26 péntek

27 szombat

28 vasárnap

29 hétfő

30 kedd

Fókuszban a hálózatok – 
konferencia

Eger
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A szerző az erdélyi Civitas Alapítvány 
elnöke

A cikk az Erdélyi Magyar Civil 
Szervezetekért Alapítvány 

kiadásában megjelenő 
Civil Fórum �007. évi 

július-szeptemberi számában 
jelent meg.

A múlthoz, vagy a jövőhöz alkalmazkod-
junk?

Korunkat minden túlzás nélkül nevez-
hetjük a globalizáció kiteljesedése korá-
nak. A globalizáció nem újkori jelenség. A 
görög és római kereskedők, a spanyol és 
angol gyarmatosítok törekvései a Föld ösz-
szes elérhető nyersanyaglelőhelyeinek, és 
árupiacainak megszerzését célozták. Ma is 
ezért küzdenek a vállalatóriások.

A korai globalizációtól azonban korun-
kat az különbözteti meg, hogy a digitális 
kommunikáció elterjedése rendkívül ol-
csóvá és ez által elérhetővé tette a vilá-
got mindenki számára. Egy nagy falu lett 
a világ, anélkül, hogy a szomszédoknak 
lett volna idejük megismerni és megérteni 
egymást.

David C. Korten szerint elérkeztünk a 
nagy fordulathoz, a Birodalomtól a Föld 
közösséghez1. A birodalmi logikát felvált-
ja, fel kell, hogy váltsa a Föld egészét átfo-
gó társadalom, közösségi szemlélet. Azért 
szükségszerű ez, mert az életünket megha-
tározó jelenségek, mint a globális felmele-
gedés, környezeti ártalmak és betegségek 
határokat nem ismerő terjedése, a távoli 
kultúrák közelsége, a gazdasági piacok in-
tegrációja, a médiák uralma, a terrorizmus 
mind, mind arra figyelmeztetnek, hogy vi-
lágunk egyre összefüggőbb és törékenyebb 
lesz. Nagy lehetőségek és nagy veszélyek 
kísérik életünket.

1 David C. Korten, The Great Turning, From 
Empire to Earth Community, Berrett-Koehler 
Publishers, Kumarian Press, �006

A globális társadalom civil társadalma
Kolumbán Gábor

K i t e k i n t ő

Kelet Európa civil társadalma alig eszmélt újra és indult fejlődésnek, ami-
kor az ezredforduló integrációs törekvései elérték a térséget. Beléptünk az 
Európai Unióba. Nehezen és talán megkésve is ébredünk rá, hogy ami ve-
lünk civilekkel történik, az tulajdonképpen egy új, erőteljes világrendhez 
való alkalmazkodási képességünk hiányából származik. Nem tudott szinte 
egyik újonnan csatlakozott kelet európai ország civil társadalma sem meg-
erősödni a nemzeti keretek közt. Nem alakulhatott ki ilyen rövid idő alatt a 
saját civil társadalmát áldozatészségével fenntartó polgárság, és késni lát-
szik az önkéntesség kultúrájának meghonosodása is. A civil társadalmunk 
bennragadt a modernizáció nemzeti keretei között, mintha a befejezetlen 
tizenkilencedik század szociális kérdéseire keresné a válaszokat, miközben 
a demokráciát és az emberi jogokat, az emberi életet sokkal erőteljesebb 
törekvések veszélyeztetik, mint valaha: a multinacionális vállalatok önző 
profitéhsége és a hatékonyság iránti mindent elsöprő törekvése.

Soha nagyobb szükség és igény nem 
volt, mint korunkban az értékek által ve-
zérelt civil szervezetekre. Olyan szerve-
zetekre van szükség, melyeket a globali-
zációt vezérlő szellemi fejlődés mellé az 
eredeti kulturális értéket és az emberek 
számára az élet iránti morális elkötele-
zettséget jelenítik meg. A multinacinális 
vállalatok és érdekeik szerint alakított fo-
gyasztói társadalom a vele járó környezeti 
és emberi ártalmak miatt nem fenntartha-
tó. Helyére egy új társadalomnak, az életet 
szolgáló rendnek kell felnövekedni. Ehhez 
szükséges a birodalmi logikát meghaladni 
képes civil szervezetek megerősödése. Ez 
azonban csak akkor következhet be, ami-
kor a civil szervezetek is globálissá válnak. 
Ez nem jelenthet mást, mint azt, hogy az 
egyébként is erőteljes helyi társadalmi be-
ágyazottságuk mellé kiépítik a nemzetközi 
befolyásolási képességhez szükséges világ-
méretű hálózatos együttműködésüket. 

A globális korban fel kell, hogy ismer-
jük, hogy a legégetőbb lokális problémá-
inkra csak globális megoldások léteznek. 
A „gondolkodj lokálisan és cselekedj glo-
bálisan” jelszó kellene, hogy kiegészítse a 
régebben a környezetvédők által megfo-
galmazott „gondolkodj globálisan és csele-
kedj lokálisan” jelszót.

Az Európai Uniós tagság minket is a 
globális világ részeivé tesz. Be kell kapcso-
lódnunk a nagy globális civil hálózatokba. 
Ez nyilván erőforráshiányunk és kommu-
nikációs gátjaink átlépését teszi szüksé-

