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Hálózatunk új munkacsoportjának veze-
tőjeként nekem jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy újságunk legújabb számá-
nak beköszöntőjét írjam. „Főszerkesz-
tőnkkel” megbeszéltük, hogy a képzések 
fontosságáról írok.  Elkezdtem gondol-
kodni: a képzés, az egész életen át tartó 
tanulás nagyon felkapott fogalmak és 
nap, mint nap használt kifejezésként for-
dulnak elő életünkben……. Fogalmaztam 
meg első gondolatomat. No de….. Miért 
is a képzés? Miért épp most foglalkozunk 
vele a pH Értékben? Mi az, amiről a képzés 
kapcsán a hálózatunk valamit „mást” tud 
mondani?  A képzési munkacsoport lét-
rejöttét a proHáló sajátos fejlődése hozta 
magával, most érkezett el számunkra az 
az idő, amikor egyre inkább kifelé is for-
dulunk és eredményeinket, tapasztalata-
inkat másokkal is megosztjuk. Előző szá-
munkban bemutattuk a munkacsoportok 
terveit, munkáját. Amikor fellapozzák ezt 
a számot láthatják, hogy szinte valameny-
nyi téma kapcsolódik a képzéshez. Záró 
dolgozat, konferencia, tanulmányút, 
szervezetfejlesztésről szóló programok 
mindegyike ebben a témakörben mozog. 
Igen, egy tanulmányút is felnőttképzés, 
hiszen célja szerint meghatározott képes-
ség, kompetencia megszerzésére irányul.  

Kedves Olvasó!
A mi célunk az, hogy a proHálóban meg-
lévő értékalapú tudást fejlesszük és ezt 
átadjuk a magyarországi civil szektornak. 
Hiszünk a tapasztalatokon keresztül fel-
halmozott tudás fontosságában és abban, 
hogy ezen keresztül tudjuk a leghitelesebb 
átadni mindezt másoknak. Olyan képzési 
programot tervezünk megalkotni, amely 
ennek szellemében a gyakorlati hálózat-
építés módszertanát mutatja be. Ennek a 
lépéseit olvashatták hálózatunk fejleszté-
séről szóló kiadványunkban és erről szól 
a pH Érték valamennyi száma, mintegy 
kiegészítve színes beszámolókkal is a ko-
moly tudnivalókat. Arra az egyszerű kö-
vetkeztetésre jutottam tehát, hogy nem 
kell nekem képzések fontosságát különö-
sebben hangsúlyozni. Beszélnek helyet-
tem a cikkek, beszámolók, képek. Felada-
tom tehát már csak annyi maradt, hogy jó 
olvasást kívánjak hálózatunk valamennyi 
tagja nevében!

Váradi Zsuzsanna
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A közösségfejlesztés és a helyi hatalom kapcsolata

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

A közösség elsősorban lokalitás. Bár sokak 
véleménye szerint a lokalitás szerepe erősen 
csökkent a modern, egyéniesedő fogyasztói 
társadalomban, mégis egyre több kutató hív-
ja fel a figyelmet a modern kommunikáció, 
az otthoni munkavégzés vagy éppen munka-
nélküliség, az utazási költségek növekedése 
miatti újkori helyhez kötöttség növekvő je-
lenségére. (Henderson, Thomas, 1987) Ez az 
újszerű, és sok esetben problémás lokalitás 
jelen van a vidéki Magyarországon is.

A magyar község és közösség szavak szép 
összecsengése, ahogy az angolban is (com-
munity, local community), közel hozza, ösz-
szekapcsolja település és közösség fogalmát. 
Összetartozás és együttműködés. Önma-
gunk vezetésének igénye, az önkormány-
zatiság szemszögéből nézve mást is jelent: 
helyi hatalmi tényezőket, helyi képviselőket, 
vezető testületeket, helyi erős embereket, ér-
dekcsoportokat és civil szervezeteket a tele-
pülési közösségen belül.

Ez a dolgozat a közösséget mint lokali-
tást figyelve, a lokalitásból fakadó helyi 
hatalom és közösségfejlesztés kapcso-
latát feszegeti. A közösség funkciói közül 
a társadalmi reprezentáció funkcióját 
vizsgálja, amelynek segítségével az egyén 
részvétele biztosított a közösség életében. 

A település egészével foglalkozom (resi-
dence community), érdeklődésem miatt el-
sősorban a vidéki kistelepüléseket és kisebb 
városokat veszem alapul, ahol a helyi állam-
polgári részvétel, és a helyi hatalom szerep-
körei sajátosan fejlődnek ma is.

A vidéki lokalitás tegnapja

A rendszerváltás előtti szocializmus 
sok mindent megvalósított terveiből 
(foglalkoztatás, modernizáció, erőltetett 
ipari fejlesztések és az ezzel járó városia-
sodás, iskolázottság). Teljesen átrendezte 
a vidéki közösségek több évszázados (év-
ezredes?) lassú fejlődése során létrejött 
életformáit és kapcsolati rendszerét.

Mindez hatott a személyiségek fejlő-
désére is, de jól és rosszul is. A híreket, a 
megszerezhető valóság élményét felülről 
befolyásolták, növekedett az ateizmus, a 
vallás helyét szocialista ideológiával pró-
bálták kitömni. A helyi közösségek sze-
repe, funkciók hiányában teljesen lecsök-

kent. Ez hihetelen távolságokat teremtett 
a generációk között, megváltoztatta, 
jelentősen rombolta a vidéki táradalom 
egyik legfontosabb építőkövét, a családot 
is.

Az önszerveződés lehetősége mi-
nimális volt, helyben nem volt pénz, 
nem születtek döntések, a népképvi-
selet formális volt. Valóságos demok-
rácia nélkül, a felülről működtetett vi-
dék közélete, képviselete, a társadalmi 
részvétel teljesen megszűnt. A társas 
élet egyedül a sport, szabadidős és kul-
turális területekre valamint a kortárs 
csoportokra (nyugdíjas vagy ifjúsági 
klub) korlátozódott. A centralizált tár-
sadalom nem engedte meg a nyugaton 
folyamatosan fejlődő lokalitás ideológi-
áját, a helyi közösségek önazonosságát, 
önkormányzását. A helyi hatalommal és 
társadalommal foglalkozó tudományos 
munkák ezért csak a 80-as években je-
lenhettek meg először. E tanulmányok 
felismerték, hogy az atomjaira széthul-
lott lokális közösségek, az önszervező-
dés képességének teljes hiányában nem 
tudnak fellépni a hatalommal szemben. 
Ezek azonban csak elméleti felismeré-
sek maradtak, a tényleges változtatás 
igénye csak egy demokratikus társada-
lomban jelentkezhet.

Az egyénnek nem volt ráhatása az 
egészre, ez egyre növekvő passzivitással 
járt. Ez a passzivitás jelenleg is megfi-
gyelhető az egész országban, de különösen 
jelentős az elmaradott, jelentős munkanél-
küliséggel küzdő vidéki térségekben, ahol 
káros társadalmi hatása alig csökkent a 
rendszerváltás óta eltelt közel húsz év-
ben, sőt újabb társadalmi problémákat 
hozott felszínre.

A rendszerváltás előtt már aktívan 
működő magyarországi közösségfejlesz-
tés több vidéki településen is sikeresen 
oldotta meg a közösségek (újra)aktivizá-
lását, megerősödését. A kormányzat, a 
hatalom azonban adós maradt a kormány-
zati vidékfejlesztési programok olyan 
koncepciójával, mely ezt a folyamatot az 
egész vidék számára lehetővé tette volna. 
A szubszidiaritás hiánya ma is tapasztal-
ható az egész társadalomban, pótlása, ki-
fejlődése nagyon lassan halad, és számos 
korlátozó tényezővel kell megbirkóznia.

Közösségfejlesztés és hatalom 
kapcsolata

Közösségi részvétel

„...mindazt, amit egy kisebb és alacso-
nyabb szinten szerveződött közösség képes 

végrehajtani és ellátni, nagyobb és magasabb 
szinten szerveződött társulásra áthárítani 

jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a tár-
sadalom helyes rendjének felforgatása,

(XI Pius pápa „Quadragesmo Anno” 
kezdetű enciklikája)

A közösségfejlesztés egyik alapelve, cél-
ja a közösség önkormányzása, a közösség 
tagjainak aktív részvétele a helyi folyama-
tok irányításában, vagyis a részvétel.

Ehhez a részvétel szándéka és tudása 
szükséges, a közösségi-társadalmi beágya-
zottság igénye, a bevonás lehetősége a tár-
sadalomba-, a helyi folyamatokba (inclu-
sion), és a képessé tétel, s ennek alapján a 
felhatalmazás (empowerment). (Péterfi)

A tudatos és kompetens közösség önma-
ga kormányzásához megkeresi a legmeg-
felelőbb személyeket, ezeket ruházza fel az 
adott feladat megvalósításához szükséges 
hatalommal. Ez az ideális eset, szinte nem 
is létezik, talán néha-néha megfigyelhető 
az egészen apró települések esetében, jól 
működő közösségeknél (civil szervezetek, 
lakóközösségek, szomszédságok stb.), vagy 
a törzsi kultúráknál.

Ideális esetben az országos politika 
nem játszik szerepet a helyi hatalmi té-
nyezők megválasztásakor, vagy csak mi-
nimális mértékben, a felsőbb döntések 
helyi szintű érvényesülése miatt és által. 
Ez az állapot sem fordul elő, már a kiste-
lepülések szintjén is „pártirodák” működ-
nek valódi önkormányzatok helyett.

A magyar önkormányzatiság 19 éve 
alatt a helyi közösségek nem kerültek lé-
nyegesen közelebb a településközösség 
működéséhez és működtetéséhez, vala-
mint az ennek érdekében kifejtett helyi 
hatalomgyakorláshoz. Ezek a funkciók 
ma is úgy élnek a köztudatban, mint ab-
szolút önkormányzati jogkörök, vagyis a 
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helyi hatalom (az önkormányzat) és a he-
lyi közösségek nem érintkeznek, a helyi 
hatalom nem megfelelően ágyazódik be a 
helyi közösségekbe. 

A helyi közösség önigazgatása alulról 
épülhetne csak fel, az eddigi tapaszta-
latok azt mutatják, hogy jóval lassabb a 
kibontakozás, mint amire az önkormány-
zati rendszer kialakítása során számíta-
ni lehetett. Ennek egyik alapvető oka az 
állampolgári-és a társadalmi részvétel 
alacsony szintje, amelyet viszont a közbi-
zalom hiánya determinál. (A Nemzetközi 
Társadalmi Adatfelvételi Program (ISSP) 
�001. évi, a közbizalom nemzetközi kom-
paratív vizsgálatában Magyarország utol-
só helyen végzett) 

(Brachinger, �006)

A kapcsolatok típusai

Amikor a közösségfejlesztés a helyi 
közösségi folyamatokat saját felfogása 
szerint kedvező irányban kívánja befolyá-
solni (vagy egyáltalán: amikor a helyi kö-
zösségek a részvétel, a társadalmi kompe-
tencia irányába fejlődnek), a közösség - és 
a közösségfejlesztő – alapvetően kétféle 
kapcsolatba kerülhet a helyi hatalommal:

• a hatalom bizalmatlan, próbálja a 
folyamatot lassítani, leállítani, vagy 
saját maga számára kedvező irányba 
befolyásolni,

• a hatalom elfogadja a folyamatot, és 
mellérendelődik, vagyis aláveti ma-
gát a közösségfejlődés következmé-
nyeinek.

Ma ez utóbbira kevés példa mutatko-
zik. Szinte valamennyi központi és helyi 
hatalom bizalmatlan a civil társada-
lom, a közösségek által létrehozott 
intézményekkel szemben.

A helyi közösségek fejlődésével együtt 
éppen ezért együtt járhat a helyi hatalom-
mal szemben álló, demokratikus, polgári, 
szociális jogokat biztosító küzdelem is. 

„Az ipari kapitalista társadalom fejlő-
dése az állampolgárisággal, demokráciával 
és a civil társadalom jogaival kapcsolatban 
folytatott csatározásokkal járt együtt. Ezek 
a felkelések, utcai tüntetések és kampányok 
gyakran váltak meghatározó társadalmi 
mozgalmakká.” (Grayson, �000)

Mindkét kapcsolatnak számtalan vari-
ációja létezhet, illetve kapcsolat-típusok 
a fejlesztési-fejlődési folyamat során egy-
másba alakulhatnak.

A kapcsolatok jó irányba fejlesz-
tésének lehetőségei

A társadalmi bevonódás, az erős kom-
petens helyi közösségek kialakulása a helyi 
hatalom (mint feljogosított képviselet) meg-

teremtésével önmaga alakíthatná ki az elfoga-
dó, együttműködő kapcsolatot a közösségfej-
lesztés és helyi hatalom viszonyában. 

Ez kimondva egyszerű, megvalósíta-
ni jelenleg szinte lehetetlennek látszik. 
Ugyanakkor az is tény hogy az első típus, 
a helyi önkormányzatok részéről fennálló 
féltékenység, konfrontáció-kompetíció 
csak társadalomfejlődési gyermekbeteg-
ség, vagyis gyógyítható.

Fontos hozzá a homo politicus, a he-
lyi közügyekért felelős, tudatos állam-
polgár kialakulása és megjelenése. 

Ha nem is többségben, de a jelenle-
ginél mindenképpen nagyságrendekkel 
magasabb előfordulása a közösségekben. 

Ehhez talán az is szükségszerű, hogy a 
szocialista egoizmusban kialakult, a tár-
sadalomtól csak elvenni akaró hozzáállást 
felváltsa a settlement tudat, a bevonódás, 
és az önkéntesség.

Fontos az újkori helyi társadalmak 
gócpontjainak, a civil szervezetek-
nek megfelelő fejlettségi, „tudati” és 
szervezettségi szintje.

A legtöbb magyarországi civil szerve-
zet megfelelő szervezettség, világos ön- 
és jövőkép, küldetéstudat nélkül él. Sok 
szervezetet egyértelműen politikai erők 
vezetnek, befolyásolnak. 

A kompetitív magatartás nem csak ön-
kormányzati szerepzavar, megfigyelhető 
a helyi civil szervezetek részéről ami-
kor politikai megmérettetést vállalnak, 
képviselőt állítanak, csakhogy az önkor-
mányzati rendszer közhatalmi és a helyi 
közösség önrendelkezési dimenziója nem 
ezen a síkon esik egybe.

Ennek a feltételnek a teljesülése, az 
elégtelen közbizalom, a társadalmi rész-
vétel alacsony szintje miatt is jelenleg 
igen nehéznek látszik.

Fontos hogy a jól működő, jelentős 
társadalmi tőkével rendelkező civil 
szervezetek helyi szinten együttmű-
ködjenek egymással.

A szervezeteknek nem egyenként kell 
együttműködnie a helyi hatalommal, ön-
kormányzatokkal, hanem sajátos civil 
koncepciót kell együtt kialakítaniuk és 
közösen kell a civil érdeket képviselniük. 
Ennek országosan is hiányát éljük meg 
(minden szakember az országos civil ér-
dekképviselet hiányáról beszél), kisebb 
közösségekben azonban valamivel köny-
nyebb megvalósítani, és érvényesíteni, 
akár az önkormányzattal szemben is.

Végül szükséges hogy az önkor-
mányzatok – ahol szükséges – átala-
kítsák a helyi közösségekkel kapcso-

latos magatartásukat.
Ez a feltétel bizonyos területeken már 

megjelenik, éppen az előző feltételek 
spontán összeállása, részterületeken ki-
alakított időleges eredményei miatt. 

Ebből is látszik, hogy ez utóbbi feltétel 
egyben eredmény is, az előző feltételek 
teljesülése esetén megjelenése kikerülhe-
tetlen, és kikényszerítődik.

Az önkormányzati és közhatalmi rend-
szer jelentős átalakulás előtt kell hogy 
álljon, bár maga nem akar változni, a ma-
gyarországi társadalomfejlődés negatív 
csúcsokat döntögetve, botrányok mellett 
de kikényszeríti majd ezeket a változá-
sokat (erre épp a jelen kormányválság, 
a társadalom politikai fásultsága, a köz-
bizalom zérus állapota, és a népszavazás 
eredményessége, mint érdekes konstellá-
ció talán bizonyítékul szolgálhat).

