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KITEKINTŐ - civil hírek a nagyvilágból
Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei felhívása:
Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t!
A Nemzeti Civil Alapprogram 2004. óta nyújt évi tízezer
(!) egyesületnek és alapítványnak évente 6-7 milliárd
forint körüli összegben javarészt működési költségtámogatást, kisebbik részben civil szektort érintő és fejlesztő projekttámogatást. A döntéseket civil választott
delegáltak hozzák a Tanácsban (elvi irányítási szinten)
és a regionális valamint szakmai kollégiumokban
(konkrét támogatási szinten). A működési költségtámogatások - amelyek az egész NCA forrás kétharmadát
teszik ki - az elmúlt évi tényleges, számviteli ráfordítások százalékaiban maximáltak, ily módon kizárt a fiktív
szervezetek támogatása és kizárt a kivételező
„túltámogatás” is. Viszont biztosított ily módon sok-sok
ezer helyi kis civil szervezet működésének állami támogatásból segítése. A most nyilvánosságra került kormányzati tervek szerint az NCA „strukturális és működési megújítása” következik. Ennek első jeleként a 2011.
évi költségvetési tervezetben az NCA az idei év forrásának már csak a felével, 3,5 milliárd forinttal jelenik meg;
s bejelentésre került azt is, hogy a pályáztatást fél évre
bizonyosan felfüggesztik „a civil szervezetek újraregisztrálásának szükségessége” miatt. (Az idézőjelek a civil
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárnak a közelmúlt rendezvényein elhangzott tájékoztatóira utalnak.)
Ebből a forrásból tudjuk továbbá, hogy a kormányzati
megítélés szerint az NCA-forrást a „szétporlasztás” veszélye fenyegette (amely szerint túl sok kis szervezetnek
jutott „éhenhaláshoz sok – értékteremtő munkához
kevés” támogatás); ezért is kell a szervezeti struktúrához hozzányúlni, s a Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonló
-, a jelenleginél nagyobb „autonómiával rendelkező”
keretben működtetni az NCA-t. A minisztériumi adminisztrációtól való nagyobb autonómia véleményünk
szerint is üdvözlendő, de csak akkor, ha megmarad a
civil döntéshozói szabadság. Nagy a veszélye annak,
hogy az NCA megszűnik a jövőben önkormányzó jellegű
struktúraként működni. Európa-szerte elismert, s más
országoknak modellértékkel bíró civil támogatáselosztási rendszerünk visszasimulni látszik a többi állami pályázati mechanizmus közé, amelyek korábban is a kor-

mányzat által vezérelt döntéshozatali rendet eredményeztek
Az NCA „halaszthatatlan és sürgős átalakításának” aktuálisan hangoztatott kormányzati indoka a belső visszaélések gyanúja, az NCA tisztségviselőinek túlreprezentált jelenléte a nyertesek között, s az elmúlt évek civil
finanszírozással kapcsolatos botrányai. Mindhárom tétel mögött azon érvelés húzódik meg, hogy a civil választott tisztségviselőkkel irányított NCA-testületek nem
képesek a közpénz kezeléséhez szükséges alkalmasság,
felkészültség megszerzésére. Hogy civil pozíciójuk eleve
a közpénz részrehajló, befolyásolt elosztására motiválják őket; míg a civil szektortól független állami döntéshozók elfogulatlanul képesek az elosztási szempontokat
érvényesíteni. Szeretnénk felhívni ebben a gondolatkörben a figyelmet arra, hogy az NCA előnye éppen az volt
más támogatási rendszerekhez képest, hogy az érintettek, érdekeltek, s ily módon hozzáértő szakemberek
ültek a testületekben. Önmaguktól tényleg nem voltak
függetlenek, csak az államtól, kormánytól, minisztériumtól! Ily módon függetlenségük a civil rendeltetésű
források elosztásának függetlenségét jelentette a kormányzati és hivatali befolyásolástól. (A „co management” jellegű, önkormányzó struktúrák összeférhetetlenségi kérdéseit a jogállamokban normatívan szokták
rendezni: nyilvánossági kontrollokkal, az érintettek és
érdekeltek támogatásmaximalizálásával, kódszám szerinti bírálattal, részben vagy teljesen normatív illetve
objektív bírálati szempontokkal. Az NCA szabályozásában és gyakorlatában már ma is több ilyen – elsősorban
nyilvánossági - elem van, de az jól látszik, hogy ezek
nem elegendőek! További átgondolt és ésszerű korlátozó szabályokra van szükség a tisztségviselők szervezeteinek jutó támogatásokat illetően; s nem pedig arra, hogy
alapjaiban kérdőjelezzék meg a működő, progresszív, az
EU részvételi elvét is a gyakorlatban megvalósító NCAstruktúrát! Ha pedig konkrétan megnézzük a tanácsi és
kollégiumi tagok civil szervezeteinek összes részesedését az NCA forrásaiból, akkor 10 % körüli arányt kapunk.

4

Civil Hírlevél

2010. november-december

Mérlegelnünk kell azt is, hogy az döntéshozó testületekbe választottak szervezetei többségében egyébként is
kiemelkedően dolgoztak, és delegáltjuk szakmailag felkészült és eredményes munkát végző személy. Ez a 10
% is lehet persze nagyobb figyelmet érdemlő és hatékonyabban szabályozandó, de biztosan nem szolgáltat
kellő alapot a forrás 90 %-át jellemző rendszer alapvető
értékeinek megszüntetésére!)

másolatban történő megküldését a nemzeticivilalapprogram@gmail.com címre is!)
Váljon ily módon nyilvánvalóvá, hogy társadalmi értéknek tartjuk az NCA-források felhasználásában történő
meghatározó erejű civil részvételt; s nem csak az
„értékes” -, nem csak a nagyobb civil szervezetek kormányzati támogatását szeretnénk „hatékonyabbá tenni” a jövőben!

Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t!

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának korábbi elnökei és alelnökei:

Éljünk a kormányzat által felkínált véleménynyilvánítási
lehetőséggel, s árasszuk el tiltakozó üzeneteinkkel a
csaba.latorcai@kim.gov.hu
és
laszlo.szaszfalvi
@kim.gov.hu felelős vezetői e-mail címeket! (Hogy tudjuk, mennyien is tiltakoztunk, kérjük szépen az üzenet

Bárdos Ferenc, Bíró Endre, Németh Ferenc, Nagy Ádám,
Rácz Sándor

Elkészült a hulladékgazdálkodási törvénytervezet
A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet közigazgatási egyeztetése 2010. november 25-től december 8-ig, déli 12
óráig tart.

ladékhierarchia rendszerét, amely a hasznosítási lehetőségeken belül is elsőbbségi sorrendet határoz meg.
Mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy csökkentsük a
hulladék képződését úgy, hogy előnyben részesítjük az
hulladékszegény technológiák alkalmazását, a kevesebb
szennyező anyagot kibocsátó termékek előállítását,
vagy a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. Másodsorban arra kell törekedni, hogy a képződő
hulladékot fajtánként elkülönítve begyűjtsék, majd újrafeldolgozásra alkalmassá tegyék. Lehetőség szerint csak
azt a hulladékot ártalmatlanítsák, amelynek hasznosítása nem lehetséges. A törvény rendelkezik a hulladékstátusz megszűnésének eseteiről is, előírva azokat a feltételeket, milyen esetekben válhat a hulladékból ismét
hasznos termék.

Az új törvény fő célja a hulladékképződés megelőzése, a
képződő hulladék minél nagyobb arányú begyűjtése és
hasznosítása. A törvény szemléletváltásra ösztönöz,
rendelkezik az elkülönített gyűjtési rendszer felállításáról, a hasznosítási arányok növeléséről, a gyártó kiterjesztett felelősségéről. Az intézkedések hatására egységesebb és hatékonyabb lesz a hazai hulladékgazdálkodás rendszere, kevesebb hulladék képződhet és több
hasznosulhat.
A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény új logikai rendszerre épül, új és
pontosított fogalmakat vezet be, intézkedéseket és kötelezettségeket állapít meg. Az elmúlt tíz év gyakorlati
tapasztalatai alapján lehetőséget biztosít az intézkedések egyszerűsítésére.

A képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében az új törvény a környezetvédelmi hatóságoknak és a települési önkormányzatoknak hat évre kiterjedő Nemzeti Megelőzési Program
kidolgozását írja elő, amely meghatározza az adott területre vonatkozó megelőzési célokat és intézkedéseket.
Ez a területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek részét képezi, és hozzájárul ahhoz, hogy a hulladék képződésének megelőzésére irányuló célkitűzések és feladatok a korábbinál szervezettebb keretek között valósuljanak meg, továbbá könnyebben nyomon lehessen követni az intézkedések által elért eredményeket.

Fontos új elemként, és önálló fejezetben jelennek meg
az egyes hulladéktípusra vonatkozó különös szabályok:
a biohulladék, a hulladékolaj és a veszélyes hulladék
gyűjtésének és kezelésének általános szabályai. Mindezen túlmenően a törvény átláthatóbb és egyértelműbb
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket
állapít meg. Az új törvénytervezet továbbfejleszti a hul-

5

KITEKINTŐ

2010. november-december

Az új törvénytervezet rendelkezik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer egész országra kiterjedő kötelező
bevezetéséről, amelyet 2015-ig kell elindítani. 2020-ig a
háztartásokból származó üveg, fém, műanyag és papír
hulladék 50%-át, a nem veszélyes építési-bontási hulladék 70%-át vissza kell gyűjteni és anyagában hasznosítani.

gyártói felelősség elvét. Ennek értelmében a termék
előállítójának már a gyártásnál gondoskodnia kell arról,
hogy a termékből származó hulladék mennyisége és
veszélyesanyag-tartalma minél kisebb legyen, a termék
hosszabb ideig betölthesse használati funkcióját, egyszerűbben javítható, és hulladékká válása után könnyen
hasznosítható legyen. A gyártónak külön jogszabályban
meghatározott termékeknél a képződő hulladékok öszszegyűjtéséért és kezeléséért is felelősséget kell vállalnia.

Az új jogszabály rendelkezik a hulladékstátusz megszűnésének eseteiről is, előírva azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az anyag vagy a tárgy hulladékként megszűnik, hasznosításával elhagyhatja a hulladékkört, és ismét termékké válik. Ez azt jelenti, hogy meghatározott feltételek esetén – pl. van rá kereslet a piacon, használata nem jár nagyobb környezetveszélyeztetéssel vagy az emberi egészséget károsító hatással, mint
az eredeti anyag vagy tárgy használata – a hulladékból
ismét hasznos, emberi szükségleteket kielégítő termék
lehet.

