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Hálózatok a nagyvilágban
Jelen felmérés a proHáló országos hálózat keretében készült, összegzi a hálózat külföldi kapcsolatait és ismereteit,
de minden magyarországi hálózat, vagy akár kapcsolatokat kereső-építő civil szervezet is találhat hasznosítható
információt benne.
deket), 1993-tól két éven át 5 városban támogatta Nonprofit szolgáltató központok felállítását és működését.
Fontos döntés volt hogy a hálózat zárt vagy nyitott legyen, a bővítés mellett döntöttek, minimális követelményeket dolgoztak ki 2 év alatt az újonnan belépőkkel
szemben, 5 új tagot vettek fel 1999-ig.

Nemzeti szintű szerveződések, hálózatok
Lengyelország:
FIP Önkéntes Központok (Önkéntesközvetítő szolgálat
és a képzési és promóciós programokat jelentette. 93ban alakult, megalkotta az önkéntesség definíciójának
alapjait, és beindította tevékenységet). Fontos szerepet
kaptak az önkéntes képzések.

Egyes SPLOT tagok által létrejött a regionális partnerek
hálózata, mely dinamikusan fejlődik.

CAL: 1997-ben BORIS kezdeményezésére jött létre, célja
lehető legjobb képzési rendszer kidolgozása, tanácsadói
rendszer felállítása, majd a képzést elvégzőknek folyamatos szakmai támogatást nyújtott. (pl. képzők képzése, helyi közösség aktivizálása a fő téma). A programban
résztvevők elsősorban önkormányzati intézmények, a
fenntartáshoz meg volt a pü-i támogatás.

Pénzügyi támogatás: a tagok rotációs alapon pályáztak
a hálózat működési költségeire és a közös projektek
finanszírozására. Ez a rendszer egyenlőséget és partnerséget teremtett a különböző hálózati tagok között.
Működési forma: nyitott
működési gyakorlat: Meghatározták az elvárásokat,
mely a hálózati tagság és a hálózati munka minden elemét szabályozta. Titkár koordinációért felelős, 2 testület: Hálózati Tanács és az elnökség, dönt a hálózatot
érintő fő kérdésekben. Folyamatosan próbálják csökkenteni a tudásbeli különbséget tagjaik között, emiatt
képzéseket, tanulmányutakat szerveznek. A hálózati
tagok kölcsönösen segítik egymást. Belső értékelési
bizottság alakult, felelős a monitorozásért. Információs
füzetet adnak ki hálózati hírekkel havonta, fórum a neten.

Közösségi Alapítványok www.filantropia.org.pl/
fundusze_lokalne.html
Állampolgári Tanácsadó Központok: Fejlesztésért felelős konzorciumot állítottak fel. A konzorciumi tagok
együttműködésének köszönhetően, ők biztosították a
hálózat fejlesztéséhez szükséges lendületet. (a konzorciumi partnerek vállalták a feladatokat pl. anyagok kidolgozását, támogatók felkutatását, pénzek megszerzését,
adminisztratív feladatok ellátását). Fontos lépés volt a
tanácsadói anyagok kidolgozása, képzések.

Nagy – Britannia:

Működés: tanács, vezető testület szabályozásért felelős,
koordinációs központ jött létre, évente 3-4 találkozó.

A Charity Know How (alapítva 1991-ben) Kelet- és Közép-Európa országainak és a Szovjetunió utódállamainak önkéntes szektoraival épít ki kapcsolatokat. Célja az
ezen országokban működő önkéntes szektorok újjászervezésének támogatása olyan pénzügyi támogatások
nyújtásával, amelyek Nagy-Britannia és a térség területei közti partnerkapcsolatok létrehozását ösztönzik.

SPLOT Hálózat www.splot.ngo.pl : Nonprofit Szolgáltató Központok
Lengyelországban szervezetek összefogását elősegítő
szerepet tölt be. Részvevők Nonprofit Szolgáltató Központok és más szektorfejlesztő szervezetek pl. FIP Egyesület www.fip.ngo.pl

A Charity Know How-t körülbelül 20, a Kelet- és KözépEurópával való kapcsolatépítésben érdekelt tröszt, valamint a Joint Assistance Unit of the Foreign and
Commonwealth Office (a brit kül- és belügyminisztéri-

