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A legkisebb testvér egy családban sokszor 
van kivételes helyzetben. Sokszor segíte-
nek neki, nevetnek aranyosságán, sokat 
vannak a közelében, hátha szüksége van 
segítségre. A nagyobb testvérek megen-
gedőbbek vele, ezért a szigorú szabály-
tisztelet helyett kreativitása és eredeti-
sége tűnik ki. Nála a többiek ügyesebbek, 
nagyobbak, okosabbak…

De hát a legkisebb testvér is persze 
szeretné megmutatni tehetségét, s ehhez 
sokszor  folyamodik furfangos ötletek-
hez, újabb és újabb elképzelésekhez, néha 
kisebb rosszasághoz…

S mindez hogy is kapcsolódik a proHá-
ló hálózathoz és annak munkájához?

Az Alföldi Civilekért Alapítvány – mint  
a hálózat legkisebb szervezetének 
képviselőjeként – már 6 éve jelen lehe-
tek  tapasztalt civil kollégáim körében,  
gondolkodhatom velük együtt különbö-
ző munkacsoportokban, megoszthatom 
velük ötleteimet, gondolataimat egy-egy 
elgondolkodtató helyzet, civil probléma, 
képzés  kapcsán, részt vehetek a hálózati 
találkozókon, konferenciákon.

Kollégáimmal hol derűsen, hol komo-

lyan, humorral és szakmaisággal  integ-
ráljuk  azokat a fejlesztő elképzeléseket, 
amelyek előbbre viszik hálózatunk és 
–  talán – a velünk együttműködő civil 
szervezeteink ügyét is…

A kapcsolataink is persze bővülnek, a 
legkisebb testvér is egyszer csak kitekint 
a családból, és rátalál azokra nemzetközi 
civil barátokra akik újabb és újabb mód-
szereket, tapasztalatokat hoznak be ad-
dig már jól ismert hálózati életünkbe. 
Lengyel, erdélyi, szlovákiai, ukrán civil 
kapcsolataink építéséről  is olvashatnak 
e számban.

Az együttgondolkodás, az egymástól 
tanulás örömével, egymás tudását tiszte-
letben tartva és beépítve építjük, fejleszt-
jük, alakítjuk céljainkat, úgy ahogyan 
erről a képzési munkacsoport írásából tá-
jékozódhatnak a kedves olvasók.

Képzünk és képződünk, fejlesz-
tünk, és egyúttal fejlődünk, mert úgy 
gondoljuk közösségben, hálózatban, 
együttgondolkodva, egymástól tanul-
va érünk el igazán jó eredményeket.

Remélem közös eredményeinket, ter-
veinket bemutató lapunkkal kellemes 
élményeket szerzünk mindenkinek, aki 
szeret mások tapasztalataiból tanulni.

Kellemes olvasgatást kívánok!
     

	 	 	 Budai	Kati
az	Alföldi	Civilekért	Alapítvány	

képviselője,	a	Hálózati	Tanács	tagja	

Új év – új kapcsolatok
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Az év során a legfontosabb célkitűzése-
ink voltak:

1. A proHáló megerősítése egy nemzet-
közi kapcsolatrendszer és együttműkö-
dés által, azzal a céllal, hogy tanuljunk 
egymástól, tapasztalatokat cseréljünk 
és közösen újabb erőforrásokat tud-
junk mozgósítani a hálózati törekvések 
megvalósításához.

�. A proHáló hálózat szolgáltató-fej-
lesztő tevékenységének fejlesztése 
a magyarországi nonprofit szektorban. 

3. A hálózati belső együttműködési for-
máinak fenntartása, és minőségi 
fejlesztése.

1. Nemzetközi kapcsolatépítés

Cél: A proHáló megerősítése egy nemzet-
közi kapcsolatrendszer és együttműködés 
által, azzal a céllal, hogy tanuljunk egymás-
tól, tapasztalatokat cseréljünk és közösen 
újabb erőforrásokat, tudjunk mozgósítani a 
hálózati törekvések megvalósításához.

A hálózatunk nemzetközi munkacso-
portja (vezetője: Bárdos Ferenc, Életfa Kör-
nyezetvédő Szövetség-Eger) előző évben 
elkészített cselekvési tervében megfogal-
mazottak szerint építettük a hálózat külföl-
di kapcsolatrendszerét. 

Munkaformák és megvalósított 
programjaink

Konferenciák
�009. április 17-18., Eger, Téma: az Euró-

pai Közösségi Alapítványok tevékenysége. 
Szervező: Életfa Környezetvédő Szövetség.

�009. október 9–10., Gyula Téma: Kö-
zösségfejlesztésről határok nélkül, Szerve-
ző: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egye-
sülete.

Fókuszban a Hálózatok külföldi 
munkakonferenciák

�009. május8-9, Románia-Kolozsvár Fe-
lelős: Civil Szervezetek Fejér Megyei Szö-
vetsége együttműködésben az Erdélyi Ma-
gyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal. 

�009. október �9-30. – Szlovákia-Koka-
va Líbia. Felelős: Életfa Környezetvédő Szö-
vetség együttműködésben a Dél-Szlovákiai 
Civil Információs Hálózattal.

Tanulmányút – �009. szeptember �-6-
ig.

Célunk a spanyolországi nonprofit szek-
tor tanulmányozása volt. Meglátogattuk 
a madridi Önkéntes Központot (Mad-
rid	 Region	 General	 Voluntarism	 Directorate	
–	 Direccción	 General	 de	 Voluntariado	 y Pro-

moción	 Social), ahol tájékoztatást kaptunk 
a spanyolországi önkéntesek számáról, te-
vékenységéről, a központok munkájáról. 
Meglátogattuk a Bolgár-Spanyol Központot 
(Centro Hispano – Búlgaro), mely a beván-
dorlók támogatására létrehozott szervezet. 
Megismertük a Spanyol Oktatási és Tréning 
Központ (CECE –	Confederación	Espańola	de	
Centros	 de	 Enseńanza)	 munkáját. Voltunk 
a Latin-amerikai Ifjúsági Szervezet (OIJ – 
Organization Iberoamericana de Juventud) 
székházában, láthattuk a spanyol ajkú fiata-
lok országok közötti együttműködésének, 
hálózatépítésének eredményeit.

A hálózatokkal történő kapcsolat-
építés területén konkrét kapcsolatfel-
vételt és konzultációt kezdeményeztünk 
a következő szervezetekkel: Akadémia a 
Lengyelországi Filantrópia Fejlesztésért 
– Lengyelország, ERMACISZA – Románia, 
Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózat – 
Szlovákia, Ukrán Magyar Területfejlesztési 
Iroda – Ukrajna.

2. Helyi társadalomfejlesztés, 
partnerség és hálózatépítés a 

magyarországi nonprofit szektorban

Célja: A proHáló hálózat szolgáltató-fej-
lesztő tevékenységének fejlesztése a ma-
gyarországi nonprofit szektorban.  

A munkát a Helyi fejlesztési munkacso-
port koordinálja és tervezi. (Vezetője: Po-
csajiné Fábián Magdolna, Közösségfejlesz-
tők Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba) 

Modellértékű programok

�009-ben négy modellértékű programot 
valósítottunk meg. 

Helyi fejlesztési munkacsoport a kö-
zösségekért – Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesülete, Békéscsaba.

A program megvalósítása lehetővé teszi, 
hogy a csoport tagjai – a közösségfejlesztés 
területén megszerzett elméleti tudásra ala-
pozott gyakorlati jártassággal – felkészült 
kezdeményezői, segítői legyenek szűkebb 
és tágabb környezetükben a település-kö-
zösségfejlesztési folyamatoknak.

A pécsi Közösségi házban közösségként 
projekthez kapcsolódóan, mintegy gyakor-
ló terepmunkaként, a munkacsoport tagjai 
elsajátíthassák, és a gyakorlatban kipróbál-
hassák a közösségfejlesztés alapvető mód-
szereit. (közösségi felmérés, interjúzás, 
közösségi beszélgetések vezetése, közös-
ségfejlesztő folyamat fázisai)

A munkacsoport tagjai által gondozott 
modellértékű programok rendszeres fejlesz-

tő segítése, az egymástól tanulás erősítése.

A Nyíregyházi Civil Fórum stratégia-
alkotása – Első Nyírségi Fejlesztési Társa-
ság, Nyíregyháza 

A Fórum működése közel 10 éve zökke-
nőmentes, tevékenysége támogatott, így a 
nyíregyházi civil szervezetek érdekérvénye-
sítő képessége – legalábbis az önkormány-
zat vonatkozásában – magas fokú, az utóbbi 
években számottevő haladást sikerült elér-
ni e téren, mégis számos probléma nehezí-
ti a Fórum működésének hatékonyságát, 
főként a belső együttműködés területén. A 
modellértékű projekt megvalósítása a tu-
datosabb működést, belső építkezést segíti 
elő.

Közösségi Házban Közösségként – 
Nevelők Háza Egyesület, Pécs

A �008-ban szervezett hálózati önkép-
zésre készített szakdolgozat gyakorlatban 
történő megvalósítására vállalkoztak pécsi 
kollégáink a fejlesztési munkacsoport tag-
jaival közösen.

A Civil Közösségek Házában jelenleg 
több mind hatvan civil szervezet, jogi sze-
mélyiség nélküli csoport működik rendsze-
resen és további szervezetek kapcsolódnak 
alkalmilag. A szervezeteknek csak elenyésző 
része tagja az egyesületnek és így keveset 
tud a Civil Közösségek Házában zajló mun-
káról, folyamatokról, programokról. Nem 
ismerik a Ház működési mechanizmusát és 
az ehhez szükséges forrásokat. Tapaszta-
lat, hogy a csoportok nem tudnak egymás 
programjairól, nem működnek együtt, nem 
figyelnek egymásra. 

A Nevelők Háza Egyesület elért egy olyan 
fejlettségi szintet, hogy egyrészt szervezeti, 
tágabban a Ház szintjén is szükségessé vált 
egy fejlesztő folyamat elindítása. Egy jól 
együttműködő közösség nemcsak a közös-
ség tagjai számára jelent előnyt, de az őket 
körülvevő környezet, város számára is.

Civil Együttműködések – hogyan le-
het a hátrányokból előnyt kovácsolni 
– Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 
Egyesülete, Salgótarján

A bátonyterenyei kistérség az ország 30 
leghátrányosabb kistérségének egyike, 13 
település található itt. A kistérség jellem-
zője, hogy területileg széttagolt vannak, 
olyan mikrotérségek, amelyek csak a me-
gyeszékhelyen keresztül tudják a kistérségi 
központot elérni. A területen mintegy 110 
bejegyzett civil szervezet működik, de az 
együttműködés nem jellemző. Esetenként 
egy-egy kulturális programban való együtt-

A proHáló hálózat 2009. évi tevékenységének 
értékelése

p r o A k t í v
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működés fordul elő.
A modellértékű program célja, hogy a 

bátonyterenyei kistérségben működő civil 
szervezetek mikro- és kistérségi szinten 
megismerjék egymást, kialakítsanak egy 
kistérségi program és tudástárat, valamint 
elinduljanak azok az együttműködések, 
amelyek nemcsak azaz egyes programban, 
hanem közös pályázatokon és közös gon-
dolkodáson alapulnak. 