gessé. A civil társadalom globalizációja 
elkerülhetetlen. Az 190� Rio-i civil fórum 
óta egyre erőteljesebben hallani a civilek új 
globális hangját, amikor a biodiverzitásért, 
az emberi jogokért, a fenntartható fejlődé-
sért, a neoliberális kereskedelmi politika 
ellen, a kihaló fajok védelmében lépnek fel 
globális együttműködésben. A globális kö-
zösség megszületéséhez, Korten szerint, 
alulról feltörő hiteles vezetésre van szük-
ség, politikai többséget kell felépíteni, és 
fel kell szabadítani a kreatív energiákat. 
Kulturánkat, intézményeinket és szerve-
zeteinket az emberi tudat és szellem olyan 
magaslataira kell vinni, amelyek a lehető-
ségeinkkel összemérhetőek. Az együttmű-
ködés, demokrácia és az élet szeretete kell, 
hogy jellemezze életünket. Az új világot 
erőszakmentesen, önszerveződbe megélve 
lehet megteremteni. A fogyasztói társada-
lomban elaltatott emberek szellemi, spi-
rituális ébresztése, a gyerekek, családok, 
közösségek és a természet védelme a fel-
adat. Össze kell kapcsolni az összetartozó 
közösségeket és a nagy világcégek érdekei 
által meghatározott politikában más esz-
közökkel többségi befolyást kell szerezni. 
A gazdaságban a neoliberális uralom ellen 
kell fellépni, a fogyasztói szabadság erejé-
vel tudatos magatartással. A közösség ál-
tal fenntartott egészséges élelmet előállító 
gazdálkodói hálózatoktól, a helyi gazda-
ságok támogatásáig nagyon sok a teendő, 
amire ma csak civil kezdeményezéssel le-
het vállalkozni.

A globális kor társadalma most születik. 
Globális kihívásokra keresi a globális vála-
szokat. Vegyünk részt az újjászületésben, 
hogy magunk is alakíthassuk a jövőnket. 
Ehhez kell minél előbb felkészülnünk és 
átalakuljunk. 



14

2007. decemer

C i t r o m

 A NIOK Alapítvány 1996 óta folyamatosan 
arra törekszik, hogy a civil szervezetek mi-
nél többet profitáljanak az 1%-ból. Teszi ezt 
azért, mert minden hazai és nemzetközi ku-
tatás (www.onepercent.hu) megerősíti, hogy 
ez egy jó eszköz arra, hogy az adományozás 
az adófizetőkben is , és az adománygyűjtési 
képesség a civilekben is megerősödjön. En-
nek kapcsán nemcsak különféle szolgáltatá-
sokkal (zöld szám, www.nonprofit.hu)  kiad-
ványokkal, képzésekkel, tanulmányokkal 
segítjük a civil szervezeteket, hanem a tör-
vény többszöri átalakításában is tevékenyen 
részt vettünk. Így történt ez �007-ben is, 
amikor elindult egy újabb szabályozás.

Előkészítés:
• A �006. szeptember �0-i NIOK ado-

mányozási konferenciáján a Pénzügy-
minisztérium Társadalmi Közkiadások 
Főosztályának civil referense felveti, 
hogy módosítanák az ún. 1%-os tör-
vényt.

• Hosszú szünet
• �007. január 15-én a Pénzügyminisz-

térium nevében a Társadalmi Közki-
adások Főosztályának civil referen-
se együttműködést kezdeményez a 
NIOK Alapítvánnyal a törvénymódo-
sításhoz kapcsolódó civil vélemények 
megismerését illetően. Ezt követően a 
Pénzügyminisztérium levélben is fel-
kér három, egyeztetésekben jártas ci-
vil szervezetet (NIOK, Ökotárs, Emla-
NOsza) hogy a „A kormányzati civil 
kapcsolatok fejlesztésének irányelvei 
�006-�010” című programhoz kapcso-
lódóan gyűjtsön civil véleményeket az 
1%-ról, és azokról tájékoztassa a Tár-
sadalmi Közkiadások Főosztályát. In-
gyen!

A felkérés kijelölte az egyeztetés főbb te-
rületeit, hiszen a Pénzügyminisztérium első-
sorban a nyilvánosság, a felajánlott összegek 
felhasználása, a kedvezményezetti kör kérdé-
seinek újragondolására, az eljárási kérdések 
gyakorlati tapasztalatok alapján történő korri-
gálására kért javaslatokat. 

A felkéréseket követően a NIOK Ala-
pítvány meghirdette a véleményezési le-
hetőséget január végén a www.nonprofit.
hu portálon, ahol sajnos – a PM határideje 
miatt – csak � hét állt rendelkezésre a hoz-
zászólások elküldéséhez.

A nyilvános felhíváson kívül személyre 
szóló megkereséseket kezdeményeztünk. A 

1+1%-os törvény módosítása 2007

„Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a mienk”
A fenti mondat, melyet a Tanú c. filmben Pelikán a gátőr fogalmazott meg napjainkban is aktuális. Rovatunkban  a 
civil szférát érintő történéseket kívánjuk górcső alá venni.. Sajnos nem minden esetben tudunk beszámolni pozitív 
dolgokról, de bízunk benne, hogy írásaink hozzásegíthetnek ahhoz, hogy  pozitív előrelépések történjenek. Persze 
be kell látnunk ehhez mindannyiunknak tenni kell valamit! A feladat nem könnyű, de hát  a fent említett filmben 
Virág elvtárs is megmondta: „Az élet nem habos torta”!

felhívást levélben megkapták a NIOK part-
nerei, a Civil Szolgáltató Központok Hálóza-
tának tagjai, valamint további szakértők és 
civil szervezetek.

Az egyeztetés nyilvánosságát további ci-
vil honlapok, valamint a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium Civil Info weboldala 
erősítette.

A NIOK A. egy konferenciát is szervezett 
március végén, melynek céljai a következők 
voltak:

- összegyűjteni, rendszerezni és egy he-
lyen nyilvánosan bemutatni az össze-
gyűlt javaslatokat.

- lehetőséget biztosítani további javas-
latok megtételére, a korábbi javaslatok 
véleményezésére.

- a minisztériumok, APEH és más szer-
vezetek képviselőivel, jogi, adatvédel-
mi stb. szakértőkkel véleményeztetni 
a javaslatok alapján a törvény módo-
sulásának lehetséges útjait.

- javaslatot tenni a Pénzügyminisz-
tériumnak egy civilekből, az egyház 
képviselőiből, valamint a közigazgatás 
szakembereiből álló szakértői csoport 
összehívására.