Létrehozásának első 3 évében közös értékeken és közös
működési modellen (nem közös cél) alapult a tevékenységük. Meghatároztak minimális elvárásokat (sztender4
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um közös segítő osztálya) szponzorálja, 50-50 százalékos alapon (nagyon kevés olyan tröszt létezik, amely
önállóan támogat kelet- és közép-európai projekteket:
majdnem mindegyikük a Charity Know How-ban egyesíti pénzalapjait). A Charity Know How nem szponzorálja
az önkéntes szervezetek fenntartási költségeit: ehelyett
cseréket, partnerkapcsolatokat, közös projekteket, az
önkéntes szektort fejlesztő projekteket, tanulmányutakat, képzéseket, fordítási költségeket, valamint, amint
azt neve is sugallja, olyan ötleteket támogat pénzzel,
amelyek az információ, tudás és tapasztalat áramlásához vezetnek.

közti tanulmányi és kulturális kapcsolatokat mozdítja
elő. British Council, 10 Spring Gardens, London SW1A
2BN

British Council (Baltics), Lazaretes iela 3, Riga 226010,
Latvia,
tel:
371-320-468,
fax:
371-883-0031
British Council, ul Ulyanovskaya 1, Moscow 109189,
Russia, Tel: 7-095-915-3511, fax: 095-975-2561
British Council, Benczúr u. 26. 1068 Budapest, tel: 3214039, fax 269-6594

A Charity Know How 1993-ban 283 esetben nyújtott
pénzügyi támogatást,

Franciaország:

A Charity Know How munkája a szervezet éves beszámolójában körvonalazódik. Ez a beszámoló esettanulmányokat, és minden kiadott támogatás részleteit tartalmazza. Minden támogatott tevékenységről beszámolót kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a projekt
során történteket, valamint ezek eredményeit is. A
Charity Know How Európában egyedülálló szervezet egyetlen ország sem rendelkezik olyan, hasonló testülettel, amely a kelet és nyugat közötti kapcsolatok fejlesztését tűzte ki céljául -, amely a térséget érintő információk és szakértelem gazdag tárháza. Más hasonló
programokhoz képest, a Charity Know How gyorsnak,
rugalmasnak és nyíltnak mondható.

Francia közösségi központok
(példa a népfőiskola és a művelődési ház egységére)
A francia szervezet a Grundtvig program keretében a
Dán, a Finn Népfőiskolai Társasággal és Társaságunkkal
együttműködésben közösen dolgozik Az aktív állampolgár és a nem-formális felnőttoktatás Európában c. projektben. A közösségi központok régi múltra tekintenek
vissza Franciaországban. E központok lényegében a
magyar művelődési házaknak felelnek meg azzal a lényeges különbséggel, hogy egyesületi, civil szerveződés
formájában, demokratikusan és igen rugalmasan működnek. Franciaországban 1901-ben fogadták el az
egyesületi törvényt, amely azóta érvényben van, és
amely azóta a közösségi központok működésének is
legfőbb jogi keretét alkotja. Az 1901-es törvényt 1981ben egy újabb törvény egészítette ki, amely a bevándorlók számára is lehetővé teszi az egyesületi élet megszerveződését. Az egyesületi alapon folyó művelődést és
képzést a jövő Európájában is a polgárok egyik legfontosabb jogaként és lehetőségeként méltatták. . A francia
közművelődési-felnőttképzési öntevékenység módszereiből van mit tanulnunk nekünk is, amire elvileg minden lehetőség adott, hiszen a francia közösségi központok készek a két- és többoldalú együttműködés minden
formájának megvalósítására. Ismertetünk néhány példát a központok projekt-tevékenységeiből, amely érzékelteti irányultságukat és munkamódszereiket.

Az East-West Link (Kelet-Nyugat Kapcsolat) a Charity
Know How egyik osztálya, amely külön foglalkozik az
információkkal, valamint az NGO-k és a két érintett terület közötti hálózatépítéssel. Brit szervezeteknek biztosít információt, kapcsolatokat és a kelet- és közép európai önkéntes szervezeteket érintő helyes gyakorlat példáit.
A szervezet jelenleg információkészletét, kiadványait és
könyvtári szolgáltatásait bővíti, valamint több keletkelet kapcsolat létrehozását támogatja. A Charity Know
How-t a Charities Aid Foundation - CAF (Karitatív Segély
Alapítvány) igazgatja.
Charity Know How, 114-118 Southampton Row, London
WC1 B 5AA, tel: 0171-400-2300, fax: 0171-404-1331,
email: chknowhow@gn.apc,org.