 
Képzések

Cél: A tagok által szervezett képzések 
minőségének fejlesztése olyan „proHálós” 
képzések kidolgozásával, melyek kiajánlha-
tók más nonprofit szervezetek számára. Az 
intézményi akkreditációval rendelkező há-
lózati tagok révén olyan standard, hálózat-
szinten is megvalósítható képzést készítünk 
elő, amelyet minden tagunk képes lesz szol-
gáltatni saját működési területén is. Kísér-
leti képzésként a tagszervezetek körében 
tesztelnénk a kialakított tananyagot, majd 
bevezetés után megvalósításra ajánlanánk a 
magyarországi nonprofit szektorban.  

A munkát a Képzési munkacsoport koor-
dinálja. Vezetője: Váradi Zsuzsanna, Első 
Nyírségi fejlesztési Társaság, Nyíregyháza.

Megtörtént a Civil hálózatfejlesztés 
képzés moduljainak meghatározása, kidol-
gozása és akkreditációra történő benyújtá-
sa.

„A proHáló Hálózat küldetése, a társa-
dalomban önkéntesen és értékalapon lét-
rejövő közösségek működésének segítése. 
A civil hálózatfejlesztés képzés kidolgozá-
sával célunk a hálózatfejlesztési tapaszta-
lataink megosztása és átadása. Olyan gya-
korlati képzés megvalósítását tervezzük, 
amelynek segítségével  tudatosabb szintre 
emelkedik, mások számára alkalmazhatóvá 
válik  az a hálózatfejlesztési gyakorlat, me-
lyet mi magunk dolgoztunk ki és amelynek 
normái szerint működtetjük hálózatunkat.” 
(Preambulum)

3. A proHáló belső fejlesztő és képző 
programjai

Hálózati együttműködést elősegítő 
konferenciák

Hálózati találkozók
A Hálózati Találkozó a proHáló legmaga-

sabb szintű döntést hozó testülete, amelyet 
félévente hívunk össze. 

2009. április 16-17.  – Eger
Házigazda: Életfa Környezetvédő Szö-

vetség, Eger
�009. december 10-11 Kunbábony
Házigazda: Mozgáskorlátozottak Egy-

mást Segítők Egyesülete, Salgótarján

Szakmai műhelytalálkozók – a háló-
zatban működő munkacsoportok munka és 
önképző alkalmai

Nemzetközi munkacsoport: �009. feb-
ruár 18-19. Miskolc, �009. november �5. 
– Budapest

Képzési Munkacsoport: �009. február 
18-19. Miskolc, �009. április �9-30. Szol-
nok, �009. október �0-�1. Miskolc

Helyi fejlesztési munkacsoport: Pécs 
– �009. március 16-17. �009. május 13-14. 
szept. �9-okt 1- Pécs

Marketing munkacsoport: �009. február 
�4-�5-�6. – Ipolytarnóc, �009. június 15-
16 Balatonvilágos (önerő), �009. november 
10-11. – Székesfehérvár

Hálózaton belüli belső hálózatfejlesztő 
munka 

A proHáló hálózat eredményességének 
alapkövei a tagszervezetek tudása, kompe-
tenciái, motiváltsága, feladatvállalása, a há-
lózat szintjén indított projektjei, és a közös 
feladatok megoldására fordított erőforrá-
sainak mennyisége és minősége. Az értéke-
lés a Működési Alapelvekben rögzített célok 
elérésének szintjét vizsgáló szisztematikus, 
periodikus vizsgálat. Két évre vonatkozóan 
történik, és részét képezi a stratégiai terve-
zési folyamatnak.  

Az értékelés célja:
• a hálózat által elfogadott működési 

alapelvek folyamatos kontrollja, a há-
lózati együttműködés meglévő formái-
nak, és minőségének fejlesztése; 

• folyamatos, és rendszerében kialakított 
periodikus értékeléssel hiteles, korrekt, 
objektív visszajelzés a szervezetek há-
lózati tevékenységéről és az általuk a 
hálózati munkába bevitt szervezeti 
erőforrásokról - az erősségek visszajel-
zése - valamint segítségnyújtás a reális 
szervezeti önkép kialakításához; 

• A tagok helyi szolgáltató tevékenységé-
hez folyamatos informáló, önképző, és 
fejlesztő segítségnyújtás; 

• az értékeléshez kapcsolódó érdekeltsé-
gi rendszer megalapozása. 

Az értékelés folyamata és szinterei:
Minden hálózati tagszervezet évente ké-

szíti elírásban a hálózati feladatvállalását, 
amelyet a Hálózati Találkozó fogad. (Közös-
ségi megállapodás a vállalásokról, közösségi 
kontrol biztosítása)

Évente elemezzük a vállalások tartalmát 
és minőségét, és kétévente kerül sor a vál-
lalások teljesítésének tagszervezetenkénti 
írásos önértékelésére és hálózati szintű el-
fogadására.

 A munkacsoportok szintén írásban 
elemzik tevékenységüket. 

Az értékelés egységes alapelvek mentén 
történik, egyrészt a Működési Alapelvek, 
másrészt „A proHáló hálózat értékelési, mo-
nitoring és kontrolling” című dokumentum 
alapján. 

A �009. évi vállalásokról Budainé Nagy 
Katalin (Alföldi Civilekért Alapítvány, Kecs-

kemét) készített írásos összefoglalót, ezt 
�009. április 16-án Egerben Hálózati Ta-
lálkozó véglegesítettük és fogadtuk el, az 
elmúlt két évről az önértékeléseket �010. 
január 31.-ig készítik el a tagszervezetek 
írásban.

Majd márciusban a stratégiatervező Há-
lózati Találkozón, kerül majd elfogadása. 
Majd a két éves stratégiai terv iránymuta-
tása alapján készülnek el a �010. évi válla-
lások. 

4. A proHáló marketing tevékenysége, 
a nyilvánosság erősítése

A munkát a Marketing munkacsoport 
koordinálja. Vezetője: Varga Endre, Veszp-
rém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú 
Egyesület, Veszprém.

A munkacsoport találkozóinak fókuszá-
ban az alábbi témák álltak: a hálózat hosz-
szú távú marketing tervének kidolgozása, a 
prohalo.hu portál tökéletesítésére irányuló 
javaslatok megvitatása és kivitelezése, az 
Arculati útmutató elkészítése és az aktuá-
lis phÉrték lapszámainak összeállítása. A 
rövid távú marketing terv megvitatása ke-
retében Pr. anyagok tervezését és kivitele-
zését valósították meg. Ezen kívül rövid a 
hálózatot bemutató film, és idegen nyelvű 
szórólap készült tevékenységünk népsze-
rűsítésre. A munkacsoport figyelmet fordít 
a munkánk dokumentálására is (pld. Film 
madridi tanulmányútról, fotók a hálózati 
alkalmakról)

Fontos eleme volt a munkának, hogy el-
készült az Arculati útmutató, amely egy-
ségesíti és segíti a tagokat a legkülönfélébb 
arculati elemek használatában.

Tagszervezeteink közreműködésével si-
került elkészíteni új kiadványunkat  a Ci-
vil Műhely 3. számát Nonprofit Címtár 
– Hálózatok és együttműködések a harma-
dik szektorban címmel. 

A kiadványban azokat az együttműkö-
dési formákat (közel 70 civil fórum, kerek-
asztal, szövetség, társulás stb.) gyűjtöttük 
össze, amelyeket civil szervezetek hoztak 
létre, és amelyek meghatározó katalizáto-
rai a szervezetek közötti kapcsolatoknak. 
A megjelentetéssel is szeretnénk ráirányí-
tani a figyelmet, hogy a civil szerveztek 
ágazati szintű partnerségei mellett, milyen 
fontos szerepe van a területi alapú együtt-
működéseknek

proHálóÉrték – 2009 évbe két szá-
mot jelentettünk meg, a második te-e-
matikus szám, amelyben a Gyulán ren-
dezett Közösségfejlesztésről határok nélkül 
konferencián elhangzott előadásokat, 
hozzászólásokat adtuk közre. (A phÉrték 
főszerkesztője: Hajnal Zsolt, Nevelők Háza 
Egyesület, Pécs)

Folyamatosan működtetjük és fej-
lesztjük a www.prohalo.hu portált.

Felelőse: Csatho Tibor, Életfa Környezetvédő 
Szövetség, Eger és a Marketing munkacsoport
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A hálózat működési struktúrája, irá-
nyítása:

A proHáló országos hálózat nem be-
jegyzett, de írásban rögzített szabályok sze-
rint működik.

A Hálózati Találkozó a proHáló legma-
gasabb szintű döntést hozó testülete, ame-
lyet félévente hívunk össze. 

A munkát koordinálja, és a döntéseket 
előkészíti a Hálózati Tanács, amelynek 
tagjai a munkacsoportok vezetői, a belső 
hálózatfejlesztő munka és a programköz-
pont vezetője.  Megbeszélései �009-ben: ja-
nuár 14, március 11, október 8-9.

A projektek előkészítése a munkacso-
portok – nemzetközi, helyi fejlesztési, 
képzési, marketing – feladata. Minden 
hálózati tagtól elvárás, hogy legalább egy 
munkacsoportban munkát végezzen. A 
munkacsoportok legalább félévente szemé-
lyesen találkoznak, ezen túl írásban – leve-
lezőlistájukon – tervezik meg feladataikat. 

A Programközpont (Kelet-magyaror-
szági Közösségszolgálat Alapítvány, Deb-
recen) a programok tartalmi és pénzügyi 
koordinálója, a fenti testületekkel együtt-
működésben. 

Közösen megalkotott és elfogadott 
dokumentumaink, amelyek hálózati 
együttműködésünket meghatározzák: 
Működési Alapelvek (�005, módosítás: 
�007, �009), Tudástár (�008), A proHáló 
értékelési, monitoring és kontrolling rend-
szere (�009) Arculati útmutató (�009)

A �009. évre tervezett feladatokat idő-
arányosan, és pályázati vállalások szerint a 
Működési alapelvekben rögzített szakmai 
színvonalon valósítottuk meg. Jellemző 
volt a tervszerűség, szükségletekből épít-
kező kezdeményezés, az előkészítettség, a 
koordináció.

A hálózat egészében és a munkacso-
portokban folyó munka kiegyenlített volt. 
Továbbra is az egymástól való tanulás és a 
közös megvalósítás állt a munka fókuszába. 
A tagok egyéb projektekben való leterhelt-
sége, folyamatosan jelen van. Források be-
vonására volt törekvés, de ennek hatékony-
ságát növelni szükséges.

A beszámolót – a tagszervezetek prog-
ramértékelései, beszámolói, a munkacso-
portok önértékelései, a munkacsoport ve-
zetők évet értékelő összefoglaló elemzései, 
a proHáló Érték írásai és a Hálózati Tanács 
tagjainak véleményét felhasználva - készí-
tette: 

Groskáné	Piránszki	Irén
programvezető

A proHáló munkacsoportjainak 
2010. I. félévi tervei

Képzési munkacsoport 
A munkacsoport tervei a Nyíregyházán tartott alakuló ülésünkön meghatározott misz-
sziónkhoz kötődnek. Ez a következő: A proHálóban meglévő értékalapú és tapasztala-
tokon alapuló tudás fejlesztése és átadása a magyarországi civil szektornak. Ezt kép-
zéseken, fejlesztéseken keresztül megvalósítani. Ugyanezen a találkozón �011 végéig 
célokat is megfogalmaztunk: helyzetfeltáráson alapuló képzési programcsomag/terv 
kidolgozása és ezen belül saját tapasztalatokon alapuló képzési programok kidolgozá-
sa. Ezen az úton �009-ben el is indultunk és decemberben az Első Nyírségi Fejleszté-
si Társaság benyújtotta a proHáló első képzésének akkreditációs kérelmét. A képzés 
címe: civil hálózat fejlesztés. �010-ben a képzési munkacsoport tervei elsősorban ehhez 
a képzéshez kapcsolódnak. Februárban a tréneri tapasztalattal vagy ambíciókkal ren-
delkező hálózati tagok segítségével végső formába szeretnénk önteni a civil hálózat-
fejlesztés tematikáját, megnéznénk a modulok egymásra épülését. A leendő képzőket 
hálózatfejlesztési ismereteken és gyakorlatokon keresztül készítjük fel az oktatásra. A 
modulfelelősök ezután elkészítik a végleges tananyagot és május végéig egy „pilot” kép-
zés keretében tesztelnénk civil szervezetek részvételével a gyakorlati tapasztalatainkra 
épülő képzést. Az itt megfogalmazott visszajelzések beépítése után kapná meg végső 
formáját a hálózat saját képzése. Ebben a folyamatban elsődleges feladata azoknak a 
munkacsoport tagoknak van, akik modulfelelősként részt vesznek a kidolgozásban: Bu-
dainé Nagy Katalin, Groskáné Piránszki Irén, G. Szendrák Dóra, Bárdos Ferenc, Cserpes 
Attila. Az egész hálózat nevében köszönöm a munkájukat!