A konferencián közel 150 ember vett 
részt.

A konferencián elhangzott szakértői vé-
lemények és civil hozzászólások megjelen-
tek a NIOK Alapítvány portálján, valamint 
a sajtóanyagot átvette több országos és me-
gyei nyomtatott és elektronikus sajtó.

A beérkezett vélemények:
Az 1%-os törvény módosításához  érke-

zett javaslatokat a következő főbb kérdés-
csoportokra lehetett bontani:

• valamilyen oknál fogva célba nem ért 
1%-os felajánlások is maradjanak a 
szektorban pl.: kerüljenek be az NCA 
alapjába.

• az 1%-ról rendelkező adózó polgár 
hozzájárulhasson ahhoz, hogy a ked-
vezményezett civil szervezet meg-
ismerhesse bizonyos adatait, illetve 
valamilyen más formában a civil szer-
vezet is adatokhoz jusson.

• egyszerűsödjön a felajánlás rendje, 
lehetőleg ne külön lapon, külön borí-
tékban kelljen nyilatkozni az 1%-ról, 
hanem az adóbevallási íven.

• az 1%-os felajánlásokból a szervezet 
számára befolyó összeg felhasználási 

lehetőségének köre tisztuljon, ill. bő-
vüljön pl.: a működési költségekkel. 

• ne kötelezzék a civileket arra, hogy 
sajtónyilatkozatban tegyék közzé, 
mire költötték az 1%-ot, lehessen pél-
dául saját, vagy egyéb internetes gyűj-
tőportálokon is nyilatkozni.

• legyen szélesebb körű tájékozódási le-
hetősége az adózóknak a civil szerve-
zetek adatairól, tudhassa meg, hogy 
mely szervezet jogosult.

• lehessen összevonni az 1+1 százalé-
kot, és ugyanarra a helyre juttatni, ne 
lehessen állami szervezeteket itt tá-
mogatni;

• ne csak az szja-ból lehessen 1%-ot föl-
ajánlani, hanem pl.: az EVA-ból is

 
A célegyenesben:

A konferenciát követő másfél hónapban 
nem zajlott nyilvános párbeszéd, a Pénz-
ügyminisztérium önállóan elkészítette a 
törvénytervezetet. Ezt május �7-én küldte 
meg egy szűk körű civil szakértői csoport-
nak a minisztérium � napos véleményezési 
határidővel.

Ezt a határidőt civil és politikai nyomásra 
végül is sikerült kitolni egy hétre. A PM elő-
ször kontakt személy és határidő megjelölé-
se nélkül tette fel az anyagot a honlapjára. 
Utóbb határidő is  került az anyagra.

A véleményezésre a felhívást a NIOK Ala-
pítvány tette meg  a PM helyett.

Augusztusban készült egy újabb válto-
zat, melyet – megint  csak egy hetes határ-
idővel – azonban már csak 6 civil szerve-
zetnek küldtek el. A NIOK az öt szervezet 
között egyeztetést tartott, és megjelentette 
a nonprofit.hu-n, illetve elküldte a CISZOK-
oknak az újabb változatát a törvénynek. 4 
szervezet  közös javaslatát elküldtük a PM-
nek, mely egy tanácskozásra meghívta ezen 
szervezeteket. Az egyeztetés után még pár 
alkalommal telefonon értekeztünk a PM 
képviselőivel, és próbáltunk javaslatainkkal 
civilbarátabb százalékos adományozási tör-
vényt elérni. (Elkeseredett csatákat vívtunk, 
hogy a működési költségek felsorolásából 
minél több zöldséget kiírtsunk pl.: csak a 
minimálbér kétszeresét meg nem haladó bér 
számolható el stb.) 

A parlamenti szakaszban érdemi változ-
tatás már nem történt: a küzdelem a PM 
által benyújtott, és a komoly előkészítés 
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ProHáló. Program a nonprofit szolgál-
tatások és a nonprofit szolgáltatók 

hálózatának fejlesztéséért. 
Debrecen, �005. Kelet-magyarországi 

Közösségszolgálat Alapítvány együttmű-
ködésben az Alföldi Civilekért 

Alapítvánnyal.

Első kiadványunkban a proHáló hálózat 
szemléletét az eddig elért eredményein-
ket, törekvéseinket ismertetjük, részben 
azzal a céllal, hogy összegezzük a �00� 
május óta elért eredményeinket, másrészt 
tapasztalataink közreadásával segítségére 
lehessünk hálózatépítésben tevékenyke-
dőknek. 

Az olvasók megismerhetik a �005. már-
cius �1-��-én Egerben megtartott hálóza-
ti konferencián elfogadott alapelvünket. 
Továbbá a hálózat struktúráját, munka-
szervezeteit, valamint kivonatot olvashat 
a �00�-ban Charles Stewart Mott Alapít-
ványhoz „Szolgáltató Központok a tartal-
mas nonprofit szolgáltatásokért ”címmel 
benyújtott pályázatunkból.

Ezt követően részletesen ismertetjük 
közös terveinket, önkéntes feladatvállal-
ásunkat, tevékenységünket. 

Majd a hálózat számára is sok új kihí-
vást jelentő, hálózatfejlesztési törekvé-
seinkről olvashatunk. Némi ízelítőt kap-

nélkül beterjesztett SZDSZ-es �%-os javas-
lat között volt. A vita itt sem szakmai volt, 
hanem valamilyen politikai alkuk következ-
ménye folytán került le végül a napirendről 
a �%.

Értékelése az egyeztetésnek:

Rögzíteni kell, hogy az érintett minisz-
térium munkatársai nem egy előre nagyobb 
lépéseiben és részleteiben megtervezett 
egyeztetési folyamatban gondolkodtak. Az 
egyeztetés a szereplők elvárásai, elképze-
lései, a közigazgatás ad hoc döntéseit kö-
vetően biztosított lehetőségek, és a szűkös 
pénzügyi és humán erőforrások korlátai, 
stb. alakították. Nem kis részben hatottak 
a folyamatra a NIOK elvárásai, illetve a ter-
vezet előkészítését végző köztisztviselő nyi-
tottsága, lelkiismeretessége.