Szakmai kezdeményezések: a közösségi központokban
tevékenykedő munkatársak szakmai felkészültségét
fejlesztő kezdeményezés, különös tekintettel a civil

British Council
A British Council Nagy-Britannia és a világ más országai
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Hálózatok a nagyvilágban (folytatás a 3. oldalról)
szervezetekkel közös munkatervek megvalósítására; a
különböző foglalkoztatottak tevékenysége céljának,
munka-profiljának, főleg a tevékenység eredményesség
-mérésére és értékelésére.

történő kifejezési lehetőségek érvényesítését segíti,
célja a kulturális környezet megismerése és megismertetése, valamint a bevándorló népesség integrálása.
Gazdasági szolidaritás

Európai együttműködés:

1995-2000 között az Adica egyesület a helyi foglalkoztatás fejlesztése céljából vállalkozássá alakult át és integrálódott a helyi gazdaságba, mint non-profit szerveződés.

A közgyűlésen a Dán Népfőiskolai Társaság és partnerei
bemutatták a dán-finn-franica-magyar együttműködésben folyó projektnek a tevékenységét: Az aktív állampolgár és a nem-formális felnőttoktatás Európában címmel.

Európai szintű szerveződések, hálózatok:
EU-hoz kapcsolódó egyesületek, hálózatok NyugatEurópában

Az egyesületek közötti együttműködés és a régiók
Feladatai: a kölcsönös elkötelezettség és közös feladatok kialakítása, a szakmai képzés feltételeinek elősegítése és az állampolgárok saját kezdeményezései, a felhasználók és a lakosság részvétele, a helyben és a régióban igényelt szakmai kompetenciák és az állami szolgáltatók, intézmények, tevékenysége közötti kapcsolat.

Személyes véleményem, hogy az Európai Unió országaiban nem alakult ki olyan kiterjedt non-profit támogató
hálózat mint az Egyesült Államokban. Ennek több oka is
lehet, s nem csupán a rendelkezésre álló források eltérő
volta miatt. Valószínű, hogy az USA-ban a civil szervezeteknek fontos funkcióik vannak, olyanok, amelyekre az
állami gondoskodás nem terjed ki. A jóval alacsonyabb
szintű és szervezettségű állami szolgáltatások ellensúlyaként jöhetett létre a civil hálózatok hézagpótló, társadalmilag fontos feladatokat átvállaló szerepvállalása
az USA-ban.

Régiók közötti együttműködés
A régiók feladata a kapcsolatok építésében: a fejlesztendő projektek és eredmények elterjesztése, kutatás
és egyes települések projekt-szolgáltatásainak kimunkálása, illetve értékelése.

Az Európai Unió országaiban jóval árnyaltabb a helyzet.
Egyfelől az állami és szervezett szerepvállalás jóval nagyobb az EU országaiban, akár a foglalkoztatást, szociális kérdéseket, akár a hátrányos társadalmi és földrajzi
helyzet kezelését tekintjük. Mind az EU országok mind
pedig az EU maga nagyon sok forrást fordít ezeknek a
szektoroknak és ágazatoknak a kezelésére.

Fő javaslatok:
- az egyesületek számára szolgáltatások kifejlesztése
- az önkéntesek és főhivatásúak képzése
- a helyi társadalmi fejlesztéssel kapcsolatos képzési
projektek kialakítása
Szolidaritás
1995 óta különböző akciókat szervező egyesület, amely
pl. hajléktalanokat kiszolgáló éttermek fönntartásával,
könyvtár létrehozásával és a nők felsőoktatási tanulmányainak segítésével foglalkoznak.

Néhány nagyobb támogató rendszert illetve támogató
hálózatot szeretnék megemlíteni. European Foundation
Centre (EFC) (Európai Alapítványi Központ) a neve annak a szervezetnek, amelyet 1989-ben hét vezető európai alapítvány hozott létre azzal a céllal, hogy képviseljék tagszervezeteik érdekét a nemzeti kormányokkal és
az EU intézményeivel való partneri viszonyban, koordináló szerepet töltsenek be az európai civil szektorban, s
ellássák információval tagjaikat és az érdeklődőket.
Ennek a szervezetnek jelenleg 160 független adományozó a tagja és 35 európai országban működő 7.000
civil szervezetet támogatnak. Éves Konferenciájukat
éppen a napokban tartották Krakkóban.