�010. második félévében munkacsoport találkozó keretében újabb, konkrét tevé-
kenységeket határoznánk meg az előző évben megfogalmazott célokhoz, és ezekhez 
forrásokat és keresnénk a munkacsoport valamennyi tagjának aktív részvételével.

Váradi	Zsuzsanna	
munkacsoport	vezető

Marketing munkacsoport 
Ha az idei évet tekintjük, az lehetne munkacsoportunk jelmondata: „Megalkotni, kö-
vetni, továbbadni”. A fentiek természetesen hálózatunk hosszú távú marketingstraté-
giájára vonatkoznak, melynek megalkotásában a finishez érkeztünk.

A proHáló arculati útmutatója is szinte teljesen elkészült, így terveink között szere-
pel, hogy júniusban kiadjuk  a statégiatervezésünk történetét, tapasztalatait bemutató 
kötetünket, a civil műhely sorozatban. Reméljük, hogy többi kiadványunkhoz hason-
lóan a „Nonprofit Marketing” is hasznos kézikönyv lesz, melyet a civil szervezetek szí-
vesen olvasnak és használnak saját tervezési tevékenységükhöz.

Természetesen emellett folytatjuk eddigi mun-
kánkat is, így a prohalo.hu folyamatos fejlesztését, 
pr anyagaink tervezését, kivitelezési feladatait, 
rendezvényeink, tevékenységeink marketingjének 
megalkotását. Ebben az évben is két munkacsoport 
találkozót szervezünk, egyet még ebben a negyed-
évben ahol pécsi kollégáink látnak minket vendégül. 
Továbbra is kiadjuk a prohHáló Érték-et, erre az évre 
kettőt terveztünk, de újdonságként megjelenünk 
egy, az eddigi számaink legérdekesebb írásaiból összeállított angol nyelvű válogatással 
is. Nem titkolt szándékunk, hogy külföldi civil partnereket keressünk a későbbi együtt-
működés reményében, így egy olyan szakmai anyagot tudunk a kezükbe adni, amelyből 
megismerhetik eddigi tevékenységünket, törekvéseinket. Munkacsoportunk fontosnak 
tartja, hogy tagszervezeteink egységes hálózati arculattal rendelkezzenek, így ennek 
kialakítása is folyamatos tennivalót jelent majd az év során. Az általunk vállalt, többi 
munkacsoportot kiszolgáló szerepünkről sem fogunk megfeledkezni. Reméljük szolgál-
tatásaink, rendezvényeink marketingje tükrözni fogja, milyen fontosnak tartjuk, hogy 
a proHálóról nyújtott kép mindenki számára valóban hiteles legyen.

Varga	Endre	
munkacsoport	vezető
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Helyi fejlesztési munkacsoport 
A munkacsoport tagjai  február �5-�6-án találkoznak  Nyíregy-
házán.A műhelymuka keretében a munkacsoport tagjai megis-
merkednek a Nyíregyházi Civil Fórum tevékenységével és kon-
zultációt folytatnak a civil kerekasztalok, fórumok működéséről. 
Ugyancsak a találkozó témái között szerepel a székesfehérvári 
Civil Szervezetek Regionális Szövetsége stratégiájának, műkö-
désének megismerése.

Ezen a munkacsoport ülésen kerül sor a �010. évi tervek meg-
beszélésre, a szakmai és pénzügyi kondíciók egyeztetésére.

Pocsajiné	Fábián	Magdolna
munkacsoport	vezető

Nemzetközi munkacsoport
A Munkacsoportban kidolgozott tervek szerint a proHáló Há-
lózat 2010 első félévében is folytatja azt a partnerség építő 
folyamatot, melynek hosszú távú célja a hálózat megerősítése, 
és nemzetközi hálózati együttműködés kialakítása annak érde-
kében, hogy tanuljunk egymástól, tapasztalatokat cseréljünk és 
közösen újabb erőforrásokat tudjunk mozgósítani.

A nemzetközi programok vonatkozásában, támaszkodva az 
eddigi tevékenységünkre és tagszervezeteink külföldi kapcso-
lataira, a következő hónapokban hálózati szinten is áttekintjük 
nemzetközi együttműködési projektek közvetítésének 
és indításának lehetőségét az alábbi területeken: hálózat-
építés, közösségi alapítványok, szolgáltató, fejlesztő programok 
és közösségfejlesztés. Konkrét kapcsolatot kiépítését kezdemé-
nyezzük az erdélyi Civil Fórum lap és a proHáló Érték között. A 
proHáló nemzetközi kapcsolatainak egyik legfontosabb irányát 
a civil szektor fejlesztése érdekében létrehozott, hálózati tevé-
kenységet folytató külföldi szervezetekkel történő kapcsolat-
építés jelenti. Az elmúlt években megkezdett „Fókuszban a há-
lózatok” konferenciasorozat célja kettős, egyrészt megismerjük 
más országok hálózatainak működési gyakorlatát, másrészt be-
mutatjuk a proHáló működési modelljét.

A fentiek szellemében a proHáló hálózat �010 első félévében 
is folytatja az elmúlt időszakban sikeresen megrendezett „Fó-
kuszban a hálózatok” tapasztalatcsere sorozatát azzal a céllal, 
hogy a hálózatfejlesztés terén elért tapasztalatait továbbadja, 
bemutassa, valamint kapcsolatokat építsen más országok non-
profit együttműködéseivel. A következő tapasztalatcserére 
2010. április 9-10-én kerül sor Ukrajnában, Ungváron. 
Közreműködő és együttműködő partnerünk az Ukrán- Magyar 
Területfejlesztési Iroda. A kárpátaljai konferencia megrendezé-
sével arra törekszünk, hogy a szakmai tapasztalatcsere elősegít-
se a hálózati együttműködés eredményeinek elemző bemutatá-
sát és a jól működő hálózatok, gyakorlatának megismerését.

A félév második rendezvényére a Nemzetközi Civil Szolgál-
tató Hálózatok Konferenciájára �010. április �3-�4-én Eger-
ben kerül sor. A konferencia megrendezésében proHáló Hálózat 
együttműködő partnerei, a Dél-Szlovákiai Civil Információs Há-
lózat - Szlovákia, és az ERMACISZA – Románia. A konferencia a 
konkrét szakmai ismeretek átadása mellett lehetőséget teremt 
a nonprofit szektor fejlődésében elért eredmények nemzetközi 
összevetésére. Elősegíti a hálózatok gondolatának megértését és 
gyakorlati tapasztalatokat közvetít. Lehetővé válik a különbö-
ző módszerek, megoldások együttműködésen alapuló átadása, 
a tapasztalatok megismerése, segítséget kaphatunk az előrevivő 
út megtalálásában, elkerülhetjük a hibákat, és társakat talál-
hatunk. Néha egy bonyolult probléma megoldásához csak egy 
impulzusra van szükségünk, amely segítségével úrrá lehetünk 
nehézségeinken és beindulhatnak a kedvező folyamatok. Ami 
máshol jól működik, annak jó esélye lehet a mi területünkön is. 
Természetesen mások tapasztalatait a mi helyzetünkre alkal-
mazva, adaptálva, sajátosságaink figyelembevételével, megfon-
toltan érdemes felhasználni. A konferencia anyagának közreadá-
sával elő kívánjuk segíteni a magyarországi és nonprofit szektor 
fejlődési irányainak meghatározását, valamint a határon túli 
magyar civil szervezetek nemzetközi jelenlétének erősítésé.

Bárdos	Ferenc
munkacsoport	vezető
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Megjelent a proHáló Hálózat 
Civil Műhely Kötetek sorozatá-

nak legújabb kiadványa 
A Nonprofit Címtár – Háló-
zatok és együttműködések a 
harmadik szektorban  �009 
című kötet, mely A proHáló 
hálózat szellemi műhelyében 
készült,  a  nonprofit szak-
mai sorozat 3. kiadványa. Az 
anyaggyűjtésben a proHáló 
hálózat tagszervezeteinek 
munkatársai vettek részt. A 
címtárban olyan együttmű-
ködési formák (civil fórumok, 
kerekasztalok, szövetségek, 
társulások stb.) mutatkoznak 
be, amelyeket civil szerveze-
tek hoztak létre, s fontos sze-
repet töltenek be térségük civil társadalmában. A kiadvány 
megjelentetésének célja a területi együttműködések tapasz-
talatainak megosztása, közreadása volt, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy további együttműködéseket generáljon. 
A közel 70 hálózati együttműködésről megyénkénti lebon-
tásban kapunk képet, információkat. A hiánypótló adatbázis 
beszerezhető a proHáló tagszervezeteinél.

 Bővebb információ  a prohalo.hu weblapon található.
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Rovatunkban szeretnénk ízelítőt adni, mi mindent csinálnak tagszervezeteink, milyen színes a proHáló hálózat. 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, ügy-
feleink visszajelzései alapján, hogy  „ízletes”-re sikeredett, így csak egyet kívánhatok,  az itt található szervezete-
ket, ételeket és temészetesen a proHálót  „fogyasszák” egészséggel!

Bakonyi Betyárleves

E kiváló egytálétel friss kenyérrel 
tálalva nagyon laktató, mennyei la-
koma.

Szabad tűzön, bográcsban főzve 
még ízletesebb. A kulináris élveze-
teket még fokozhatjuk, ha a kon-
dérba kerül egy kis füstölt kolbász 
felkarikázva, valamint  erdei gom-
bát használunk és nem sampiont.
Hozzávalók:

50 dkg borjúcomb vagy lapocka, (ser-
téscombbal is helyettesíthetjük)
�-3 fej vöröshagyma
15 dkg füstölt kolozsvári szalonna
�0 dkg  gomba
30 dkg vegyes zöldség
�-� db zöldpaprika és paradicsom
� dl tejföl és tejszín
1 evőkanál liszt
ízlés szerint só
őrölt bors
pirospaprika
apróra vágott kapor
1 adag csipetke

Elkészítése: A szalonnát zsírjára pirít-
juk, majd hozzáadjuk az apró kockára 
vágott vöröshagymát és megdinszteljük. 
Pár perc múlva a kockázott borjúhúst is 
beletesszük, és fehéredésig pirítjuk. Köz-
ben sóval, borssal ízesítjük, és félpuhára 
pároljuk. A zöldséget megtisztítjuk, kari-
kázzuk és a zöldpaprikával, paradicsom-
mal együtt hozzáadva tovább pároljuk. 
Amikor megpuhult belerakjuk a kocká-
zott gombát, pirospaprikával meghint-
jük és felengedjük vízzel, hogy közepes 
sűrűségű levest kapjunk. Tejfölös, tej-
színes lisztes habarással behabarjuk. Ha 
felforrt ízlés szerint friss zöldkaporral 
meghintjük, és csipetkét szaggatunk 
bele, együtt forraljuk, míg a csipetke a 
tetejére feljön. 