A jogszabálytervezet szövege olvasható: http://
www.fvm.gov.hu/doc/upload/201011/
hgt_2010_11_25_%283%29.pdf
A tervezet előadója Izsáné dr. Somogyi Lilla (tel.: 301-41
-63,
e-mail: lilla.somogyi.izsane@vm.gov.hu ).
A véleményeket postán és a fenti elektronikus címen
2010. december 8. 12 óráig várja a Vidékfejlesztési Minisztérium.

Az új törvényben a jogalkotó pontosította a kiterjesztett

Újjáalakul a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
A klímatörvény a fenntartható társadalomért című tegnapi konferencián Bencsik János kifejtette: a klímaváltozás elleni fellépés és a fenntartható fejlődés feltételeit a
társadalom csak közösen tudja megteremteni, ezért e
területen minőségi változásra, rendszerszintű szemléleti
változásra van szükség. Amennyiben ez nem történik
meg, úgy átalakulnak a természeti viszonyok, ennek
következtében visszaesik az ország gazdasági teljesítménye, így a társadalom önfenntartó képessége is mérséklődik - tette hozzá.

csolódó kutatás-fejlesztési programokat az eddiginél
jobban szükséges támogatni. Ez utóbbival kapcsolatban
Bencsik János megjegyezte: az elkövetkező öt év távlatában a zöldgazdaságban a számítások szerint 150-200
ezer új munkahely jöhet létre. Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a szükséges hatásvizsgálatok elvégzését követően e területen megfelelő stratégia kialakítására van
szükség, amit ismertetni és el is kell fogadtatni a társadalommal. Jelezte, a szakpolitikai stratégiáknak illeszkedniük kell az általános stratégiai elképzelésekbe.

Az államtitkár jelezte: Magyarországon a fenntartható
fejlődés kulcsterületeinek kell tekinteni az élelmiszerönrendelkezést, azaz az élelmiszerek hazai termelésének megerősítését, továbbá az ivóvízellátás nemzeti
kézben tartását. Emellett az energiafüggőség csökkentésére is törekedni kell, fejleszteni kell az úgynevezett
vízkormányzást, azaz az országba beérkező vizek ésszerű felhasználását. Meg kell erősíteni a katasztrófavédelmet, javítani kell az ország demográfiai helyzetét, a gazdaság kritikus pontjain kockázatelemzéseket kell végezni, a lakosság környezeti és klímatudatosságát ugyancsak erősíteni kell, valamint az éghajlatváltozáshoz kap-

Utalt arra, hogy a hatékonyság érdekében az állami
intézményrendszer keretében a klímapolitikáért és az
energetikáért felelős állami szervezetek irányítását a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá rendelik, mivel
eddig két tárca - a Nemzetgazdasági és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - felügyelte ezeket a területeket.
Ezzel az a cél, hogy a klímaváltozás veszélyes hatásait a
lehető leghatékonyabb módon el lehessen kerülni. Fontosnak nevezte, hogy Magyarország igazodjon az Európai Unió e elképzeléseihez és elvárásaihoz. Ennek érdekében a soros uniós magyar elnökség idején is számolnak az úgynevezett dekarbonizációs útiterv megtárgya-
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lásával. Ezt az útitervet - amely az úgynevezett fosszilis,
azaz szénalapú energiahordozók felhasználásának csökkentését tűzte ki célul - a magyar viszonyokra alkalmazni kell. Jelezte egyben azt is, hogy szerinte tartható az a
hosszú távú elképzelés, amit az unió is megszabott Magyarország számára, hogy 30 százalékkal csökkenjen az
e területen lévő országos kibocsátás mennyisége, azaz
mérséklődjön az üvegházhatású gázok levegőbe kerülése. Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének (MTVSZ) ügyvezető elnöke az MTI-nek arról beszélt, hogy az MTVSZ kidolgozott egy komplex hatásokat figyelembe vevő klíma-törvénytervezetet, amely a
kérdéskört főként közgazdasági és szociális alapon közelíti meg. E törvénytervezet lényege, hogy létrehoznák
az úgynevezett erőforrás-felhasználási kvótát, amely

jutalmazná azokat, akik kevesebbet fogyasztanak, és
megfizettetné a többletfelhasználókkal a kvótán felüli
felhasználást.
Emellett a törvénytervezet létrehozná az úgynevezett
zöld piacot, amelynek keretében a kvóta megtakarításokból a fenntartható fejlődést szolgáló különböző szolgáltatásokat és más javakat lehetne vásárolni, például
energiatakarékos eszközöket vagy bioélelmiszereket. A
törvénytervezet lehetővé tenné azt is, hogy a különböző energiatakarékosságot és klímavédelmet szolgáló
eszközöket egy százszázalékosan kamatmentes, visszatérülő alapból finanszíroznák. Ez a törvénytervezet készítői szerint ösztönözné az alternatív, környezetbarát
megoldások keresletét.
Forrás: greenfo/mti

A jövő évi költségvetés legnagyobb vesztese a környezetvédelem lesz
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának
elnöke tegnap Szegeden egy lakossági fórumon kifejtette: tízmilliárdos nagyságrendű forráskivonás történik a szektorból. Még olyan területeken is,
ahol az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján ésszerűtlen, például a hatósági rendszer leépítése, az országos
kármentesítési program kiszárítása.

energiapolitikai fordulatot kell végrehajtani, ellenkező
esetben az ország perifériára sodródik és ki lesz szolgáltatva az egyre dráguló fosszilis energiaszolgáltatóknak.
"Ami már nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, hiszen
ezeket az energiahordozókat olyan államokból importáljuk, melyek ezt előszeretettel használják politikai
zsarolás eszközeként" - hangsúlyozta.

Mint fogalmazott: a kolontári tragédia után érhetetlen,
hogy juthat eszébe felelős kormányzati tisztviselőnek az
ilyen balesetek megelőzéséhez szükséges hatósági kapacitás leépítése, illetve az ilyen veszélyes szennyezési
források felszámolásához szükséges program ellehetetlenítése. Az elsődleges cél, hogy megálljon és visszaforduljon a folyamat - mondta. Hozzátéve: a vitában benyújtottak mintegy hetven módosító indítványt a költségvetéshez, melyek egységes szerkezetben zöld költségvetést rajzolnak ki. „Most folyik a vita a parlamentben, és azt reméljük, hogy minél több módosító indítványunkat sikerül elfogadtatni a kormányoldallal, és ezáltal legalább egyes pontokon javítani a költségvetési
tervezetet.”

Ezzel szemben Magyarországnak fenntartható energiapolitikára van szüksége, mely mindinkább a hazai erőforrásokra támaszkodik. A következő fontos kérdés a
vízgazdálkodás átalakítása, ugyanakkor a konkrét lépések hiányoznak a területen. Ez jövőre sem változik, hiszen a beterjesztett költségvetés tervezete alapján nem
várható alapvető változás a vízgazdálkodás területén mondta Jávor Benedek.
Harmadikként említette a természetvédelmet. 2010 a
nemzetközi Biodiverzitás éve, s október végén írtak alá
egy nemzetközi egyezményt Japánban, melynek Magyarországra nézve is lesznek kötelezettségei. Nagy
kérdés, hogy mit tud, és mit akar tenni az ország a természetvédelmi értékeivel - fogalmazott a politikus.
A lakossági fórumon egyébként e témák mellett szó volt
a vörösiszap katasztrófáról, a győri Audi gyár fejlesztéséről és más, környezetvédelmet érintő témákról.

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának
elnöke elmondta: ma az energiapolitika a legaktuálisabb kérdés Magyarországon, összefüggésben a nemzetközi klíma-tárgyalásokkal. Rövid időn belül radikális

Forrás: greenfo/mti
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Forrás: MTI

Ismét startol az Önkéntesség Európai Éve
Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős tagja, Jean-Marc Delizée, Belgium szociális ügyekért
felelős államtitkára és Marian Harkin európai parlamenti képviselő együtt mutatták be az év szlogenjét: Legyen
önkéntes! Tegyen a változásért. "Valamennyiünkben ott
rejlik a képesség arra, hogy mozgósítsa energiáit, és
segítséget nyújtson a rászorulóknak. Az önkéntesség
erősíti európai alapértékeinket: a szolidaritást és a társadalmi kohéziót" - hangoztatta Reding.

ha az emberek valamilyen cél érdekében összefognak,
hogy egymást segítsék és támogatást nyújtsanak a rászorulóknak, az a társadalom egészének és az egyes
önkénteseknek éppúgy hasznára válik. Az önkéntes
tevékenység révén új ismeretekre tehetünk szert, tökéletesíthetjük szaktudásunkat és kiszélesíthetjük társadalmi hálózatainkat, aminek köszönhetően gyakran új
és jobb álláslehetőséghez juthatunk. Az önkéntesség
emellett hozzájárulhat személyes és szociális fejlődésünkhöz is" - áll a közleményben. Az Önkéntesség Európai Éve - 2011 program négy fő célkitűzést határozott
meg: az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység
előtt álló akadályok csökkentését, az önkéntes szervezetek megerősítését és az önkéntesség minőségének
javítását, az önkéntes tevékenységek jutalmazását és
elismerését, valamint az önkéntesség értékével és fontosságával kapcsolatos tudatosság növelését. E célok
elérése érdekében az unióban ösztönözni fogják a már
bevált módszerek cseréjét az egyes tagállamok hatóságai és önkéntes szervezetei között. Különös figyelmet
fordítanak ennek keretében az önkéntesek képzésére,
az akkreditációra és a minőségbiztosításra. Az Európai
Bizottság ösztönözni fogja a határokon átnyúló cserék,
valamint az önkéntes szervezetek és vállalatok közötti
hálózatépítési kezdeményezéseket.

Az év programjai januártól júniusig magyar EU-elnökség
alatt zajlanak majd. Első fontos eseményeként január 8án Budapesten Az önkéntesség elismerése címmel tartanak konferenciát. Az eseménysorozat hivatalos honlapja: http://www.europa.eu/volunteering. Az Európai
Bizottság közleménye emlékeztetett arra, hogy csaknem százmillió európai szenteli idejét és szaktudását a
rászorulóknak ebben a szellemben, ekképpen is viszonozva a közösségétől kapott támogatást. Egy májusban
készített uniós közvélemény-kutatás (Eurobarométer)
szerint 10-ből 3 európai saját bevallása szerint aktívan
vállal önkéntes munkát. "Az önkéntességnek számos
különféle értelmezése és hagyománya létezik, az összes
ilyen tevékenységet összefűzi azonban egy közös szál:

Tájékoztató a 2010. évi NCA pályázatok aktuális állapotáról
A 2010. évi nyertes NCA pályázatok 95%-ára szerződést
kötöttünk. 674 benyújtott pályázatból 12 370 pályázatot támogattak az Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiumai. Korábban hírt adtunk a legfontosabb pályázati adatokról, most örömmel tájékoztatjuk a civil szervezetek
képviselőit arról, hogy mára a pályázatok 95%-ára támogatási szerződést kötöttünk. Kérjük azon szervezeteket, amelyekkel a szerződéskötési folyamat még nem
zárult le, hogy minél előbb küldjék meg a szerződéskötéshez szükséges iratokat, készítsék el a megítélt támogatáshoz illeszkedő új költségvetést és tételes indoklást
módosítási kérelem formájában, annak érdekében,

hogy még idén ki tudjuk fizetni az elnyert támogatást.
5,789 milliárd forint támogatást már kifizettünk a szervezeteknek, reméljük, hogy hamarosan elérjük a 100%os szerződéskötési és kifizetési arányt. Az egyes kollégiumok pályázati kiírásaival kapcsolatos további adatokról és információkról az alábbi táblázatból tájékozódhatnak. További információkat az (1)273-4250 telefonszámon, valamint a hazai-tamogatas@esza.hu e-mail
címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól
hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra.