Kulturális fejlesztés
Az ún. "new rock" alternatív zenei mozgalmi kezdeményezés falusi környezetben, amely a polgárok értékeit
próbálja képviselni, a sajátos művészeti terveket összeköti a társadalmi integráció elősegítésével.
Interkulturális munka
A népek és a béke háza a művészeti tevékenység útján
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Az EFC egyik fontos hálózati programja az un. Orpheus
Civil Society Project - az Orpheus projekt, amely hálózati-információs program, s szintén számos európai o
rszágban jelen van.

profit világban
Könyvtári katalógus: 1000 könyv az alapítványi
támogatásokról
Európai viszonylatok: kommünikék, készültségi
közlemények, sajtó munka

EFC = Európai
Alapítványi Központ
The European
Foundation Centre

Orpheus Adatbázis: 500 európai támogató profiljának adattára
A központ irodája Párizsból Brüsszelbe költözött, s működik egy irodája Varsóban is.

Az Európai Alapítványi
Központ olyan non-profit
szervezet, amelynek célja, hogy Európában, illetve Európával együttműködve elősegítse az alapítványok
munkáját. A Központ székhelye Brüsszelben, Belgiumban található. A Központ a szakmai gyakorlatra jelentkezők pályázatait Európán belülről és Európán kívülről
is várja.

2003-2004-ben
betölthető
gyakornoki
helyek:
AGA és Konferencia Gyakornok. Fő feladata, hogy segítsen az EFC éves konferenciájának megszervezésében
Gyakornok az EU ügyek osztályán. Főbb feladatok: kutatás, találkozók megszervezése, adatbázis karbantartás,
weboldal frissítés.
EFC Nemzetközi Bizottságának gyakornoka. Főbb feladatok: általános adminisztrációs munka, kutatás, hírlevél előkészítése.

A szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt a gyakornoknak
arra, hogy Belgiumban éljen és dolgozzon, továbbá arra,
hogy létfontosságú munkavállalási készségeket szerezzen. A gyakornoki helyekre nyitott, felelősségteljes, és a
munka iránt elkötelezett személyek jelentkezését várják.

Orpheus Program gyakornok. Adminisztrációs feladatok, kutatómunka.
Orpheus Program Adatbázis gyakornok. Az Európában
aktív adományozók adatbázisának karbantartása.
Információs gyakornok. A könyvtári kollekció frissítése,
új kiadványok beszerzése, általános könyvtárosi feladatok.

Az Európai Alapítványi Központ az alapítványok és az
aktív vállalati alapítványok munkáját támasztja alá és
segíti Európán belül. 1989-ben alapította hét vezető
európai alapítvány, s ma tagságához tartozik 160 független alapítvány, amely Európa 35 országában hétezernél több szervezetet támogat.

Rendszeranalitikus gyakornok. Főleg informatikát tanuló egyetemi vagy főiskolai hallgató számára. Főbb feladatok: a létező honlapok karbantartása, újak létrehozása, munkatársak képzése és segítése.

A központnak három fő funkciója van:

Tagságszervező gyakornok. Segítségnyújtás a koherens
tagsági stratégia megalkotásában. Friss diplomásoknak,
vagy végzős hallgatóknak. Jó angol nyelvtudás, illetve
másik nyelv ismerete előnyt jelent.

Képviselni a tagok érdekeit harmadik partner előtt, mint
a nemzeti kormányok és az Európai Unió intézményei
Találkozók, konferenciák szervezése és a hálózati
együttműködés elősegítése

További információk:

Fontos és aktuális információkkal látja el a tagszervezeteket támogatási programjaik megerősítésében és kezdeményezéseiben

www.efc.be

A központ nemzetközi, független nem-kormányzati
szervezet a belga jog alapján. A legfelső döntéshozó
szerv a tagok éves közgyűlése.
Másik nagy civil szervezet az Euro Citizen Action Service
(ECAS) (Európai Polgári Akció-Szolgálat)

Szolgáltatás a tagoknak:
7000 név és szervezet kapcsolati adatai a non-
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Hálózatok a nagyvilágban (folytatás az 5. oldalról)
1990-ben alakult, amely az európai polgárok véleményének, „hangjának” kíván kifejezést adni. Jelszavuk:
Európa a polgáraihoz tartozik. Erős európai civil társadalmat kívánnak támogatni, amely nélkül nincs igazi
felelős európai polgári érzület. Az ECAS-nak 160 nemkormányzati tagszervezete van, regionális, nemzeti és
nemzetközi tagozatokkal, s tevékenységük felöleli az
állampolgári jogok védelmét, a környezet, az egészség
és a szociális szektor támogatását. Az ECAS egyik kezdeményezése a Signpost Service az EU-Polgárokkal és az
Üzleti Világgal folytatott dialógus" projektje amelyben
közel 30.000 ember használta a szolgálat tanácsadó
tevékenységét önálló kezdeményezéseihez.