Jó étvágyat kívánok hozzá

Egyesületünk �00� végén jött létre! Mond-
hatnám azt is rendhagyó módon, hiszen az 
egyesület alapítói akkor már évek óta dol-
goztak a non profit szektor különböző terü-
letein, s közülük többen az akkori civil ház 
program elindítói voltak Veszprémben.

Az a felismerés, hogy egy olyan szol-
gáltató szervezetet hozzunk létre, mely 
segíti a megyében működő civil szerveze-
teket, a fent említett projekt hatása volt. 
Ezek után nem meglepő, hogy a megyei 
civil szolgáltató központ (ciszok) műkö-
désére kiírt pályázatot megpályáztuk, 
megnyertük és a mai napig mi végezzük 
az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását. 
Az indulás nem volt könnyű, de szintén 
nem mindennapi módon sikerült meg-
nyernünk mind a Veszprém Megyei Ön-
kormányzatot, mind a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát, így anyagi 
támogatásukkal kialakíthattuk a Veszp-
rém Megyei Civil Házat. Ez azért volt 
rendkívüli, mert az országban kevés he-
lyen támogatta a megye és a megyeszék-
hely önkormányzata is a projektgazda 
szervezetet, felismerve azt, hogy ha hálót 
adnak és nem halat többre mennek a civil 
szervezetek! A háló ebben az értelemben 
mi voltunk, de volt nekünk is egy ked-
ves hálónk, a proHáló országos hálózat, 
melynek alapító tagszervezete vagyunk. 
Abban az időben számunkra nagyon 
szimpatikus volt az a lelkesedés és hihe-
tetlen tenni akarás, amivel a hálózaton 
belül találkoztunk! Rengeteget tanultunk 
egymástól, amit aztán Veszprémben, sa-
ját munkánk során kamatoztattunk. Köz-
ben átvettük a városi civil iroda működte-
tését, ami a szakmai munka mellett főleg 
inkubátori feladatokat jelentett. A Regio-
nális Civil Portál Hálózat közép-dunántú-
li portáljának szerkesztői feladatait a kez-
detektől fogva napjainkig mi végezzük. 
Fontosnak tartjuk a jó kommunikációt 
ezért minden futó megyei programunk-
nak külön weblapja van, valamint 11 éve 
szerkesztjük a Civil Szervezetek Fejér 
Megyei Szövetségével és a Nyilvánossá-
gért és Civil Társadalomért Alapítvánnyal 
regionális nonprofit hírlapunkat, a Civil 
a pályán-t. 3 évvel ezelőtt kapcsolódtunk 

a Microsoft által támogatott e-civil prog-
ramba, �008-tól egyesületünk üzemelteti 
a Veszprém Megyei Esélyek Házát. 4 éve 
dolgozunk egy átfogó megyei hálózatépí-
tő programban, amely során minden kis-
térségben 1 éves generáló tevékenységgel 
segítettük a kistérségi hálózatok létre-
hozását. Elsőként a Veszprémi Civil Ke-
rekasztal létrejöttéhez  adtunk hathatós 
segítséget, fórumaink, szakmai műhelye-
ink és képzéseink által. Ebben az évben a 
Megyei Civil Kerekasztal generálása a cél, 
már meglévő hálózatok és civil szerveze-
tek bevonásával. Egyesületünk, felismer-
ve, hogy a tanulni vágyó civil szervezetek 
száma még mindig növekszik  két főt tré-
nerré képeztetett ki, így  szervezetünk 
tagja lett a Közép-dunántúli Képzők Kö-
rének. Egyesületünk elnöke 13 éve tanít a 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 
szociális munkás tanszékén, ahonnan fo-
lyamatosan érkeznek hozzánk hallgatók 
terepgyakorlatra. Tagjaink, munkatár-
saink lelkesedése, tapasztalatokra épülő 
szakmai tudása, valamint szervezetünk 
hitelessége, ismertté tett bennünket, szí-
vesen keresnek minket.  Szeretnénk az el-
következő időszakban is meghálálni ezt a 
bizalmat, így továbbra is a szakmaiság és 
a megbízhatóság jegyében szeretnénk te-
vékenységünket folytatni.

Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület

8�00 Veszprém Stadion utca 1/B.
Iroda: 8�00 Veszprém Kossuth utca 10. 

�. em. �03.
www.civilhaz.ini.hu
Telefon: 88/401-110

E-mail: civilhaz@vpmegye.hu
Képviselő: Varga Endre elnök

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület
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Az Alapítványt �003-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy a ko-
rábban  Kecskeméten Non-profit  Szolgáltató Központként 
működő szervezet kapcsolatkörébe került civil szervezetek kö-
zösségek együttműködését továbbépítsük, tanácsadással, kép-
zésekkel, információkkal támogassuk a helyi és térségi  civil 
szféra fejlődését.

Alapítványunk  elsősorban Kecskeméten, illetve a megyében te-
vékenykedik. Alapító okiratunkban céljainkként fogalmaztuk meg:

•	 kapcsolatszervezéssel, tanácsadással, információk közvetí-
tésével segítségnyújtás civil szervezeteknek

•	  hazai és nemzetközi programok, találkozók, tapasztalatcse-
rék szervezésével a helyi közösségi kezdeményezések támo-
gatása, helyi közösségek életre hívása

•	 partnerségi együttműködésekben való részvétel
•	 szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése, hazai 

és külföldi példák megismertetése a nonprofit szervezetek 
számára

•	 társadalmi problémák (esélyegyenlőség, kisebbségi prob-
lémák, ifjúság) közösségi megoldásainak keresésében való 
részvéte

•	 európai integrációs folyamatok támogatása

Elsődleges feladatunknak  tekintjük  az egyesületek, alapítvá-
nyok szakmai együttműködésének, szakmai kerekasztalainak se-
gítését, úgy, hogy fejlesztői szemlélettel, tapasztalatainkkal  hátté-
rsegítő szervezetként jelen vagyunk  a szakmai műhelyekben.

Már évek óta támogatást szerzünk  a kecskeméti Civil kon-
ferencia és Civil Korzó megszervezéséhez. A hálózati munkából 
nyert tapasztalatainkat rendszeresen  ezeken a civil alkalmakon 
adjuk közre, kiadványokban, előadásokon erősítjük az együtt-
működés a partnerség értékeit.

Az alapítvány kapcsolatszervezéssel, támogatói nyilatko-
zatokkal, kisebb partenderségi feladatok felvállalásával részt 
vesz olyan európai uniós programokban –partnerszerevezete a 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének-, amelyek a ci-
vil hálózatépítésről, információcserékről, tapasztalatcserékről 
szólnak.

Hozzávalók (4 személyre): 
1 citrom, 80 dkg érett sár-
gabarack, 1 dl fehérbor, 
15 dkg cukor, 1 kisujjnyi 
fahéj (vagyis nem por 
alakban), 1 tasak vaníliás 
pudingpor, � dl tejföl, 1 dl 
tejszín, 4 szép fürt ribizli, 
néhány mentalevélke.

 
A citromot jól megmossuk, lehámozunk róla � kisujjnyi hé-

jat, a levét kinyomjuk és átszűrjük. A sárgabarackot megmos-
suk, 4 nagyobbat félreteszünk a díszítéshez, a többit � percre 
forró, majd hideg vízbe dobjuk, de nem áztatjuk. Meghámoz-
zuk, kimagozzuk, lábaskába tesszük, és azonnal megöntöz-
zük a citromlé felével, valamint a borral. Hozzáadjuk a cukrot, 
a fahéjat, a citromhéjat, 1 csipet sót és 7,5 dl vizet, majd a 
forrástól számított 5 percig főzzük. Ezután kidobjuk belőle 
a fűszereket és a citromhéjat majd péppé turmixoljuk, majd 
újra felforraljuk. 1,5 dl hidegvízben simára elkeverjük a pu-
dingport és a tejfölt, a leveshez adjuk és éppen csak sűrűsödé-
sig forraljuk, majd hideg vízfürdőbe állítva kihűtjük. Legalább 
3 órára hidegre tesszük.

Tálaláskor a levest csészékbe szedjük. A ribizlifürtöket le-
öblítjük, a félretett 4 barackot kettévágjuk, kimagozzuk és 
meghintjük a maradék citromlével. A tejszínt félkemény hab-
bá verjük, 1-1 evőkanálnyit púpozunk a leves tetejére, bele-
ültetjük a felezett barackokat, végül a ribizlivel és mentalevél-
kékkel díszítve hidegen kínáljuk.

Nagyon kellemes, hűsítő  finomság.

Alföldi Civilekért Alapítvány

Kecskeméti 
sárgabarack-krém leves

Civil	kerekasztalok	delegáltjaival	a	szombathelyi	civil	tanulmányúton

Szervezetünk másik meghatározó tevékenysége  a ProHáló 
(Program a nonprofit szolgáltatások fejlesztéséért) országos 
civil hálózatfejlesztő programban való aktív részvétel és sze-
repvállalás. A  már 6 éve tartó programban,-amelyet a C.S.Mott 
Alapítvány támogat-, az alapítványunk a hálózatfejlesztési és 
képzési  munkacsoport munkájában dolgozik, egyúttal az or-
szágos Programtanács tagja is.

Az alapítvány  jövőbeni célja olyan  kiegyensúlyozott műkö-
désű szervezetté válás, amely szolgáltató és a civil szervezeteket 
segítő szerepében aktivizálhatja azokat a kisközösségeket, civil 
szervezeteket, akiknek fejlődése , tudatos szerepvállalása a köz-
életben egyre fontosabb.        
  

6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11
képviselője: Budainé Nagy Katalin ügyvezető, 

kuratórium elnöke
telefon. 06 –�0/ �35-06-89
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Január Február Március

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

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

31 szerda

Hálózati önértékelésre 
felhívás

Képzők Képzője– 
egyúttal Hálózati képzés is!

Kunbábony, 
Civil Kollégium

Önértékelések elkészítése a meg-
adott szempontok szerint

Fejlesztési munka-
csoport-műhelymunka

Nyíregyháza

Marketing munkacsoport-
műhelymunka

Pécs

Stratégiai tervező 
Hálózati Találkozó

Kecskemét

pHérték megjelenése
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Április Május Június

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

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

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

Projektzáró Hálózati 
Konferencia

Debrecen

Fókuszban a hálózatok 
konferencia

Ukrajna

Nemzetközi Hálózatok 
Konferencia

Eger
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Hálózat- és partnerségépítés

A proHáló hálózat folytatta az elmúlt idő-
szakban elkezdett Fókuszban a hálóza-
tok tapasztalatcsere sorozatát, amelyet 
az ország hat régiójában rendezett meg, 
azzal a céllal, hogy a hálózatfejlesztés te-
rén elért tapasztalatait továbbadja, be-
mutassa, valamint kapcsolatokat építsen 
más országok nonprofit hálózataival.