Eredmények

A megfelelő hatalmi-helyi közösség kap-
csolatok jelentősen hozzájárulhatnának a 
magyarországi társadalomfejlődés jelenlegi 
anomáliáinak csökkentéséhez. A kapcsola-
tok megfelelő kialakulásáig nagyon sok kö-
zösségfejlesztő munkára van szükség. 

A jelenleg folyó mennyiségiből minő-
ségi fejlődésbe forduló nonprofit társa-
dalom hálózatépítési törekvéseit, kon-
cepció-alkotását segíteni kell, de ezzel 
párhuzamosan a jövőképtervezés, a stra-
tégia-építést, a szervezetek öntudatának 
fejlesztését is végezni kell. 

Ehhez politikailag függetlenül kell fej-
leszteni a jelenlegi civil infrastruktúrát 
(civil házak, teleházak stb.)

A politikai besározódás, a szervezetek 
nyílt politikai szerepvállalása, a szövetség-
re lépés a pártokkal, azon hívül hogy jelzi 
a társadalmi anomáliákat, mindenképpen  
szerepzavarhoz vezet a szektor szerep-
lőinél. A hatalom, mint egy kabátot húz-
za magára a civil szektort, általa mutatja 
magát felelősségteljesnek és társadalmilag 
beágyazottnak, igazoltnak. Ebből a körből 
mindenképp ki kell lépni – a szektornak 
tisztáznia kell végre szerepköreit.

Alapos munkát kell végezni a civil 
szektor imázsának, társadalmi tőkéjének 
növelése érdekében. A közbizalom, a nyil-
vánosság elérése és megfelelő használata 
létfontosságú feladat a civil társadalom 
és a helyi közösségeknek. 

Fejleszteni kell a támogatói, adomá-
nyozói kultúrát, és nem csak az egyszá-
zalékos kampányok pénzelésével. A helyi 
szervezeteknek helyi erőforrásokból kell 
táplálkoznia, helyi támogatókat találnia, 
legyen ez önkormányzat, magánszemély 
vagy vállalkozó.

Csathó Tibor
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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 ked-
ves olvasó valódi kóstolót kapjon, nem titkolt párhuzamot sejtetve, ha egy ételből akár a legkisebb dolog is kima-
rad, 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 szerve-
zeteket, ételeket és temészetesen a proHálót  „fogyasszák” egészséggel!

A Kelet-magyarországi Közösségszol-
gálat Alapítvány 1995-ben alakult köz-
hasznú jogállású szervezet, amely megala-
kulása óta nyújt szolgáltatásokat nonprofit 
szervezeteknek. 

Küldetése: 
Az alapítvány a közösségfejlesztés ügye 

mellett kötelezte el magát, amelynek fóku-
szában a helyi közösségeket segítő, infor-
mációt adó, bátorító és fejlesztő munka áll.

Jövőtervünk alapvető célkitűzése hogy 
szolgáltató-fejlesztő tevékenysége révén 
elősegítse elsősorban a civil szektoron belü-
li, valamint a szektorok közötti együttmű-
ködést. A közösségi munka, a közösségfej-
lesztés területén elért tudást és gyakorlati 
tapasztalatait megismertesse a helyi közös-
ségekkel, támogassa azokat az informáci-
ókhoz való hozzájutásban. Hozzájáruljon 
partnerség- építő és hálózatépítő gyakorla-
tuk javításához, kapcsolatrendszerük széle-
sítéséhez. 

Tevékenységünk főbb elemei:
1. Információs és Tanácsadó iroda, Civil 
Közösségi Adattár működtetése:

Az információs irodánkban, az alábbi 
szolgáltatásokat biztosítjuk, a hozzánk for-
duló nonprofit szervezeteknek: 

• Információszolgáltatás – pályázatok-
hoz, kapcsolatépítéshez, közösségfej-
lesztő folyamatok tervezéséhez,

• Közösségi könyvtár működtetése 
(könyvállományunk www.eck.hu/adat-
tar portálunkon megtalálható)

• A különféle témadossziék használata 
pályázatot készítő civil szervezeteknek

• Civil portálok működtetése, illetve ab-
ban közreműködés (www.eck.hu/adat-
tar, www.civilmagyarorszag.hu)

2. Tanácsadások szervezése: 
Az Észak-alföldi Regionális Civil Tanács-

adó Szolgálat keretein belül koordináljuk 
megyei tanácsadó programokat három 
kistérségben - debreceni, püspökladányi, 
hajdúhadházi -, 10 fő tanácsadó, nonprofit 
működésben jártas szakember közremű-
ködésével. Jelenleg �008. szeptemberétől 
�009 májusáig terveink szerint �0 egyéni 
tanácsadás, és a három kistérségben havi 
egy alkalommal � órás szakmai műhely-
munka keretében valósulnak meg a tanács-
adások. 
3. Partnerség – kapcsolatépítés – há-
lózatfejlesztő tevékenység, különös 

tekintettel a helyi, megyei és a régiós 
együttműködésekre:

Kistérségi civil kezdeményezések báto-
rítása, részvétel helyi fejlesztésekben (Kis-
térségi Civil Műhelyek, Megyei Partnerségi 
Műhely).

Felkérésre részt veszünk a régióban meg-
valósuló, együttműködést elősegítő civil 
fórumok munkájában. Tanulmányutakat, 
szervezünk és fogadunk elsősorban a közös-
ségfejlesztés jó gyakorlatainak megismerésé-
re.  Örömünkre szolgál, hogy �009 első fél-
évében a pécsi és zalaegerszegi kollégáink is 
ellátogatnak hozzánk hasonló céllal.
4. Képzések, műhelymunkák:

A közösségfejlesztés cselekvés technikái 
műhelymunka sorozat megvalósításában 
veszünk részt akkreditált képző intézmé-
nyek felkérésére, évente általában három 
alkalommal.

A proHáló hálózat terveiben szerepel a 
Hálózatfejlesztés elnevezésű képzési prog-
ram akkreditálása, amelyben szakmai fej-
lesztő szerepet vállalunk.
5. proHáló – Hálózat a nonprofit szol-
gáltatók és a nonprofit szolgáltatások 
hálózatának fejlesztéséért országos 
hálózatfejlesztő projekt koordinálá-
sa, a programvezető feladatok ellátása 
2003 óta (www.prohalo.hu): 

A hálózati munka fő irányai �008 szep-
temberétől �010 júniusáig: 

1) Nemzetközi kapcsolatépítés
�) Helyi társadalomfejlesztés, partnerség 

és hálózatépítés a magyarországi non-
profit szektorban

�) A proHáló belső hálózatfejlesztő és 
képző programjai

4) A proHáló marketing tevékenysége, a 
nyilvánosság erősítése

Alapítványunk 2004 – ben elnyerte 
a civil szervezetek és magánszemélyek 
által adományozott Koppányi István-
ról elnevezett Civil Díjat. A díjat éven-
te egy szervezet nyerheti el - szavazás 
alapján -, amely az adott évben a leg-
többet tette a helyi civil társadalom 
épüléséért.

Eddigi működésünk legsikeresebb 
kezdeményezései: 
1996: Szerdán Tízen Tízkor-beszélgetés a 

Civil Közösségi Adattárban 
1997: Civil Közösségek Kistérségi Fóruma a 

bihari kistérségben

1998: Közösségi hétvégék a közösségfej-
lesztés cselekvési technikáinak megis-
mertetésére 

1999: Dialógus a Civil Magyarországért-
konferencia

�000: Jó ügyekért 1 % a civileknek! sorozat
�001: III. Civil Akadémia - a szektorok kö-

zötti kapcsolat fejlesztéséért 
�001: Település, ifjúság, közösség- képzés-

sorozat 
�00�: A civil szektor fenntarthatósága, füg-

getlensége és érdekérvényesítés - fórum
�00�: A mindennapok minőségért! - élet-

módnapok 
�004: Kistérségei Civil Műhely kezdemé-

nyezése
�00�: I. Van Civil Kurázsi! – konferencia
�006: Megyei Civil Partnerségi Műhely kez-

deményezése 
�007: Látóút szervezése a Kiskunságba
�008: Megyei Tanácsadó Szolgálat működ-

tetése.
Jövőképünk legfontosabb jellemzője, 

hogy alapítványunk kiszámítható, sta-
bil, színvonalas tevékenységet végző, a 
szükségletekre rugalmasan reagáló szol-
gáltató szervezetként működjön.

Groskáné Piránszki Irén 

Töltött káposzta:

1 kg darált sertéshús 
(vegyes legyen, zsír nél-
küli combból nem jó), � 
dl rizs, só, bors, piros-
paprika, diónyi vörös-
hagyma, (reszelve, vagy 
igen apró kockára vágva). 

A fűszereket ízlés szerint használjuk, de 
nem szabad, hogy valamelyik is meghatáro-
zó legyen. A hozzávalókat alaposan össze-
dolgozzuk. A főzőedény aljára apró savanyú 
káposztát rakunk. Tegyünk közé egy kis 
csontos húst, füstölt húst, vagy füstölt kol-
bászt. Erre rakjuk a savanyú káposztalevélbe 
töltött húst. Felöntjük annyi vízzel, hogy el-
lepje, és igen lassú tűzön készre főzzük. Mi-
kor megfőtt, zsemleszínű rántással gyengén 
berántjuk (van, aki rántás nélkül készíti).  

Varga Károlyné Hegyesi Róza receptje
Forrás: Nagyrábéi ízek. Ahogy elődeink-

től tanultuk. Nagyrábé, �00�, Nagyrábéi 
Baráti Kör és Egyesület. 

Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány
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A CISZ egy évtizedes múltja

Székesfehérvári székhellyel működő Szö-
vetségünk 1999 januárjában alakult meg 
�� tagszervezettel - a Társadalmi Egye-
sületek Szövetsége (TESZ) jogutódjaként 
- Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövet-
sége (CISZ) névvel. A tagok létszám évről 
évre folyamatosan nőtt, tíz éves működés 
után 91 tagszervezetet regisztráltunk. 
Tagszervezeteink tevékenységi palettája 
igen színes: szociális, prevenciós, ifjúsági, 
sport, érdekvédelmi, környezetvédelmi és 
oktatási profilú szervezetek alkotják tag-
ságunkat.

A városunk és a Fejér megyei civil 
szervezetek összefogása nagy kihívást 
jelentett a mindenkori elnökség és mun-
kaszervezete számára. A változó társa-
dalmi-gazdasági környezet az ernyő-
szervezetként működő Szövetségünknek  
állandó feladatot ad – főként a tekintet-
ben, hogy megfelelő szervezeti struktúrát 
fejlesszen ki.

A Fejér Megyei Bíróság �001. júliusá-
ban szövetségünket közhasznú szerve-
zetté minősítette, így tevékenységét és 
szolgáltatásait nyitottan – bármely civil 
szervezet számára elérhető módon biz-
tosítja. A közelmúltban a közgyűlésünk 
döntése alapján kiszélesítettük működési 
területünk a közép-dunántúli régió szint-
jére, mely az alapszabályunk jelentős át-
alakítását kívánja meg, továbbá hosszú 
távú stratégiánk megfogalmazásában is új 
gondolkodást igényel. Szövetségünk neve 
�009. februárjától e területi változást fi-
gyelembe véve: Civil Szervezetek Re-
gionális Szövetsége.

 
A CISZ projektjei, szolgáltatásai

A CISZ működteti 1999 decemberé-
től a Non-profit Szolgáltató Központot, 
majd �00� márciusától kezdve, jelenleg is 
folyamatosan, a Civil Szolgáltató Köz-
pontot. Büszkén mondhatjuk el, hogy 
Szövetségünk önállóságának és identitás-
tudatának fejlesztéseként �008 őszén egy 
új, �00 m�-es helyiségcsoportba költözött, 
mely a civil szerveztek napi tevékenységé-
nek megszervezéséhez ad akadálymentes 
és korszerű elhelyezést programjaik meg-
valósításához.

Évek óta rendszeresen tar-
tunk továbbképzéseket a Fejér 
megyében és a Közép – Dunántúli 
Régióban működő civil szervezetek ve-
zetőinek, tagjainak, önkénteseinek.  
A CISZ nevéhez fűződik, többek között 
a „Korosztályi támogató háló”képzés, szá-

A KVIRCEDLI egy jellegzetes szárazsütemény. A sütés után hetekig sokszor 
hónapokig is lapul a sublótfiókban.Amikor vendégek érkeznek előkerül szép tálon 
kínálják a bor mellé.A kvircedlit belemártják a borba és apránként szopogatva fo-
gyasszák .Kevés bor fogy miközben a mámor hamar megteszi hatását.A gyengébb 
minőségü bor is izletes lesz a sütemény izétől és megteszi hatását.

A kvircedli nyomóforma fába vésett különböző mintákat öriz. (Hal,Virág, Roz-
maring Stb.)

Ez egy sváb szárazsütemény, amit a sváb konyha örzött meg az utókor-
nak.

Civil Szervezetek Regionális Szövetsége
mos számítógép kezelői tanfolyam. �00� 
óta további két képzéssorozattal bővült a 
képzési palettánk: ifjúsági szervezetek fej-
lesztése és  a „Civil társadalom, non-profit 
szervezetek” című � modulos, akkreditált 
képzés. 

Számos konferenciát sikerült meg-
valósítani az elmúlt évek során az egye-
sületek, alapítványok részére. Néhány cím 
a jelentősebbek közül: Önkéntesség éve 
�001., Civil Egészségnap, Szociálpolitikai 
Konferencia, Területfejlesztés és a civil 
szervezetek, A civil szervezetek és az in-
formációs társadalom kihívásai, valamint 
a legújabbak közül: a Civil Foglalkoztatási 
Műhely, APEH konferencia – civil szerve-
zetek gazdálkodása.

Szövetségünk mindennapi tevékeny-
ségének alapja a naprakész tájékoztatás 
megszervezése. Ennek érdekében fris-
sítjük honlapunkat, szerkesztünk hírle-
velet, és havi rendszerességgel működik 
Civil Teaházunk, mely tematikus rendszer 
alapján egy-egy fontos témát vitat meg. 
A fő kihívást e területen az adja, hogy az 
információk hatékony áramlása megvaló-
suljon. A szolgáltató központi funkció az 
esetenkénti személyes részvételt igény-
lő, nagyobb fórumok összehívásában is 
megnyilvánul. Új stratégiánk megfogal-
mazásánál egyik legfontosabb célkitűzé-
sünk a demokrácia fejlesztés.

A pályázatfigyelés a napi munkánk 
része, ez a civil szervezetek forrásszer-
vezésének és tevékenységének mozgató-
rugója. Az aktuális pályázati felhívásokról 
levélben, hírlevélben, e-mailben, Inter-
netes honlapon, illetve személyesen tá-
jékoztatjuk a civil szervezeteket és az ér-
deklődőket. Különös hangsúlyt fektetünk 
a civil szervezetek NCA-val és más orszá-
gos, valamint helyi érdekeltségű pályázati 
forrásokkal kapcsolatos, minél szélesebb 
körű, gyors tájékoztatására. 

Információforrásként szolgál a 
„Civil a Pályán” című regionális újság, 
amelyben tájékoztatjuk a civil szervezete-
ket az aktuális hírekről, a pályázati lehe-
tőségekről, a programokról. A kéthavonta 

megjelenő civil hírlap mellett, természe-
tesen a helyi napilapok és az elektronikus 
sajtó is hírt ad a CISZ életéről, de rendsze-
res frissítéssel olvashatnak még a CISZ 
mindennapjairól Interneten is – saját 
honlapunkon: www.cisz.hu

Kistérségi Hétvége címmel �00� 
óta szervezünk programokat a civil-ön-
kormányzati együttműködés javítására, 
amelynek fő célkitűzése, hogy a kistér-
ségben működő önkormányzatok és a te-
lepüléseken működő civil szervezetek a 
helyi feladatokra a megoldást, és az aktu-
ális kérdésekre a választ közösen találják 
meg. 

Folyamatosan bővülő Civil Könyv-
tárunk több száz kötetet tartalmazó 
non-profit, szakértői adatbázissal, megyei 
címtárral, valamint összegyűjtött, aktuá-
lis és archív országos civil hírlevelekkel áll 
minden érdeklődő rendelkezésére a CISZ 
Internetes klubjában.