Milyen problémákat tapasztalatunk:
• Nagyon hiányoztak a határidők, illet-

ve változó, vagy nagyon rövid  határ-
idők voltak.

• Esetleges volt a folyamat nyilvánossá-
ga, tervezhetősége.

• Folyamat dokumentálásának teljes hi-
ánya.

• Az újraszabályozás állami elvárásai hiva-
talosan sohasem kerültek napvilágra

A proHáló kiadványai
hatnak az olvasók a kutatásösszegzésből, 
szakmai tanácskozásokból.

A proHáló Hálózat fontos szerepet szán 
más hálózatok megismerésére, így a �004-
ben tett lengyelországi SPLOT hálózat 
megismerésének tapasztalatait is szívesen 
osztjuk meg. 

Majd a jövőnkről, végül de nem utolsó 
sorban a hálózat tagjai bemutatkozó sorait 
olvashatjuk.

ProHáló. Civil Műhely kötetek 1. 
Kistérségi fejlesztések Módszertani 

kiadvány helyi közösségeknek. 
Békéscsaba, �006. Közösségfejlesztő 

Békés megyei Egyesülete együttműködés-
ben a Kelet-magyarországi 

Közösségszolgálat Alapítvánnyal.

A kiadványunk elsődleges célja a kis-
térségi munkacsoport tagjai által ösztön-
zött, bátorított, megvalósított helyi tevé-
kenykedések bemutatása, valamint olyan 
módszertani segédanyagok közzététele, 
amellyel a kistérségi civil együttműködés 
kialakításán, fejlesztésén dolgozók tevé-
kenységét segíthetjük.

A kistérségi munkacsoport tagjai a há-
lózat tanács által kiírt pályázati támoga-
tások segítségével kistérségi programokat 
indítottak el a saját megyéjükben, régió-

jukban. Magát a pályázatokat, munkájuk 
eredményeit, összegzésüket ismerhetjük 
meg. 

A munkacsoport tagjai két cél mentén 
fogalmazták meg küldetésüket és egyben 
pályázatukat:

- Helyi hálózatépítő és közösségfejlesz-
tő programok, itt elsősorban a partnerség 
erősítő, közösségfejlesztő szemléletű kez-
deményezésekről olvashatunk.

- Partnerség-építő és fejlesztő kistér-
ségi és regionális programok, melyben az 
együttműködések ösztönzéséről, segít-
ségéről, tagok által tervezett és megvaló-
sított tematikus tapasztalatszerző „látó-
utak”-ról, „Tanuljunk egymás gyakorlati 
tapasztalatából” helyi kezdeményezések-
ről nyerünk széles betekintést. 

A munkacsoport tagjai: Közösségfej-
lesztők Békés Megyei Egyesület (Békéscsa-
ba), Kelet-magyarországi Közösségszolgá-
lat Alapítvány (Debrecen), Első Nyírségi 
Fejlesztési Társaság (Nyíregyháza), Moz-
gáskorlátozottak Egymást Segítők Egye-
sülete (Salgótarján), „Impulzus” Pályakez-
dők Munkaszocializációjával Foglalkozó 
Szakemberek Egyesülete (Szolnok), Civil 
Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége (Szé-
kesfehérvár). 

Kriston Renáta

• A konferenciánkon kívül, majdnem 
minden internet alapon történt.

• Források teljes hiánya a PM részéről 
(a szükséges minimális forrásokat az 
érintett civil szervezeteknek kellet a 
szektor érdekében előteremteniük)

• Az egyeztetésen úgy tapasztaltuk, 
hogy lényegi dolgokról nagyon nehéz 
volt tárgyalni - nagyon erős érveket 
kellett letenni az asztalara -  inkább az 
apróbb értelmezésekben várták csak a 
javaslatainkat. 

A teljesség érdekében meg kell jegyezni, 
hogy voltak pozitív pontjai is a folyamatnak:

• Korai részvétel – lehetőség a döntés-
előkészítési folyamat legelejétől való 
részvételre.

• Döntéshozó személyek delegálása a 
folyamatba, és lelkiismeretes hozzá-
állás a közigazgatás részéről.

És ami született:

Ha a módosított törvényt megvizsgáljuk, 
láthatjuk, hogy a civil szektor várhatóan egy 
jobb törvénnyel rendelkezik, mint koráb-
ban. A főbb javaslatok nagy részét sikerült 
a nem egységes civil lobbinak is elfogadtatni 
az előterjesztővel. 

Legfontosabb pozitív változások:

1. egységes határidő a nyilatkozatok be-
adására, így a kampányok szervezésé-
re is,

�. nyilatkozási lehetőség az adóíven is,
�. az adóvita esetén is lehet nyilatkozni 

az adózónak,
4. sajtóközlemények rendszere helyett, 

közös internetes adatbázis lesz,
5. részletesebb adatokhoz juthat a szer-

vezet a felajánlókról,
6. működési költségre is felhasználható 

az így befolyt támogatás,
7. nem bolygatták fel teljesen a már-már 

kialakuló rendszert.

Főbb negatívumok:
1. továbbra sem egyértelmű az adózó-

nak, hogy kik is a jogosult szerveze-
tek,

�. a többféle nyilatkozati mód (perforált, 
leveles, elektronikus) zavart fog kelte-
ni  az első években,

�. a köztartozás kizáró ok lehet,
4. továbbra is sok az állami szervezet, 

mely versenyez 1%-ért is,
5. a működési költségeket a PM elég szű-

ken értelmezte.