Korábban már Magyarország hat ré-
giójában került sor rendezvényekre a 
hálózatfejlesztési ismeretek továbbadása 
érdekében. A szomszédos országok non-
profit hálózataival �009-ben kezdtük meg 
a tapasztalatcseréket. Nem titkolt szán-
dékunk, hogy a hálózatok szervezése és 
működtetése területén elért eredménye-
ket megosszuk egymással, megismerjük 
a jó gyakorlatokat és hosszú távú együtt-
működést alakítsunk ki.

A 2009. május 8-9-én az Erdélyi 
Magyar Civil Szervezetért Alapít-
vány közreműködésével Kolozsváron 
szerveztünk műhelymunkát, ahol a háló-
zati együttműködés iránt érdeklődő civil 
szervezetek képviselővel találkoztunk.

A program keretében előadás hang-
zott el a hálózati működés elméleti kérdé-
seiről, a bemutattuk a proHáló hálózatot 
(létrejöttének körülményeit, működési 
alapelveit, értékelési rendszerét, a mun-
kacsoportokban végzett munkát, és a 
marketing tevékenységét). A találkozó 
második napján a jelenlévő hálózatok 
képviselői mutatkoztak be, és a további 
együttműködés lehetőségeiről is gondo-
latot cseréltünk. Közösen úgy értékel-
tük, hogy találkozónk információkban 
gazdag, kölcsönös előnyökkel járó, kel-
lemes hangulatú és további együttmű-
ködés lehetőségét körvonalazó volt. A 
találkozón részt vettek: Erdélyi Magyar 
Civil Szervezetekért Alapítvány, Magyar 
Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Ci-
vilek Háromszékért – CIVEK, CIVITAS 
Kolozsvár, CIVITAS Udvarhely, Erdélyi 
Magyar Ifjak (EMI), Kolozsvár, Romániai 
Falugondnokságok Szövetsége, Egyesü-
let a Gyergyói Ifjúsági Központért, Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE), Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), 
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület 
(ODFIE), Romániai Magyar Középiskolá-
sok Országos Szövetsége (MAKOSZ) és a 
proHáló hálózat képviselő.

A 2009. október 29-30-án Szlová-
kiában a Dél Szlovákiai Információs 
Hálózattal tekintettük át a hálózatok 

szervezésének tapasztalatait. A Funda-
ment Polgári Szervezet – a hálózat egyik 
alapító szervezetének - közreműködé-
sével a Rimaszombathoz közeli Kokava 
Línia településen szerveztünk műhely-
munkát, ahol a hálóza-
ti együttműködés iránt 
érdeklődő civil szerve-
zetek képviselővel talál-
koztunk.

A program keretében 
bemutattuk a proHáló 
Hálózatot (kialakulását, 
működési alapelveit, a 
munkacsoportokban 
végzett munkát, érté-
kelési rendszerét, nem-
zetközi, kistérségi és 
képzési tevékenységét). 
A találkozó második 
napján a dél-szlovákiai 
hálózatok képviselői 
mutatkoztak be. Megismerhettük a Dél 
– szlovákiai Információs Hálózat, a Dél-
gömöri Fejlesztési Társulás és a Gömör 
– kishonti Partnerségi Társulás tevékeny-
ségét, eredményeit. Érdekes bemutatót 
láthattunk Gömör történelmi gyümölcs-
fajtáiról. A jó hangulatú tapasztalatcserén 
a további együttműködés lehetőségeit is 
körvonalaztuk és úgy értékeltük, hogy si-
került megosztani a jövőbeni közös tevé-
kenységhez szükséges információkat.

A találkozón részt vettek a Dél – szlo-
vákiai Információs Hálózat, a Gömör 
– Kishont Partnerségi Társulás, a Fun-
dament Polgári Társulás, a Közép - szlo-

vákiai Informatika és Technológiai Köz-
pont, a Polgári és Vállalkozói Szövetség, 
a Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Dél-
gömöri Fejlesztési Társulás, a Bovap Pol-
gári Társulás, a Veszélyeztetett növény-

fajtákat védő egyesület, az Innova Polgári 
Társulás és a proHáló Hálózat képviselői 
(Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány, Életfa Környezetvédő Szö-
vetség, Civil Szervezetek Regionális Szö-
vetsége, Regionális Civil Központ Alapít-
vány).

A tapasztalatcserék megrendezését a 
Charles Stewart Mott Foundation támo-
gatta.

Bárdos	Ferenc
Életfa	Környezetvédő	Szövetség

Eger

Eszmecserék a hálózati együttműködésről
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Hálózat- és partnerségépítés

Az elmúlt három évben a hazai civil dis-
kurzus – immár nem először – ismét 
rendszeresen napirendjére tűzi a közös-
ségi alapítványokat. Elég csak a proHáló 
által �006-ban és �009-ben megrendezett 
konferenciákra, a Kárpátok Alapítvány 
szervezte �008-as nemzetközi tapaszta-
latcserére, vagy a Magyar Adományozói 
Fórum „Adományozók - Egymás közt“ 
konferenciára utalnunk, hogy érzékelhes-
sük azt a szerény, de manapság állandó fi-
gyelmet, amit egy hazánkban nem gyöke-
ret vert szervezeti modell kap. Ez az írás 
azoknak a civil szakembereknek készült, 
akik szeretnének alapvető ismereteket 
szerezni a közösségi alapítványokról, de 
nem volt lehetőségük részt venni az előbb 
említett rendezvényeken.

Amerikai modell? (avagy a 
közösségi alapítványok rövid 

története)

Az első közösségi alapítványt az USA-
beli Clevelandben alapították 1914-ben, 
amikor is számos, elkülönítetten alapí-
tott és nem működő jótékony célú pénz-
alapot egy szervezetben egyesítettek és 
modernizáltak. A bonyolult jogi és pénz-
ügyi manőverek célja a sokszor már el-
hunyt alapítók akaratának érvényesítése 
és a pénz hasznos célokra való felhaszná-
lása volt. Nem sokkal ezután, 19�1-ben, a 
kanadai Winnipegben alakították meg az 
első nem amerikai közösségi alapítványt. 
Az elkövetkező évtizedekben többszáz 
közösségi alapítvány jött létre az USA-
ban és Kanadában, de majdnem 60 év 
telt el, amíg 1979-ben Észak-Írországban 
megalakult az első közösségi alapítvány 
az észak-amerikai kontinensen kívül. Az 
első kelet-európai közösségi alapítványt 
1994-ben alapították a szlovákiai Besz-
tercebányán; ma már több mint félszáz 
hasonló szervezet működik földrészünk-
nek ezen a felén Lengyelországtól Bulgá-
riáig.

Az elmúlt húsz év számokban kifeje-
zett fejlődése lenyűgöző: a WINGS-CF1 
�008-as jelentése szerint a világ 51 orszá-
gában 1 441 közösségi alapítvány műkö-
dik. A jelentés külön kimeli, hogy az egyik 
legdinamikusabban fejlődő régió a délke-
let-európai, ahol az elmúlt három évben 
Románia, Bulgária és a volt Jugoszlávia 
1 A szervezet teljes neve Worldwide Initiatives 

for Grantmaker Support – Community Founda-
tions (www.wingsweb.org)

számos országában alakultak közösségi 
alapítványok.  A Visegrádi országok fejlő-
dése is számottevő, hiszen �005 és �008 
között 3�-ről 36-ra nőtt a közösségi ala-
pítványok száma és minden országban 
további kezdeményezések vannak, tehát 
a számok növekedni fognak.

A jelentés másik érdekes megállapítá-
sa, hogy a közösségi alapítványok közel 
fele (46 %-a) működik az USA-n kívül. 
Ezek a szervezetek, megtartva az eredeti 
modell legfontosabb alapelveit, már sa-
ját országuk jellegzetességeit is magukon 
hordozzák.  Ennek köszönhetően, ma-
napság már a közösségi alapítványokról 
nem mint amerikai modellről, hanem az 
USA-ból eredő koncepcióról beszélhe-
tünk, amelyet a helyi adottságokra építve 
ültetnek át a gyakorlatba az egyes közös-
ségek. 

Miről ismerhető fel egy közösségi 
alapítvány?

A jó közösségi alapítványokról azt 
szokták mondani, hogy tükrözi az általa 
szolgált közösséget. Ezzel – többek között 
– azt fejezik ki, hogy nincs két egyforma 
közösségi alapítvány, ahogy nincs két egy-
forma közösség sem.  Ugyanakkor mára 
elfogadottá váltak azok a legfontosabb is-
mérvek, amelyek megkülönböztetik a kö-
zösségi alapítványokat más (közösségi) 
szervezetektől.  A legfontosabbak: 

• A közösségi alapítvány olyan bejegy-
zett nonprofit szervezet, amely egy 
meghatározott földrajzi helyen (kerü-
let, város, kistérség, megye stb.) élők 
egész közösségét szolgálja.  Ezért a 
legtöbb közösségi alapítvány küldeté-
se úgy fogalmaz, hogy az adott közös-
ség életminőségét kívánja javítani.

• Kuratóriumában az adott közösség 
minden fontosabb csoportja és sze-
replője képviselteti magát. 

• Jól tájékozott a közösség helyzetét, 
ügyeit, problémáit és a problémák le-
hetséges megoldásait illetően.

• Független szervezet, azaz semmilyen 
más szervezetnek (önkormányzat, 
vállalat stb.) vagy egyénnek nincs rá 
meghatározó befolyása.

• Tevékenysége alapvetően három 
funkcióban valósul meg: adomány-
gyűjtés, adományosztás és a közös-
ségfejlesztés.

• Átlátható és elszámoltatható módon, 
az adott ország törvényeinek megfe-
lelően működik.  Különösen fontos, 
hogy a törvényi kötelezettségeken 
túl mindent megtegyen, hogy a kö-
zösség előtt elszámoltatható legyen.

Bizonyára minden nonprofit szakem-
ber számos olyan nonprofit szervezetet 
ismer, amelyekre a fenti ismérvek közül 
egy vagy több igaz, de általában csak azo-
kat a szervezeteket hívják közösségi ala-
pítványoknak, amelyek minden itt felso-
rolt ismérvnek megfelelnek (vagy aktívan 
törekszenek arra, hogy megfeleljenek). 

Hogyan szolgál(hat)ját 
közösségüket a közösségi 

alapítványok?

Egy közösségi alapítvány felállítása és 
működtetése nem önmagában cél, csak 
akkor hasznos, ha hozzájárul a közösség 
fejlődéséhez, a közösség életminőségének 
javulásához.  Éppen a sokszínűsége és a 
regionális különbségek miatt a közösségi 
alapítványok különbözőképpen szolgál-
ják közösségüket, s ezért nehéz globális 
szinten, általánosságban beszélni hasz-
nosságukról.  Talán egy kicsit könnyebb, 
ha csak a régiónkban lévő országokat néz-
zük. Az idestova 15 éves régióbeli tapasz-
talatok alapján elmondhatjuk, hogy a kö-
zösségi alapítványok

- növelték az állampolgári aktivitást: a 
helyi konkrét problémákat megoldó 
civil szervezeteknek, be nem jegy-
zett csoportoknak és más közösségi 
intézményeknek nyújtott rugalmas 
pénzügyi támogatással emberek ez-
reit motiválták a közösségüknek 
hasznos önkéntes munkára;

- fejlesztették az adományozást, filant-
rópiát, növelték a társadalmi felelős-
ségvállalást helyi szinten az adomá-
nyozni akaró magánszemélyeknek és 
vállalatoknak nyújtott magas szintű, 
egyénre szabott adományosztó prog-
ramok tervezésével és megvalósításá-
val;

- segítették az önkormányzat munká-
ját a közösséget érintő közös problé-
mák feltárásában, az érdekelt felekkel 
közös megoldások kidolgozásban és 
megvalósításában vállalt aktív rész-
vétellel;

- támogatták a helyi gazdaság- és kö-
zösségfejlesztő programokat orszá-

Mit érdemes tudnia a hazai civil szakembereknek 
a közösségi alapítványokról?
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gos és nemzetközi források megszer-
zésével;

- erősítették a társadalmi kohéziót, 
a helyi identitást a közösségükért 
tenni vágyó magánszemélyekkel és 
szervezetekkel közösen szervezett és 
megvalósított programokkal; 

- bővítették a helyi közösség nemzet-
közi kapcsolatait a közösségi alapít-
ványok globális mozgalmába való be-
kapcsolódással.