Cipős doboz AKCIÓ!!!

Forrás: Nonprofit.hu

December 20-ig gyűjtik szerte az országban közel 100
gyűjtőponton a cipősdobozokba csomagolt ajándékokat,
a kampány lebonyolításában közel 700 önkéntes dolgozik
- közölte a szeretetszolgálat. Az idei kampány része Ákos
jótékonysági koncertje december 17-én az Arénában, a
rendezvényen a többi között Böjte Csaba és erdélyi árvái
is részt vesznek. A szeretetszolgálat hetedik alkalommal

gyűjti Magyarországon a karácsonyi cipősdobozokat. A
kezdeményezéshez évről évre egyre nagyobb számban
csatlakoznak: 2009-ben 20 ezer 300 darab hazai gyűjtésű
doboz jutott el a rászoruló gyermekekhez, idén 30 ezer
cipősdoboz ajándék összegyűjtése a cél. Az akcióval kapcsolatos információk és a gyűjtőhelyek listája elérhető a
www.ciposdoboz.hu weboldalon.
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FELHÍVÁS az Észak-magyarországi régió civil szervezeteinek
Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, valamint a 258/2004. (IX. 16.) Korm.
rendelet a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak
a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi
fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szabályozza az ezzel
kapcsolatos feladatokat és a szervezeti kereteket. Ezekben a jogszabályokban került rögzítésre az, hogy a területfejlesztéssel és az esélyegyenlőséggel foglalkozó civil
szervezetek a fejlesztési tanácsok mellett Civil Egyeztető Fórumot (CEF) hozhatnak létre. A CEF képviselője
(bizonyos esetekben a tagjai is) tanácskozási joggal
részt vehet(nek) a fejlesztési tanács ülésén. A tanácskozási joggal rendelkezők az elfogadott napirend tárgyalása során felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel és
kifejthetik a véleményüket. E bekezdés szabályai alkalmazandók a kistérségi fejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács és a
regionális fejlesztési tanács esetében is. A CEF véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.
A jogszabályok hatályba lépését követően létrejöttek a
kistérségi, megyei és a regionális CEF-ek, sajnos kis létszámmal, kevés civil szervezet részvételével. A CEF
munkája során több problémába ütközik: nem megfelelő számú a CEF tagság, nem elég hatékony az érdekképviselet, nincs nagyobb mértékű javaslat- és vélemény
megfogalmazás. Így a CEF munkájának nem érzékelhető
kellő mértékben a jelentősége, nincs CEF és civil szervezetek között rendszeres információáramlás. A kis létszámú CEF-ek nem tudtak hatékonyan közreműködni a
területfejlesztési tanácsok munkájában, aminek okai az
alacsony létszám, a felmerülő költségek (utazás) finanszírozásának hiánya, a véleményezéssel járó szakértői
munkadíjak finanszírozásának hiánya. Mindezen túlmenően hiányzott a nyilvánosság, végső soron az, hogy
szélesebb körben ismertek legyenek a CEF által kínált
lehetőségek.

hoz, és aktívabban részt vehetnének a kistérségi, megyei, regionális fejlesztési tervek kidolgozásában, megvalósításában azok a civil szervezetek is, akiknek nincs
módjuk formális csatlakozásra a CEF munkájához. Ez
utóbbi célt a megfelelő „információs hálózat” kialakításával szeretnénk elérni.

Célunk az, hogy az Észak-magyarországi Regionális Civil
Egyeztető Fórum kapacitásának fejlesztése, valamint,
hogy a CEF működésével hatékonyan biztosítsa a társadalmi szervezetek részvételét a területfejlesztést érintő
döntések meghozatalában. Ezen kívül szeretnénk, ha
minél több civil szervezet csatlakozna a CEF munkájá-

Eger-Miskolc-Salgótarján, 2010. november 3.

Az Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztető Fórumnak a pályázaton nyert pénzzel lehetősége van az
útiköltségek megtérítésére, megalkotni a saját honlapját, ami a három megye területén működő Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) honlapjairól is elérhető lesz.
Munkánk során szoros kapcsolatot igyekszünk létrehozni ezekkel a központokkal, a hozzájuk tartozó civil szervezetekkel, támaszkodva a meglévő információs hálózatukra is.
Ahhoz, hogy a civil szervezetek területfejlesztéssel kapcsolatos javaslatai, véleményei hatékonyan jussanak el
a területfejlesztési tanácshoz szükség van a CEF tagok
létszámának jelentős növelésére. Csak jelentős számú
civil szervezet együttműködése hozhat eredményt ebben a munkában.
Felhívással fordulunk a régióban (a három megyében)
működő területfejlesztéssel és esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetekhez, hogy csatlakozzanak az
Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztető Fórumhoz. Az egyezető fórum tagja az a szervezet lehet, amelyik megfelel a törvényi feltételeknek és együttműködési szándékát bejelenti a felhívásunkhoz csatolt nyilatkozat kitöltésével és az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács I. emeleti Tanács-hoz (3525 Miskolc,
Széchenyi u. 107.) történő eljuttatásával. Nagyon fontos, hogy a regionális CEF tagja az lehet, akinek a tevékenysége az alapító okirata szerint a területfejlesztés
vagy az esélyegyenlőség legalább egy megyére kiterjedően.
Felhívásunkhoz csatoljuk az Országos CEF tájékoztató
anyagait, kérjük, olvassák el ezeket is.

Üdvözlettel:
dr Zagyva Béla elnök
Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztető Fórum
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HÍREINK
Civil kerekasztal alakul
Ostoroson

Üzemlátogatás Visontán
A Gyémántkör Nyugdíjas Klub szervezésében, a Visontai Erőmű látogatói programja keretében, a tarnazsadányi Ált.Isk. 8-ik osztály tanulói a TANODA program keretén belül, a Máltai Szeretett Szolgálat kisbuszával 2010.11.19-én az Erőmű vendégszeretetét élvezték. Egy fiatal mérnök szakember vezette be a fiatalokat dia és filmvetítés folyamán egy általánosnak nem
mondható kémia óra rejtelmeibe. A gyerekek a nekik
feltett kérdésekre okosan, érthetően válaszoltak, mely
az iskolai tanításnak köszönhető. A gyárlátogatás kisvonattal történt és az utazás folyamán folytatódott a
mindenre kiterjedő szakmai előadás. Közben megálltunk és látványos bemutatást néztünk meg, a nagyméretű turbinákat láttuk.

Ostoros községben egyre több civil szervezet működik. Tevékenységük jelentős eredménnyel gazdagítja a
település életét. A Községi Önkormányzat éppen ezért
fontosnak tartotta azt a párbeszédet a Képviselőtestület és a civilszervezetek között, mellyel a civil
szervezettekkel együtt 2011-ben színesebbé, tervszerűbbé és gazdagabbá tehetik a lakossággal történő
együttműködést. Ennek érdekében az Önkormányzat,
a módosított Szervezeti és Működési Szabályzata szerint polgármesteri biztost bízott meg a civilszervezetek közötti hatékonyabb koordináció érdekében. A
fórumon Kisari Zoltán polgármester bemutatta az e
feladatokkal megbízott munkatársát, ismertette feladatait. Hangsúlyozta, hogy 2011-ben, vagyis az Európai Unió által meghirdetett „Önkéntesség Európai
Évében” hatékonyabbá váljon a civilszervezetek érdekérvényesítése. A Községi Önkormányzat - költségvetésének lehetőségei szerint - a községi szinten
egyeztetett program,- és rendezvénytervek szerint
támogatást nyújt a civilszervezetek működéséhez.
Elhatározták, hogy ehhez 2011. január közepéig összeállítják és egyeztetik programtervüket, valamint a civilszervezetek egymás közötti kapcsolatának erősítése
céljából megalakítják a helyi Civil Kerekasztalt.

A Heller-forgó léghűtéses toronyban tett látogatás
lenyűgözte a résztvevőket, a torony nagysága és magassága ámulatba ejtett mindenkit. A két pedagógus
Gút Éva tanárnő a Tanoda vezetője, és az osztályfőnök
Kovácsné Kovács Viktória talán még a gyerekeknél is
jobban örültek. A záró program pedig a kilátónál ért
végett, ahol szintén az Erőmű fiatal szakembere a lignit
kitermelésének fázisaival ismertette meg a csoportot,
nézelődtünk volna még, de az eső közbeszólt. A látogatásért köszönetet mondunk: Bárdos Béla PR igazgató
úrnak, a Máltai Szeretet Szolgálat gépkocsivezetőjének
Gazsó Gyulának és a nevelőknek.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan
Megalakult
a
hatvani
Hólabda
Önkéntes
Klub. Szeptemberben látott munkához, ez a maroknyi
önkéntesekből álló kis csoport. Az elsősorban fiatalokból és hozzátartozóikból álló önkéntesek heti rendszerességgel szabadidős foglalkozást vezetnek a Szent Kamill Idősek Otthonába. Legutóbb pl. mandalákat készítettek, rajzoltak, színeztek az Otthon lakóival közösen. A csoport következő vállalása, használt, de
jó állapotban lévő meséskönyvek és játékok gyűjtése a
Kórház Gyerekosztálya számára. Az összegyűjtött ajándékokat majd egy Télapó és Karácsony közeli, a kórházban fekvő gyerekeknek szervezett játszóházon szeretnék átadni.