Együttműködések
A jövők az együttműködések kiszéle-

sítése és az integráció elmélyítése… Az 
Európai Unió irányelvei, a szubszidialitás 
és az esélyegyenlőség elve a magyar civil 
társadalom és a közigazgatás felé nagy 
kihívást támaszt és új szemléletmód elsa-
játítását kívánja meg. Szövetségünk stra-
tégiai partnereit és saját szervezeti struk-
túráját is folyamatosan fejleszti, hogy egy 
meghatározó, átlátható és hatékonyan 
működő civil szolgáltató szervezetként 
végezhesse munkáját – lássa el tevékeny-
ségét.

Az együttműködések elmélyítése a civil 
– gazdasági–önkormányzati szektor haté-
kony feladat-ellátási rendszerének kiépíté-
sével valósítható meg – ezzel együtt fejleszt-
ve a közszolgáltatások minőségét.

Projektjeink megvalósítása érdekében 
együttműködő partnereink: Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Fejér Megyei Önkormányzat, a Közép-Du-
nántúli Regionális Munkaügyi Központ, a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
és a Fejér Megyei Esélyek Háza.

Kriston Renáta
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Bárdos Ferenc
tanácstag, elnök; 2004-2006

Milyen fejlődési görbét rajzoltál meg ma-
gadban a NCA-ról, és szerinted ma a görbe 
melyik részén tart az Alapprogram?

Logisztikus fejlődési gör-
bét rajzolnék az NCA-ról, 
amely emelkedési szakasz-
ban van és még nem érte 
el tetőpontját. A további 
fejlődéshez, a görbe emel-

kedéséhez a normatív elemek és az objek-
tivitás erősítésére van szükség, amelyet 
célszerű jól kommunikálni. Természete-
sen a görbe erősen függ a társadalomban 
lezajló folyamatoktól. Az elmúlt időszak 
elemzései az NCA civil szervezetek műkö-
dését javító, fejlesztő hatását prognoszti-
zálják. A pályázati források elsősorban 
a szervezetek működési színvonalának 
javításával járultak hozzá a civil szektor 
stabilizálásához és fejlődéséhez. A szak-
mai támogatások a horizontális civil fel-
adatok megoldását szolgálták.

Miért gondoltad, hogy részt kell venned a 
NCA munkájába?

Célom a kettészakadás veszélyének 
csökkentése volt. A szektor egyik olda-
lán az államhoz (minisztériumokhoz, 
költségvetési szervekhez) és önkormány-
zatokhoz szorosan kapcsolódó – egye-
di támogatási döntéssel finanszírozott 
– szervezetek találhatók, míg a másik ol-
dalon az „életben maradásért”, a források 
szűkösségével küzdő, települési szinten, 
állampolgári kezdeményezésre szerve-
ződő – szűkös keretekre pályázó - egye-
sületek és magánalapítványok állnak. 
Szektortörténeti jelentőségű, hogy éven-
te közel 7 milliárd költségvetési forrás 
„felosztásáról”, felhasználásról demok-
ratikusan választott „civiltúlsúlyos” tes-
tületek dönthettek. Nagy előrelépés volt 
a Nemzeti Civil Alapprogram létrejötte 
és szervezeti konstrukciója – az elekto-
ri választási rendszer és a civil többségű 
döntéshozó testületek - lehetőséget biz-
tosítottak a költségvetési támogatások 
objektívebb elosztására.

Milyen célok vezéreltek, amikor elvállal-
tad a jelölést?

A proHáló és az NCA
Hálózatunk tagszervezeteinek vezetői, képviselői  már a Nemzeti Civil Alapprogram 
születésénél is bábáskodtak. Javaslataikkal, véleményükkel hozzájárultak a törvény 
megszületéséhez, nem csoda hát, hogy közülük sokan tisztséget is vállaltak  az NCA  
testületeiben. Gondolataikat csokorba szedtük, melynek aktualitását az adja, hogy 
az országban  nemrégiben zajlottak azok az elektori gyűlések, amelyeken  a civil 
szervezetek megválasztották a tanács és a kollégiumok új képviselőit.

Célul tűztem ki, hogy a vidéki szerveze-
tek is elegendő forráshoz jussanak, kiegyen-
lítettebb legyen a támogatások földrajzi el-
oszlása. Érzékelve a korábbi támogatások 
nyújtásánál kialakult aránytalanságot és 
strukturális feszültséget, a Heves megyei 
civil szervezetek és az elektorok által meg-
választott képviselőként arra törekedtem, 
hogy egy normatív alapokon – támogatási 
elveken és sávokon - nyugvó, kiegyensúlyo-
zott pályázati eljáráson alapuló, támogatá-
si rendszer alakuljon ki és olyan pályázati 
alappá fejlődjön, amely hosszútávon és 
kiszámíthatóan biztosít forrásokat a civil 
szektor fejlődéséhez.

Ha egy időgéppel visszapörgethetnénk 
az éveket mi az, amit ugyanígy csinálnál, és 
szerinted min kellene változtatni?

Harcosabban lépnék fel az önrendel-
kezés érdekében. Az NCA nem önálló 
alap, hanem fejezeti kezelésű előirányzat, 
amellyel – egyértelműen – a Kormány e 
feladattal megbízott tagja rendelkezik. A 
Tanács szabályai szerint, a kollégiumok 
által meghozott támogatási döntések 
csak egy időigényes és nehézkes kontroll 
folyamat után léphetnek életbe. A műkö-
déssel kapcsolatos költségek kezelése és 
az alapprogram kommunikációs eszközei 
egyértelműen a felügyelő miniszter kom-
petenciájába tartoznak, amelyek felhasz-
nálásának és működtetésének kérdései-
ben a Tanács, mint elvi irányító testület 
legfeljebb véleményt mondhat. A korsze-
rű kormányzás (a feladatok delegálása) 
feltételezi egy jól működő partnerség ki-
alakítását. Egy újabb fejlődési szakasz el-
indításának egyik fontos feltétele az NCA 
önálló alappá fejlesztése.

Hogy látod most az NCA jelenét, jövőjét?
A Nemzeti Civil Alapprogram működé-

se bebizonyította, hogy a �004. évi L. tör-
vény működőképes szervezeti konstruk-
ciót hozott létre a civil nonprofit szektor 
fejlesztését célzó költségvetési támogatá-
sok elosztására. Bevált az elektori válasz-
tási rendszer, felálltak és jó színvonalon 
ellátták feladatukat a civil többségű dön-
téshozó testületek. Jelentős számú kis-
szervezet nyert el a fennállása óta először 
költségvetési támogatást. Az NCA min-

den civil nonprofit szervezetnek lehető-
séget nyújtott a működési támogatások 
elnyerésére. A szektor számára nyújtott 
támogatásokra a jövőben is szükség lesz, 
egy önállóbb, valódi partnerségen alapu-
ló alap működése jelentős kiegyensúlyozó 
tényező lehet, amely mellett szükség van 
szakmai célú pályáztatásra és az állami 
és önkormányzati szerződéseken alapuló 
szakmai feladatátvállalásra is.

Groskáné Piránszki Irén
tanácstag; 2004-2006

Miért gondoltad, hogy részt 
kell venned a NCA munkájá-
ban?

Most is különös, és jó 
érzéssel gondolok arra az 
elektori gyűlésre, amikor a 

régió képviselőjeként megválasztottak 
a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa 
tagjává. Ha jól emlékszem 11 jelölt volt 
erre a posztra. A megválasztáshoz nem 
kellett lobbiznom, háttéralkukat kötni, 
egyszerűen elegendőnek bizonyult az 
addigi, civil szférában végzett munka és 
ebből adódó ismertség, hiszen az alapít-
ványunk 1996 óta van jelen szolgáltató 
szervezetként a megyében. Ott, akkor 
olyan lelkesedéssel, bizalommal és biza-
kodással vettek körül az elektori gyűlés 
résztvevői, hogy abból töltekezni, erőt 
meríteni lehetett ahhoz a tetemes mun-
kához, ami ránk várt. A feladatot szakmai 
kihívásnak, a jelölést megtiszteltetésnek, 
eddigi munkám elismerésének éreztem, 
ezért vállaltam el.

Milyen célok vezéreltek, amikor elvállal-
tad a jelölést?

A Nemzeti Civil alapprogram első Ta-
nácsában tagnak lenni, különös, új kihí-
vás volt, hiszen nem más volt a felada-
tunk, mint az Alapprogram rendszerének 
megalapozása, kialakítása, és ez sokszor 
nagyon különböző feladatokat jelentett, 
kezdve attól, hogy milyen szakmafejlesz-
tési kollégiumok jöjjenek létre és milyen 
forrásmegosztással - addig, hogy konkré-
tan mit tartalmazzon egy működési pá-
lyázat adatlapja. 

Egyrészt tanultuk, milyen kompe-
tenciákat is jelent az NCA elvi irányítói 
szerepe, hogy a testület ne csak „elvileg 
irányítson”, hanem felelős irányítója és 
alakítója is legyen a rendszernek, más-
részt a gyakorlatban már el is kezdtük 
megvalósítani mindezt.
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A Nemzeti Civil Alapprogram létrejöt-
te és az erről szóló �00� évi L. Törvény 
elfogadása mérföldkő volt és léte ma is 
az a hazai civil szektor működése és fej-
lődése szempontjából. Új tartalmat jelent 
ez a partnerség az állam és civil szektor 
viszonyában, hiszen a törvény költségve-
tési forrást rendel az NCA működéséhez, 
amely a személyi jövedelemadó állam-
polgárok által előző évben felajánlott 1%-
hoz, igazodik. 

Az, hogy az NCA működtetésében 
– elvi irányítás, pályázati döntések – ci-
vil delegáltak végezhetik, nagy vívmány!  
Ezért is töltöttek el aggodalommal elmúlt 
időszakban lezajlott elektori választások 
ehhez kapcsolható vélt vagy valós hírei. 
Óvnám magunkat, a rendszert az átpoli-
tizálódástól, a szektoron belüli ki az erő-
sebb én vagy te, ki ad több elektort mi 
vagy ti csatározásoktól. A tisztségviselők 
megválasztásnál nem lehet más szem-
pont, szerintem, mint az, hogy alkalmas 
legyen a feladatra, legyen mögötte a tiszt-
ség ellátásához szükséges, a civil szektor-
ban megszerzett szakmai gyakorlat, ta-
pasztalat és elkötelezettség.

Milyen fejlődési görbét rajzoltál meg ma-
gadban a NCA-ról, és szerinted ma a görbe 
melyik részén tart az Alapprogram?

Az első Tanács feladata, mint korábban 
is említettem az alapozás volt, a rendszer 
kialakítása és működőképességének biz-
tosítása együttműködésben a szakmai 
kollégiumokkal, és a rendszer további 
szereplővel. A szereplőkhöz tartozó, tör-
vényben meghatározott jogköröknek és 
felelősségeknek a mindennapi munká-
ban történő érvényesülése, mindezek 
működőképessé csiszolása, időigényes 
és járatlan út volt. Sokszor éltünk az idő 
szorításába, különösen működésünk első 
évében. 

A későbbi testületek mindezt finomí-
tották, új elemekkel bővítették. Ered-
ménynek tartom, hogy kialakult az 
elektronikus pályáztatás rendszere, so-
kat változott a nyilvánosság, fejlődött az 
NCA honlapja, sőt törvénymódosításra is 
sor került. Talán arra jobban lehetne fi-
gyelni, hogy az egymást váltó testületek 
átadhassák a tapasztalataikat, megbe-
széljék, hová jutottak, mi az, amit érték-
ként tovább lehet vinni.  Továbbra is fon-
tos, hogy az NCA átlátható, kiszámítható 
forrása legyen a civil szervezeteknek.

Az NCA fejlődési irányát továbbra is 
abban látnám, ha önálló pályázati alappá 
és rendszerré fejlődne, amely hosszútá-
von, kiszámíthatóan biztosit, forrásokat 

és hozzájárul a civil szektor fejlődéséhez.
Ha egy időgéppel visszapörgethetnénk 

az éveket mi az, amit ugyanígy csinálnál, és 
szerinted, min kellene változtatni?

Továbbra is a következetesség, az egye-
nes beszéd, és a kiszámíthatóság híve len-
nék. Továbbra is érdekelne pld., hogy: A 
szakmafejlesztési kollégiumok pályázatai 
mennyire segítették a szektor fejlődését? 
Valóban olyan pályázati témákban szü-
letnek a kiírások, amelyek a szervezetek 
legalapvetőbb szükségleteire épülnek?  
Felvetném egy olyan kritériumrendszert, 
kidolgozását, amely segíthetné, hogy mi-
lyen szakmai ismérvek alapján jelöljünk 
tisztségre képviselőinket.

Hogy látod most az NCA jelenét, jövőjét?
Bizakodó vagyok, hogy a Nemzeti Civil 

Alap hosszútávon, civilbarát, kiszámítha-
tó és átlátható rendszer marad. Legutóbbi 
elektorválasztáson ugyan nem jutottam 
el az elektorságig, mert „nem tudtam kel-
lően bizonyítani szervezetünk megyei ha-
tókörét”. De ez már egy másik történet! 
Az NCA tanácsában végzett tevékenység 
mindig fontos része marad a civil szektor-
ban végzett munkámnak, és úgy gondolok 
rá, mint amiért érdemes volt dolgozni. A 
megbízatásom lejártakor „Tanulságok és 
tapasztalatok” címmel összegeztem a Ta-
nácsban végzett munkám tapasztalatait, 
amelyet nyilvánosára hoztam, és amely 
ma is olvasható az Nemzeti Civil Alap-
program portálján. A most megválasztott 
képviselőiknek gratulálok, és eredményes 
munkát kívánok!

Pocsajiné Fábián Magdolna
tanácstag; 2004-2006

Miért gondoltad, 
hogy részt kell venned 
a NCA munkájában?

Az induló Nemze-
ti Civil Alapprogram 
Tanácsába választot-
tak meg a dél-alföl-
di régió elektorai. A 
jelölést azért vállal-
tam el, mert megbíztak bennem, mögém 
állt egy egységes megyei civil csapat és 
többen támogattak a régióból is. Ugyan-
akkor nagy szakmai kihívást is jelentett 
számomra:  hogyan tudunk egy Magyar-
országon először induló, a civilek műkö-
dését segítő alap működtetésével „meg-
birkózni”?! 

Milyen célok vezéreltek, amikor elvállal-
tad a jelölést?

Az alapprogram működési keretei kö-
zött  minél korrektebb, igazságosabb  

legyen a pénzek elosztása. Jó szakmai 
együttműködést alakítsak ki a tanács 
többi tagjával. Megfelelően képviseljem a 
dél-alföldi régió érdekeit. 

Ha egy időgéppel visszapörgethetnénk 
az éveket mi az, amit ugyanígy csinálnál, és 
szerinted min kellene változtatni?

Semmin nem változtatnék, ugyanis azt 
gondolom, végégi kellett mennünk az első 
években azokon a tanulási folyamatokon, 
amelyeknek az eredményeképpen „ki-
szenvedtük”  és leraktuk  a gyakorlati mű-
ködés alapjait. Ugyanis az első évben való-
ban „csak” a keretek (szabályozás) voltak 
meg és nekünk kellett hosszú, éjszakákba 
is nyúló üléseken, nagyon gyakori és in-
tenzív találkozókon, éles viták kereszttü-
zében megalkotnunk egy csomó szabály-
zatot, hoznunk több olyan döntést, amely 
ma is érvényes az NCA működésében. 
(kollégiumok létrehozása, pénz elosztá-
sának folyamata, módszere, bizottságok 
működése, beszámolási rend, elnök szere-
pe, feladatköre stb.)

Az első NCA Tanács-ban nagyon 
konstruktív, hatékony munka folyt, kivá-
ló szakmai partnerekkel. Mindenképpen 
sokat jelentett, hogy többen ismertük 
egymást és már az előző években is dol-
goztunk együtt különböző civil projektek 
megvalósításában.