Mik az egyes funkciók 
jellegzetességei?

A közösségi alapítvány három alapvető 
funkciója az adomyánygyűjtés, támo-
gatásosztás és a közösségfejlesztés. 
Ezeket a funkciókat számos szervezet 
végzi Magyarországon, az alábbiakban az 
egyes funkciók néhány jellegzetességét 
mutatjuk be:

Adománygyűjtés: A közösségi alapít-
vány működésének alfája és omegája a sa-
ját közösségen belül gyűjtött adományok. 
Ezeket elsősorban olyan intézményektől 
és magánszemélyektől gyűjti, akik rend-
szeresen, nagyobb összegekkel tudnák 
és szeretnék támogatni a közösséget, de 
valamilyen okból kifolyólag nem folytat-
nak saját támogatásosztó tevékenységet. 
Az adományozó meghatározhatja, hogy 
mennyiben kíván részt venni saját támo-
gatása elosztásában: csak éves beszámo-
lót kér, avagy éppen aktív szerepet akar 
vállalni a támogatottak kiválasztásában.  
Sok esetben az adományozó – a közössé-
gi alapítványon belül - egy külön alapot 
hoz létre, amelyet ő nevez el s amelynek a 
működését külön írásos egyezmény sza-
bályozza. 

Az adománygyűjtés egy másik kü-
lönlegessége, hogy a KA nem csak ado-
mányokra és működésére gyűjt, hanem 
alaptőkére is, hogybiztosítsa a közösségi 
programok támogatását a jövőben is, pél-
dául a befektetett alaptőke hozamából. 
Az alaptőkére való gyűjtés jó pár évig ke-
mény diónak tűnt Közép-Európában, de 
az idő bebizonytotta, hogy igenis vannak 
olyan adományozók, akik alaptőkére való 
adományozással szeretnék biztosítani, 
hogy a számukra fontos ügyeket a jövő-
ben is támogatni tudja a közösségi alapít-
vány. (Ennek köszönhetően mára a leg-
több alapítvány rendelkezik alaptőkével, 
ennek nagysága igen változó, a pár millió 
forinttól terjedhet akár a többszáz milli-
óig is.) 

Európában, de különösen Közép-Euró-
pában jellemző, hogy a közöségi alapítvá-
nyok a helyi önkormányzattól is támoga-

tást kapnak valamint a közösségen kívüli 
forrásokat is bevonnak munkájukba. Ez 
mára elfogadottá lett, de minden közös-
ségi alapítványtól elvárható, hogy első-
sorban a közösségen belülről jövő támo-
gatások megszerzésére összpontosítson 
és a külső források aránya ne érje el a be-
vételek 50 %-át.

Adományosztás: Az adományosztó 
programok az adott közösség igényeihez 
igazodnak és ezért nagyon széles spekt-
rumot ölelhetnek fel.  Közép-Európában 
a legjellemzőbbek a kulturális, oktatási, 
egészségügyi, ifjúsági, hagyományör-
ző, környezetvédelmi, közösségfejlesztő 
és civil szektort fejlesztő programok. Az 
adományosztó programok egyik jelleg-
zetessége, hogy a támogatott területek 
időről-időre változhatnak a közösség 
szükségleteinek, az adományozók prefe-
renciáinak megfelelően. A másik jellegze-
tesség, hogy – a közösségi alapítvány kez-
deti éveiben mindenképpen – kisösszegű, 
�00-300 ezer forintos adományokat osz-
tanak és a legtöbb esetben feltétel, hogy 
jelentős mennyiségű önkéntes munkát 
vállaljon a támogatott - s ez az elsődleges 
eszköz az állampolgári aktivitás bátorí-
tására. Természetesen a támogatottak 
többször is kaphatnak támogatást, ami 
szintén különlegességnek számít. A har-
madik kuriózum, hogy a lehetséges tá-
mogatottak skálája nagyon széles: a civil 
szervezeteken túl egyének, be nem jegy-
zett kisközösségek és egyéb nem profit 
orientált intézmények (pl. óvodák, isko-
lák, múzeumok stb.) is szóba jöhetnek. Ez 
sokszor rengeteg munkát jelent a közössé-
gi alapítványnak, hiszen tulajdonképpen 
segít a leendő támogatottnak elsajátítani 
a projekt-alapú gondolkodást – kezdve a 
megoldani kívánt probléma leírásától az 
elszámolás módjáig – viszont rengeteg 
embernek ad lehetőséget, hogy tegyen 
valamit szűkebb-tágabb közösségéért. 

Közösségfejlesztés: A helyi közösségek 
fejlesztésére irányuló programok alapja 
az empowerment, azaz a felhatalmazás, a 
képessé tétel. Képessé a saját erősorrásai-
nak, képességeinek és (cselekvési) lehe-
tőségeinek felismerésére kell válnia egy 
közösségnek, valamint párbeszéd kezde-
ményezésére tagjai között. E felismerések 
és dialógusok során születik meg a felha-
talmazás.

A közösségi alapítvány ezen a téren ki-
fejtett egyik legjellegzetesebb tevékeny-
sége a három szektor és a közösség egyéb 
fontos csoportjai közötti kapcsolatépítés 
és kommunikáció kezdeményezése és tá-
mogatása – ezen belül is külön hangsúlyt 
kap az adományozók és adományozottak 

közötti személyes kapcsolatok építése, 
egymás kölcsönös megismerése és az egy-
mástól való tanulás facilitálása. A közös-
ségi alapítvány szintén fontos szerepet 
játszik, a közösség egészét érintő ügyek, 
problémák feltárásában, nyilvánosságra 
hozatalában és problémák megoldására 
irányuló erőfeszítések támogatásában.

Melyek a közösségi alapítványok 
különlegességei?

A közösségi alapítványokról számos 
érdekességet el lehet mondani. Jelen 
írásban néhány olyan dolgot emelünk ki, 
amelyeknek minden közösségi alapítvány 
indulásánál különösen fontos szerepe van 
(de később működése során sem téveszt-
hető szem elől). 

Függetlenség és középponti szerepvál-
lalás a közösségben

A közösségi alapítvány küldetéséből és 
komplex tevékenységéből következően a 
közösségben középponti szerepre törek-
szik és sikeres munkájához elengedhetet-
len, hogy a közösség minden fontosabb 
csoportjával a lehető legjobb kapcsolatot 
tartsa fönn, de tőlük független legyen. 
A közösségi alapítványnak el kell érnie, 
hogy mindhárom szektortól „megfelelő“ 
távolságot tudjon tartani.  Ehhez a füg-
getlenség biztosításán túl azért is szükség 
van, hogy a kezdetektől fogva mind a há-
rom szektor egyformán magáénak érezze 
és támogassa.  A visegrádi országokban 
megfigyelt jelenség, hogy a közösségi ala-
pítványok alapítását elsősorban a civil 
szervezetek kezdeményezték: ennek kö-
vetkeztében a közösségi alapítványoknak 
kitűnő kapcsolataik voltak a civilekkel, de 
sokkal nehezebb volt kapcsolatokat ki-
alakítaniuk és támogatókat szerezniük az 
üzleti szektorban (és a vagyonosabb ma-
gánszemélyek között).  

Versengés helyett együttműködés 

A megfelelő pozíció elfoglalásához a 
közösségben – a jó stratégián túl – a kö-
zösségi alapítványnak a mindennapi te-
vékenységével is azt kell demonstrálnia, 
hogy minden közösségi aktor társa (és 
nem versenytársa) akar lenni. Be kell bi-
zonyítania, hogy a közösség fontos sze-
replőinek partnere kíván lenni a közössé-
gi ügyek megoldásában, annak ellenére, 
hogy maga is forrásokat, kapcsolatokat 
gyűjt saját megerősödése érdekében. Mi-
vel a közösségi alapítvány  elsősorban 
mások munkáját segíti, támogatja és nem 
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a saját programjait hajtja végre, ki kell 
fejeznie, hogy nem kívánja mások mun-
káját vagy forrásait „elvenni“, irányadó 
feladata az, hogy központi helyzetét és jó 
kapcsolatait kihasználva felhívja a közös-
ség égető, sürgető problémáira a figyel-
met és azok megoldását segítse. Előfor-
dulhat, hogy az önkormányzat érezheti 
magát versenyhelyzetben, és a közösségi 
alapítványnak azt kell bebizonyítania, 
hogy számos ügyet könnyebb az önkor-
mányzattól független, hiteles szervezet 
égisze alatt, további források és önkéntes 
munka bevonásával megoldani.  Vagy ép-
pen a helyi civil szervezetek tekinthetnek 
úgy a közösségi alapítványra, mint a vé-
ges erőforrásokért folyó versengés újabb 
résztvevőjére. Csak jól átgondolt és kö-
vetkezetesen megvalósított támogatás-
szerzési politikával lehet azt elérni, hogy 
a közöségi alapítványra mint új, más 
szereplők számára jobbára elérhetetlen 
forrásokat mobilizáló szervezetre tekint-
senek.  A helyi civil szektorral való kap-
csolattartásban és együttműködésben 
fontos szerepet játszhatnak például a jól 
működő helyi civil kerekasztalok is. 

Egyensúlyozás a három funkció kö-
zött

A közösségi alapítványok nemzetközi 
elterjedésének egyik oka, hogy nagy fokú 
szabadságot ad a szervezetnek, hogy mi-
képp ülteti át a gyakorlatba a modell alap-
elveit. Ez igaz az adománygyűjtés-ado-
mányosztás-közösségfejlesztés közötti 
arány kialakítására is. E három funkci-
ónak egyidejűleg kell jelen lennie, de a 
helyi igényektől, adottságoktól és lehe-
tőségektől függően kialakított arányban. 
A működés során mindig lesznek olyan 
időszakok, amikor az egyik funkció „erő-
södhet“, de figyelni kell arra, hogy ez ne 
másik funkció kárára történjen. Könnyen 
belátható, hogy amennyiben az egyik 
funkciót teljesen „elhanyagolja“ a szerve-
zet, akkor hosszabb távon a másik kettő 
is sérülhet. 

Mit érdemes figyelembe venni 
egy magyarországi közösségi 

alapítvány szervezésénél? 

Természetesen elsősorban azt, hogy 
az adott közösségben mire építhető a kö-
zösségi alapítvány: Kik azok a személyek, 
akik aktívan részt vennének a közösségi 
alapítvány munkájában? Milyen a szek-
torok közötti együttműködés? Melyek 
azok az ügyek, amelyek megoldásához a 
közösségi alapítvány tevékenysége hoz-

zájárulhat? Mekkorák azok a közösségen 
belüli erőforrások, amikre a közösségi 
alapítvány (hosszú távon is) számíthat? 
Vannak-e olyan közösségek, civil szerve-
zetek, intézmények, amelyek munkáját 
támogathatná a közösségi alapítvány? 
Megannyi kérdés, amelyek megválaszo-
lása aprólékos gyűjtőmunkát, rengeteg 
szervezést, számtalan beszélgetést igé-
nyel. Ezen és az induláshoz szükséges 
egyéb ismeretek megszerzésének számos 
módja lehetséges. Valószínűsíthető, hogy 
minden közösség más és más adottságok-
kal és kihívásokkal találja magát szembe, 
amikor arról gondolkodik, hogy miképp 
kezdjen bele egy közösségi alapítvány 
szervezésébe.