Gerencsér Balázs – Oprics Judit

A j á n l ó
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Ebben a cikkben arra kértek a szerkesztők, 
hogy mutassam  be a hálózatunk fejleszté-
sével foglalkozó munkacsoportunkat. Úgy 
éreztem – talán nem is lesz könnyű megfo-
galmazni a -sokszor saját magunk számára 
is csak többszöri nekifutásra értelmezhe-
tő- szakmai feladatokat, folyamatokat, és 
az sem könnyű, hogy az olvasónak érzé-
keltessem, milyen nagyszerű érzés mun-
kacsoportunkban együttgondolkodni, 
együtt értelmezni, és a végén együtt  meg-
alkotni közös szakmai anyagokat. Aki dol-
gozott már igazi csapatmunkában, annak 
ismerős lehet ez az érzés.

�00�-ben az első pályázati program el-
készítésénél már megfogalmaztuk - önma-
gunk számára is – sarkalatos, hangsúlyos 
törekvésként a hálózat tudatos építését 
– fejlesztését. Akkor még részben ösztö-
nösen feleltünk  meg annak a „proaktív” 
szerepnek, amely a szó igazi értelmében 
iránykijelző, a hálózati közös döntése-
ket támogató, munkáját tudatosan terve-
ző  munkacsoporttá válhatott �007 végére.

Az első években hálózatfejlesztési al-
programként fogalmaztuk meg törek-
véseinket,  amelynek főbb céljai voltak: 
helyzetfelmérés önmagunkról, a környe-
zetünkben működő nonprofit szolgálta-
tókról, objektív elemzése saját hálózati 
folyamatainknak.

Kb. 100 szervezettel vettük fel a kap-
csolatot, és készítettünk meghatározott 
szempontok szerint interjút, amelyből ki-
derült, milyen szolgáltató környezetében 
is működik hálózatunk.

Nehezebb feladatnak tűnt saját viszo-
nyaink elemzése. Az objektivitást hang-
súlyozva külső szakértőt vontunk be, aki 
„fókusz-csoport” megbeszéléseken segí-
tett önmagunk, és folyamataink megérté-
sében. Arra kerestük a választ: Mit jelent 
a proháló tagjának lenni (elkötelezettség 
és/vagy érdek) ? Ad-e identitást? Milyen 
normák szerint működünk? 

Eredményként éreztük, hogy elemzé-
sünk  támpontot adott a működési alap-
elvek és a hálózat  etikai kódex össze-
állításához. Körvonalazódtak  a Prohálós 
tudatosság és identitás, a tagság normái, a 
Prohálós „védjegy” főbb jellemzői. Segített 
a jelen helyzet elemzésével a jövőkép meg-
határozásában. 

És valóban így is lett, tudatos munkával 
megfogalmaztuk a működési alapelveket, 
az etikai kódexet, amelyben alapérték-
nek tekintjük a szakmaiságot, a meg-
bízhatóságot, a hitelességet, az együtt-
működést, nyitottságot, függetlenséget 
és folyamatosságot. 

Miközben hálózatunk tagjai más közös 
programokban, aktív együttműködések-

A proHálóban az egyik legnagyobb múltú 
munkaközösség a Kistérségi fejlesztések-
kel foglalkozó munkacsoport, amelynek 
tagjai: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egye-
sülete (Békéscsaba), Kelet-magyarországi Kö-
zösségszolgálat Alapítvány (Debrecen), Első 
Nyírségi Fejlesztési Társaság (Nyíregyháza), 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egye-
sülete (Salgótarján), „Impulzus” Pályakezdők 
Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakem-
berek Egyesülete (Szolnok), Civil Szervezetek 
Fejér Megyei Szövetsége (Székesfehérvár). 

A résztvevők által megvalósított programok 
elsődleges célja a kistérségi együttműködések 
ösztönzése, segítése, a közösségi aktivitás fej-
lesztése.

 A munkacsoport tagjai - a hálózati tanács 
által kiírt pályázati támogatások segítségével 
– az elmúlt 4 évben  számtalan kreatív, sokszí-
nű programot, kezdeményezést  valósítottak 
meg az ország különböző kistérségeiben , te-
lepülésein , többek között : tapasztalatszerző 
„látóutak” szervezését,  civil-kerekasztalok, 
civil műhelyek megalakítását, képzések , kon-
ferenciák, fórumok megrendezését, kistérségi 
civil hírlevelek megjelentetését,  közösségfej-
lesztő programok beindítását.

A csoport munkájában  hangsúlyos szerepet 
kapnak azok a tevékenységek, amelyek tagjaik 
felkészítésével , a helyi szintű feladataik szín-
vonalasabb ellátásához nyújtanak segítséget. 
Az elmúlt évek folyamán több  alkalommal,  

A hálózatfejlesztési munka-
csoport segíti a „pozicionálást”

ben is kifejezték aktivitásukat, továbbra is 
elvárásként fogalmaztuk meg önmagunk 
számára a vissza-visszatérő önértékelést, 
eddigi munkánk elemzését, értékelését. 
Ezeket a folyamatokat munkacsoportunk 
kezdeményezte, koordinálta .

A hálózati értékelés többféle formáját 
kipróbáltuk. Belső tagjaink szakértői tudá-
sát felhasználva szervezetfejlesztő tré-
ninget tartottunk, konferenciát szer-
veztünk a hálózatépítésről, megnéztük a 
hálózatépítést mint minőségbiztosítási 
eszközt.

�005-ben újjászerveződött munkacso-
portunk, mert úgy éreztük, a hálózatunk 
fejlődésében fontos pontra érkezett. Bizo-
nyos összerendezési elvek szerint elindult 
a közösségi munka, az együttgondolkodás. 
A második ciklusban arra adtunk lehető-
séget önmagunknak, hogy még nagyobb 
hangsúlyt fektessünk a hálózat belső fej-
lesztésére, és most már a hálózat spontán 
fejlődése mellett tudatos, átgondolt háló-
zatfejlesztési programot valósítsunk meg. 

Munkacsoportunk rendszeres találko-
zók alkalmával – tudatosan megterve-
zett cselekvési tervet készített.