Klubfoglalkozásuk minden második kedden 16-18 óráig
van. ( legközelebb november 23-án ).
Elérhetőségük:

Várják mindazokat szeretettel akik, a fentiek alapján
szívesen csatlakoznának hozzájuk, akik szabadidejükben szívesen segítenének önzetlenül másoknak.
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Környezetvédelem a Mátraalján!
A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájában kiemelten fontos szempontként jelenik
meg a környezetvédelem, a térség legjelentősebb problémái a külszíni lignit és érc bányáinak csak részben
rekultivált területei, melyek jelentős és maradandó tájsebeket alakítottak ki, valamint az ipari beruházások
mérete is jelentős, amely magas fokú környezetterhelést von maga után. A környezetvédelem jelentősége és
helyzete az elmúlt években sokat változott és javuló
tendenciát mutat. Ez nagyrészt a térségi gondolkodás
meghonosodásának köszönhető. Bizonyítéka ennek a
kistérség 24 települése által közösen kidolgozott környezetvédelmi keretprogram illetve a szintén kistérségi
szintű hulladékgazdálkodási program kialakítása.

része újrahasznosítható, és belőle hasznos másodnyersanyagok nyerhetők ki, sokkal kisebb energiával, mintha
ugyanezt a természetből származó nyersanyagból tennénk. Továbbá a környezetre, az emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok is ellenőrzött körülmények között kerülnek ártalmatlanításra.
E-hulladéknak nevezzük a háztartásokban elhasználódott, bontatlan elektromos berendezéseket. Ebbe a
hulladékkategóriába tartozik pl.: a mosógép, tv, hűtő,
tűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, lemezjátszó, videó, kávédaráló, hajszárító, mobiltelefon,
vasaló, villanybojler, stb. Az e-hulladékok másodnyersanyagokat rejtenek, jelentős részük újrahasznosítható,
de sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett
számos mérgező anyagot és nehézfémet is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Tíz

A környezet megóvása és a keletkező hulladékok újrahasznosítása, ártalmatlanítása érdekében a Dél-Mátra
Közhasznú Egyesület tagja, a Nagyrédei Környezetvédők
és Hagyományőrzők Egyesülete a Gyöngyösi Kistérség
településein elektronikai hulladék (e hulladék) és használt gumiabroncsgyűjtést szervezett hulladékgyűjtési
akció keretein belül 2010. október 30.-án.

A hulladékgyűjtési akcióhoz Abasár, Atkár, Detk, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Karácsond, Nagyfüged,
Nagyréde Vámosgyörk, Vécs település csatlakozott a
Gyöngyösi Kistérség települései közül, melyeken összesen 35m3 elektronikai hulladék és használt gumiabroncs gyűlt össze.

A Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete több mint egy évtizede alakult, célja elsősorban.
Nagyréde község és a régió környezet- és természetvédelme, valamint hagyományainak felkutatása és ápolása.

A begyűjtött e-hulladékot a szervezők a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat „Befogadás” Nonprofit Kft-nek adták
át kezelésre. A kft szociális és foglalkoztatási programja
keretében végzi az e hulladék ártalmatlanítását. A bontásra átadott eszközök és berendezések révén munkahelyek teremthetők, illetve tarthatók meg a Dél-Hevesi
térségben. A gyűjtési akció során a lakosság térítésmentesen adhatta le a háztartásában összegyűlt e hulladékát és a gumiabroncsot a településenként megjelölt
gyűjtőpontokon.

Az akcióhoz csatlakozott Az Egri kistérségben az Életfa
Környezetvédő Szövetség és a Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület. E két szervezet Egerben szervezte és koordinálta a begyűjtést.
A gyűjtési akció célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét
arra, hogy a háztartásokban keletkező hulladék nagy

December 5. – az Önkéntesség Világnapján érkezik meg
a Télapó a hatvani kórházba
A Kórház „ Gyermekek a Gyermekekért „ programja
keretében, a megyei Önkéntes Centrum hatvani segítői
a közelgő Télapó alkalmából játszóházzal, mese sarokkal kedveskedtek a Gyermekosztályon betegeskedő
gyerekeknek és szüleiknek. Lehetett dominóval, marokkóval, több fajta kártyával játszani, gyurmázni, gyöngyöt
fűzni, de voltak akik saját betegszobájukba Télanyó
kedves meséit hallgatták inkább szívesen.

ves szó mellé minden kis beteg személyre szóló ajándékot kapott.
A Gyerekosztálynak szánt, adományokból összeállított
csomagban, a játékok, a plüss állatok mellett, egyéb az
osztályszámára hasznos ajándékok is voltak.
A jó hangulatú délelőttöt Szedmák Józsefné főnővér és
Kocsis Katalin szakpszichológus köszönte meg a fiataloknak.

A Télapó sem jött üres kézzel. A pár megnyugtató ked11

AKTUÁLIS
Ingyenes, személyes jogi, pénzügyi és
pcm tanácsadás decemberben
A "Heves megyei civil szervezetek elektronikus kompetenciáinak fejlesztése és PCM képzés" projekt szolgáltatásaként ingyenes, személyes pénzügyi, jogi és pcm
tanácsadásra van lehetőség.

szervezetfejlesztes.eck.hu fórum felületén feltenni .

Pénzügyi és PCM tanácsadás a II. Műhelymunka előtt:
Időpont: 2010. december 16. (csütörtök) 13.30-15.00
Helyszín: 3300 Eger, Szarvas tér 1. (Hm-i Pedagógiai
Intézet)

Pénzügyi tanácsadó –Szabó Orsolya
e-mail címe: penzugyitanacsado@eck.hu
Projekt menedzsment tanácsadó – Csernyiné Tóth Éva
e-mail címe: pcmtanacsado@eck.hu

Jogi tanácsadás:
Időpont: 2010. december 15. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: 3300 Eger, Mekcsey u. 1. (Kárpátok Alapítvány
- Magyarország)

Jogi tanácsadó – Dr. Tóth Rudolf
e-mail címe: jogitanacsado@eck.hu
Ezen tanácsadói szolgáltatást bármely érdeklődő Heves megyei civil szervezet igénybe vehet, amennyiben
előzetesen bejelentkezik.
Éljenek az ingyenes lehetőséggel!

Igénybe vételének feltétele: előzetes bejelentkezés. A
bejelentkezés módja: e-mail küldése - a szervezet és a
tanácsadást igénybevevő nevének és telefonszámának
megküldésével - a tanácsadó részére. A tanácsadó megadja e-mailben a még szabad időpontot . A jelentkezés
elfogadása és az időpont megadása az email megküldése alapján időbeli sorrendben történik.
Ha már konkrét kérdése van, kérem azt előzetesen a
tanácsadó e-mail címére szíveskedjen elküldeni vagy a

A program a Nemzeti Civil Alapprogram, a Kárpátok
Nemzetközi Alapítvány és a C.S.Mott Alapítvány támogatásával valósul meg.

MEGHÍVÓ
A Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület szeretettel
meghív minden érdeklődő gyermeket a
Mikulásnapi Rendezvényére
Helyszín: Füzesabony, Művelődési Ház
Időpont: 2010. December 11. Szombat 14.00-18.00

Gyermekeket várja a program egész ideje alatt: Alkotó,
Kreatív sarok:- Karácsonyi díszek készítése, fenyőfa felöltöztetés, Üvegfestés, Gyöngyfűzés,
Arcfestés, Tenyérlenyomat készítés
ABILITY JÁTSZÓHÁZ GYÓGYPEDAGÓGUSSAL, ahol kipróbálhatjuk a látás- hallás-mozgássérült,
autista és értelmi fogyatékosok mindennapi világát játékos formában.
Egészségmegőrző asztal

14.15- 14.45 Egri Szinek Zenekar előadása
Karácsonyi Dallamok
15.00- 16.00 HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ BEMUTATJA
A Krampusz, aki Mikulás akar lenni c. előadását
16.00- 16.45 KÉRDEZZ-, FELELEK GYEREKEKNEK
Ügyes válaszadók jutalomban részesülnek
16.45- 17.00 Hosztafi Amanda
Mikulást Váró dalcsokrok
17.00- Érkezik a MIKULÁS

Projektünk a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával valósul meg
Részvétel térítésmentes!
Önkéntes fiatalok az esélyegyenlőségért
Pályázat kódja: IFJ-GY-EM-09-F-0001
Részvétel térítésmentes!
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Fotókat várnak a jó gyakorlatokról!
"Az önkéntesség fejlesztéséért " Alapítvány az egri
CISZOK által közzétett 2010. évi szakmai programok
című kiírásra sikeresen pályázott. Az alapítvány együttműködve a Heves Megyei Önkéntes Centrummal egy a
civil szervezetek fotó-dokumentumaiból szerkesztett
kiállítással szeretné népszerűsíteni az egyesületeknél,
alapítványoknál végzett, közérdekű önkénteskedés jó
gyakorlatait.

A szervezők a civil társaiktól e-mailben, a
hevesmegye@voroskereszt.hu címre várnak szervezetenként 8-10 db, jó felbontású digitális fotót az önkéntes tevékenységek leglátványosabb pillanatairól, melyeket A/4 nagyságban kinyomtatva kívánnak felhasználni
kiállítási anyagként.
A beküldés határideje : 2010. 12. 10.

Heves megyei civil szervezetek elektronikus kompetenciáinak
fejlesztése és PCM képzés
NCA-CIV-10-A-0303, A projekt időtartama: 2010. október 01. – 2011. május 31.

4. Elektronikus ügyvitel: APEH, Ebev, gyakorlatorientált
megismertetése

Alapítványunk a korábbi programjai lebonyolítása során
a résztvevő szervezetek felvetett igényekre, témákra, és
problémákra reagálva újabb programsorozatot indít
Heves megyei civil szervezetek munkatársai részére.

5. Civil szervezetek megjelenési lehetőségei a nyomtatott és elektronikus sajtóban
6. Humán erőforrás menedzsment (toborzás, kiválasztás, beillesztés, megtartás és motiváció, önkéntesek
bevonása, szervezése, az önkéntes munka jellegzetességei és ismérvei)

A „Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” című projekt keretében elvégzett szükségletfelmérés kimutatta, hogy a megyei civil szervezeteknél
a számviteli adminisztratív, a pénzügyi gazdálkodás
megvalósítása, illetve a pályázatírás, projektmenedzsment területeken tapasztalhatóak hiányosságok. Meghatározó igény merült fel ezen területek szakmai kompetenciáinak fejlesztésére.

7. Civil szervezetek működtetésének jogi szabályozása
PCM képzés:
Az akkreditált képzésre olyan Heves megyei civil szervezet delegálhat résztvevőt, aki az alábbi feltételekkel
rendelkezik, ezekről írásban nyilatkozik:

A projekt célja: Heves megyei civil szervezetek elektronikus és non-profit működési kompetenciáinak fejlesztése műhelymunkák keretében, valamint Projekt Ciklus
Menedzsment (projektötlet generálás, pályázatírás, és
projektek megvalósítása) akkreditált képzés lebonyolítása Heves megyei civil szervezeti képviselőknek

 Minimum egy évvel ezelőtt a Heves Megyei Bíróság
nyilvántartásába vette (2009. október 01. előtt)
 Minimum 2 fő aktív és elkötelezett taggal, vagy alkalmazottal, munkatárssal rendelkezik
 Nincsen köztartozása

Ingyenes szolgáltatások non-profit szervezeteknek:

 Rendelkeznek már megvalósított projektekkel, programokkal, vagy megvalósítandó projekt ötletekkel.