Hogy látod most az NCA jelenét, jövőjét?
Nagy erényének tartom, hogy „van” és 

működik az alapprogram. Sokat jelent a 
civil szervezetek stabilitásának megerősö-
désében. A program révén a civil szerveze-
tek nem csak pályázati forrásokat nyernek 
el, hanem részt vesznek egy tanulási folya-
matban is. (pl. közhasznúsági beszámoló 
készítésének hogyanja.) 

Remélem a gazdasági problémák nem 
„kezdik ki” a működését.

Váradi Zsuzsanna
Az NCA indításától 

részt vettem a testületi 
munkában. �004-�006-
ig az Észak-Alföldi Re-
gionális Kollégium Tagja 
voltam, �006-�009-ig a 
Tanács észak-alföldi régió 
által delegált tagja.

Mint civil szolgáltatást, fejlesztést 
végző szervezet vezetője úgy gondoltam, 
hogy a nálunk felgyűlt tapasztalat, tudás, 
fontos lehet egy kollégium munkájában. 
Mivel az Alapprogram döntésmechaniz-
musában döntő az a tény, hogy a döntés-
hozók maguk is civil szervezeti képviselők 
és az ebből adódó ismereteiket behozzák 

K i t e k i n t ő
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a döntésekbe ezért megerősítést kaptam 
az indulásra. Az első „rövid” ciklus alatt 
nagyon sokat tanultam, tapasztaltam 
magam is. Bár már akkor is gyakorlott 
pályázó voltam, mint döntéshozó más 
szemszögből is látni kellett a pályázato-
kat. Ez a régiós tapasztalat és látásmód 
sokat segített a későbbi tanácsi munkám-
ban. Amikor a kollégiumi tagság után ta-
nács tagságra is pályáztam, akkor ez volt 
a legfontosabb szempont számomra. Az 
„elvi irányító testületben való részvétel-
hez” sokat segített a döntéshozói gyakor-
lat.

Kezdetektől úgy gondoltam, és gondo-
lom ma is, hogy az NCA a magyarországi 
civil szektor szempontjából egy nagyon je-
lentős forrás és ehhez a forráshoz kapcso-
lódó lehetőség a szervezetek megerősödé-
séhez. Azzal a reménnyel indultam ebben a 
munkában, hogy a forrás nagysága lineári-
san növekedni fog mindaddig, míg az 1%-
os felajánlások elérhető összege és száma 
növekedni fog. Az Alapprogram fontossága 
és a hozzá kapcsolódó elvárások talán na-
gyobbak, mint az indokolt lenne. Az már 
a munka elején látszott, hogy a testületi 
tagok szerepe a civil szektorban dolgozók 
szemében több, másabb, mint egy forrás 
elosztásában részt vevő testület esetében 
ez indokolt lenne. Ez véleményem szerint 
abból fakadt, hogy nincs ágazatoktól füg-
getlen civil érdekképviselet, ezért ezt az űrt 
is „ráruházták” a civilek bizonyos kérdések-
ben a testületi tagokra. Ezt mind testületi 
tagként, mint civil szolgáltatóként nagyon 
erőteljesen érzékelni lehet.

Az elmúlt öt évre visszatekintve a leg-
nagyobb hiánynak tartom, hogy nincs 
egy olyan stratégiája az NCA-nak, mely 
segítséget nyújtana a pályázatokat kiíró 
kollégiumoknak. Ezért hiányoznak a va-
lódi döntési prioritások (különösen igaz 
ez a működési pályázatokat kiíró kollé-
giumokra), nincs mihez igazodni, nincs 
mivel alátámasztani a döntéseket. Nem 
látható, nem fogalmazható meg számok-
ban, hogy mit és hogyan segített a szekto-
ron ez a forrás. Nekem meggyőződésem, 
hogy nagyon sokat, adott egyfajta kiszá-
míthatóságot, egy biztonságot a rend-
szeresen pályázó szervezeteknek ahhoz, 
hogy az egyéb források megszerzésében 
bátrabbak és sikeresebbek legyenek. Ezt 
azonban most nehéz kommunikálni az 
NCA-t létrehozó döntéshozók felé. Ezért 
én most az egyik legfontosabb célnak egy 
stratégia megalkotását látom (az új ta-
nács már elkezdte ez a munkát). Ezután 
lehet választ adni többi, ebből adódó kér-

désre. Javítani kell a belső és külső kom-
munikáción. Meg kell őrizni azt az érté-
ket, melyet a törvény is kimond, hogy 
szakmai forrásként, a politikai döntések-
től elválasztva működjenek a testületek. 
Ebben van felelősségünk nekünk, civilek-
nek, hogy az elektori választásokon ezt 
az elvárást érvényesíteni tudjuk a jelöltek 
felé. A legnagyobb veszélyt éppen ezért 
abban látom, ha a függetlenségét, pártat-
lanságát nem tudja megőrizni a rendszer 
és akár civil szakmai, akár politikai lobbik 
befolyásolják a döntéshozatalt.

Varga Endre
NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és 
Területi Együttműködés Kollégiuma; 

2006-2009
Sokáig úgy gondoltam, hogy nem jelöl-

tetem magam az NCA egyik kollégiumába 
sem. Azt gondoltam, 
nem egyeztethető ösz-
sze azzal, hogy szer-
vezetünk egyik szol-
gáltatásaként segít a 
civil szervezeteknek a 
pályázatok körül. Az 
a hálózatépítő mun-
ka, amit Veszprém 

megyében a kistérségekben kezdtünk 
el, rávilágított arra, hogy az önszerve-
ződési folyamatok vagy nem indultak el, 
vagy nagyon lassúak, így  megváltozat-
tam álláspontomat, mert úgy véltem,  a 
kollégium tagjaként  többet tehetek a 
hálózatok fejlődéséért. Civil szakmai 
munkámat régiószerte ismerték, így a vá-
lasztásokon  nagy szavazatszámmal  vá-
lasztottak meg, ami megerősített abban, 
hogy jól döntöttem. Az alapprogramot 
belülről is megismerve több hibát, hiá-
nyosságot tapasztaltam. Többek között, 
hogy a szervezetek nem ismerik az EPER 
rendszert, a pályázati szerződések kése-
delmes megkötése miatt nem tudják idő-
ben elkezdeni pályázati projektjeiket, a 
kezelő szervezet /ESZA/ nem készült fel 
a feladatokra. Ez utóbbi sajnos még min-
dig probléma, bár a helyzet azóta sokat 
javult, mégsem mondható tökéletesnek. 
A kommunikációs problémák a mai napig 
megnehezítik, mid a kollégiumok, mind 
a civil szervezetek munkáját. Pozitív ta-
pasztalatom viszont, hogy egyre több a 
jó pályázat, így sokszor nehéz a döntés, s 
mivel a pályázati forrás nem növekedett 
jelentős mértékben, sokszor jó projektek 
maradnak ki a támogatásból! 

Az NCA egészét tekintve látható, hogy 
több  sebből vérzik, ám ezek egy részét 

nem mi civilek okoztuk. Vallom viszont, 
hogy a „gyógyítás” mindannyiunk közös 
ügye. Remélhetőleg így gondolja ezt a mi-
nisztérium és az ESZA is. Hiszem, hogy 
a Nemzeti Civil Alapprogramra szükség 
van, segítségével jelentős társadalmi ér-
ték jön létre,aminek hatása megkérdő-
jelezhetetlen. Én a civil szervezetektől 
lehetőséget kaptam újabb három évre, 
így kollégiumi tevékenységem során azon 
fogok munkálkodni, hogy jó pályázatok 
útján tovább fejlődjön a civil szektor, to-
vább épüljön az általunk megálmodott 
demokrácia.

Vincze Csilla
tanácstag; 2004-2006

Kedves Kollégáim – az előttem szólók 
– az NCA szakmai jelentőségéről, a szek-
tor fejlesztésében és fejlődésében betöl-
tött szerepéről nyilatkoztak, én inkább az 
NCA „emberi” oldalát próbálom felvázol-
ni azt hozzátéve, hogy valamennyi előt-
tem nyilatkozóval döntően egyetértek, és 
hasonlóképpen vélekedem a program 

Nagy várakozás volt bennem a Nemzeti 
Civil Alapprogram indulásakor. Mint min-
denkinek, aki bízott egy 
új, függetlennek induló 
támogatási rendszer ki-
alakulásában. Bíztam, 
mint alkotóeleme a több 
ezer reményekkel teli ci-
vil szervezet-tömegnek, 
s mint az NCA Tanácsá-
nak a dél-dunántúli régióban megválasz-
tott képviselője. Felelősségteljes, elhivatott 
munkának éreztem, s ezzel az érzéssel vet-
tem részt az üléseken. Egy olyan rendszert 
kellett elindítani, felépíteni, amelynek meg-
voltak a keretei, de ezek a keretek még rész-
ben üresek, részben alakíthatóak voltak. 

Mind a Tanács, mind a Kollégiumok 
testületeibe zömmel olyan szakemberek 
kerültek, akik a „harmadik” szektor elhi-
vatott munkásai, s eddigi életük jelentős 
részét a magyar társadalom és a helyi kö-
zösségek életének, körülményeinek job-
bításával töltötték. 

Hatalmas lelkesedéssel várták a civil 
szervezetek is az NCA-t. Hitték, hogy 
végre kialakulhat egy támogatási rend-
szer, amely független tud maradni a napi 
politikai csatározásoktól, ami tiszta és 
igazságos. Ma már idealistának, sőt szür-
reálisnak tűnik ez a naiv elképzelés. Nem 
így lett. Úgy tűnik, hogy a mai magyar 
politikai „elit” (?) képtelen arra, hogy 
bármilyen elképzelést hagyjon önállóan 
végighaladni a maga életútján. A szüle-
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A szervezetek olyanok, mint az embe-
rek: mindegyik másképp egyforma, 
másképp hatékonyak, tudatosak, sze-
mélyesek, vagy éppen elidegenedettek, 
azonban egyformán hatnak rájuk az élő 
rendszer törvényszerűségei és ezáltal na-
gyon hasonló problémákkal küzdenek. 

Abban is nagyon hasonlóak a szerveze-
tek az emberekhez, hogyha egészségesek, 
akkor minden természetesen jól megy és 
nem is gondolnak rá, hogy az egészség 
megőrzéséért folyamatos odafigyelésre 
van szükség. Amikor pedig egyre több a 
probléma, azaz megbetegedett a szerve-
zet, akkor sem a szervezet „életmódjá-
ban” (a belső viszonyokban, a szervezeti 
működésben) keresik az okokat, hanem 
külső körülményekre fogják (a pályázati 
rendszer…, a polgármester …, a bírálók...
stb.). A megbetegedett szervezet pedig 
olyan negatív spirálba kerülhet, amely 
végül akár a szervezet „halálához” (meg-
szűnéséhez) is vezethet.

Ezúton egy olyan cikksorozatot kí-
vánunk indítani, ami sorba veszi a civil 
szervezeteknél gyakori problémákat, 
szervezeti betegségeket. Ezzel segíteni 
szeretnénk a civil szervezetek vezetőit, 
hogyha még nincsenek komoly gondjaik, 
akkor is fordítsanak figyelmet ezekre a 
területekre, így megelőzhetik a szerve-
zet megbetegedését. Ha pedig már benne 
vannak egy-egy szervezeti betegségben, 
akkor ezt felismerve, tudjanak tenni va-
lamit a gyógyulás érdekében.

1. Az „Áldozd fel magad a szerveze-
tért!” betegség

Gyakran a szervezet tulajdonosai, ve-
zetői1 úgy gondolják, hogy ha munkáról 
van szó, akkor a szervezet érdekei az elő-
rébb valók és az a jó munkaerő, aki hát-
térbe tudja szorítani (feláldozza) egyéni 
szükségleteit, a magánéletét a szervezet 
érdekében. Ez a hiedelem leggyakrabban 

a civil szervezetek vezetőinek elkötele-
zettségéből táplálkozik, hiszen amikor 
létrejön egy civil szervezet az elkötelező-
désből származó energia az, ami átsegíti 
a szervezetet a kezdeti nehézségeken és 
ezáltal tud egy növekedési ill. fejlődé-
si pályára állni. Ebben az időben tehát a 
szervezet alapítói sokkal többet raknak 
be, mint amit ki lehet venni a szervezet-
ből és így ez a magatartás beépül a szer-
vezeti kultúrába.

Azonban a szervezet növekedésével el-
jön az idő, amikor már nem csak az ala-
pítók dolgoznak a szervezetben, hanem 
a nagy projektekhez, a megnövekedett 
szolgáltatásokhoz  új munkatársakat kell 
felvenni. A régi tagok helyzete is idővel 
változik, hiszen pld. családot alapítanak, 
elkezdik kiépíteni a saját egzisztenciá-
jukat. Ilyenkor, ha a szervezet vezetője 
tudatos kiépülnek a munkáltatáshoz, a 
szervezett intézményesültebb műkö-
déshez szükséges rendszerek. Ezeknek a 
működését azonban nagy mértékben ne-
hezítheti a szervezeti kultúrában kódolt 
rejtett (tehát nem tudatos, nem tisztá-
zott) elvárások. 

Tünet szintjén ez gyakran úgy jelent-
kezik, hogy a munkatársak elkezdik mé-
regetni egymást. Például: „ mi az, hogy 
XY-nak délután 4-kor már kiesik a kezé-
ből a toll, miközben én még este 9-kor is 
itt gyűröm az ipart”, vagy „XY egész nap 
csak internetezik, meg csetel, én meg ki 
sem látok a munkából”. A másik gyako-
ri tünet, amikor egy szervezet nem talál 
megfelelő munkaerőt és ennek következ-
tében nagy a fluktuáció. Még nagyobb a 
baj, ha a régi tagok is elmennek. Mindkét 
tünet esetén gyakoriak a személyes konf-
liktusok. Ha ezek a tünetek már érzékel-
hetők, akkor jó eséllyel megbetegedett a 
szervezet  az „áldozd fel magad a szerve-
zetért” betegségben.

Ahhoz, hogy a szervezet egészséges 
maradhasson fontos, hogy ne csak a cél-
csoport szükségleteire, az ÜGY-re kon-
centráljon, hanem a tagok, munkatársak, 
önkéntesek szükségleteit is ki tudja elé-
gíteni. Annál több energia van egy szer-
vezetben, minél nagyobb közös metszete 
van a munkatársak, önkéntesek egyéni 
céljai és a szervezeti célok között. Ezért 
ezt a betegséget azzal lehet megelőzni, 
ha az egyéni motivációkat, célokat egy 
beszélgetésben feltárja a szervezet és ezt 
követően folyamatos törekvés van arra, 
hogy a lehetőségeket is figyelembe véve 
megtalálja mindenki (aki fontosnak tart-
ja a szervezet céljait) a számítását a szer-
vezetben. 

Amennyiben már megbetegedett a 
szervezet, az első lépés a rejtett elvárások 
kibeszélése egy problémafeltáró alkalom-
mal (ami ha már személyes konfliktusok 
vannak, nem egyszerű feladat), majd an-
nak az átgondolása, hogy az egyéni szük-
ségletek, igények és a szervezeti szükség-
letek hogyan egyeztethetők össze, azaz 
egy szervezetfejlesztési cselekvési terv 
kidolgozása.

Most az ENYFT és IRE együttműkö-
désben TAMOP pályázati forrásból támo-
gatott módon, minden Szabolcs-Szatmár 
Bereg megyei egyesületnek és alapítvány-
nak lehetősége van külső szervezetfejlesz-
tési tanácsadó segítségét kérni. Figyelje 
erre vonatkozó pályázati felhívásunkat!

Vágvölgyi Gusztáv IRE elnöke

Minden szervezet másképp egyforma
avagy a szervezeti betegségek, amelyek megkeserítik az életünket

1 A civil szervezeteknél a szervezet tulajdonosai (és 
nagyon gyakran egyben a vezetői) lehetnek pld. az 
egyesület elindítói, kitalálói, alapító atyái (a nagy öre-
gek), vagy az egyesület elnöke (a karizma), aki évekig 
jóformán egyedül vitte az egész egyesületet.  Az ala-
pítványoknál a kuratórium, vagy a kuratórium aktív 
elnöke / tagja, vagy alapítója, aki ott volt a szervezet 
megálmodásánál és aki rengeteg energiát belerakott a 
szervezetbe.

tés pillanatának örömteli érzését még en-
gedélyezték, tán maguk sem gondolták, 
hogy ez egy ilyen jelentős momentum. 
A gyermekkort a maga hibáival és tanuló 
időszakával eleinte kissé rossz szemmel 
figyelték és végül nem is hagyták, hogy 
maguk a „szülők” (civilek) terelgessék a 
„gyermeket” (NCA). Beléptek a mecha-
nizmusba, közvetlenül és közvetetten is. 
Mindenki értse úgy, ahogyan szeretné. 
De mindenki érti, azt gondolom. Itt tar-
tunk most. 