A CONCORD fő célja erősíteni az európai NGO-k befolyását az Európia Intézmények felé összefogva a téma
szakértőit és felelőseit.
A CONCORD alapelvei:
Konföderációs modell
Közös mozgalom a nyomor és az igazságtalanság
elleni harcért
A tagok a tulajdonosok
Minden tagtípus részvétele
Tudás és kapacitás megosztása
Korlátozott számú kulcsfeladat
Jó irányítás és átláthatósági folyamatok
A titkárság a tagok szolgálatában

Mindemellett az EU nagyon sok területen támogatja a
nem-kormányzati szervezeteket, hogy csak néhányat
említsek, kialakult az EU információs hálózata az Euro
Info Centerek hálózata, foglalkoztatási téren a foglalkoztatási
programok
támogatására
létrehozott
CEDEFOP. Képzési és szakképzési területen a European
Training Foundation amelynek a legtöbb európai országban vannak alközpontjai. Ezek mind olyan hálózatok, amelyek EU támogatást is élveznek, de valójában
önálló szervezetek.

Legfőbb prioritásaik:
Aktív képviselettel a Fejlesztési Alap GDP-jének 0,7%-át
megkapni
Újra szabályozni az Európai NGDO szerepét a Dél felé
Európai intézményekkel való partnerség megújítása
Törvényesség, reprezentáció és minőség tökéletesítése
Fenntartani Európa felelősségét a Dél iránt
A CONCORD önálló témaként foglakozik a Gender &
Fejlesztés témakörével, összefüggéseivel

Nem érintettem még az egyazon szektorban létrejött
egyesületeket, hálózatokat, ezek számosan vannak,
szinte áttekinthetetlen a számuk, de minden ágazat
ismeri, vagy megismerheti a saját területén működő
ilyen hálózatokat, lett légyen szó környezetvédelemről,
emberjogi, szociális vagy foglalkoztatási stb. területekről.

Miért fontos a Gender?
A nők a szegények nagyobb hányadát alkotják, ám a
szegényeknek lehetőségük van javítani a helyzetükön és
nagyobb önállósághoz jutni, nem úgy, mint a nőknek és
férfiaknak, lányoknak és fiúknak. A nők erőszaknak és
diszkriminációnak vannak kitéve, és nincsenek meg
ugyanazok a lehetőségeik és jogaik, mint a férfiaknak.

CONCORD: EU-s fejlesztési szövetség

Az egyenlőtlenség és igazságtalanság károsan hat a folyamatos fejlődésre.
A CONCORD gender szempontjai és tevékenységei
A CONCORD elhatározta, hogy létrehozza a Gender &
Fejlesztés Akciócsoportot 2004-ben, ezzel követve az
Európai Bizottság (EuropeAid) kezdeményezését, hogy
párbeszédet és konzultációs folyamatot indítson a civil
társadalom, a Parlament és a tagállamok között a
gendertémák
horizontális
megközelítéséről
(a
genderfigyelésről) az Európai Bizottság azon szolgáltatá-

A CONCORD az európai fejlesztési és segélyezési nonprofit szervezeteinek szövetsége. A CONCORD tagjaként
a 20 nemzetközi hálózat és a 22 nemzeti egyesület az
EU-tagállamokból, illetve a tagjelölt EU-államokból
mintegy 1600 nonprofit szervezetet képvisel.
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sain belül, melyek felelősek azért, hogy a fejlesztési
együttműködést lebonyolítsák.
CONCORD Gender & Fejlesztési Akciócsoport célja =
működés
- a gender és fejlesztési tudatosság megerősítése és EUszintű pártfogói munka a CONCORD keretein belül

A Non-Profit Szervezetek Európai Tanácsa az EU tagállamok nemzeti és regionális non-profit szervezeteit tömöríti, így több mint 50.000 szervezetet tudhat tagjai
között. 1989-es alapításának célja volt, hogy az európai
non-profit szervezeteket egyesítő non-profit szervezetként befolyással bírjon a tevékenységüket érintő kérdésekre az EU-n belül.