TANÁCSADÁS
Pénzügyi, Jogi és PCM témakörökben, On- line: http://
szervezetfejlesztes.eck.hu, Személyes tanácsadás: Havonta változó helyszíneken Heves megyében.

 Kitölti a projekt adatlapot
 Vállalja, hogy a műhelymunkák minimum 80%-án
tevékenyen részt vesz (2010. november – 2011. májusig terjedő időszakban)

MŰHELYMUNKÁK
1. A non-profit szervezetek gazdálkodása (alapelvek,
szabályok és gyakorlati kérdések; bevételek és költségek, kedvezmények, támogatások)
2. Új hatékony, érdekérvényesítési technikák bemutatása

 Az akkreditált 90 órás PCM képzést 1 munkatársa
elvégzi (2011. február – 2011. májusig terjedő időszakban)

3. Szervezetfejlesztés alapjai: szervezeti kultúra, magatartás, csoport a szervezetben, döntéshozatal, konfliktuskezelés

Projekt záró rendezvény 2011. májusában.
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Közösségi alapítványok
Közösségi összefogás és helyi erőforrások
Miért hozzunk létre közösségi alapítványokat?
 kuratóriumában (és egyéb testületeiben, ha vannak)
az adott közösség minden fontosabb szegmense és
szereplője képviselteti magát.

Előzmények
Az elmúlt években Magyarországon, több konferencián
és tapasztalatcserén is szóba került a közösségi alapítványok alapításának kérdése, de - tudomásom szerint még nem került sor ennek a helyi erőforrásokat mozgósító szervezeti formának a meghonosítására. Rövid,
elsősorban a gyakorlati kérdésekre irányuló tájékoztató
anyagunkban egy magyarországi alapítvány létrehozásához gyűjtöttünk muníciót, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az összegyűjtött tapasztalatok alapján létrehozzunk egy egri, a helyi közösség épülését elősegítő
alapítványt.

 jól tájékozott a közösség helyzetét, ügyeit, problémáit és a problémák lehetséges megoldásait illetően. Ezt a folyamatos szükségletfelméréseknek, a
kuratóriumában (és testületeiben, ha vannak) ülő
különböző emberek sokrétű tudásának, tapasztalatainak és véleményének, valamint a közösség különböző intézményeivel fenntartott kapcsolatainak köszönheti.
 független szervezet, azaz semmilyen más szervezetnek (önkormányzat, vállalat stb.) vagy egyénnek
nincs rá meghatározó befolyása.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség szervezésében, és a
proHáló Országos Hálózat támogatásával az Egri Civil
Kerekasztal négy képviselője látogathatott el 2007. november 16.-17.-én a Besztercebányai Egészséges Város
Közösségi Alapítványhoz egy-két napos találkozóra.

 tevékenysége három fő területet ölel fel: adománygyűjtés, adományosztás és a közösségépítés.
Az adománygyűjtésen keresztül a közösségi alapítvány
olyan szolgáltatást nyújt a területén élő (működő) különböző adományozóknak (önkormányzatok, vállalatok,
egyének), hogy az adományozók elképzelései a lehető
legteljesebb mértékben valósuljanak meg, az adományosztás a lehető legmagasabb szakmai színvonalon történjen és az adományok a közösség lehető legnagyobb
hasznát szolgálják.

A találkozó, látóút célja az egriek részéről a Besztercebányán működő közösségi alapítvány alapos megismerése, a működés tapasztalatainak átvétele volt.
Az Életfa Környezetvédő Szövetség és az Egri Civil Kerekasztal a KÖRE és KÖRTE országos programok nemzetközi konferenciáinak tapasztalatai alapján jutott el
már évekkel ezelőtt a közösségi alapítványok magyarországi elterjesztésének gondolatáig. Kísérleti jelleggel
kíván működtetni egy közösségi alapítványt Egerben elsőként az országban - és ennek tapasztalatait szeretné
széles körben elterjeszteni, valamint jó példát prezentálni.

A közösségi alapítvány nem csak adományokra és működésére gyűjt adományt, hanem alaptőkéjére is, hogy
biztosítsa a közösségi programok támogatását a jövőben is. Kelet-Európában jellemző, hogy a közösségi
alapítványok fontos szerepet játszanak az adott közösségen kívüli (elsősorban nemzetközi, központi kormányzati és országos alapítványi) források megszerzésében
és a közösség javára fordításában.

A proHáló Országos Hálózatnak köszönjük a tanulmányúthoz nyújtott támogatást, a besztercebányai kollégáknak, pedig az őszinte, segítőkész hozzáállást.

Az adományosztó programok az adott közösség igényeihez igazodnak, és ezért nagyon széles spektrumot ölelhetnek fel. Kelet-Európában a legjellemzőbbek a kulturális, oktatási, egészségügyi, ifjúsági, hagyományőrző,
környezetvédelmi, közösségfejlesztő és civil szektort
fejlesztő programok. Ennek megfelelően a támogatottak skálája is nagyon széles: a civil szervezeteken túl
támogatnak egyéneket, be nem jegyzett kisközösségeket és egyéb nem profit orientált intézményeket (pl.
óvodákat, iskolákat, múzeumokat stb.)

Ismérvek
Scsaurszki Tamás a közösségi alapítványokról írt tájékoztató és gondolkodtató írásában megfogalmazza, a
közösségi alapítványok ismérveit, amelyek a következők:
 olyan bejegyzett nonprofit szervezet, amely egy
meghatározott földrajzi helyen (kerület, város, kistérség, megye stb.) lakók egész közösségét szolgálja.
Ezért a legtöbb közösségi alapítvány küldetése úgy
fogalmaz, hogy az adott közösség életminőségét
kívánja javítani.

Széles körű tevékenysége és kapcsolatai lehetővé teszik, hogy a közösségi alapítvány felhívja a figyelmet a
közösség fontos ügyeire, megoldandó problémáira,
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összehozza az érintett vagy a megoldásban érdekelt
feleket, facilitálja a közös gondolkodást és saját eszközeivel és erőforrásaival részt vegyen az adott ügy megoldásában.

önkénteseket toboroztak. Kialakították a kapcsolataikat
a médiával, felmérést végeztek, díjat alapítottak. Felvették a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és fontos

Átlátható és elszámoltatható
módon, az adott ország törvényeinek megfelelően működik.
Különösen fontos, hogy a törvényi kötelezettségeken túl mindent megtegyen, hogy a közösség előtt elszámoltatható legyen.
A közösségi alapítvány a társadalmi tőke erősítésével járul hozzá a helyi közösség fejlődéséhez.
A társadalmi tőke „azon szabályok, normák, kötelezettségek,
kölcsönösségek és bizalom készlete, amelyek társadalmi viszonyokba/struktúrákba és a társadalom
intézményrendszerébe
ágyazódva lehetővé teszik a társadalom tagjai számára egyéni és
közösségi céljaik elérését.”

helyi intézményekkel (Közegészségügyi Hivatal, Városrendezési Iroda, stb.)
Kezdeti stratégiájuknak központi elemét képezte a sok
kicsi helyi program és új vezetők támogatása. Aktivitásra bátorítottak és megmutatták az embereknek, hogy
saját problémáik megoldásához minden joguk és képességük megvan.

Egy tapasztalatcsere tanulságai
A 2007. november 16.-17.-én Besztercebányán sorra
kerülő tapasztalatcserén közvetlen információkat szereztünk a Besztercebányai Egészséges Város Közösségi
Alapítvány (továbbiakban Közösségi Alapítvány) tevékenységéről, amely elsőként jött létre Közép- és KeletEurópában.

Ilyen kicsi program volt például egy játszótér története,
amely a helyben élő emberek bevonásáról szólt, arról
hogy hogyan sikerült aktivizálni a lakosokat egy közérdekű cél megvalósítására.

A Közösségi Alapítvány képviseletében Beata Hirt és
Lívia Haringová fogadta delegációnkat, akik készségesen
osztották meg tapasztalataikat szervezetük alakításáról,
működéséről és tevékenységéről.

A program során az alábbi problémák kerültek felszínre:
 „a közösség” nem létezik – arctalan városrészek;
 passzivitás – hivatalos intézményeknek kell a gondjainkat megoldani;

Amerikai modell és tapasztalatok alapján fogtak hozzá a
Közösségi Alapítvány kialakításához, és törekedtek a
helyi viszonyoknak, kultúrának és hagyományoknak
megfelelő kialakításra.

 az emberek nincsenek egymással kapcsolatban,
 a szomszédok nem ismerik egymást;
 bizalomhiány;

Átalakulás

 félelem, hogy “mások”, azaz aktívak leszünk;

Egy már működő alapítványt alakítottak át, amely elsősorban programok megvalósításával és szervezésével
foglalkozott.

 nem volt hagyománya civil szervezeteknek, alapítványoknak.
Az első lépés a közös cél megvalósítása érdekében történő kapcsolatépítés, az összefogása kialakítása volt. Az
aktív emberek támogatása, a passzivitás feloldása és a
cselekvés elősegítése volt a legfontosabb feladat. Rá
kellett ébreszteni a helyben élő embereket, az összefogásban rejlő lehetőségekre és arra, hogy ne mástól várják a megoldást.

Központi szerepet kapott a szervezetépítés és a kuratórium kialakítása. A kuratórium összeállításánál a szakmai szempontok voltak a meghatározóak, olyan tagokat
választottak ki, akik képesek „ajtót nyitni” a támogatók
felé. A kuratóriumi tagok nem kapnak tiszteletdíjat.
Találkozókat és beszélgetéseket szerveztek városuk
különböző részein, meglátogatták a középiskolákat,
15

Közösségi alapítványok

2010. november-december

Közösségi összefogás és helyi erőforrások (folytatás a 13. oldalról)
lémát, hogy közérdekű felajánlását kinek adja. A Közösségi Alapítvány biztosítja, hogy az adományt az adományozó szándékai és érdekei szerint használnák fel.

A játszótér példája alapján egyértelműen megfogalmazható, hogy a Közösségi Alapítvány nem a saját programjait hajtja végre, hanem az aktív emberek ötleteinek
megvalósítását támogatja.

2./ Megkettőződő források
Egy adománynak sokkal nagyobb a hatékonysága, ha
más ugyanolyan szándékkal adott adományokkal társítható. Az adományozó adókedvezményben részesül.