További két, általánosabb gondolattal 
szeretnénk hozzájárulni a tervezéshez:

Magyarországon	jelenleg	nincs	a	közössé-
gi	alapítványok	fejlődését	kimondottan	célul	
tűző	támogató	szervezet.  A visegrádi orszá-
gok mindegyikében volt egy ún. „támoga-
tó szervezet“ (angolul supporting organi-
sation), amely külön programot indított 
a közösségi alapítványok létrehozására 
és fejlődésük támogatására. A támogató 
szervezetek előadásokat és beszélgetése-
ket szerveztek a közösségi alapítványok 
létrehozását tervező közösségekben, 
közös képzéseket és egyéni konzultáci-
ókat biztosítottak a megalakuló alapít-
ványoknak, kiadványokat fordítottak és 
írtak a közösségi alapítványokról, tanul-
mányutakat szerveztek, lehetővé tették 
a felálló közösségi alapítványok közötti 
tapasztalatcserét, országszerte népsze-
rűsítették a közösségi alapítványokat és 
persze anyagi támogatást is nyújtottak.  
A támogató szervezetek kitűnő szakmai 
munkája és morális támogatása kulcs-
fontosságú volt a közösségi alapítványok 
sikeres indulásában és kezdeti fejlődésük-
ben.  Úgy gondoljuk, hogy az ilyen típusú 
támogatásokra az induló magyar közös-
ségi alapítványoknak is szükségük lenne 
és érdemes lenne elgondolkodni azon, 
akár minden érdeklődő szakember be-
vonásával közösen, hogy miképp lehetne 
ezeket biztosítani. 

A	 közösségi	 alapítvány	 egyik	 jellemzője,	
hogy	a	szervezés	folyamán	és	a	megalapítá-
sát	 követő	 első	 években	 rengeteg	 önkéntes	
munkát	 követel	 a	 szervezőktől	 és	 a	 kurató-
rium	tagjaitól. Éppen a támogató szerve-
zet és a közösségi alapítványok indulását 
célzottan támogató források hiánya miatt 
valószínűsíthetően nehéz lesz finanszíro-
zót találni a kezdeti lépésekre (a szerve-
zést, az első adományozók felkutatását, 
az első adományosztó programok meg-

valósítását stb.). Ha az indulás sikeres 
is, s a közösség és a nyilvánosság értő és 
fogékony a közösségi alapítvány üzene-
tére, ha sikerül megfelelő kuratóriumot 
megnyerni az ügynek, ha a szervezők 
jól startolnak az adománygyűjtés-ado-
mányosztás-közösségfejlesztés hármas 
tevékenységével, a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy egy-két évnek el kell telnie, 
amíg a közösségi alapítvány elég forrást 
tud összegyűjteni mindennapi működé-
sének finanszírozására, amiből például 
fizetett munkatársat tud alkalmazni. 
(Megjegyezzük, hogy a visegrádi orszá-
gokban működő közösségi alapítványok 
eddigi története azt mutatja, hogy 5-8 
év kemény munka és viszonylag töret-
len fejlődés kell ahhoz, hogy a szervezet 
gyökeret eresszen és elfogadottá válljon a 
közösségben és fel tudja mutatni a hosz-
szú távú fenntarthatósághoz elengedhe-
tetlen komolyabb eredményeket. Éppen 
ezért sokan úgy tartják, hogy „a közössé-
gi alapítványt a következő generációknak 
hozzák létre“.)  Ez nagy fokú kitartást, el-
kötelezettséget, sok önkéntes munkát és 
reális tervezést kíván a közösségi alapít-
vány munkájában résztvevőktől. 

Befejezés … folytatás?

Mi hiszünk abban, hogy a közösségi 
alapítványok társdalmilag hasznos mun-
kát tudnának végezni a mai Magyaror-
szágon. Reméljük, hogy jelen írásunk-
kal újabb inspirációt adunk e szervezeti 
modell iránt érdeklődőknek tudásuk el-
mélyítéséhez és ahhoz, hogy saját kör-
nyezetükben próbáljanak elképzelni egy 
működő közösségi alapítványt. Talán az 
sem elképzelhetetlen, hogy hamarosan 
a proHálón belül mások is követni fog-
ják az Életfa Környezetvédő Szövetséget, 
amely sokat tett a közösségi alapítványi 
modell hazai megismertetéséért, és az 
elmúlt években komoly szervezőmunkát 
folytat, hogy Egerben létrehozza az első 
közösségi alapítványt Magyarországon. 
Budapesten a Ferencvárosban is elindult 
egy kezdeményezés, mely körüljárja a 9. 
kerületi közösségi alapítvány megvalósít-
hatóságának lehetőségét. Székelyudvar-
helyen �007 óta működik a Székelyudvar-
helyi Közösségi Alapítvány. Honlapjukon 
(www.szka.org) magyar nyelven tájéko-
zódhat minden közösségi alapítványok 
iránt érdeklődő az elindulásról, a megfo-
galmazott küldetésükről és a közzösségi 
alapítvány jelenlegi programjairól.  

Benedek	Gabriella	–	Kovács	Edit	
–	Scsaurszki	Tamás

ka@rootsandwings.eu
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Építve tagjaink kezdeményező készségére belső pályázat keretében hálózati támogatást biztosítottunk olyan prog-
ramok megvalósítására, amelyek fontos területen mutatnak be új kezdeményezéseket, és a megvalósítás tapaszta-
latai nyereséget jelentenek hálózatunk tagszervezetei számára. Ezen túl kapcsolataink bővülését, a hálózat nyilvá-
nosságának fejlesztését is reméljük a megvalósított projektekről, amelyeket bemutatunk kiadványunkban is.

Modellértékű programok

A Nyíregyházi Civil Fórum �000 óta mű-
ködik. Sikerek és kudarcok, a kezdetek-
kel együtt járó gyermekbetegségek után 
olyan fejlődési szakaszba érkezett, ahol 
egyértelműen látszik, szüksége van egy 
egységes, a tagság érdekeit, a további 
fejlődési lehetőségeket és célokat meg-
fogalmazó stratégiára, mely tartalmazza 
a hosszú- és középtávú célokat, alapul 
szolgál a rövid távú feladatok kijelölésé-
hez is. Mindezek alapján határozott úgy a 
Fórum Ügyvivő Testülete, hogy �009-ben 
előkészíti, illetve elkezdi a Nyíregyházi 
Civil Fórum hosszú távú koncepciójának 
és középfokú stratégiai programjának 
összeállítását. 

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a 
proHáló Hálózat programjának keretében 
segítette a Nyíregyházi Civil Fórum straté-
giakészítésének folyamatát, egy belső há-
lózati pályázat keretében megteremtette 
a folyamat elindításához szükséges infra-
struktúrát, szakmai és anyagi hátteret. A 
program folytatásához �010. januártól a 
Felső-Tisza Alapítvány nyújt segítséget.

A program keretében kidolgozott kérdő-
íven a Fórummal kapcsolatos legfontosabb 
problémákat, szükségleteket térképeztük 
fel. A feldolgozását követően a Fórum – bi-
zottsági delegáltakkal – kibővített Ügyvi-
vő Testülete elkészítette a SWOT-analízist, 
feltérképezve a Fórum erősségeit-gyenge-
ségeit, az előtte álló lehetőségeket és ve-
szélyforrásokat megjelölve.

A Testület meghatározta a Fórum jövő-
képét, felállította a problémafát és célfát, 
mely a Fórum koncepcionális stratégiájá-
nak alapját képezi. Decemberben a szak-
értői csoport munkájának eredményeként 
elkészült a koncepcionális stratégia, amely 
�010. tavaszán megvitatásra kerül a Nyír-
egyházi Civil Fórum tagszervezeteivel. Az 
észrevételek, javaslatok beépítésre kerülnek 
a végleges, teljes stratégiai dokumentumba, 
�010. májusában tervezzük a teljes straté-
giai anyag elfogadtatását.

A Fórum stratégiaalkotásának folytatá-
saként – a Felső-Tisza Alapítvány nyertes 
NCA projektjének keretében – interjúkra 
kerül sor a kibővített Ügyvivő Testület 

tagjaival, továbbá az önkormányzat civil 
ügyekkel is foglalkozó munkatársaival, 
képviselőivel.

A kibővített Ügyvivő Testület tagjai ezt 
követően egy együttműködést erősítő és 
konfliktuskezelő tréningen vesznek részt.

A koncepcionális stratégia kidolgozá-
sának módjáról, főbb lépéseiről bővebb 
információkat olvashatnak a http://pro-
halo.hu oldalon.

Paliczné	Pelenczei	Szilvia
Első	Nyírségi	Fejlesztési	Társaság

Nyíregyháza

A Nevelők Háza Egyesület a proHáló Há-
lózat Helyi fejlesztési munkacsoportjával 
együttműködve �009 tavaszán egy új prog-
ramot indított a Civil Közösségek Házában. 
A „Közösségi Házban közösségként” elne-
vezésű program előzménye egy közösség-
fejlesztő képzést lezáró dolgozat volt.

Civil Közösségek Házában jelenleg 
több mind hatvan civil szervezet, jogi sze-
mélyiség nélküli csoport működik rend-
szeresen és további szervezetek kapcso-
lódnak alkalmilag. A szervezeteknek csak 
elenyésző része tagja az egyesületnek és 
így keveset tud a Civil Közösségek Házá-
ban zajló munkáról, folyamatokról, prog-
ramokról. Nem ismerik a Ház működési 
mechanizmusát és az ehhez szükséges 
forrásokat. Gyakorta tapasztaljuk, hogy a 
csoportok nem tudnak egymás program-
jairól, nem működnek együtt, nem figyel-
nek egymásra. Röviden a Civil Közössé-

gek Háza nem működik közösségként.  
A Nevelők Háza Egyesület elért egy 

olyan fejlettségi szintet, hogy egyrészt 
szervezeti, tágabban a Ház szintjén is 
szükségessé vált egy fejlesztő folyamat el-
indítása. Egy jól együttműködő közösség 
nemcsak a közösség tagjai számára jelent 
előnyt, de az őket körülvévő környezet, 
város számára is.

Ezen előzmények, valamint egy belső 
pályázat hatására indulhatott el egy mo-

dell-értékű program Pécsett, mely a kö-
vetkező elemekből állt: 
•	 interjú készítés egy megadott szem-

pontsor alapján a Civil közösségek 
Házában működő szervezetek veze-
tőivel, aktív tagjaival, 

•	 az elkészített interjúk feldolgozása, 
összegzése

•	 a lehetséges fejlesztési irányok felvá-
zolása

•	 visszacsatolás az interjú alanyok, a 
munkacsoport és a Civil Közösségek 
Háza dolgozói felé.