Személyes beszélgetések, szervezeti 
interjúk révén jutottunk el arra a szintre, 
amelynek eredményeképp �007 végére 
egységesen értelmezett hálózati stan-
dardok mentén épülhet tovább a hálózat, 
amelyből kiderül a reális kép, ki mivel járul 
hozzá a hálózat munkájához, és mit kap a 
hálózattól.

A most zajló hálózati monitoring éppen 
ezeket a kérdéseket elemzi, a tagszerveze-
tek először önértékelés formájában  adnak 
választ, majd egymás munkájának értéke-
lésére kerül sor, végül ezt �008 januárjá-
ban személyes találkozó követi. Terveink 
között szerepel, hogy a hálózatépítésben 
elért tapasztalatainkról kiadványt készí-
tünk, hogy mások  számára  tanulságokat 
jelentsenek megélt folyamataink.

Mindannyian egyetértettünk abban, 
hogy munkacsoportunk akkor segít jól, ha 
ún. „pozicionálásban” segíti a hálózatot, 
ha hiteles önreflexióra biztatja a tagokat, 
önfejlesztéssel, önszabályozással és a ké-
pessé tevés módszerével.

Ha mindezek teljesülnek, úgy hálózat-
fejlesztési munkacsoportunk valóban hoz-
zájárul ahhoz, hogy emberileg, szakmailag 
hiteles hálózatban, közösségben dolgoz-
zunk, – ahová jó tartozni! 

Budai Kati
  
Munkacsoportunk tagjai: Bárdos Ferenc Eger, 

Groskáné Piránszki Irén Debrecen, Kovács Piros-
ka  Tatabánya, Szcsaurszki Tamás Budapest-kül-
ső fejlesztő-tanácsadó, Tölcsér Tímea Budapest   

proAktív – Ismertté és elismertté válni
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Mint a proháló „legfiatalabb” munkacso-
portjának bemutatását, kezdhetném azzal 
is, hogy születését a véletlennek köszön-
hetjük, hiszen hálózatunk éppen egy telje-
sen más irányú tervezés közepén tartott, 
ám nem akarom a tisztelt olvasót abban 
a tévhitben hagyni, hogy egy tevékenyen 
és hatékonyan működő szakmai csoport 
csak úgy a semmiből létrejöhet, bár ami-
lyen nagy a világ lehet, hogy erre is van 
példa…

�006-ban egy március végi hálózati ta-
lálkozón vetődött fel  az igény, hogy a pro-
Hálónak tudatos marketingre van szük-
sége ahhoz, hogy hatékonyabb legyen, 
ezért elterveztük, hogy munkacsoportot 
hozunk létre.  Tagságot a Civil Szerve-
zetek Fejér Megyei Szövetsége, az egri 

Életfa Környezetvédő Szövetség, a  sal-
gótarjáni Mozgáskorlátozottak Egymást 
Segítők Egyesülete, a pécsi Nevelők Háza 
Egyesület, a Zalai Civil Életért Közhasznú 
Egyesület és a Veszprém Megyei Civil Há-
lózatért Közhasznú Egyesület vállalta. Az 
első körben meg kellett vizsgálnunk miért 
is van szükségünk a marketingre, hiszen 
szolgáltatásaink, célcsoportjaink adottak 
voltak tevékenységeink professzionális 
végrehajtásához. Megállapítottuk, hogy 
hálózatunk a munkacsoport létrehozása 
előtt is használt marketing elemeket és 
eszközöket, ám ezek többnyire ösztönösek 
voltak. Felismerésünk és közös gondolko-
dásunk eredményeképpen elhatároztuk, 
hogy célunkhoz a következő jelmondatot 
választjuk:  ISMERTTÉ ÉS ELISMERTTÉ 
VÁLNI!  Közel � éves tevékenységünket 
erre alapozva, egy hosszú távú  marketing-
terv kidolgozásába kezdtünk, amely jelen-
leg is folyamatban van, és több rövid távú 

Ismertté és elismertté válni
önképző jelleggel találkoztak az ország külön-
böző településein: Békéscsabán, Salgótarján-
ban,  Székesfehérváron. Tanulni a mások ta-
pasztalatából, megosztani az információt, és 
közösen stratégiát alkotni – ezek a gondolatok 
álltak a szakmai műhelyek, képzések  fókuszá-
ban. Az összejövetelek alkalmával jeles hazai 
térségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel fog-
lalkozó szakemberek tartottak előadásokat.

A csoport életében jelentős mérföldkő volt a 
proHáló kistérségi  kiadványának megjelente-
tése , amely a „Civil Műhely kötetek 1” Kistérségi 
fejlesztések címet viseli. A kiadvány  a kistérsé-
gi  munka tapasztalatait összegzi, a tagok által 
kezdeményezett és bátorított helyi fejlesztések 
bemutatásával. A tanulmány - témák elméleti 
megközelítése mellett - sok gyakorlatban jól 
használható dokumentumot is közread  (kér-
dőívek, adatlapok, együttműködési szabályza-
tok). 

A kistérségi műhely legutóbb �007. novem-
berében Békéscsabán tartotta találkozóját. A 
jelenlévők  összegezték az elmúlt évek tapasz-
talatit, eredményeit és kidolgozták stratégi-
ájukat az elkövetkező évekre. A további tevé-
kenységüket – tágabb keretek között, túllépve 
a kistérségi határokon  –  a Helyi társadalom 
fejlesztés, partnerség, hálózatépítés tematikus 
munkacsoportban kívánják  folytatni. 