A Gender & Fejlesztési Akciócsoport szerepe:
- az EU-pártfogásra kell koncentrálnia, és lobbyznia kell
a genderpolitika és összehasonlítás érdekében
- támogatás, tanácsadás stb.
Gender mainstreaming = a nemek összevetése:
- szükséges a CONCORD munkájához és a titkárságon,
és fontos, hogy a tagok támogassák (ez a tagok és az
Akciócsoport szerepe)

Rue de Toulouse 22, B-1040 Brussels
Tel: +32 2 2300031, Fax: + 32 2 2300041
E.mail: cedag@cedag-eu.org, http://www.cedag-eu.org

Előterjesztések:

Európai Képzési Alapítvány (ETF)
European Training Foundation

Gender tréning a Titkárság, Munkacsoport-összehívók,
Bizottság stb. részére azért, hogy fokozzák a genderkapacitást/-tudatosságot a CONCORD-on belül (ennek
benne kéne lennie a jövő évi és azutáni költségvetésben)

Az ETF az Európai Unió ügynöksége 1995 januárjában
kezdte meg működését.
Az alapítvány támogatja az Európai Uniót a csatlakozó
országok gazdasági jólétének, stabilitásának és demokráciájának fejlesztésében Európán belül és kívül egyaránt.

annak biztosítása, hogy az Akciócsoport valamilyen politikai fórum tagja legyen (ez fontos!), és támogassa a
titkárság és az elnök

Az alapítvány feladata, hogy hozzájáruljon a szakoktatás
és képzés reformjának folyamatához. Ezen túlmenően
1995 januárjától technikai segítséget nyújt az Európai
Unió programjához a Tempus programhoz, mely a közép- és kelet-európai országok felsőoktatásának fejlesztésére és szerkezeti átalakítására irányul.

A politikai csoport/fórumnak is szerepe van abban,
hogy biztosítsa: a többi munkacsoport is genderérzékeny megközelítésű legyen, és minden „fő” programban legyen „genderszemély”.
A Concord Bizottság és Általános Gyűlés tűzze napirendre a gender-kérdést.

Az alapítvány partnerországai azok az államok amelyek
részt vehetnek az EU Phare, TACIS és MEDA programjaiban.

Az Akciócsoport átláthatóságának növelése és a kommunikáció megerősítése, a gender-témájú információkat és a gender-vizsgálati eszközöket illetően.

Az alapítvány együttműködik EU intézményekkel és
nagyobb fejlesztő ügynökségekkel.

Az Akciócsoport 10 gender akciópontos/-alapelves
posztert ajánl a tagoknak, vázlatként és illusztrálásra

Elsődleges célja, hogy:

Évente egy gender-rendezvény szervezése
Együttműködés az FDR-rel és RBA-csoportokkal a pénzügyi eszközökről, ez szintén jól járható út lenne.

támogassa a szakoktatás és képzés reformjának folyamatát, melyek a partnerországokban és területeken
zajlanak

European Council for Non-Profit Organisations
(CEDAG)
Non-profit Szervezetek Európai Tanácsa

hasznosítsa, mobilizálja, fejlessze és elterjessze az európai szakértelmet és a gyakorlati eredményeket a szakoktatás és képzés területén
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Hálózatok a nagyvilágban (folytatás a 7. oldalról)
elősegítse a hatékony együttműködést a szakoktatás és
képzés, az Európai Unió és a partnerországok és területek között.

vánja bevonni az őket érintő európai uniós ügyekbe és
elősegíteni részvételüket az Európán átívelő civil párbeszédben. A program keretében az új tagállamok civil
szervezetei szemináriumokon vehetnek részt. A CSCG és
a NIOK közös szervezésében létrejött budapesti szemináriumunkra szeretettel várjuk a nonprofit szektor említett hat területén működő magyar szervezeteket.

Az ETF feladata a partnerországokban és -területeken a
Nemzeti Observatory Hálózat működtetése.
Európai Öntevékeny Szervezetek Szimpóziuma (ESVA)
European Symposium for Voluntary Associtions

EU Civil Society Contact Group
Civil Társadalom Kontaktcsoport

A z
Act4europe az Európai Unió Civil Society Contact Group
(Civil Társadalom Kontaktcsoport) elnevezésű csoportjának a kampánya.

Az Európai Öntevékeny Szervezetek Szimpóziuma
(ESVA) Hollandiában bejegyzett nemzetközi alapítvány
melynek titkársága Budapesten működik. (Címe azonos
a Magyar Népfőiskolai Társaság Népfőiskola Intézetének címével) Magazinját az ESVA News-t Dániában adják ki. A kuratórium elnöke: J. Katus professzor a Leideni
Egyetem tanára. Tagjai Magyarországot, Dániát, Finnországot, Lengyelországot és az Egyesült Királyságot képviselő szakemberekből tevődik össze. Az 1992-ben létrejött alapítvány az eredetileg magyar-holland szakmai
együttműködésből fejlődött ki nemzetközi tevékenységgé. Az ESVA olyan kutatók, szakértők és civil szervezetek
munkatársainak képviselőiből álló hálózat, amely elsősorban a civil szervezetek társadalmi és képzési szerepét hivatott erősíteni, elsősorban a közép-kelet európai
térségben. Az Öntevékeny Szervezetek Szimpóziuma
tevékenységéről bővebben: www.nepfoiskola.hu