Márciusban találkozott ebben a témá-
ban először a csoport. A kétnapos talál-
kozó keretében egy belső képzésén vettek 
rész a tagok, ahol az interjú készítés mód-
szertanáról, valamint ennek a közösség-
fejlesztő folyamatban betöltött helyéről 
tudhattak meg többet jelenlévők. Ezt kö-
vetően öt próba interjú készült. Az inter-

Nyíregyházi Civil Fórum Koncepcionális Stratégiája

Közösségi házban közösségként… 
egy helyi közösségfejlesztő folyamat
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A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 
Egyesülete A ProHaló Hálózat helyi  fej-
lesztési munkacsoportjához belső pályá-
zatott nyújtott be  civilszervezeti fejlesz-

tésre minta értékű projektre.
A bátonyterenyei kistérség az ország 

33 leghátrányosabb kistérségének egyike, 
13 település található itt. A kistérség jel-
lemzője, hogy területileg széttagolt van-
nak, olyan mikrotérségek, amelyek csak a 
megyeszékhelyen keresztül tudják a kis-
térségi központot elérni.

A területen mintegy 110 bejegyzett CI-
VIL szervezet működik, de az együttmű-
ködés nem jellemző. Esetenként egy-egy 
kulturális programban való együttműkö-
dés fordul elő. A program megvalósítá-
sánál a helyi ismerettekel rendelkező és 
a Bátonyterenyei Civil Ház működésével 
megbízott Együtt Közösen Egymásért 
Egyesület közreműködését is igénybe 
vesszük.

A PROHÁLÓ támogatásával megvaló-
suló projekt célja, hogy a bátonyterenyei 
kistérségben működő civil szervezetek 
mikro- és kistérségi szinten megismer-
jék egymást, kialakítsanak egy kistérségi 

program és tudástárat, valamint elindul-
janak azok az együttműködések, amelyek 
nemcsak azaz egyes programban, hanem 
közös pályázatokon és közös gondolkodá-
son alapulnak.

Az úgy kialakult együttműködések 
nemcsak a civil szektor, hanem a kistér-
ség egészét tekintve is pozitív hatást gya-
korolna.

A projekt során, 3 helyszínen 3 alka-
lommal mikro térségi találkozókat terve-
zünk: Nagybárkány, Mátraterenye és Bá-
tonyterenye helyszínnel.

1. Mikrotérségi civil szervezetek talál-
kozása, bemutatkozása az együttmű-

ködés lehetőségei 
�. Rendezvénytár valamint tudástár (a 

civil szervezetekben működő szak-

emberek) összeállítása.
3. A Mikrotérségi civil szervezetek le-

hetőségei, kistérségi találkozóra való 
felkészülés.

Az elmúlt évben az első körös találko-
zók megtörténtek melyeken mintegy �0 
civil szervezet vettek részt akik egyet-
értettek és megerősíttették a program 

szükségességét és a  projekt sikeressé-
gének érdekében a környezetükben levő 
többi civilszervezet bevonását  is ösztön-
zik a jövőben.

A mikrotérségi találkozókat követően a 
kistérség központjában Bátonyterenyén, 
kistérségi találkozót szervezünk, melyen a 
mikrotérségekben tapasztaltakon alapulva 
és az ott elhangzott javaslatok alapján meg-
alakulna egy informális civil fórum. Elkészí-
tésre kerülne a kistérségi rendezvény és tu-
dástár és az együttműködésre egy egyéves 
program tervet is elkészítenénk.

Uramecz	János
Mozgáskorlátozottak	Egymást	Segítők	

Egyesülete,	Salgótárján

Civil Együttműködések – 
Hogyan lehet a hátrányokból előnyt kovácsolni!

júk nem konkrét kérdéseken alapultak, 
inkább irányított beszélgetések voltak, 
bizonyos témakörök lehetséges érintésé-
vel. Az interjúkról hangfelvétel is készült. 
A tapasztalatok alapján még módosultak 
az interjú témakörei.

Májusban találkozott legközelebb a 
társaság, amikor további 13 szervezet ve-
zetőjével beszélgettek a munkacsoport 
tagjai. Egy-egy beszélgetés másfél-két óra 
időtartamú volt és a következő témákat 
érintette:
•	 a csoport múltja, alakulása
•	 a szervezet tevékenysége, tagjai, létszám
•	 a szervezet felépítése, feladatkörök, 

vezetők feladatai
•	 a szervezet nehézségei, miben várna 

segítséget,
•	 sikerek, kudarcok
•	 hogyan értékeli a közösségi ház és a 

csoportja kapcsolatát
•	 milyen területeken lehetne jobban 

együttműködni és mit vállalni ennek 
érdekében

•	 milyen javaslatai lennének az együtt-
működés módszerét illetően

•	 milyen csoportokkal áll kapcsolatban 
(házon belül és kívül), milyen gyak-
ran találkoznak

•	 milyen további kapcsolatokat szeret-
ne létesíteni.

Az elkészült interjúk lejegyzésre kerül-
tek és a nyár folyamán Pocsajiné Fábián 
Magdolna a munkacsoport vezetője és 
Groskáné Piránszki Irén a hálózat szak-
mai vezetője elkészítette az összegzést, 
valamint egy „fejlesztési kosarat”.

Szeptember végén találkoztak újra az 
érintettek, immár egy un. közösségi be-
szélgetés keretében, ahol az interjú ala-
nyok kaphattak visszajelzést az elmúlt 
hónapok munkájáról.

Néhány javaslat az elhangzottakból:
•	 programtábla, megállító tábla kihe-

lyezése a közösségek híreivel, prog-
ramjaival

•	 évente közös program, valamennyi 
közösség részvételével

•	 fórum egymás megismerésére
•	 a Civil Korzóban bemutatkozhatná-

nak a szervezetek

A közösségi beszélgetésen résztve-
vő 10 szervezet képviselője elmondta 
véleményét a folyamatról, a lehetséges 
együttműködési pontokról. Megfogalma-
zódott, igényként felmerült egy elektroni-
kus levelezőlista elkészítése. A jelenlévők 
megállapodtak egy júniusvégi időpont-
ban, amikor megrendezésre kerül a Civil 
Közösségek Háza udvarán egy közösségi 
nap, ahol minden szervezet teret kap a 
bemutatkozásra. Lehetőség nyílik kötet-
len beszélgetésre, barátkozásra. 

A fejlesztő munka folyamatáról, ered-
ményeiről készül egy kiadvány, melyet 
minden a programban résztvevő szerve-
zet kézhez kap.

Néhány idézet az interjúkból:
•	 Jó közösség ez, jók a programok. Sze-

retjük is egymást.
•	 Ezt meg kell tanulni újra, hogy közös-

ségben hogy lehet együttműködni, 
hogy lehet segíteni egymást! Újra meg 
kell tanulni ezt a civil szolidaritást.

•	 Ha, 60 egyesületből szervezetenként 
10 ember összefogna, 600 ember már 
egy akkora tömeg lenne…! Ha én ki-
fognék egy aranyhalat az az egy kíván-
ságom lenne, hogy ez a 60 szervezet a 
Nevelők Házában leljen egymásra.

Fűri	Ildikó
Nevelők	Háza	Egyesület,	Pécs
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�009-ben Madridba szervezett tanul-
mányutat, a proHáló országos hálózat. Fő 
célunk a spanyolországi nonprofit szek-
tor megismerése volt. 

Itt tartózkodásunk során, ellátogat-
tunk a madridi Önkéntes Központhoz 
www.madrid.org, (Madrid Region Gene-
ral Voluntarism Directorate – Direccción 
General de Voluntariado y Promoción So-
cial), ahol tájékoztatást kaptunk munká-
jukról, tevékenységükről a spanyolországi 
önkéntesek számáról. A központ a madri-
di tartomány minisztériuma alá tartozó 
egyesület, mely önkéntesekkel foglalko-
zik. Madridban 1�00 hasonló szociális 
intézmény működik, összesen 150 000 
önkéntessel. Az önkéntes mozgalom 
1994-től működik szervezett formában, 
cél az embereket összefogni, kiképezni, 
és munkába állítani. Évente 170 képzési 
kurzust szerveznek, melyeket az igények-
hez igazítanak, így jelenleg korházakban, 
és pénzügyi vonalon képeznek leginkább. 
Az önkéntesek többnyire fiatalok, egyete-
misták, nyugdíjasok, akik 75 %-ban nők, 
heti 4-8 órát dolgoznak kimutatás szerint. 
Madridban a legnagyobb önkéntes foglal-
koztató a Vöröskereszt – Egyház Caritas 
néven – , a szervezetek legnagyobb része 
pici, max 40 fő, mely erősíti a szociális ko-
héziót.

Meglátogattuk a Bolgár-Spanyol Köz-
pontot (Centro Hispano – Búlgaro), mely 
a bevándorlók támogatására létrehozott 
szervezet, elmondásuk szerint mi voltunk 
az első magyar vendégek, regisztráltan 
7500 magyar él Spanyolországban, ebből 
640 fő él Madridban míg bolgár 3� 000 fő. 
A központban 85 nemzetiséggel vannak 
kapcsolatban. Madridban a bevándorlás 
új keletű, eddig a Spanyolok vándoroltak 
ki, azonban ez az elmúlt 10 évben meg-
fordult. A madridi kormány kidolgozta az 
emigráció menetét, így a bevándorlók itt 
élni, és dolgozni is tudnak. A bevándor-
lók szervezésével 17 szervezet (centrum) 
foglalkozik. E központokba bárki bejöhet, 
használhatja az infrastruktúrát, progra-
mokban, oktatásban (informatika, nyelv-
órák, önéletrajzírás, stb.) részt vehet, jogi 
tanácsot kaphat, és segítenek munkát ke-
resni számukra. Fő céljuk a közös tudás, 
együtt élés, kulturális csere a helyi tár-
sadalom és az összes bevándorló között, 
fontos a szolidaritás és befogadás.

Megismertük a Spanyol Oktatási és 
Tréning Központ (CECE – Confederación 
Española de Centros de Enseñanza) mun-
káját, megnézhettük a Latin-amerikai 
Ifjúsági Szervezet (OIJ – Organization 
Iberoamericana de Juventud) székházát, 

ahol láthattuk a spanyol ajkú fiatalok or-
szágok közötti együttműködésének, há-
lózatépítésének eredményeit. Végezetül 
meglátogattunk egy több száz önkéntest 
foglalkoztató karitatív szervezetet.

Spanyolországban kb 50 000 nonprofit 
szervezet működik, a 90-es évek közepén 
minden 6. napon alítottak egy szerveze-
tet, most minden 8. napon. Véleményük 
szerint érdemesebb lenne inkább kap-
csolódni a jól működőkhöz, mert a „jó” 
együttműködés azért hiányzik. A fenn-
tarthatóság érdekében pályázatot ír ki a 
Madrid tartományi közigazgatás, és to-
vábbi állami támogatás igényelhető mely 
nem 1%-ból hanem a felajánlható 5 %-ból 
származik, amennyiben nem ajánlják fel, 

automatikusan szociális intézményhez 
folyik be.

A spanyol főváros látnivalói mellett 
tapasztalatokat gyűjthettünk a spanyol 
mentalitásról, a dolgok legegyszerűbb 
megoldásáról, az összefogásról. Jó lenne, 
ha ebből minél többet át tudnánk hozni a 
magyar közéletbe, és megjelenhetne akár 
a pályázatok elszámolásában, a bürokrá-
cia csökkenésében, a közbizalom javulá-
sában és egymás elfogadásában is.

Hudi	Zsuzsa
Veszprém	Megyei	Civil	Hálózatért	

Közhasznú	Egyesület

Madridban járt a proHáló

Fotó:	Csathó	Tibor,	Hajnal	Zsolt,	
Hudi	Zsuzsa,	Kriston	Renáta
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