Pocsajiné Fábián Magdolna

terv megvalósítását kezdtük el. Ez utóbbi 
felölelte a hálózat PR tevékenységét, mely 
számos reklám anyag elkészítésében való-
sult meg, melyeket rendezvényeink részt-
vevőinek, szolgáltatásaink igénybevevői-
nek és partnereinknek juttattunk el.  �006 
karácsonyán tervezőnaptárral, és egyedi 
képeslappal  (melynek szlogenje „proHá-
ló…ajándék a civileknek”) ajándékoztuk 
meg célcsoportjainkat. Hálózatunk �007-
ben „Fókuszban a hálózatok…proHáló” 
címmel konferenciasorozatot szervezett, 
melynek egységes arculati elemeit a mun-
kacsoport tervei alapján  dolgoztuk ki.  Ed-
dig � két napos szakmai műhelyt szervez-
tünk Balatonvilágoson, Sikondán és idén 
októberben Zalaegerszeg mellett Misefán. 
Ez utóbbin került megtervezésre időszaki 
kiadványunk is.

Jelenleg  új, többnyelvű kiadványunk 
tervezésén, konferenciasorozatunk ha-
táron túli megvalósításán, valamint egy 
hálózatunkat bemutató film készítésén 
dolgozunk. A proHáló hosszú távú mar-
ketingtervét a következő év közepéig kí-
vánjuk létrehozni, melynek eddigi mun-
kálatait, eredményeit a „civil műhely 
kötetek” sorozat következő kiadványá-
ban szeretnénk publikálni, gondolva 
azokra a civil szervezetekre melyek saját-
juk kialakításához forrás anyagént hasz-
nosíthatják. Jövő évi terveink között 
szerepel honlapunk folyamatos meg-
újítása valamint  hálózatunk végleges 
arculatának és védjegyének kialakítása. 
Eddigi munkánk a pozitív visszajelzések 
alapján eredményes volt, így továbbra is 
tagjaink tapasztalataira, tudására építve 
kívánjuk erősíteni a proHáló szakmai te-
vékenységét.

Varga Endre
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Hosszas előkészítés után �007 májusában 
ismét tanulmányútra készülődött a hálózat. 
Ezúttal a nagy hegyeken túlra „Európa tete-
jére” a franciaországi Savoie régióba. Genfig 
repülővel onnan pedig a vendéglátó Univer-
sité Populaire Savoie Mont-Blanc Népfőis-
kola önkénteseinek segítségével, autókkal a 
festői szépségű LA ROCHE SUR FORON-ig.

A népfőiskola – az 1901-es – egyesületi 
törvény szellemében működik, célja: a régi-
óban a fiatalok és felnőttek általános kultu-
rális érdeklődési körének kielégítése- min-
den témában, amire igény van – valamint a 
különböző személyiségek találkozásának, 
információcseréjének elősegítése. Különbö-
ző felnőttoktatási továbbképzési kurzusokat 
hirdetnek a Savoie régióban: a gazdaság, tár-
sadalom működése, az ember személyisége, 
kommunikáció, vagy pl. természettudomány 
témakörben: a barlangkutatás története, a 

régió története, a demokrácia működése, 
nyelvtanfolyamok. Gyakran összehívják a 
régió civil szervezeteit találkozókra, konfe-
renciákra, rendszeresen fogadnak külföldi 
csoportokat.

Fontos terület a működésükben az „ál-
lampolgári ismeretek” közvetítése, melyet 
nem hagyományos iskolai keretek között 
oktatnak, hanem arra ösztönzik a fiatalokat, 
hogy önmagukat viszonyítsák az őket körül-
vévő környezethez, társadalomhoz, a politi-
ka szereplőihez. 

A településnek évek óta jó kapcsolata van 
magyar civil szervezetekkel, művészeti cso-
portokkal. Talán ennek és a vendéglátó Népfő-
iskola elismertségének is köszönhető, hogy a 
városka polgármestere is fogadott bennünket.

A négy napos keretében látogatást tet-
tünk egy szakképző iskolában, beszélget-
tünk az önkormányzat oktatási, ifjúsági és 

civil ügyekkel megbízott tisztség viselőjével. 
Megtudtuk, hogy a civilek és önkormányzat 
között létezik szerződéses jogviszony feladat 
átvállalásra.

Érdekes helyi határmenti problémával is-
merkedhettünk meg. Létrejött egy egyesü-
let, mely a francia-svájci munkavállalási és 
adózási problémákkal foglalkozik.

Látogatást tettünk La Roche sur Foron 
Művészetek és Fiatalok Házába, melyet egy 
egyesület működtet, éves önkormányzati tá-
mogatással, jelentős pályázati pénzekből, va-
lamint az 1500(!) tagjuk tagdíjából.

Az érdekes és sűrű szakmai programok 
mellett maradt idő a környék építészeti és 
természeti értékeinek megtekintésére, (töb-
bet állították, hogy a felhők közül kibújni 
vélték a Mont Blanc-t) és a méltán híres fran-
cia gasztronómiai remekek kipróbálására.

Fűri Ildikó – Nemes Bernadett

Lengyel, magyar két jó barát…

Mentünk, Láttunk, Visszamennénk…

A proHáló �004. szeptember végén Lengyel-
országba látogatott, hogy megismerjük a he-
lyi civil hálózatokat. 

Vendéglátónk az 199� óta működő 
SPLOT hálózat volt, akik � különböző profi-
lú tagszervezetüket mutatták be számunkra. 
A SPLOT civil szervezeteket támogató háló-
zat. Küldetésük a polgári társadalom építése 
és ennek legfontosabb elemei, a kormányon 
kívüli szervezetek és a polgári kezdeménye-
zések támogatása.

Céljuk a kormányon kívüli szervezetek 
irányítási módjainak, magasabb szintű is-
mereteinek megszerzése és alkalmazása, 
és hosszú távú működésük biztosítása, az 
együttműködés fejlesztése az állami intéz-
mények, önkormányzatok és civil szerveze-
tek között.

A tevékenységük alapja: a köznevelés. Si-
keresen oktatják az olyan embereket, akik 
aktívan részt akarnak venni a társadalmi 
életben. Ebben nagy segítséget nyújt – főleg 
az információgyűjtésben és továbbításban – 

a kidolgozott átfogó és integrált rendszer, a 
tanácsadás és konzultáció biztosítása, vala-
mint oktatás szervezése. 