Pedig nagyon nagy szükség van az NCA-
ra! Tapasztaljuk. E nélkül sok szervezet és 
közösség már elsorvadt volna, vagy épp 
csak vegetálna. Sokszor csupán minimális 
pénz és rengeteg emberi energia és lélek 
az, ami fenntart egy-egy csoportot, prog-
ramot, elképzelést. Tanulnak a szervezetek, 
fejlődnek, képessé válnak egy magasabb 
szintre lépni, és újat alkotni. Ami a „közjót” 
szolgálja, ami sokaknak a kiutat jelenti, ami 
túllendít a nehéz helyzeteken. 

Ezt lássuk az NCA-ban, ne a tömegek 

manipulálásának eszközét, vagy néhány 
érdek lecsapódását. Magyarország lakos-
ságának zöme még mindig kistelepülése-
ken él, vagy hátrányos helyzetben, vagy 
betegen, vagy idősen, vagy hiányt szen-
vedve valamiben. Az őket segítőket, a 
„jobbítókat” erősítsük! Az NCA erre szü-
letett, ez a cél lebegjen valamennyi benne 
szereplő szeme előtt!
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Definíció, tipológia

Mit nevezünk civil összefogásnak?  Ösz-
szefogás, együttműködés, partnerség, közös 
munka – ugyanazt fedik, más-más jelentés-
árnyalatokkal. Ebben az előadásban az együtt-
működést választom, mivel számomra ez a szó 
tükrözi a téma legobjektívebb megközelítését.  
Az összefogásban – az én értelmezésemben 
– van egy olyan elem, amely az együttműkö-
désen túlmutat, ami a résztvevő szervezetek 
értékközösségét, vagy közös helyzetét is mu-
tatja, hiszen összefogni legtöbbször valami-
ért vagy valami ellen lehet. Ez az érték-elem a 
legtöbb konkrét együttműködésben nincs fel-
tétlenül benne, így az „összefogás” számomra 
leszűkítené a vizsgálódás körét.  

A civil szervezetek együttműködését szá-
mos jellemző alapján elemezhetjük.  E jellem-
zők a nemzeti szintű és az európai szintű civil 
szerveződésekre is vonatkoztathatók.  

Civil szervezetek együttműködése lehet:
1 Alkalmi vagy állandó (azonban az alkalmi 

együttműködés is tarthat hosszú ideig, 
akár évekig, amíg a célját el nem éri)

� Informális vagy formális (szervezet jön 
létre)

� Szakmai terület, szervezettípus, vagy ügy 
mentén létrejövő  

4 Önálló vagy struktúrába illeszkedő (pl. 
szövetség tagjává válik)

� Törvény, jog által elismert külön státusz-
szal rendelkező (pl. az ECOSOC, az ENSz 
konzultatív testülete esetében)

6 Független vagy valamely állam, nemzet-
közi szervezet által létrehozott / finanszí-
rozott.

A továbbiakban e jellemzőket is figyelem-
be véve elemzünk néhány nemzeti és európai 
szintű civil együttműködési példát. 

Nemzeti szintű szerveződések

Európában a nemzeti szintű civil együtt-
működések rendszerint állandósult szervezeti 
formában jelennek meg.  Országonként több 
ilyen szerveződés is található, és ezek nagyon 
különböző funkciókat töltenek be.  

Csak kevés országban létezik egy „nonpro-
fit ernyőszervezet”, mely a nonprofit szektor 
átfogó, a legtöbb szereplő által elfogadott kép-
viseletét látja el.   A legjellemzőbb két példa 
erre, ahol ilyen szektor-szintű érdekkép-
viselet sikeresen működik,  az angliai Önkén-
tes Szervezetek Országos Szövetsége (National 
Council of Voluntary Organizations, NCVO), 
illetve az Észtországi Nonprofit Szervezetek Há-
lózata (Network of Estonian Nonprofit Orga-
nizations, NENO).   Ezek olyan ernyőszerve-
zetek, amelyeknek nem mindegyik nonprofit 
szervezet a tagja, mégis legitimen tudják 
képviselni a szektort a kormányzat felé, mivel 

kialakulásuk és szerepvállalásuk folyamata so-
rán a szektor erre felhatalmazást adott nekik.

Hasonlóan érdekképviseleti, a „kormány-
zat partnere” funkciót töltenek be a legtöbb 
országban a szakmai terület vagy más 
közös nevező alapján szerveződött er-
nyőszervezetek.  Egyedi, mégis jellemző 
és fontos példa Németország, ahol a – tágan 
értelmezett – szociális szervezetek érdekkép-
viseletét hat párhuzamos országos ernyőszer-
vezet látja el.  Ezek történetileg vallási alapon 
alakultak ki (pl. Caritas, Málta), de mára a ha-
gyományos nagy vallások mellett a „függetle-
nek”, tehát az egyik felekezethez sem tartozó 
szervezetek ernyője is megalakult.  Így e hat 
szervezet tagsága szinte az összes szolgáltató 
típusú nonprofit szervezetet magában fog-
lalja.  Az ernyőszervezetek a szubszidiaritás 
elve alapján évről évre költségvetési támoga-
tást kapnak, melyet tagjaik felé továbbítanak.  
Erős alkupozíciójuk révén nélkülözhetetlenek 
a szolgáltató szervezetek érdekvédelmében. 

Más típusú, mégpedig önszabályozó 
funkciót tölt be a holland Adományszervezők 
Szövetsége (Central Bureau of Fundraising, 
CBF), mely a kontinens leggyakrabban hi-
vatkozott példája a szakmai – etikai kódexek 
megalkotására.  E szervezet a „fogyasztók” 
(jelen esetben az adományozók) védelme ér-
dekében hosszadalmas és széles körű egyezte-
téssel dolgozta ki az adományszervezési szak-
mai és etikai kódexet, mely rendkívül sikeres 
lett (megnőtt az adományok száma, a legtöbb 
NGO betartja a kódexet).   Bár egy ilyen func-
kióra minden országban szükség lenne, a ta-
pasztalatok szerint sokáig tart, mire oda eljut 
a nonprofit szervezetek egy-egy alszektora 
(nemhogy az egész szektor), hogy képes le-
gyen önmaga kidolgozni és betartatni egy 
ilyen kódexet.  A legtöbbször külső, szakér-
tői szervezetek nyújtanak minőségbiztosítási 
szolgáltatást a nonprofitoknak.  

A civil szervezetek közötti együttműködés 
egy másik módja, funkciója bizonyos szol-
gáltatások terjesztése és egységesítése 
(sztenderdizálása).  Ilyen „kifelé szolgáltató” 
hálózat pl. Angliában az Önkéntes Szolgálat 
Tanácsadók Országos Szövetsége (National As-
sociation of Councils of Voluntary Service, 
NACVS), mely az ország területén működő 
többszáz helyi tanácsadó szolgálatot fogja ösz-
sze.  Ezek a helyi szervezetek a közösségért 
tenni vágyó állampolgároknak segítenek cél-
jukat elérni, akár egyszeri projektről (pl. ját-
szótér-felújítás), akár hosszú távú célról (pl. 
egyesület vagy alapítvány létrehozása) van 
szó.  Ezt a funkciót bármely már létező helyi 
civil szervezet felvállalhatja, ha elsajátítja a 
szolgáltatás szakmai sztenderdjeit és betartja 
a NACVS tagsági feltételeit.  Ilyen rendszer-
ben működik például az itthon is jól ismert 
teleház hálózat, mely eredetileg Svédország-
ból származik.  Hasonló itthoni példa lehet a 

CISZOK hálózat is. 
Végül meg kell említenünk az ú.n. „befelé 

szolgáltató”, azaz a tagoknak tanulási és 
fejlődési lehetőséget nyújtó ernyőszerve-
zeteket is.  Természetesen minden tagszerve-
zet, pl. egy érdekvédelmi vagy „kifelé szolgál-
tató” szervezet is nyújt szolgáltatásokat saját 
tagjainak.  Ritkábban jellemző azonban, főleg 
Magyarországon, hogy az ernyőszervezet fő 
célja a tagok „képessé tétele”, megerősítése 
lenne, afféle önsegítő jelleggel.  Ez a funkció 
azért is fontos, mert valódi együttműködésre, 
összefogásra általában azok a tagszervezetek 
képesek,  amelyek maguk is erős, önálló szer-
vezetek.  Ennek híján a tagság gyakran válhat 
az anyagi forrásokkal rendelkező ernyőszer-
vezet (vagy az állam, illetve más adományozó) 
kiszolgáltatottjává.  Érdekes például szolgál 
a Franciaországban nemrégiben meg alakult 
Coordination Sud, amely déli féltekén fejlesztő 
és humanitárius munkát végző francia szerve-
zetek együttműködéséből született.  Ennek az 
ernyőszervezetnek fő célkitűzése, hogy tagjait 
erősítse, fejlessze, és ezáltal minél jobb hely-
zetbe hozza a nemzetközi fejlesztési pénze-
kért zajló versenyben.  

Európai szintű szerveződések

Az európai szintű szerveződések közül 
mindenekelőtt érdemes megemlíteni a szer-
vezettípus szerinti együttműködés pél-
dáit.  Ezek a nonprofit szektor két alapvető 
szervezeti formájának, az alapítványoknak és 
az egyesületeknek az európai szintű szerveze-
tei:  az Európai Alapítványi Központ (European 
Foundation Center, EFC), és a Közérdekű Egye-
sületek Európai Bizottsága (Comité Européen 
des Associations d’intérêt General, CEDAG).  
Mindkettő az elmúlt 1� évben alakult és erő-
södött meg, valószínűleg annak jeleként, hogy 
e szervezetek mind fontosabb szerepet játsza-
nak az Európai Unió politikájának alakításá-
ban és végrehajtásában.  (Igaz, a civil szerve-
zetek szerepének felismerése Európában már 
globális befolyásuk növekedését képezte le.)

Mind a CEDAG, mind az EFC megkísérel-
nek európai szintű szabályozást kilobbizni az 
Európai Bizottságnál (European Commission).  
Ennek célja a határokon átívelő tevékenysé-
gek, illetve együttműködések lehetőségeinek 
bővítése lenne.  Az egyesületek esetében pél-
dául amely egyesület az (egyelőre csak ter-
vezet formájában létező) Európai Egyesületi 
Alapszabály alapján működne, az tevékenysé-
gét bármely Uniós országban úgy végezhetné, 
minta ott lenne bejegyezve.  Az egységes eu-
rópai szabályzat szerint működő alapítványok 
esetében pedig bármely ország adományozói 
érvényesíthetnék a náluk rendelkezésre álló 
adókedvezményeket (tehát pl. ha egy német 
adományozó francia alapítványnak juttatna 
adományt, akkor ugyanúgy részesülne adó-

Bullain Nilda

Európai civil együttműködési modellek
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kedvezményben, mintha német alapítványnak 
adta volna).  A sok más, sürgetőbb napirendi 
pont miatt azonban nem valószínű, hogy a Bi-
zottság ezekkel a kezdeményezésekkel komo-
lyan foglalkozna a közeljövőben.   

Az európai szintű intézményesült együtt-
működések legjellemzőbb típusa a szakmai 
területek, „ügyek” mentén történő szer-
veződés.  Csak néhány a száz körüli ilyen jel-
legű szervezet közül:

1 Európai Női Lobbi (European Women’s 
Lobby)

� Európai Ifjúsági Fórum (European Youth 
Forum) 

� Szociális Platform (Social Platform)
4 Concorde (Fejlesztéssel foglalkozó NGO-

k)
� Zöld Tizek (Green 10)

Ezek a szervezetek számos ország ernyő-
szervezeteinek szövetségei.  Lényegében 
egy federális rendszer épült ki Európában, 
melyben az európai szintű szervezetnek, 
melynek Brüsszeli irodája van, és amely „közel 
van a tűzhöz”, annál nagyobb a legitimitása, 
minél több ország ernyőszervezeteit tömö-
ríti, és minél több tagot tudhat magáénak a 
nemzeti szintű szerveződéseken keresztül.  
Ennek következtében az új tagok csatlakozá-
sával megnőtt az érdeklődés az új tagországok 
ernyőszervezetei iránt is. Tapasztalatunk sze-
rint az elmúlt években számos ilyen területi 
– szakmai szövetség kifejezetten azért jött lét-
re ezekben az országokban, hogy beléphessen 
a megfelelő európai szövetségbe.  Ez önma-
gában persze nem baj, hiszen ezzel az egyes 
szervezetek növelik lobbierejüket és pénzhez 
jutási lehetőségeiket.  Ugyanakkor még sok 
feladat vár ezekre az újdonsült és többnyire 
kis kapacitással bíró szövetségekre, hogy való-
ban hatékony érdekvédelmi funckiót láthassa-
nak el tagjaik érdekében.

A federális rendszer „csúcsa”, az ernyők 
ernyője az ú.n. Civil Society Contact Group 
(CSCG), mely hét nagy terület – környezet-
védelem, szociális terület, nemzetközi fejlesz-
tés, nők, emberi jogok, kultúra, egészségügy 
- ernyőszervezeteit fogja össze.  Ez a szervező-
dés csak néhány éve, �00�-ben alakult, eredeti 
célja az NGO-k bevonása az EU jövőjéről szóló 
vitába (pl. bővítés, alkotmány).

Érdemes még néhány szót szólni a fentiek-
hez képest eltérő modellben működő együtt-
működésekről is.  Ilyen volt például a CSCG ál-
tal koordinált egy konkrét ügyre létrejött 
ACT4Europe (Tégy Európáért), mely az Euró-
pai Alkotmány népszerűsítésére indult kezde-
ményezés volt.  Ennek volt egy koordinátora, 
mely forrásokkal rendelkezett a csatlakozók 
számára, akik felvállalták az alkotmány külön-
féle formában történő népszerűsítését (és más, 
kapcsolódó projekteket).  Ez a hálózat alkalmi, 
külső motivációra – az elérhető forrásokra 
- válaszul létrejött érdekközösségen alapult.  
(Lásd az ábrát az együttműködés formáiról.) 
Ettől eltérő példa az ATTAC mozgalom, mely 
a nemzetközi pénzpiacok demokratikus ellen-
őrzésére jött létre 1998-ban. Az ATTAC nyi-
tott, alacsony belépési küszöbű hálózat, 

melyhez bármely országból csatlakozhat aki 
elfogadja a kiáltványukat és részt vállal a helyi 
munkában.  Ez az együttműködés elsősorban 
értékvezérelt, és belső motivációra történik.  
Van azonban olyan együttműködési modell is, 
amelyben a belépés magas küszöbű, mint-
egy zárt rendszerként működik – ilyen pl. a 
Transparency International tagszervezeteivel 
való együttműködése.  A TI egy-egy országban 
működő tagszervezetei csak szigorú feltéte-
lekkel csatlakozhatnak a szervezethez, a for-
rásokat legnagyobbrészt maguknak kell bizto-
sítaniuk és szerződés alapján használhatják a 
TI nevet.

Tanulságok, kérdések

Az egyik legfontosabb tanulság, hogy a si-
keres együttműködéshez nagyon fontos, hogy 
egyértelmű, tisztázott céllal szerveződjön.  
Ez a cél meg kell, hogy feleljen az együttmű-
ködésben betöltött funkciónak is.  Pl. ha egy 
szakmai területen szerveződő együttműködés 
érdekvédelemre jön létre, ám a tagoknak fej-
lesztésre, megerősítére lenne szükségük ah-
hoz, hogy kellően meg tudják fogalmazni ér-
dekeiket, ellenőrizni tudják azok képviseletét, 
akkor érdemes lehet újragondolni az elsődle-
ges célt.  Ugyanez igaz arra, ha egy szervezet 
túl korán kezdi el az önszabályozást, amikor 
a tagjai még nincsenek felkészülve egy etikai 
kódex elfogadására vagy betartására. A ta-
pasztalat ezenkívül egyértelműen azt mutatja, 
hogy a legsikeresebb ernyőszervezetek mindig 
valamilyen fő profillal rendelkeznek, nem csi-
nálnak mindent a tagjaik számára.      