A Közösségi Alapítvány nonprofit szervezet - alapítványként van bejegyezve – és egy meghatározott földrajzi
közösséget szolgál (város, kistérség stb.). A Besztercebányai Egészséges Város Közösségi Alapítvány tevékenysége három városra, 200 000 emberre terjed ki. Az
alapítók közé 1994-ben Besztercebánya, 1998-ban Zólyom, 2002-ben Szliács városa is betársult.

3./ Átláthatóság
A Közösségi Alapítvány jövedelmét és költségeit nyilvánosságra hozza éves beszámolójában. Tevékenysége
független könyvvizsgáló által ellenőrzött.
4./ Fenntarthatóság
A Közösségi Alapítvány által létrehozott különböző alapok, hosszútávon is elősegítik a közérdekű célok megvalósulását. A befektetések olyan projektek finanszírozását szolgálják, amely összhangban vannak az alapokat
létrehozók szándékaival.

Küldetés
A Közösségi Alapítvány küldetése, hogy működési területén megerősítse a társadalmi tőkét, javítsa az életminőséget Besztercebánya, Zólyom és Szliács térségében
(200 000 ember). Fejlessze jótékonysági céllal folytatott
adományozási tevékenységet.

5./ Rugalmasság
A Közösségi Alapítvány a közösség szükségleteire reagál
és vissza is hat azokra. A pályázói igények, javaslatok a
helyi problémákra irányítják a figyelmét, amelyeken
keresztül sokrétű információhoz jut.

A kuratórium olyan emberekből áll, akik az egész közösséget reprezentálják. A kurátorok eltérő társadalmi és
szociális hátterű, életkorú, és nemű emberek. Közmegbecsülést élveznek, gazdagok, vagy kapcsolataik vannak
helyi tehetős emberekkel. Függetlenek, nem állnak egy
politikai párt, vállalat vagy egyéb csoport befolyása
alatt. A kuratórium munkáját szakértőkből álló bizottságok segítik.

6./ Megbízhatóság
A Közösségi Alapítvány hiteles, stabil szervezet, felkészült menedzsmenttel. Elismert, széleskörű országos és
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Tevékenysége
hosszabb távon is fenntartható.

Pénzügyi területen a Közösségi Alapítvány széleskörű
támogatói bázist épített ki több különböző forrásból magánszemélyektől és vállalatoktól - és különböző
nagyságú adományokat gyűjtött.

Kulcskérdések

A szervezet nem függ egyetlen nagy pénzügyi forrástól
sem. Fejleszt, alaptőkét épít, befektetései vannak,
amelynek éves hozama van. Egyéb vagyonnal is rendelkezik, például ingatlan, stb. A Közösségi Alapítványnál
különböző alapokat lehet nyitni, amely célzottan szolgálja egy-egy kiemelt közérdekű cél megvalósítását.
Létrehozták az adományozók klubját is.

A Besztercebányai Egészséges Város Közösségi Alapítvány tevékenységének szervezésénél a következő kulcskérdésekre folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek:
Mit kezdeményeznek az emberek, mit akar a helyi lakosság?
 Milyen adománygyűjtési programot indítsanak?
 Hogyan fejlesszék az alaptőkét?
Az adományosztó program keretében a közösségi alapítvány számos területen oszt támogatásokat, ilyen
például az ifjúsági, környezetvédelemi és vidékfejlesztési.

Adományozói előnyök
A Besztercebányai Egészséges Város Közösségi Alapítvány a következőkben fogalmazta meg az adományozói
előnyöket:
1./ Egyszerűség

A támogatásoknál a következő prioritásokat fogalmazták meg:

Az adomány a helyi közösség különféle szükségleteinek
kielégítését szolgálja a támogatott civil szervezetek tevékenysége által. Az adományozónak nem jelent prob-

 A projekt járuljon hozzá az élet és környezet minőségének a javulásához;

16

Civil Hírlevél

2010. november-december

 A projekt polgári együttműködésre és önkéntességre épüljön;

ványhoz, olyan szervezetek, ahol a kuratórium tagjai
dolgoznak, vagy velük szerződéses kapcsolatban állnak;

 A pályázó képes legyen a projekt sikeres megvalósítására.

A tanácsadói bizottságok tagjaira is vonatkozik a fenti
szabály, de csak azoknál a programoknál, ahol tanácsadói tevékenységüket fejtik ki;

Támogatottak körével kapcsolatosan a következőket
fogalmazták meg:

A kuratórium, a tanácsadói bizottságok tagjai, a Közösségi Alapítvány alkalmazottai nem kaphatnak semmilyen jövedelmet a megítélt támogatásokból, és nem
állhatnak rokoni vagy érdekkapcsolatban a támogatottakkal. Ha összeférhetetlenség merül fel, arról kötelesek tájékoztatást adni. Az érintettség megállapítása
után nem vesznek részt - az adott támogatással kapcsolatos - döntéshozatalban.

 Olyan bejegyzett civil szervezetek és alapítványok,
akik az alapítvány működési területén fejtik ki tevékenységüket;
 Informális polgári kezdeményezések (minimum három személy).
A támogatási feltételeket meghatározzák, és különös
figyelmet fordítanak a következőkre:

A Közösségi Alapítvány lehetőségeit bővíti, ha a jogi
szabályozás kedvező irányba változik, és az új törvények
hatása az aktív, tenni akaró emberek kezdeményezéseinek megvalósításához - pozitív fejlődési körülményeket
teremt. A helyi adományozási kultúra kialakulása, a jó
példák, modellek, és a növekvő vagyonok, és az Európai
Uniós Alapok kedvező fejlődési környezetet biztosíthatnak. Fontos szerepet kaphatnak az országos, a közép- és
kelet-európai együttműködések és hálózatok.

 A pályázatokat meghatározott formában és a kért
mellékletekkel együtt kell beterjeszteni;
 Részt kell venni az alapítvány által szervezett, a pályázattal kapcsolatos tanácskozáson;
 A pályázatok beadási határideje és az egy pályázó
által kérhető összeg meghatározott;
 Előnyben részesülhet. aki a kérelme megvalósításánál ötven százalék egyéb forrást tud igazolni;

A Közösségi Alapítvány tevékenységét kedvezőtlenül
érinti a nyugati adományozók távozása, a hátrányos
helyzetet teremtő jogi szabályozás, az adományozási
kultúra és a szakmai tapasztalatok hiánya, valamint az
összefogást gyengítő, értelmetlen versengés.

 Aki az előző támogatással nem számolt el, nem kaphat újabb támogatást;
 A kuratórium döntése ellen a pályázó részéről jogorvoslati igény benyújtásának nincs helye.

A Közösségi Alapítvány különleges lehetőségekkel rendelkezik, mert összekovácsolja a közösséget, elősegíti
pozitív változásokat, támogatja az egymásközti kommunikációt, kapcsolatépítést, önkéntességet, lehetőséget
biztosít a helyben dolgozó aktív embereknek és vezetőknek, összekapcsolja a helyi forrásokat a helyi szükségletekkel. Magában rejti annak lehetőségét, hogy
hosszabbtávon is fenntartható szervezet legyen.

A jóváhagyás után:
 a kedvezményezettel támogatási szerződést kötnek;
 a kedvezményezettől, a projekt megvalósulásáról egy meghatározott idő eltelte után - részbeszámolót
kérnek;
 a projekt megvalósítása után zárójelentést, pénzügyi
beszámolót és fotódokumentációt kell beadni.
Az Alapítvány nem támogat:

Következtetéseink

 Politikai pártokat, egyéneket és üzletembereket;

 Vallási intézmények tevékenységét.

A közösségi alapítvány helyi fejlesztési lehetőséget jelent, mert összegyűjti a közösség erőforrásait, és hatékonyan oszthatja szét. Mindezt azért, mert mindegyik
közösségben vannak olyan fejlesztési problémák és igények, amelyek megoldhatóak helyi erőforrásból, az önkormányzatnak azonban korlátozott kapacitása és forrásai vannak ezek megoldására.

Összeférhetetlenségi szabályok

Fő szerepek

A Közösségi Alapítvány összeférhetetlenségi szabályokat is alkotott, amelyek a következők:

A közösségi alapítvány fő szerepei lehetnek:

 Befektetési költségeket;
 Tanulmányi utakat és ösztöndíjakat;
 A projektekhez nem kapcsolódó bérköltségeket;

 a forrásteremtés a közösségből (magán- és jogi személyektől);

Nem folyamodhatnak támogatásért a Közösségi Alapít-
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 a forrásokat a közösségi szükségletek kielégítését
célzó pályázatok, ösztöndíjak formájában osztja szét;

Az önkormányzat számára előnyöket jelenthet, hogy
egy hasonló küldetésű, de a közösségi igényekre rugalmasabban választ adó szerveződéssel működik együtt,
átadhatja a helyi szükségletek kielégítésének és a közösségi ügyek felelősségének egy részét. A közösség
más erőforrásai is bevonódhatnak, növelve a lakosság
civil beállítódását.

 tanácsadás a támogatók számára, hogy támogassák
a közösség projektjeit;
 hosszú távon egy tartalékalap (aranytartalék) kialakítása, mely állandó jövedelemforrás lehet.
A közösségi alapítvány helyi támogató, erőforrásokat
mozgat, kapcsolatok közvetítője, katalizátor és az adakozó magatartás szorgalmazója.

Civil szervezetek előnyei
A civil szervezetek közösségi szükségleteket határozhatnak meg, megközelítési irányvonalakat és projekteket
javasolhatnak, résztámogatást nyújthatnak, átfogó projekteket valósíthatnak meg, értékelhetik ezek hatását
és informálhatnak is erről.

Vállalkozói szféra előnyei
A vállalkozói szféra kiválaszthatja azokat a helyi közösségi szükségleteket, és ezáltal projekteket, amelyeket
támogatni kíván. Anyagi vagy termékbeli támogatást
nyújthat, hozzájárulhat a közösségi alapítvány anyagi
erőforrásának a befektetéséhez és gyarapításához.
Szaktanácsadással elősegítheti a közösségi alapítvány
marketing- és reklámtevékenységét.

A civil szervezetek számára előnyt jelenthet, hogy a
nagy, szakmai civil szervezetek helyi szinten befolyásolhatják a szektor életét, javítani lehet a civil szervezetek
átláthatóságát és arculatát. A kisebb civil szervezetek a
közösségből származó, rugalmas támogatási lehetőséghez férhetnek hozzá.

A támogatás a vállalkozói szféra számára előnyöket
nyújthat, mert erőforrásaik oda kerülnek, ahová ők kívánják, kevésbé zavarják adományozási kérvényekkel
őket. A kedvezményezettekkel való kapcsolattartást egy
olyan szervezet veszi át, amelyben megbízhatnak. Biztosítva vannak, hogy erőforrásaik valóban változást eredményeznek, és adományozásuk által széleskörű elismerésnek örvendhetnek.