A hálózat állandó tevékenységköréhez 
tartozik:

• a civil szervezetek számára informáci-
ók gyűjtése és elterjesztése,

• szakmai tanácsadás és konzultáció 
megadása,

• oktatás és tréningek vezetése,
• civil szektor integrálódása,
• segítség nyújtás a civil szervezeteknek 

és közigazgatási szerveknek hatékony 
együttműködésük érdekében.

A központ tevékenységén túl � tagszer-
vezettel – BORIS, Klon/Jawor Egyesület, 
OPUS – ismerkedtünk meg.

A SPLOT szervezetein túl 4 szakmai 
találkozónk is volt. A tanulmányúton azt 
tapasztaltuk, hogy míg az alulról jövő tár-
sadalmi kezdeményezések jól működnek, 
aktívak, eredményesek, addig a törvényi 

szabályozás tekintetében a magyar civil jog-
alkotáshoz viszonyítva még lemaradásban 
vannak. A tagszervezetek között szolidaritás 
is működik, segítik a forráshiánnyal küzdő 
tagokat.

A szakmai tapasztalatcsere jó hangulat-
ban eredményesen zajlott, érdeklődésünket 
jól fogadták.

A lengyel fővárosban ebben az időszak-
ban emlékeztek az 1944-es varsói felkelés-
re, bármerre jártunk elkerülhetetlen volt 
szembesülni a történelemmel. Találkoz-
tunk hatalmas emlékművekkel, házfalakat 
beborító korabeli fotókkal, rohamsisakos 
gyermekszoborral, mécsesekkel, iskolai pla-
kátkiállítással.  Megrendítő volt látni a len-
gyelek miként őrzik hőseik emlékét.

A hosszú utazás, a több napos együttlét, 
a közös főzések, a kuktáskodás a proHálót 
is összébb kovácsolta. A szakmai és emberi 
élmények jó alapot adtak a következő évek 
közös munkájához.

Nyelvi korlátok nélkül
A sikeres lengyel tanulmányútról hazatér-
vén a hálózat azonnal újabb lehetőségeket 
kerestek a nemzetközi együttműködésre. 
�005 márciusában felvettük a kapcsolatot a 
dél-szlovákiai, elsősorban magyarlakta tele-
püléseken működő „Fórum” civil szerveze-
ti hálóval, illetve annak központjával, Tóth 
Károllyal, majd később Kulcsár Máriával a 
karsai szervezet vezetőjével. A Fórum Háló-
zat Somorjától – Királyselmecig fogja össze 
a civil szervezetek munkáját. Hasonló célo-
kat fogalmaztak meg mint, a ProHáló háló-
zat (képzés, területi munka, konferenciák, 
szakmai tanácsadás). Az elmúlt években, 
építettek már ki kapcsolatokat a határmen-
ti magyar civil szervezetekkel. (Jövő �000 
Alapítvány – Majki Népfőiskola). Általában 
egy – egy pályázatban meghatározott fel-

adat megvalósítása során alakult ki együtt-
működés a magyar és szlovákiai szerveze-
tek között. Ezek a jó kapcsoltok késztettek 
bennünket arra, hogy a két hálózat ismerje 
meg egymást, a jövőbeni feladatok és straté-
giai célok megvalósításához szükséges közös 
munka és együttműködés területén. �005. 
június 1�-15 között a Fórum Hálózat tagjai 
hálózati konferenciát tartottak a határtól né-
hány kilométerre lévő gyógyfürdőjéről híres 
Csíz településen. A második nap délutánjától 
vett részt a programon a hálózatot képvise-
lő kis csapat. A monarchia hangulatát időző 
Uniós forrásból felújított üdülő- és gyógyá-
szati központ ideális helyszínnek bizonyult. 
Bemutattuk a ProHáló Hálózat munkáját és 
megbeszéltük a további feladatokat a két há-
lózat együttműködéséről és közös informa-

tikai kapcsolatokról, beszélgettünk aktuális 
kérdésekről.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Eszter-
gom, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyék erősítsék a partneri kapcsolatokat a 
földrajzilag közelben lévő Fórumok szerve-
zeteivel. 

- A fent említett megyék, de a ProHáló 
többi szervezetei is vonják be a Fórum 
Hálózat tagjait, partnerként a pályáza-
taikba. Hívják meg őket képzéseikre, és 
egyéb civileket mozgósító rendezvénye-
ikre.

- Törekedjen a két hálózat egy jól működő 
kommunikációs rendszer kialakítására. 

Az esti informális – nyelvi korlátok nélküli – 
beszélgetés keretében kialakultak egyéni szer-
vezet-szervezet közötti együttműködések.

Európa tetején
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Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 

www.cisz.hu 

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
5600 Békéscsaba, Luther u. 6.

civilek.csabanet.hu

Alföldi Civilekért Alapítvány 
6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.

 United Way-Vértes Vidéke Alapítvány 
�800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 

www.unitedwaytatabanya.hu

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51.

www.zalacivil.hu

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 
Egyesülete

�100 Salgótarján, Fő tér 5.
www.civilnograd.hu

Nevelők Háza Egyesület
76�4 Pécs, Szent István tér 17.

www.civilhaz-pecs.hu

 Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.

www.enyft.hu

Regionális Civil Központ Alapítvány
�5�0 Miskolc, Rákóczi u. 1�.

www.recik.hu

Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete
7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 4.

www.ncske.hu

Életfa Környezetvédő Szövetség
��00 Eger, Bajcsy Zsilinszky u. 9

eletfa.org.hu

Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány 

 40�9 Debrecen, Maróthy György u. 5-7 sz. 
eck.hu/adattar/

Impulzus Egyesület
5000 Szolnok, Baross u. 41. G. ép.

www.inpulzus.ngo.hu

Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület

8�00 Veszprém Stadion utca 1/B.
www.civilhaz.ini.hu

© Pannoncart �007.