A Civil Society Contact Group az EU nonprofit szektorának hat nagy területét, 1. a környezetvédelem (Green
8), 2. az emberi jogok (HRDN), 3. a nők helyzete (EWL),
4. a kultúra (EFAH), 5. a szociális ügyek (Social Platform)
és 6. a fejlesztés területét (CONCORD) kapcsolja össze
az
Európai
Szakszervezetek
Konföderációjával
(European Trade Union Confederation) mint megfigyelő. Az Act4europe az Európai Unió Civil Society Contact
Group elnevezésű csoportjának a kampánya, amelynek
Act4europe azzal a szándékkal jött létre, hogy mind
nemzeti, mind pedig európai szinten megkönnyítse a
civil szervezetek számára a 'Future of Europe' (Európa
jövője) körül kialakult vitáról a tájékozódást és az információcserét. Ennek célja, hogy biztosítsa az információhoz való tartós hozzáférést, a döntéshozatalban való
közös részvételt (részvételi demokrácia és civil párbeszéd), a demokratikusabb struktúrát, valamint a civil
társadalmat érintő kérdésekben az igazság érvényesítését.

ACT4Europe (Tégy Európáért):
Az act4europe kampány azzal a szándékkal jött létre,
hogy mind nemzeti, mind európai szinten megkönnyítse
a civil szervezetek számára a Future of Europe („Európa
Jövője”) körül kialakult vitáról való tájékozódást és információcserét. Célja, hogy tartós javulás történjen az
informálódás, a döntéshozatalban való nyilvános részvétel, a struktúra demokratizálása, valamint az igazságszolgáltatásba való beleszólási lehetőségek terén.

Secretariat of the Civil Society Contact Group
c/o Social Platform, 18 Square de Meeûs
B-1050 Brussels
Tel : +32-2-511 17 11, +32-2-508 16 38
Fax :+32-2-511 19 09,
E-mail: coordinator@act4europe.org
www.act4europe.org

Az act4europe az Európai Bizottság és a Mott
Foundation támogatásával elindított egy programot,
mely a nemzeti szinten működő civil szervezeteket kí10

KITEKINTŐ - civil hírek a nagyvilágból
Első fokon pert vesztett az Energiaklub a paksi atomerőmű ellen
A Szekszárdi Városi Bíróság szerint a paksi atomerőmű nem kötelezhető a tervezett bővítéssel
kapcsolatos Teller-projekt adatainak nyilvánosságra hozatalára.

közfeladatot ellátó gazdasági társaság, akkor nyugodtan
kimondhatjuk, hogy egyetlen közfeladatot ellátó állami
cég sem létezik. A bíróság jogértelmezése teljes mértékben elveszi az állampolgároktól a közvagyonnal gazdálkodó vállalatok feletti ellenőrzés jogát.” – hangoztatta
Baltay Levente.

Az ítélet nem jogerős, és Társaság a Szabadságjogokért
(TASZ) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint
„abszurd”. A TASZ közleményében az áll, hogy normális
esetben társadalmi vita folyik a beruházás szükségességéről, feltételeiről, környezetvédelmi kockázatairól. A
paksi atomerőmű és a tulajdonos Magyar Villamos Művek Zrt. az úgy nevezett Teller-projekt keretében kezdte
meg a bővítés megalapozását. Az Energia Klub Egyesület ennek az összköltségét és a projekt keretében kötött
szerződéseket szerette volna megismerni, ezért pert
indított a TASZ segítségével.

Véleménye szerint az ítélet több szempontból is téves.
Egyrészt a paksi atomerőmű állami vagyonnal gazdálkodó gazdasági társaság, és mint ilyen, köteles lenne nyilvánosságra hozni e vagyon megterhelésével kapcsolatos adatokat. Mint egyetlen atomenergiát termelő erőmű, a paksi atomerőmű tevékenységét az atomenergiáról szóló törvény szigorúan szabályozza. Ez a tény szintén a közfeladat ellátását igazolja. Meglepő továbbá,
hogy a bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a bővítéshez az Országgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges,
jegyezte meg. Magáncégek – vagyis nem közfeladatot
ellátó vállalatok – beruházásaihoz jellemzően nem szükséges a Parlament döntése.