Lakosság előnyei
A lakosokkal való közvetlen kapcsolattartás lehetővé
teheti, hogy a polgárok közösségi szükségleteket határozzanak meg, ezek megoldására javaslatot tegyenek,
projekteket javasoljanak, anyagi és más természetű
támogatást nyújtsanak, és informálódjanak a projektek
hatásáról. A lakosok számára a közösségi alapítvány
helyi fejlesztési lehetőséget jelent és olyan mechanizmushoz van hozzáférést, amely közvetlenül járulhat
hozzá az egyes szükségleteik megoldásához.

Helyi önkormányzat előnyei
A helyi önkormányzat beazonosítja azokat a közösségi
szükségleteket, amelyekre nincs költségvetési kerete, a
helyi fejlesztési stratégiához mérten befolyásolhatja a
Közösségi Alapítvány stratégiáját, résztámogatást ajánlhat fel, hozzájárulhat a Közösségi Alapítvány anyagi
erőforrásának a befektetéséhez és gyarapításához.

Bárdos Ferenc
Életfa Környezetvédő Szövetség ügyvezetője
Életminőségért Alapítvány kuratóriumának tagja

Források:
Beata Hirt: Mi a közösségi alapítvány?
Besztercebánya, 2006.
Scsaurszki Tamás: Közösségi Alapítványok.
Budapest, 2006.
Anca Gaidos: Közösségi Alapítvány – helyi
fejlesztési lehetőség? Kolozsvár, 2006.
Pawel Lukasiak: Közösségi alapítványok fejlődése Lengyelországban. Varsó, 2006.
Nnarayan, D. – Pritchett, L. 1997: Cents and Sociability: Household Incomeand Social Capital in Rural Tanzania. Washington, D. C.: World Bank, Social Development and Development Research Group, Poverty and Human Resources.
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Közösségi alapítvány program Egerben - 1. helyzetelemzés
Az Életminőségért Alapítvány Eger városban bejegyzett
kiemelten közhasznú alapítvány, 1996 óta tevékenykedik, elsősorban a megújuló energiaforrások és környezetvédelem területén. Az Alapítvány kuratóriumát a
Heves Megyei Közgyűlés és az Életfa Környezetvédő
Szövetség küldöttei alkotják.

tevékenységből származó bevételekkel. Bevételi forrást
leginkább az adózók egy százalékos hozzájárulása adja
(a szervezetek 70%-ának van bevétele az 1%-ból). A
szervezetek a támogatások közül leginkább a kormányzati-önkormányzati, illetve a céges szektor támogatásával számolhatnak.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség megalakulása óta
folyamatosan erősödő mértékben vállal szerepet a magyarországi nonprofit szektor általános fejlesztésében,
megerősítésében. Az Életfa Környezetvédő Szövetség az
országos KÖRE és KÖRTE civil társadalomfejlesztő programok nemzetközi konferenciáinak tapasztalatait összegezve jutott el a magyarországi közösségi alapítványok
elterjesztésének gondolatáig. Ilyen, a szektort helyileg
támogató, a helyi támogatásokat összefogó alapítványok létrehozására eddig nem került sor az országban.

Tudatos marketing-tevékenységet kevés szervezet végez. Az 1%-os kampányban a szervezetek fele végez
marketing és reklámtevékenységet a kampányidőszakban. Marketing és reklámtevékenységet leginkább a
közalapítványok (62%) és az alapítványok (61%) végeznek. A szövetségek egyáltalán nem végeznek kampányt,
leginkább financiális problémák miatt (57%), illetve
azért, mert nem találják befolyásolónak az adózókra
(36%). A modern média-eszközök használata (pl. internet) minimális, helyette a hagyományos nyomtatott
sajtó és a televízió a leginkább használt.

A helyi vállalkozások nonprofit szektort érintő támogatása ad-hoc jellegű, a szervezetek és cégek támogatási
stratégiája kezdetleges, kidolgozatlan.

Fentiek alapján előrejósolhatóan növekszik, és jelenleg
is nagy az igény a közösségi alapítványok működésére
helyi, megyei és regionális szinteken is. A közösségi alapítványoknak fontos szerepet kell vállalnia a támogatási
kultúra fejlesztésében, megtisztításában, vagyis a helyben központi támogató szerepköre mellett jelentős
társadalomfejlesztési missziót kell végeznie.

A kormányzati civil stratégia szerint a magyar civil szektor az állam és az önkormányzatok által alulfinanszírozott, illetve a költségvetési források eloszlása egyenetlen. Azonban hiába nőne meg az állami támogatás, ha
az elosztó rendszer megbízhatatlansága, vagy a támogatásra pályázók felkészületlensége miatt a támogatás
nem hatékony és eredménytelen. A kormányzati szektor országos támogatási rendszerei nem mondhatók
stabilnak. Az 1+1%-os támogatási rendszert, de a Nemzeti Civil Alapprogramot is folyamatos politikai támadások érik, a támogatások és pályázatok megjelenése erősen függ a választási év közelségétől, miközben a támogatások nagy része címzetten, vagy nem teljesen
„felelős módon” kerül az érintett szervezetekhez. Sok
nagy cég direkt politikai utasításra "szponzorál", az sem
ismeretlen, hogy a szponzori pénz bizonyos százaléka
privát zsebekbe vándorol.

Az adakozási kultúra javulásához információ és bizalom
kell, médiafelületekre, hitelességre és folyamatos kommunikációra van szükség. Fontos a szakmai muníció és
sok esetben kívánatos a társadalmi kampányokban az
ismert személyiségek jelenléte, a médiumok támogatása. A társadalmi párbeszédre való hajlandóságunk, adakozási szokásaink, adományozási kultúránk most van
kialakulóban. Mindenki - egyén, cég, kormányzat - segíthet a maga módján, lehetőségeihez mérten bekapcsolódhat a civil társadalom építésébe, megerősödésébe. Ehhez természetesen meg kell ismernie a szervezeteket, meg kell győződnie arról, hogy a támogatás a
választott intézményen keresztül célba ér, azaz a rászorultakhoz kerül. Az adományozás alapja a bizalom.

Ma már az is körvonalazódik, hogy uniós támogatási
rendszerekből a civil szervezetek (a valódi, politikailag
nem érintett szervezetek) ugyanúgy kiszorulhatnak,
ahogy az Unió más országaiban is. Nehéz megjósolni a
szektor támogatottságának trendjeit, mivel a gazdasági
és adózási környezet is folyamatos változásban van. A
rendszerváltás óta megfigyelhető az adókedvezmények,
adható támogatások rendszerének folyamatos beszűkülése, ugyanakkor folyamatosan működik a Nemzeti Civil
Alapprogram, mely 6-8 mrd. forintot oszt szét évente a
szektorban. Vagyis a politika folyamatosan csökkenti a
gazdasági és nonprofit szektor közötti közvetlen támogatási kapcsolatok lehetőségét, miközben igyekszik saját súlyát növelni a támogatásban.

Megállapítható, hogy a közeli jövőben a szektor támogatottsága nem növekszik jelentősen. A kormányzati
szektor támogatása több megjósolhatatlan politikai
folyamat eredője. A gazdasági szféra támogatási kedve
hullámzó, erős csökkenési vagy növekedési trend nem
mutatható ki, viszont e területen akár jelentős javulás
is elérhető. A szponzoráció kultúrája, politikai semlegessége csak lassan fejlődik majd, mivel elválaszthatatlan
része a demokrácia (társadalom) fejlődésének, és e folyamatokat csak minimális mértékben lehet gyorsítani.
(folytatjuk)
Csathó Tibor

A civil szervezetek kevesebb, mint fele rendelkezik saját
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Civil kurázsi
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése
TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031
A projekt rövid tartalmi felvázolása, a megvalósulás
folyamatának bemutatása (alkalmazott eszközök,
módszerek)

komplex támogatása valósult meg és több mint 300
szervezet vehette igénybe a szervezetfejlesztési szolgáltatásokat, képzéseket. A projekt időtartama: 2009. április 01. – 2010. szeptember 30. volt.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031 projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával a Kárpátok Alapítvány - Magyarország, az Életfa Környezetvédő Szövetség és az INNTEK
Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésében valósult meg. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft. volt.

Az alábbi komplexen igénybe vehető szervezetfejlesztési szolgáltatást nyújtottuk a projektben részt vevő szervezetek számára:
 250 órás ingyenes, komplex, egyedi szervezetfejlesztési szolgáltatás -2009. május végétől 2010. szeptember 15-ig
 3 akkreditált képzésen való ingyenes részvétel projekt-ciklus menedzsment, forrásteremtés és kommunikáció témákban 2010. augusztus 23 - 2010. szeptember 23-ig

Heves megyét az Észak-magyarországi régió legfejlettebb megyéjeként emlegetik, de országos viszonylatban
hátrányos helyzetűnek tekinthető. Civil szervezeteinek
eloszlásában a megyeszékhely és a városok dominanciája figyelhető meg. Az egyik legjelentősebb hazai pályázati lehetőség, az NCA források megszerzésében a megye nem tartozik a sikeresek közé: 2006-ban kevesebb,
mint 300 szervezet nyújtott be nyertes pályázatot,
mellyel 173 millió Ft NCA támogatást szerzett. Az első,
2004-2006-os időszakra terjedő Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT) adatai alapján a Heves megyei civil szervezetek az NFT-s források lehívásában sem sikeresek. A pályázati program előzetes felmérései alapján a megyei
civil szervezetek humán fejlesztése során hangsúlyt kell
fektetni a szervezetfejlesztési, projektmenedzsment
valamint a pénzügyi és számviteli ismeretek bővítésére.
A civil szervezetek fejlődése érdekében, a meghatározó
szakmai kompetenciák területén számottevő fejlődést
csak hosszabb időtartamú, szélesebb ismereteket átadó, speciálisan a civil szektor igényeihez kidolgozott
képzésekkel, tréningekkel és szervezetfejlesztési tevékenységgel lehet elérni.

 ingyenes személyes szakértői támogatás és tanácsadás: pénzügyi, jogi, pályázatírási és projektmenedzsment témákban – havonta
 műhelymunkák, fórumok, szakmai rendezvények.
2009. április 18-án, Füzesabonyban a nyitó rendezvényen csaknem 100 fő vett részt. Nagy sajtónyilvánosságot kapott a projekt, több alkalommal megjelent a helyi
médiában. Április hónapban további 8 helyen (Egerben
2 helyszínen valamint Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban, Bélapátfalván, Recsken, Hevesen) információs rendezvények alkalmával bemutatásra került a projekt a civil szervezetek képviselőinek. A minden partner
honlapján 2009. április 3-án közzé tett pályázati felhívásra 39 pályázat érkezett május 19-ig. A 2009. május
22-én tartott bíráló bizottsági ülés döntése alapján az
alábbi 30 szervezet került kiválasztásra:
Terra Mater Környezetvédő Közhasznú Egyesület, Pétervásárai Ifjúsági Egyesület, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, Baba-Mama Szabadidő és Életmód
Alapítvány, Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány, Együtt Demjénért Alapítvány, Kis Bocs BabaMama Közhasznú Egyesület, Sirok Idegenforgalmi és
Turisztikai Egyesület, Magyar Rendőrmúzeum Baráti