A másik tanulság a „középről szervező-
dés” jelensége.  Ez azt jelenti, hogy az itt leírt 
szerveződési formák között nincsen tisztán 
„alulról”, vagy tisztán „felülről” szervezett 
ernyőszervezeti együttműködés.  Valójában 
egy viszonylag elit középréteg szervezi meg 
a nemzeti szintű szövetségeket, és ugyanez 
a „közép-elit” éri el, hogy az európai szintű 
szerveződésekben kellő befolyása legyen.  Így 
rendkívül fontossá válik az országos szinten 
működő, dolgozó szakmai elit képessége arra, 
hogy a két szint között közvetítsen.  E képes-
ségnek egyben felelősségtudatot is kell jelen-
tenie, mivel a legtöbbször ezen a közép-eliten 
múlik, hogy a helyi tagoknak van-e valódi 
beleszólásuk az európai politikák meghozata-
lába.  (S az is, hogy a helyi tagok kellően tud-
nak-e élni az európai politikák eredményeivel, 

legyen szó akár pénzforrásról, akár jogi szabá-
lyozásról vagy területfejlesztési együttműkö-
désekről.)  

A formális tagszervezetté alakult együttmű-
ködések esetében fontos elem még a sikerhez a 
tagok jogainak és kötelezettségeinek tisz-
ta megfogalmazása, és a tagi hozzájárulás 
és a kapott szolgáltatás egyensúlya.  Sajnos 
sokszor látszik az európai szinten is, hogy az 
ernyőszervezetnek fontosabb, hogy tagjai le-
gyenek, mint a tagoknak, hogy ernyőjük legyen 
(egyebek között a fent említett legitimitás miatt 
is).  Sokszor az ernyőszervezet kapacitása nem 
terjed ki arra, hogy a tagokat kellően bevonja a 
stratégiaalkotásba, a politikák megtervezésébe, 
s arra sem, hogy a szokásos hírleveleken túl szol-
gáltatásokat nyújtson nekik.  Mivel tudja, hogy 
nem sokat tesz a tagokért, a tagdíjat is csak no-
minálisan állapítja meg, és nem függeszti fel a 
nem fizető tagokat.  Ez gyakorlatilag a csak pa-
píron, legitimációs céllal létező tagságot jelenti, 
mely azonban hosszú távon aláássa az ernyő-
szervezet hitelességét is.  Ez a jelenség vezetett 
oda, hogy ma már egyre több európai szervező-
dés kíván bevezetni valamilyen kvalifikációs el-
járást a nemzeti szintű tagjai szűrésére.  

Egy másik kulcskérdés az ernyőszervezetek 
finanszírozása.  A legtöbb itt leírt európai 
szintű szervezet gyakorlatilag az Európai Unió 
pályázati, illetve közvetlen költségvetési pén-
zeiből működik.  (Kivétel az említettek közül pl. 
az EFC, mely egészen a közelmúltig elsősorban 
– sajátos módon – amerikai magánalapítványok 
támogatására támaszkodott; illetve az ATTAC 
vagy a TI, melyek független szervezetek.)  Az 
Economist is foglalkozott e jelenséggel1 - még a 
bővítés és az Európai Alkotmány tárgyalásának 
idején -, és fő megállapítása az volt, hogy nem 
várható el túl nagy ellenkezés azoktól a „civil” 
szervezetektől, melyek költségvetésének több, 
mint 8O%-a Brüsszelből érkezik.  

A kormányzattól való függőség kérdése ter-
mészetesen nemzeti szinten is felmerül.  Az 
európai minták láttán az a véleményünk, hogy 
nincs egyértelmű összefüggés a kormányzattól 
kapott pénz és a kormánypolitikának való alá-
rendelődés között.  Az, hogy egy civil szervezet, 
legyen bár egyedi vagy ernyőszervezet, mennyi-
re van kiszolgáltatva a kormányzatnak, meny-
nyire gyakorol öncenzúrát, milyen messze megy 
el az érdekképviseletben, elsősorban kulturális 
kérdés, és csak másodsorban konkrét pénzügyi 
kérdés.  A kultúra kérdése mindkét oldalon fenn-
áll:  „szolgalelkűvé” válik-e egy civil szervezet, ha 
az állam támogatja?  Lesznek-e elvárásai, kö-
vetelései az állami szervnek a támogatott civil 
szervezettel szemben?  Egy olyan kultúrában, 
ahol a felek egymást egyenlően szerződő part-
nernek tekintik (Anglia), vagy ahol mindkét fél 
tisztában van azzal, hogy ez a támogatás alkot-
mányos elven alapul (Németország), ott kevésbé 
jellemző, hogy az állami politika lekenyerezze a 
civileket.  Ami Magyarországot illeti, e tekintet-
ben még messzinek tűnik Európa. 

1 The subsidised world of Brussels NGOs .How inde-
pendent are the civil-society organisations beloved 
by the European Commission? Oct �1st �004

Ábra: Az együttműködés dimenziói
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Nonprofit szervezetek működésének 
egyik célja az EU-ban, ha országhatárokat 
átlépve kiterjeszthetik működésüket az 
egységes piac minden területére. 

Az európai szintű szerveződések létre-
jötte több féle szempontból közelíthető 
meg. A szervezetetek egy része szívesen 
köt szorosabb kapcsolatot különböző tag-
országokban bejegyzett szervezetekkel, 
tapasztalatok, módszerek átadása céljából. 
Mások adományokat szeretnének gyűj-
teni más tagországokban, és kedvezőbb 
adókedvezményt kívánnak igénybe venni. 
Vannak, akiknek célja együtt összefogva 
javítani a brüsszeli lobbi lehetőségeit.

Nagyon ritka az olyan nonprofit szer-
vezet, amely a saját országán kívül má-
sutt is folyatat szolgáltató tevékenységet. 
Ezt elsősorban a jogi személyiség külföldi 
megszerzésének nehézségei magyarázzák, 
de vannak hagyományokban rejlő okai is. 
Általában a nemzetközi hálózattal rendel-
kező szervezetek is minden országban ön-
álló jogi személyként jegyeztetik be szer-
vezetüket.

Európai szintű szerveződések

Az európai szintű szerveződések lét-
rejöthetnek szervezettípus szerinti 
együttműködés alapján.  Ezek a nonpro-
fit szektor két alapvető szervezeti formá-
jának, az alapítványoknak és az egyesüle-
teknek az európai szintű szervezetei:  

1. Közérdekű Egyesületek Európai 
Bizottsága (Comité Européen des 
Associations d’intérêt General, CE-
DAG)

2.  Európai Alapítványi Központ (Eu-
ropean Foundation Center, EFC)  

Mindkettő az elmúlt 1� évben alakult 
és erősödött meg, e szervezetek mind fon-
tosabb szerepet játszanak az Európai Unió 
politikájának alakításában és végrehajtá-
sában.  

Mind a CEDAG, mind az EFC megkísé-
relnek európai szintű szabályozást kilob-
bizni az Európai Bizottságnál (European 
Commission).  

Ennek célja a határokon átívelő tevé-
kenységek, illetve együttműködések lehe-
tőségeinek bővítése. Az egyesületek ese-
tében például amely egyesület az Európai 
Egyesületi Alapszabály alapján működne, 
az tevékenységét bármely Uniós ország-
ban úgy végezhetné, minta ott lenne be-
jegyezve.  Az egységes európai szabályzat 
szerint működő alapítványok esetében pe-

dig bármely ország adományozói érvénye-
síthetnék a náluk rendelkezésre álló adó-
kedvezményeket (tehát pl. ha egy német 
adományozó francia alapítványnak juttat-
na adományt, akkor ugyanúgy részesülne 
adókedvezményben, mintha német alapít-
ványnak adta volna).  

1. European Council for Non-Pro-
fit Organisations Non-profit Szerveze-
tek Európai Tanácsa cedag@cedag-eu.org     
http://www.cedag-eu.org

A Non-Profit Szervezetek Európai Taná-
csa az EU tagállamok nemzeti és regionális 
non-profit szervezeteit tömöríti, így több 
mint �0.000 szervezetet tudhat tagjai kö-
zött. 1989-es alapításának célja volt, hogy 
az európai non-profit szervezeteket egye-
sítő non-profit szervezetként befolyással 
bírjon a tevékenységüket érintő kérdések-
re az EU-n belül.

2. Európai Alapítványi Központ 
(EFC The European Foundation Centre) 
www.efc.be 

Az Európai Alapítványi Központ az 
alapítványok és az aktív vállalati alapít-
ványok munkáját segíti Európán belül. A 
szervezetet 1989-ben hét vezető európai 
alapítvány hozta létre azzal a céllal, hogy 
képviseljék tagszervezeteik érdekét a nem-
zeti kormányokkal és az EU intézményei-
vel való partneri viszonyban, koordináló 
szerepet töltsenek be az európai civil szek-
torban, s ellássák információval tagjaikat 
és az érdeklődőket. Ennek a szervezetnek 
jelenleg 160 független alapítvány a tagja és 
�� európai országban működő 7.000 civil 
szervezetet támogatnak. Az Európai Ala-
pítványi Központ olyan non-profit szerve-
zet, amelynek célja, hogy Európában, illet-
ve Európával együttműködve elősegítse az 
alapítványok munkáját. A Központ szék-
helye Brüsszelben, Belgiumban található, 
s működik egy irodája Varsóban is.

A központnak három fő funkciója van: 
•	 Képviselni a tagok érdekeit harmadik 

partner előtt, mint a nemzeti kormá-
nyok és az Európai Unió intézményei 
előtt

•	 Találkozók, konferenciák szervezése 
és a hálózati együttműködés elősegí-
tése

•	 Fontos és aktuális információkkal lát-
ja el a tagszervezeteket támogatási 
programjaik megerősítésében és kez-
deményezéseiben

A központ nemzetközi, független nem-
kormányzati szervezet a belga jog alapján. 

A legfelső döntéshozó szerv a tagok éves 
közgyűlése.

Szolgáltatás a tagoknak: 
•	 7000 név és szervezet kapcsolati ada-

tai a non-profit világban
•	 Könyvtári katalógus: 1000 könyv az 

alapítványi támogatásokról 
•	 Európai viszonylatok: kommünikék, 

készültségi közlemények, sajtó mun-
ka

•	 Orpheus Adatbázis: �00 európai tá-
mogató profiljának adattára 

Az EFC egyik fontos hálózati programja 
az un. Orpheus Civil Society Project- 
hálózati-információs program. Az Orp-
heus Hálózat, decentralizált hálózat �8 
információs és támogató központ a tagja. 
Ezek a hálózati központok - nemzeti vagy 
regionális szervezetek vagy alapítványok. 
Célja, hogy megerősítse a nonprofit szek-
tort Közép-Kelet-Európában és Oroszor-
szágban. �00�-ben a hálózat önálló jogi 
személyiséggé vált. www.orpheuscsn.org 

Az európai szintű intézményesült 
együttműködések legjellemzőbb típusa a 
szakmai területek, „ügyek” mentén 
történő szerveződés. Száz körüli ilyen 
jellegű szervezet (nők, fiatalok, szociális 
szervezetek, zöldek, stb.) pl:

A CONCORD EU-s fejlesztési szö-
vetség az európai fejlesztési és segélye-
zési nonprofit szervezeteinek szövetsége. 
A CONCORD tagjaként a �0 nemzetközi 
hálózat és a �� nemzeti egyesület az EU-
tagállamokból, illetve a tagjelölt EU-álla-
mokból mintegy 1600 nonprofit szerveze-
tet képvisel.

Fő célja erősíteni az európai NGO-k be-
folyását az Európia Intézmények felé ösz-
szefogva a téma szakértőit és felelőseit. 

Az „ernyők ernyői” (ernyőszerveze-
tek szövetségei) pl. Civil Society Con-
tact Group (CSCG) hét nagy terület er-
nyőszervezeteit fogja össze, eredeti célja a 
civil szervezetek bevonása az EU jövőjéről 
szóló vitába.

Létrejöttek együttműködések egy 
konrét cél érdekében is, pl: (ATTAC, 
BankWatch, TI, EAPN, Act4Europe) EU 
Civil Society Contact Group (Civil Társa-
dalom Kontaktcsoport) (CSCG) által koor-
dinált Act4europe az Európai Unió Civil 
Society Contact Group (Civil Társadalom 
Kontaktcsoport) elnevezésű csoportjának a 
kampánya.  www.act4europe.org

Act4europe azzal a szándékkal jött lét-
re, hogy mind nemzeti, mind pedig euró-

Nemzetközi hálózat kiépítésének lehetőségei, kapcsolat 
építés szolgáltató és fejlesztő európai szervezetekkel
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pai szinten megkönnyítse a civil szerveze-
tek számára a ’Future of Europe’ (Európa 
jövője) körül kialakult vitáról a tájékozó-
dást és az információcserét. Ennek célja, 
hogy biztosítsa az információhoz való tar-
tós hozzáférést, a döntéshozatalban való 
közös részvételt (részvételi demokrácia és 
civil párbeszéd), a demokratikusabb struk-
túrát, valamint a civil társadalmat érintő 
kérdésekben az igazság érvényesítését.

Képzési és szakképzés területen meg kell 
említenünk az Európai Szakképzés Fej-
lesztési Intézetet (Centre Européen pour 
le Dévelopment de la Formation Professio-
nelle) CEDEFOP. www.cedefop.gr  www.ce-
defop.eu.int www.trainingvillage.gr. 

A CEDEFOP célja minden tevékenysé-
gével, hogy hidat képezzen célcsoportjai 
között, fórumot biztosítson a politikai 
döntéshozók, a szociális partnerek, a szak-
képzés kutatói és gyakorló szakemberei 
közötti kommunikációra. Feladata, hogy 
a szakképzés irányvonalait és igényeit se-
gíti újragondolni, illetve, hogy támogassa 
a közösséget a szakképzés fejlesztésének 
előmozdításában. 

Európai Képzési Alapítvány (ETF) 
European Training Foundation www.etf.it 

Az ETF az Európai Unió ügynöksége 
199� januárjában kezdte meg működését. 
Az alapítvány támogatja az Európai Uniót 
a csatlakozó országok gazdasági jólétének, 
stabilitásának és demokráciájának fejlesz-
tésében Európán belül és kívül egyaránt.

Az alapítvány feladata, hogy hozzájá-
ruljon a szakoktatás és képzés reformjá-
nak folyamatához. Ezen túlmenően 199� 
januárjától technikai segítséget nyújt az 
Európai Unió programjához a Tempus 
programhoz, mely a közép- és kelet-euró-
pai országok felsőoktatásának fejlesztésé-
re és szerkezeti átalakítására irányul. Az 
alapítvány együttműködik EU intézmé-
nyekkel és nagyobb fejlesztő ügynöksé-
gekkel. 

Elsődleges célja, hogy: 
•	 támogassa a szakoktatás és képzés re-

formjának folyamatát, melyek a part-
nerországokban és területeken zajla-
nak

•	 hasznosítsa, mobilizálja, fejlessze és 
elterjessze az európai szakértelmet és 
a gyakorlati eredményeket a szakok-
tatás és képzés területén

•	 elősegítse a hatékony együttműkö-
dést a szakoktatás és képzés, az Euró-
pai Unió és a partnerországok és terü-
letek között.

Európai Öntevékeny Szervezetek 
Szimpóziuma (ESVA) European Sympo-
sium for Voluntary Associtions www.nep-
foiskola.hu 

Hollandiában bejegyzett nemzetközi 
alapítvány melynek titkársága Budapesten 
(Magyar Népfőiskolai Társaság) működik. 
Tagjai Magyarországot, Dániát, Finnor-
szágot, Lengyelországot és az Egyesült Ki-
rályságot képviselő szakemberekből tevő-
dik össze. Az 199�-ben létrejött alapítvány 
az eredetileg magyar-holland szakmai 
együttműködésből fejlődött ki nemzetkö-
zi tevékenységgé. Az ESVA olyan kutatók, 
szakértők és civil szervezetek munkatár-
sainak képviselőiből álló hálózat, amely 
elsősorban a civil szervezetek társadalmi 
és képzési szerepét hivatott erősíteni, el-
sősorban a közép-kelet európai térségben.