A projekt célja volt a résztvevő civil szervezetek szakmai
kompetenciáinak, forráslehívó képességeinek és szervezeti hatékonyságának növelése, együttműködésen alapuló szervezetfejlesztéssel és speciálisan a helyi civil
szektor igényeihez kidolgozott képzésekkel, tréningekkel. A projekt eredményeként a megyében 29 szervezet
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Köre Kulturális Egyesület, Aranykapu Alapítvány, Pannónia Singers Kulturális Alapítvány, A Jövőnkért Alapítvány, Hársfavirág Alapítvány, Gyermekmosolyért Alapítvány, Mozgáskorlátozottak Heves város és Vonzáskörzetének Egyesülete, Életminőségért Környezetvédelmi
Alapítvány, Nő az erő Közhasznú Egyesület, Heves Megyei Szervátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete, Eger város Védőnői a Családokért Alapítvány, Egri
Szív Egyesület, Pöttömke Alapítvány, Demjéni Turisztikai Természetvédelmi és Borbarát Egyesület, Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége, Mátra Élővilágának Megismerésért Egyesület, Egri Barátnők a
Jövőért Egyesület, Művelt Ifjúságért Alapítvány, Heves
Megyei Népművelők Egyesülete, Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete, Heves Megyei
Életreform Népfőiskola 2009. júliusig, Cukorbetegek
Egri Egyesülete 2009. augusztustól, tartalékként a Mátra Nyugdíjas Egyesület és a Testvérvárosi Kapcsolatokért Egyesület

Magyarország szervezetet a felnőttképzést folytató
intézmények közé, és nyilvántartásba vette képzéseket
is. Sor került a képzési programok akkreditálására is
2010 májusában. A képzések a képző intézmény kiválasztása és az akkreditáció megszerzése után valósultak
meg a KIT Kft. Lebonyolításában kétszer 15 fős csoportokban. E-learning formájában is elérhetőek a tananyagok az oktatas.eck.hu oldalon, regisztráció után.
A szervezetfejlesztésben részt vevő civil szervezetek
részére - a szervezetfejlesztési szakértők és a projektben közreműködő konzorciumi partnerek részvételével
szakmai megbeszélésekre (műhelymunkák) is sor került,
összesen hét alkalommal (2009. október 13-án, 2010.
január 14.-én, 2010. február 17.-én, 2010. március 24én, 2010. április 29.-én, 2010. május 26.-án, 2010.
szeptember 30.-án. A délutáni órákban megtartott szakmai eszmecseréken a következő témák feldolgozására
került sor: a projekt eredményei, tapasztalatai, a szervezetfejlesztés szervezeti diagnózis szakasza, a személyes pénzügyi, pcm és jogi tanácsadás tapasztalatai, „jó
gyakorlatok”- sikeres szervezetek prezentációja, projekt
rövid összefoglalása, jövőbeni tervek ismertetése, a
projektben résztvevő 29 civil szervezet szervezetfejlesztési diagnózisa alapján készülő fejlesztési tervek bemutatása, társadalmi felelősségvállalás jelentősége, NCA
2010. évi működési és Mobilitás pályázat bemutatása, a
projekt jövőbeni tevékenységei, képzések, egyéb rendezvények várható ütemezése, stratégiai tervezés jelentősége, módszerei, hallgatók foglalkoztatásának tapasztalatai a Hotel Estella gyakorlatában, a szektorok közötti
együttműködés lehetőségei, önkéntesség fejlesztése
Heves megyében, önkéntesek foglalkoztatása – ÖTLET
program bemutatása, tapasztalatok, jó gyakorlatok
megosztása a projekttevékenység során a 29 fejlesztésben résztvevő szervezet szemszögéből, pénzforgalmi
terv készítése, civil szervezetek jogszerű működéséhez
szükséges dokumentumok az ügyészségi vizsgálatok
tükrében, civil szervezetek napi működésében használatos dokumentumok, hálózati együttműködés jelentősége, tájékoztató a projekt keretében megvalósuló képzésekről, tapasztalatokról, jó gyakorlatok megosztása a
projekttevékenység során a 29 fejlesztésben résztvevő
szervezet szemszögéből (tapasztalatcsere, jó gyakorlatok, javaslatok, elvárások).

A 2009. május 28-án a célcsoport részvételével tartott
megbeszélésén csaknem 60 fő vett részt a 30 Heves
megyei civil szervezet részéről, ahol a 10 szervezetfejlesztési szakértő is bemutatkozott. A projektmenedzser
bemutatta a projektet, a szakmai vezető a szervezetfejlesztés folyamatát vázolta, a projektvezető szervezet
képviselője a technikai megvalósítást és a projekt konkrét tevékenységeit ismertette. A megbeszélés kérdésekkel-válaszokkal zárult. A projekt megvalósításában 10
szervezetfejlesztési szakértő működött közre.
A szervezeti diagnóziskészítés szakasza 2009. szeptember 15-én lezárult. A programba bevont 30 szervezetből
29 folytatta a részvételt a projektben. A fejlesztési szakasz, 2009. szeptember 16-tól kezdődött és a szervezetek fejlesztési terve január 15-ig elkészült. A fejlesztési
tervek megvalósítására 2010. január 16-tól 2010. június
15.-ig került sor. A nyomon követési szakasz
(eredmények mérése, értékelése, utólagos beavatkozások) a projekt befejező időpontjáig tartott, illetve a
szervezeteknél a megkezdett folyamatnak megfelelően
alakult.
A projekt ciklus menedzsment (pcm), forrásteremtés és
kommunikációs tananyag fejlesztése 2009 júliusában
kezdődött el. Az Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2009. december 04.-én 01131-2009
nyilvántartási számmal felvette a Kárpátok Alapítvány -
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ra is volt lehetőség pcm, pénzügy és jogi témákban.
Tanácsadóként a következő szakemberek kerültek kiválasztásra: pénzügyi tanácsadó: Szabó Orsolya, projekt
menedzsment tanácsadó: Csernyiné Tóth Éva, jogi tanácsadó: Dr. Tóth Rudolf. Az online tanácsadás a
szervezetfejlesztes.eck.hu fórum felületén vagy e-mailen keresztül zajlott. Az ingyenes, személyes tanácsadás
változó helyszíneken pénzügyi, jogi és pcm témákban
került megrendezésre 18 hónapon keresztül.

mint 500 ember és közel 20 vállalat, vállalkozás részvételével zajlott.
Gyengeségek, negatívumok
A munkaszerződések elkészítése során hibásan állapítottuk meg a projektben résztvevő szakmai vezető és
projekt menedzser munkaidejét, amely kijavítására a
hiba feltárása után sort került. A projektben kifejlesztett tananyagok akkreditációja elhúzódott, ami a képzések lebonyolítását időben nagyon eltolta az előzetesen
tervezetthez képest (május helyett szeptemberben tudtuk megvalósítani)

A projekt keretében három „Civil és lakossági fórum”
megrendezésére is sor került, 2010. április 9-én, 2010.
május 08-án és 2010. szeptember 9-én. A következő
témák feldolgozására került sor. „Heves Megyei civil
szervezetek komplex szervezetfejlesztése” című TÁMOP
5.5.3-08/02-2008-0031-es
projekt
ismertetése,tapasztalatok, jó gyakorlatok, konzorcium, résztvevők bemutatása, „Civil szervezetfejlesztés Nógrád megyében” című TÁMOP 5.5.3-08/02-2008-0022-es projekt ismertetése, tapasztalatok, jó gyakorlatok, konzorcium, résztvevők bemutatása, az Adó 1% mint a civil
forrásteremtés és a magánszemélyek adományozási
lehetősége, civil szervezetek bemutatkozása, tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása Mátra Honvéd Kaszinó
Kulturális Egyesület és a projektben részvevő, partner
civil szervezetek között, non-profit szervezetek gazdálkodása, a társadalmi felelősségvállalás fontossága, a
projekt keretében megrendezésre kerülő CSR-nap előkészítése.

Mit „hasznosított” a szervezet a jövőre vonatkozóan a
programból? Folytatjátok-e, ha igen, hogyan?
A TÁMOP 5.5.3 pályázati programnak köszönhetően
komplex nonprofit szervezetfejlesztési folyamat indult
el Heves megye mind a hét kistérségében, amely tapasztalatai jelentősen hozzájárulnak a Heves megyei
civil hálózati együttműködés kialakulásához. A résztvevő szervezetek képessé váltak az (ÚMFT) pályázatokon
való hatékony részvételre. Társadalmi ismertségük,
forráslehívó képességeik, kapcsolatrendszerük és kommunikációs képességeik fejlődtek. A programban résztvevő szervezetek és szakértők együttműködése hosszútávon hozzájárulhat a kistérségekben működő szervezetek tevékenységének és együttműködésének továbbfejlesztéséhez. A kifejlesztett képzési programok a továbbiakban is (más forrásból) lebonyolításra kerülnek, elősegítve több Heves megyei civil szervezet forráslehívó
képességének javítását.

A záró konferencia több mint 120 résztvevője szakmai
előadások segítségével ismerhette meg a lezárult projekt eredményeit, tapasztalatait, a projektben résztvevő
civil szervezeteinek fejlődését mutató eredményeket,
valamint a képzések résztvevői ünnepélyes keretek között vehették át tanúsítványaikat. A projektről összefoglaló kiadvány jelent meg.

Szakemberek ajánlása, módszertani anyagok, szakirodalomra figyelem felhívása, esetleg portálra helyezése stb.
Társadalmi Felelősségvállalás Nap. A szervezetfejlesztés
során alkalmazott módszertani anyagok, civil képzési
programjaink.

Erősségek, sikerélmények

Bárdos Ferenc

A projekt keretében sikeresen lezajlott a Társadalmi
Felelősségvállalás Napja (Ipari vállalkozások és civilek
összefogása a társadalomért) 2010. szeptember 24-25én szervezett rendezvény is. A rendezvény során a társadalom aktív és felelősséget vállaló szereplői, ismerték
meg egymás ez irányú, értékteremtő tevékenységeit;
vették fel egymással a kapcsolatot a munkájuk, erőfeszítéseik hatékonyabbá tétele érdekében és keresték a
kapcsolódási pontokat az együttműködések tekintetében. A rendezvény 6 helyszínen, összességében több

Konzorciumi tagok:
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