Néhány szolgáltató szervezet:

Combined European Bureau for So-
cial Development (CEBSD)

www.cebsd.org  www.cebsd.org/con-
tacts.htm 

Célja társadalmi és közösségi fejlesztés. A 
hangsúly együttműködés - közös fellépés.

Central and Eastern European Citi-
zens Network  www.ceecn.net

Célja polgári részvétel demokratikus rész-
vétel, tapasztalatcsere, partnerkapcsolat ki-
alakítása Közép és Kelet-Európában

European Community Organizing 
Network (ECON)National koordinátorok 
Meetin - Bratislawa www.ecomog.net/?q=-
node/1� 

Célja hálózatfejlesztés, közösségek fej-
lesztése, a Európában. 

Community Foundation Network 
http://www.communityfoundations.org.uk/

Közösségi Alapítványi Hálózat

Még néhány szó két példaértékű nem-
zeti szintű hálózatépítésről. 

SPLOT Hálózat: Lengyelország www.
splot.ngo.pl : Nonprofit Szolgáltató Köz-
pontok, működése és a proHáló www.pro-
halo.hu működése között sok hasonlóság 
fedezhető fel.

Lengyelországban szervezetek összefo-
gását elősegítő szerepet tölt be. Részvevők 
Nonprofit Szolgáltató Központok és más 
szektorfejlesztő szervezetek pl. FIP Egye-
sület www.fip.ngo.pl 

Létrehozásának első � évében közös ér-
tékeken és közös működési modellen (nem 
közös cél) alapult a tevékenységük. Meg-
határoztak minimális elvárásokat (szten-
derdeket), 199�-tól két éven át � városban 
támogatta Nonprofit szolgáltató közpon-
tok felállítását és működését. Fontos dön-
tés volt hogy a hálózat zárt vagy nyitott 
legyen. A bővítés mellett döntöttek, mini-
mális követelményeket dolgoztak ki � év 
alatt az újonnan belépőkkel szemben, � új 

tagot vettek fel 1999-ig. Egyes SPLOT ta-
gok által létrejött a regionális partnerek há-
lózata, mely dinamikusan fejlődik.

Pénzügyi támogatás: a tagok rotációs 
alapon pályáztak a hálózat működési költ-
ségeire és a közös projektek finanszírozá-
sára. Ez a rendszer egyenlőséget és part-
nerséget teremtett a különböző hálózati 
tagok között.

Működési formája nyitott. Működési 
gyakorlata: Meghatározták az elvárásokat, 
mely a hálózati tagság és a hálózati mun-
ka minden elemét szabályozta. Titkár a 
koordinációért felelős, � testület: Háló-
zati Tanács és az elnökség, dönt a hálóza-
tot érintő fő kérdésekben. Folyamatosan 
próbálják csökkenteni a tudásbeli különb-
séget tagjaik között, emiatt képzéseket, 
tanulmányutakat szerveznek. A hálózati 
tagok kölcsönösen segítik egymást. Belső 
értékelési bizottság alakult, aki felelős a 
monitorozásért. Információs füzetet ad-
nak ki hálózati hírekkel havonta, fórumot 
működtetnek a neten.

Dél-Szlovákiai Civil Információs 
Hálózat www.forumic.sk 

1999-ben a Fórum Kisebbségkutató in-
tézet www.foruminst.sk (1996) partner-
intézményeként létrejött a Fórum Infor-
mációs Központ, amely civil képzésekkel 
és civil szolgáltatások nyújtásával fog-
lalkozik, illetve a Fórum Régiófejlesztési 
Központ, amely vidékfejlesztéssel és kis-
térségi tervezéssel foglalkozik. A három 
intézmény konzorciumként működik Fó-
rum Intézet néven. Az intézet tagja a Dél-
szlovákiai Civil Információs Hálózatnak
. A hálózat Dél-Szlovákia különböző régi-
óiban működő információs és szolgáltató 
nonprofit szervezetek partnersége. Célja a 
civil társadalom működési feltételeinek ja-
vítása és hatékonyságának növelése.

�009. január �9-én Somorján megala-
kult a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, 
amely állandó jelleggel egyeztető fóruma 
kíván lenni a szlovákiai magyar civil szer-
vezeteknek, kulturális és társadalmi intéz-
ményeknek, egyházaknak, vállalkozóknak 
és jeles közéleti személyiségeknek.

Összeállította: Hudi Zsuzsa

Felhasznált forrás:
- Soros Alapítvány, A civil összefogás 

dilemmái című konferencia, Bullain 
Nilda: Európai civil együttműködési 
modellek,

- Parola 199�/�.szám,
- Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Kö-

zösségi Adattár, közösségfejlesztés,
- Perri 6; Útban az Európai Közösség 

felé: A közös piaci tagság várható ha-
tásai Magyarország nonprofit szek-
torára,

- Internet 
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Az Egri Civil Kerekasztal és az Életfa Kör-
nyezetvédő Szövetség a KÖRE és KÖRTE 
országos programok nemzetközi konferen-
ciáinak tapasztalatai alapján jutott el már 
évekkel ezelőtt a közösségi alapítványok 
magyarországi elterjesztésének gondola-
táig. Kísérleti jelleggel kíván működtetni 
egy közösségi alapítványt Egerben - első-
ként az országban - és ennek tapasztala-
tait szeretné széles körben elterjeszteni, 
valamint jó példát prezentálni. Az Életfa 
Környezetvédő Szövetség szervezésében, 
és a proHáló Országos Hálózat támogatá-
sával az Egri Civil Kerekasztal négy kép-
viselője látogathatott el �007. november 
16-17-én a Besztercebányai Egészséges 
Város Közösségi Alapítványhoz egy, két na-
pos találkozóra. A tapasztalatcsere célja az 
egriek részéről a Besztercebányán működő 
közösségi alapítvány alapos megismerése, 
a működés tapasztalatainak megismeré-
se volt. Ezek után �008. február �1-��-én 
találkoztunk a lengyelországi Akadémia a 
Lengyelországi Filantrópia Fejlesztésért 
Közösségi Alapítvány képviselőivel, akik-
kel hasznos tapasztalatcserét folytattunk 
és további együttműködési lehetőségekről 
tárgyaltunk. A tárgyalások eredményeként 
résztvettünk a V4 Community Foundation 
Maturity Program (Tudás, fejlődés, kom-
munikáció) nemzetközi konferencián �008. 
június 17-18-án.

Jelen pillanatban Magyarországon még 
nem léteznek közösségi alapítványok, vi-
szont ezekre nagy szüksége lenne a civil 

szektornak. A közösségi alapítványok létre-
hozásával erősödhetne a civil szektor, meg-
nőnének a szervezetek forrásai, stabilabb 
hátteret biztosítanának működésükkel a 
szervezeteknek. A közösségi alapítványok 
főbb céljai az adománygyűjtés, adomány-
osztás és a közösségépítés.

A fenti előzmények után a proHáló és az 
Életfa Környezetvédő Szövetség tervbe vet-
te egy kétnapos szakmai konferencia meg-
szervezését Egerben �009. április 17-18-án, 
amely célja, hogy elősegítse a magyarországi 
civil szervezetek ismeretbővítését a közös-
ségi alapítványok működéséről és céljairól. 
A konferencián hasznos tapasztalatcserét 
kívánunk biztosítani a külföldi szervezetek 
- Kolozsvári Közösségi Alapítvány és Szé-
kelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány - kép-
viselői, vezetői és a magyarországi részt-
vevők között. Konkrét kapcsolatfelvételt 
készítünk elő az Akadémia a Lengyelországi 
Filantrópia Fejlesztésért vezetésével be-
indult V4 Közösségi Alapítvány Fejlettségi 
Programmal (V4 Community Foundation 
Maturity Progam). A konferencia a konkrét 
szakmai ismeretek átadása mellett lehető-
séget teremt a nonprofit szektor fejlődésé-
ben elért eredmények nemzetközi össze-
vetésére. Elősegíti a közösségi alapítványok 
gondolatának megértését és létrehozásához 
gyakorlati útmutatással szolgál. A konfe-
rencia anyagának közreadása hozzájárul a 
magyarországi közösségi alapítványok lét-
rehozásához, fejlődési irányainak kijelölé-
séhez.

FÓKUSZBAN A HÁLÓZATOK

A proHáló nemzetközi kapcsolatainak 
egyik legfontosabb irányát a civil szektor 
fejlesztése érdekében létrehozott, hálózati 
tevékenységet folytató külföldi szervezetek-
kel történő kapcsolatépítés jelenti. Az elmúlt 
években megkezdett „Fókuszban a hálóza-
tok” konferenciasorozat célja kettős volt, 
egyrészt megismertük más országok háló-
zatainak működési gyakorlatát, másrészt 
bemutattuk a proHáló működési modelljét. 
A konferenciasorozat folytatásaként �009. 
május 8-9-én az ERMACISZA társzervezősé-
gével kerül sor Romániában a következő ese-
ményre, ahol szakmai műhelymunka kereté-
ben osszuk meg a hálózati együttműködés 
tapasztalatait és feltárjuk az ERMACISZA 
és ProHáló együttműködési lehetőségeit. Az 
ERMACISZA mellett a következő szerveze-
tek meghívására is sor kerül: MACISZESZ, 
Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK), 
helyi fejlesztési ügynökök hálózata (CIVI-
TAS Alapítvány keretében), falugondnokok 
hálózata, 1-� nagyobb ifjúsági szervezet 
képviselője (Országos Dávid Ferenc Ifjúsá-
gi Egylet, Erdélyi Magyar Ifjak, Országos 
Magyar Diákszövetség), akik mintegy há-
lózatban működnek tagszervezeteikkel. A 
mintegy huszonöt fő részvételével tervezett 
célirányos a munkában a hálózatépítéssel kí-
vánunk foglalkozni úgy, hogy ezzel segítsük 
a már hálózatszerű civil szerveződési kezde-
ményezéseket.

Bárdos Ferenc

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS ÉS HELYI ERŐFORRÁSOK
(Gondolatok az áprilisi, egri konferenciáról)
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�009. április 17. (péntek)
 1�.00-14.00 Beérkezés, regisztráció
  ��00 Eger, Hunguest Hotels Flóra, Fürdő utca �.
 14.00-1�.00 Ebéd
 1�.00-1�.�0 Köszöntő és a konferencia témáinak összegző 
  felvezetése
  Bárdos Ferenc
                Életfa Környezetvédő Szövetség, ügyvezető
 1�.�0-16.�0 Európai civil együttműködési modellek, 
  kérdések,válaszok
  Tóth Andrea Judit, Program menedzser
  ECNL Európai Nonprofit Jogi Központ Kht
 16.�0-16.4� Szünet
 16.4�-18.00 Közösségi Alapítványok Európában, kérdések, 
  válaszok
  Scsaurszki Tamás,  Nonprofit szakértő
 18.00- Vacsora, kötetlen program

�009. április 18. (szombat)
 8.00-9.00 Reggeli
 9.00-10.00 A Kolozsvári Közösségi Alapítvány 
  tevékenységének tapasztalatai, kérdések,válaszok
  Simona Serban, Ügyvezető igazgató

 10.00-10.1� Szünet
 10.1�-11.1� Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 
  tevékenységének tapasztalatai, kérdések, válaszok
  Csáki Rozália elnök, ERMACISZA
 11.1�-11.�0    Szünet
 11.�0-1�.�0    Akadémia a Lengyelországi Filantrópia
  Fejlesztéséért szervezet közösségi 
  alapítványokkal kapcsolatos tevékenységének  
  bemutatása, kérdések, válaszok 
  Dorota Stronkowska 
  Program menedzser
 1�.�0-1�.00 Az egri közösségi alapítvány 
  (Életminőségért Alapítvány) létrehozása 
  Koltai Ottó, elnök
 1�.00-14.00 Ebéd 
 14.00- A konferencia zárása 
 1�.00 Egyéni konzultációk és kapcsolatépítés 
  a külföldi előadókkal

�009. április 19. (vasárnap)
 9.00 Külföldi meghívottaknak - 
  Városnézés, hazautazás

A konferencia programja
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Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány 
– ERMACISZA

Alapítványunk egy 1999-ben Illyefalván 
megszervezett civil konferenciából nőt-
te ki magát. Ez alkalommal tudatosult az 
egybegyűlt civil szervezeti képviselőkben, 
hogy szükség lenne a tevékenységüket át-
fogó és azt segítő civil szervezetre. Így az 
év őszén az Erdélyi Magyar Műszaki Tudo-
mányos Társaság (EMT), a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség (KMDSZ) és a Romá-
niai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 
összefogásával jött létre alapítványunk. 
Fő célkitűzésünk, segíteni az erdélyi ma-
gyar civil szervezeteken olyan feladatok 
felvállalása révén, mint a civil szervezetek 
kapcsolatrendszerének építése és az együtt-
működések feltételeinek a megteremtése; 
civil integrációs folyamat támogatása; szak-
mai segítségnyújtás képzésekkel és tanács-
adással; fórum teremtése és nyilvánosság 
biztosítása a civil szférának; információára-
moltatás. Felvállalt feladatainkat négy fő 
tevékenység révén követjük:

– éves Civil Fórum Konferencia (�008-
ban a X. alkalommal került megrende-
zésre)

– Civil Fórum lap
– ERMACISZ levelezőlista
– Képzések

Civil Fórum konferencia – 
„Ahol a civil összejönnek”

Megalakulásunk óta évi rendszeresség-
gel szervezzük meg az erdélyi magyar civil 
szervezetek fórumát. Ezek a rendezvények, 
melyek hagyományosan Kolozsváron szer-
veződnek, elsősorban az erdélyi magyar 
társadalom fejlődését szolgáló ismeretek, 
gondolatok és elképzelések köztudatba ke-
rülésére adnak lehetőséget, illetve arra, 
hogy a civil szervezetek találkozhassanak, 
megismerkedhessenek és kapcsolatokat 
építhessenek egymással. 

Mivel a civil szférát több, különböző 
szakterületen tevékenykedő szervezet 
alkotja, a fejlődés érdekében nagyon fon-
tos a közös fórum, egymás problémáinak, 
terveinek, módszereinek, a különböző ré-
giók sajátos helyzetének megismerése, az 
egyes szektorok együttműködési lehetősé-
geinek a kiépítése. Konferenciánkkal erre 
teremtünk lehetőséget azáltal is, hogy min-
den évben más-más fő témára összpontosí-
tunk. Az elmúlt 10 évben így a következő 
témák kerültek terítékre: A civil szerveze-
tek szerepe a társadalomban (1999); A 
civil szféra szerepe a közösségfejlesz-
tésben (�000); A tudás mint társadal-
mi erőforrás (�001); A civil társadalom 
és az önépítkező intézményfejlesztés 
(�00�); Együttműködés, érdekvédelem 
és szakmaiság a civil szférában (�00�); 
A civil szféra esélyei az EU-s csatlako-

zás folyamatában (�004); Civil 
szervezetek és a közösségi ön-
rendelkezés az EU-s csatlakozás 
folyamatában (�00�); Közösségi 
forrásteremtés (�006); Európai 
Uniós Források (�007); Értékünk 
az ember (�008).

Rendezvényeinken rendszeresen 
vendégeink úgy a magyarországi, 
mint a más határon túli magyar civil 
szervezetek képviselői. A legutóbbi 
konferenciánkról bővebb informáci-
ók a rendezvény honlapján találha-
tók: www.civilforum.ro

Civil Fórum lap
Erdélyben az egyedüli átfogó civil szak-

mai lap, mely elsősorban nyilvánossá-
got biztosít és „civil szaktudást” terjeszt. 
2008-ban a X. évfolyamot szerkesztettük 
és adtuk ki. Negyedévente megjelenő te-
matikus lapszámaink a civil társadalmat 
érintő és foglalkoztató más-más témakört 
dolgoznak fel részletesebben. Nemcsak in-
formációkat közöl, hanem gondolkodásra 
serkent, cselekvésre ösztönző jó példákat 
mutat be, látókört tágít, tájékozottabbá te-
szi a civil szektor történései iránt érdeklő-
dőket. A civil szférában rejlő lehetőségekre 
irányítja a figyelmet. Vélemények és infor-
mációk közhasználatba kerülésének a lehe-
tőségét teremti meg.

�009-ben a lapszámaink törzsanyaga a 
következő kérdéskörökkel foglalkozik kie-
melten:

1. Civil szféra a végeken, azaz a vidé-
ken és a szórványban tevékenykedő ci-
vil szervezetek sajátos élete, helyzete;

2. Hálózatépítés a civil szférában, 
mint egy aktuális történés;

3. Egyház és/mint civil szféra helyze-
te, feladatköre, szerepvállalása;

4. Információs technika a civil világ-
ban, ennek sajátos elemei úgy az egyes 
civil szervezeteknél, mint a civil szféra 
támogató rendszerében, mint a kom-
munikációban a civil szféra keretében.

A törzsanyag mellett négy rovatot is szer-
kesztünk, melyeknek a tartalmukra is utaló 
neveket adtunk: Civil kurázsi, Vitafórum, 
Kulturális kitekintő, Civil könyves pavi-
lon.

A törzsanyag és a rovatok mellett lap-
számainkat a civil szféra történéseinek, ese-
ményeinek, rendezvényeinek beszámolói is 
gazdagítják.

ERMACISZ levelezőlista
�001 őszétől működő levelezőlistánk cél-

ja olyan fórumot teremteni, amely lehetővé 
teszi a gyors és naprakész tájékoztatást, 
illetve az erdélyi magyar civil társadalmat 

érintő kérdések megvitatását, elősegítve a 
civil szervezetek együttműködését. Listánk 
moderált levelezőlista.

Bárki feliratkozhat a levelezőlistára, ha 
üres levelet küld az ermacisz-subscribe@ya-
hoogroups.com címre. Feliratkozás után a 
listára szánt leveleket az ermacisz@yahoog-
roups.com címre kell küldeni.

�008. december 1�-én a listának 1068 
tagja volt.

Képzések
Nem szakosodtunk képzések szervezé-

sére, de a civil szervezetekkel való együtt-
működésben mutatkozó igényeknek meg-
felelően időnként sajátos képzéscsomaggal 
igyekszünk a civil szervezetek segítségére. 
Ilyen sajátos képzéscsomagunk volt eddig:
→	Civil sajtóműhely – azoknak a civil 

szervezeteknek szerveződött, akik kö-
zösségi lapot működtetnek vagy akar-
tak indítani.

→	Civil szervezetek és önkormány-
zatok együttműködése – azoknak 
a civil szervezeteknek szerveződött, 
akiknek a céljaik elérése érdekében az 
önkormányzatokkal való együttmű-
ködésük, e kapcsolat, együttműködés 
szervezése alapvető fontosságú.

E főbb tevékenységek mellett napon-
ta érkeznek be hozzánk a civil szerveze-
tek részéről kérések, kérdések, amelyekre 
igyekszünk naprakészen válaszolni. Szá-
mos más civil szervezet által szervezett 
vagy koordinált program megvalósításá-
ba segítettünk be. Hozzájárultunk a falu-
gondnokság erdélyi meghonosításának a 
beindulásához, továbbá az önkéntesség 
szemléletének a népszerűsítésében válla-
lunk szerepet.

Számos határon is átnyúló együttműkö-
dés kialakítását segítettünk elő.

Csáki Rozália
ERMACISZA – elnök

csaki.rozalia@gmail.com

H á l ó z a t -  é s  p a r t n e r s é g é p í t é s
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�008 decemberében a proHáló há-
rom képviselője Bárdos Ferenc, Kovács 
György és  Csathó Tibor utazott az er-
délyi magyar civil szervezetek szokásos 
éves konferenciájára, a Civil Fó-
rumra, mely idén a Kolozsvári Uni-
tárius Kollégium régi-szép épületé-
ben talált otthonra. 

A Civil Fórumot az Erdélyi Ma-
gyar Civil Szervezetekért Alapítvány 
– ERMACISZA 1999 óta rendezi 
meg minden évben. A Fórum lehe-
tőséget ad az erdélyi magyar társa-
dalom hasznát szolgáló ismeretek, 
elképzelések köztudatba kerülésére, 
a rendezvényen a civil szervezetek össze-
hangolhatják erőfeszítéseiket fejlődésük 
és közös gondjaik megoldása érdekében. 

Az idei tanácskozás mottója: Értékünk 
az Ember, fő témái az önkéntesség, a for-
rásteremtés, a civil partnerségek voltak.  
A hat szekcióban a képzések, strukturális 
alapok, civil-önkormányzati kapcsolatok, 
a pályázatokon kívüli forrásteremtések, a 
nyilvánosság és társadalmi részvétel va-
lamint az önkéntesség kérdései szerepel-
tek.

A Fórumon két előadást is tartottunk, 
Bárdos Ferenc a proHáló hálózati munká-
ját és kommunikációjának tapasztalatait 
mutatta be, és kitért a civil szervezetek 
hálózati együttműködések elméleti kér-
déseire is. A másik előadás a forrásterem-
tés szekcióban a közösségi alapítványról, 

egy mindkét országban újszerű, a helyi 
erőforrásokat mozgató forrásteremtő al-
ternatíváról, és az egri Közösségi Alapít-
vány jelenlegi helyzetéről hangzott el.

A proHáló kölcsönösen előnyös kap-
csolatokat kíván kialakítani az Erdélyi 
Magyar Civil Szervezetekért Alapít-
vánnyal és a Magyar Civil Szervezetek 
Erdélyi Szövetségével. Mostani látoga-
tásunk célja a kapcsolatok mélyítése, a 
nemzetközi együttműködés megalapo-
zása, elindítása volt. A proHáló hálózat 
a �009-es évtől nemzetközi munkacso-
portot hozott létre, melynek legfonto-
sabb célja a partnerség építés, az együtt-
működő hálózatok megerősödése és egy 
nonprofit nemzetközi együttműködés 
kialakítása. Mindezt annak érdekében, 
hogy tanuljunk egymástól, tapaszta-
latokat cseréljünk, és közösen újabb 
erőforrásokat tudjunk mozgósítani. Az 
általunk tervezett együttműködési te-
rületek: 

•	 A helyi nyilvánosság eszközei,
•	 A helyi társadalom, közösségfejlesztő 

munka
•	 A közösségi alapítványok létrehozá-

sa, működtetése
•	 Képzési tapasztalatok megosz-
tása
•	 Hálózatfejlesztési módszerek ta-
nulságai, eredményei

Idén tavasszal, április 17-18.-
án Egerben, a proHáló hálózat és 
a közösségi alapítványok hazai el-
terjesztéséért dolgozó Életfa Kör-
nyezetvédő Szövetség egy nemzet-
közi konferenciát tervez, Európai 

Közösségi Alapítványok címmel.  A 
konferenciára meghívtuk az erdélyi civil 
szervezetek képviselőit és előadóként a 
Székelyudvarhelyi és a Kolozsvári Közös-
ségi Alapítványok vezetőit. 

�009 májusában pedig Erdélyben kerül 
megrendezésre a fókuszban a Hálózatok 
programsorozatunk első külföldi tapasz-
talatcseréje, Erdélyben, a Civil Szerveze-
tek Fejér Megyei Szövetsége és az ERMA-
CISZA szervezésében.

Bízunk abban, hogy a nemzetközi kap-
csolataink mindegyik formája értékes lesz a 
résztvevők számára, a közös munka tapasz-
talatai és eredményei pedig nem csak há-
lózatainknak, de minden más nemzetközi 
együttműködésnek hasznára válhatnak.

Bárdos Ferenc,
Csathó Tibor

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
megalakulása �0. évfordulója alkal-
mából Dr. Sólyom László köztársasági 
elnök úr meghívására február 8-11. 
között hivatalos látogatáson Magyar-
országon  tartózkodott Fra’ Matthew 
Festing, a Szuverén Máltai Lovagrend 
uralkodó Nagymestere. Látogatása so-
rán elismeréssel nyilatkozott a Szere-
tetszolgálat munkájáról, örömét fe-
jezte ki a szervezet nagysága, és igen 
szerteágazó tevékenysége felett. 
Fra’ Matthew Festing programja során 
kitüntette a Szeretetszolgálat több mun-
katársát, így  Budainé Nagy Katalint is,   
aki a Szeretetszolgálati munkája mellett 
hálózatunkban elsősorban a fejlesztési 
csoportban tevékenykedik és  az Alföldi 
Civilekért Alapítvány vezetőjeként se-
gíti Kecskeméten a civil közösségeket. 
Munkatársunk a Lovagrend Érdemke-
resztjét kapta meg, a kapcsolódó míves 
szövegű oklevéllel egyetemben. 

Festing Máté Testvér

Isten kegyelméből a Jeruzsálemi Szent János vendégszerető 
házának és Jézus Krisztus Szent Sírjának, katonai Rendjének 

és szegényeinek alázatos Mestere és őre

BUDAI KATALIN ÚRHÖLGYNEK
aki nekünk oly kedves, örök köszöntés az Úrban.

A te érdemeid és lelkületed a mi rendünk iránt, a hajlam és 
feláldozás, mely nálunk leginkább ajánl Téged, arra bátorít fel, 

hogy mint legdíszesebb személyedet egyéni jóakaratommal és 
jelzésemmel vegyelek körül. Ezért részedre kiterjesztett örömmel 
adom a Máltai Rend érdemkeresztjét, hogy ezt hordozd és viseld, 

teljes szabadságot és fakultást adunk. Megparancsolván min-
denkinek és egyéneknek, a mi Házunk testvéreinek, akármilyen 
tekintéllyel, méltósággal, hivatallal működnek, a jelenben és a 

jövőben, a szent engedelmesség erényében, nehogy a mi jelen ked-
vezményünknek kinyilvánításunknak, részesedésünknek, valaha 
is ellene tegyenek, hanem ezeket inkább sértetlenül megőrizzék.

Ennek tanúsításául Nagymesteri Hivatalunk 
fekete viaszpecsétjével igazoljuk.

Akire büszkék vagyunk
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A Nevelők Háza Egyesület munkatársai, 
elnökségi tagjai, illetve néhány önkénte-
se �009. március �6-án útra keltek a Hor-
tobágy központjába, Debrecenbe, hogy jó 
példákat, követni való mintákat, ötlete-
ket gyűjtsenek. Debreceni partnerünk a 
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány volt, személy szerint Groská-
né Piránszki Irén. A program előzménye-
ként a proHáló Hálózat szervezésében 
ketten egy közösségfejlesztő képzésen 
vettünk részt az elmúlt évben, ahol több 
debreceni és Debrecen környéki fejlesztő 
folyamatról hallottunk és úgy gondoltuk, 
hogy ezeket a tapasztalatokat meg kell 
osztanunk másokkal is. 

A 400 kilométeres autóút után meg-
érkezve a Cívis Városba a szállás elfogla-
lása után a megismerkedhettünk a part-
nerünk tevékenységével, Debrecen és 
Hajdú-Bihar megye civil életével. Megis-
mertük a szolgáltató szervezetek problé-
máit, kapcsolataikat az önkormányzattal 
és más szervezetekkel.

A pénteki napot a Csapókerti Közös-
ségi Házban kezdtük. Csapókert Debre-
cen kertvárosi jellegű városrésze, ahol a 
kertes házak között egy szép református 
templom szomszédságában bújik meg 
a közösségi ház. Kövesi Péterné, Éva az 
intézmény igazgatója bemutatta a Ház 
történetét, működését. A közösségi há-

zat az önkormányzat tartja fent, de vi-
szonylag sok pályázati támogatást is 
tudnak szerezni a működéshez. A Ház-
ban részben saját alapítású és fenntartá-
sú, részben önállóan, jogi formában mű-
ködő csoportok tevékenykednek változó 
intenzitással. 

A bemutatás során külön kitértek egy 
kb. 10 éve kezdődő közösségfejlesztő fo-
lyamatra, melynek a célja az intézmény-
ben részben elszigetelten működő szerve-
zetek, csoportok közösségé formálása. Ez 
folyamat számunkra különösen érdekes, 
mert ez év tavaszán egy hasonló prog-
ramot indítottunk Pécsett és szerettünk 
volna ötleteket, tapasztalatokat átvenni. 
A Csapókert Közösségi Ház megtekinté-
sével zárult a szakmai program.

A szakmai programok másik fontos ál-
lomása a Debrecentől mintegy 
�0 kilométerre lévő Nagyrábé. 
A közel ��00 lakosú telepü-
lésen a Kossuth Lajos Műve-
lődési Ház és Könyvtár, vala-
mint Nagyrábéi Baráti Kör és 
Egyesület vendégei voltunk. A 
Nagyrábéi Baráti Kör és Egye-
sület a településen 1989-ben 
elindított kulturális közösség-
fejlesztő folyamat eredménye-
ként 1991-ben alakult meg �� 
taggal. Több kis közösség mű-

ködését fogja össze, koordinálja. Tagszer-
vezetei: Pávakör, Citerakör, Népfőiskolai 
csoport, Hagyományőrző Ifjúsági Klub, 
Gyermek-és Ifjúsági Érdekegyeztető Fó-
rum. A közösségben végzett munkájukkal 
ismerkedhettünk meg és illetve együtt-
működések lehetősége körvonalazódott.

A szakmai programok mellett szakí-
tottunk időt a szépen felújított debre-
ceni Belváros megtekintésére, jártunk a 
Református Kollégiumban, ahol az Ora-
tóriumban leültünk Kossuth helyére. 
Villamossal körbejártuk a Nagyerdőt, be-
kukkantottunk az egyetemre.

A tanulmányutat a NCA Civil Szolgál-
tató, Fejlesztő és Információs kollégiuma 
támogatta.

Fűri Ildikó 

Debrecenbe kéne menni – pécsiek Debrecenben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
„Partnerségben a kistérségért” című prog-
ramjának keretében tanulmányutat szer-
vezett Egerbe �009. március 1�-14-én. 
Projektünk a tiszavasvári, nyíregyházi, 
valamint a vásárosnaményi kistérségben 
partnereink és szakértőink közremű-
ködésével a kistérségi civil szervezetek 
és kistérségi önkormányzatok közötti 

együttműködés elindítását segíti. A prog-
ram során közösségfejlesztő műhelytalál-
kozókra került sor mindkét kistérségben, 
illetve kerekasztal találkozókat szervez-
tünk önkormányzatok képviselőinek 
bevonásával. A tanulmányút nagyon jó 
lehetőség volt a tapasztalatcserére azon 
civil szervezetek képviselői számára, akik 
a programban eddig a legaktívabban vet-

tek részt. Olyan civil együtt-
működési rendszert szeret-
tünk volna megismertetni a 
program által érintett kistér-
ségekből érkező szervezetek 
képviselőinek, amely hatéko-
nyan, valódi partnerségre épít-
ve végzi tevékenységét. Ezért 
esett a választás az Egri példa 
bemutatására. Vendéglátóink 
az Egri Civilház nagyon ked-
ves munkatársai (Molnárné 
Ónodi  Zsusza és Ferencz Ju-
dit) egy „kerekasztal találko-

zót” hívtak össze számunkra, ahol az Egri 
Civil Kerekasztal létrejöttének és műkö-
désének rendjéről, az elért eredmények-
ről, tapasztalatokról és a további célokról 
beszéltek a Kerekasztal- oszlopos- „lovag-
jai”. Az egri civil élet két aktív szereplő-
je is bemutatkozott a találkozó végén: a 
Kárpátok Alapítvány Magyarország és a 
Cukorbetegek Egri Egyesületének kép-
viselői főbb tevékenységeiket, illetve 
együttműködésekben szerzett tapaszta-
lataikat osztották meg a résztvevőkkel. A 
szabad eszmecsere az esti vacsora mellett 
folytatódott vendéglátóink és szakmai 
előadóink társaságában. A visszajelzések 
alapján biztosra vehető, hogy ezen isme-
retek és élmények segíteni fogják a helyi 
önszerveződést és a kistérségek közötti 
párbeszédet is.

A program a Nemzeti Civil Alapprog-
ram Civil Önszerveződés, Szakmai és Te-
rületi Együttműködés Kollégium támo-
gatásával valósul meg.

Szabolcsból Egerbe