Dr. Csullag Józsefné bírósági szóvivő az MTI kérdésére
megerősítette, hogy hétfőn a Szekszárdi Városi Bíróság
„első fokú ítéletében, nem jogerősen, érdemben” elutasította az Energia Klub keresetét, mert „…kellő alappal
nem lehet megállapítani, hogy állami vagyonnal gazdálkodó szerv lenne az alperesi társaság…”, illetve „…az
atomenergiáról szóló törvény nem írja elő kötelezettségeként az alperesnek, hogy közfeladatként lássa el a
tevékenységét…” Hozzátette, hogy így, az egyébként
döntés előkészítő adatnak minősülő információk nem
adhatók ki a felperes számára. Hozzáfűzte: hétfőn szóbeli indoklás történt; a döntés ellen a Tolna Megyei
Bíróságnál fellebbezéssel lehet élni.

Az Energia Klub a TASZ segítségével 2010 novemberében nyújtotta be keresetét a Szekszárdi Városi Bíróságon, annak érdekében, hogy megismerhesse a Tellerprojekt adatait. Az egyesület még a bővítésről szóló
2009-es parlamenti döntés előtt kérte a Teller-projekt
egyes adatait - elsősorban a költségekre vonatkozó információkat, illetve a projekt keretében kötött szerződéseket - azon a címen, hogy ezek közérdekű információnak minősülnek.
Az Országgyűlés 2008. március 30-án döntött arról,
hogy előzetes, elvi hozzájárulást ad a paksi atomerőmű
telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. A mostani elképzelések szerint két, egyenként ezer megawatt kapacitású blokkot
létesíthetnek Pakson, ahol jelenleg négy, egyenként 500
megawatt teljesítményű blokk üzemel. Napirenden van
ezek élettartamának 20 évvel történő meghosszabbítása, így az egyes blokk 2032-ig, a négyes pedig 2037-ig
termelhet áramot. A Paksi Atomerőmű Zrt. tavaly a
hazai villamos-energiatermelés 42 százalékát adta.

A bíróság döntését a Paksi Atomerőmű Zrt. nem kívánta
kommentálni.
Baltay Levente, a TASZ ügyvédje, aki a felperes jogi képviseletét látja el, azt mondta, minden bizonnyal fellebbeznek, hiszen abszurdnak tartják, hogy a Szekszárdi
Bíróság szerint az atomerőmű nem lát el közfeladatot.
„Egy közpénzből finanszírozott, állami tulajdonú erőmű
bővítésével kapcsolatos üzleti adatok alapvetően mindenki számára megismerhetőek. Különösen indokolt a
nyilvánosság egy olyan volumenű beruházáskor, mint
amilyet Pakson terveznek. Ha a paksi atomerőmű nem
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AKTUÁLIS
MEGHÍVÓ
A British Council kerekasztal-beszélgetést kezdeményez
a Heves megyei önkéntesség témában, melyre ezúton
szeretettel meghívjuk.

Juhász Attila, a Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka
Miszné Mestellér Zsuzsa, az Európai Információs
Pont menedzsere

Helyszín: Heves Megyei Önkormányzat, Telekessy terem (Eger, Kossuth L. u. 9.)

Ponyi László, a Heves Megyei Önkormányzat
Humán Erőforrás Főosztály főosztályvezetője

Időpont: 2011. február 10. csütörtök 14:30
A British Council 2010 őszén, Heves megyében indította
el elsőként az Aktív Állampolgárok elnevezésű közösségi
programját. 2011 az Önkéntesség Európai Éve és az
Aktív Állampolgárok programban is fontos szerepe van
az önkéntes részvételnek, ezért szeretnénk e témában
beszélgetést kezdeményezni a következő résztvevőkkel:

Ruman Csilla, a British Council Aktív Állampolgárok program projektmenedzsere
Az esemény ideje alatt megtekinthető a Heves Megyei
Önkéntesek munkáját bemutató fotókiállítás.
Részvételi szándékát kérjük, 2011. február 7-ig jelezze
Sztrizsák Angélának az
angela.sztrizsak@britishcouncil.hu e-mail címen. Számítunk Önre!

Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány ügyvezető
igazgatója

A program együttműködő partnere az Egri Kulturális és
Művészeti Központ.

Gortva József, a Heves Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Civil Alap szakmai programok/projektek
megvalósítása - 2011. Civil szervezetek részére
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet civil szervezetek, egyesületek, alapítványok
részére „Civil Alap szakmai programok/projektek/ megvalósítása 2011.” címmel.

működési költségre nem igényelhető!/
Támogatás igényelhető: Rendezvények, alapképzések,
konferenciák, szakmai programok, kiállítások szervezésére, lebonyolítására./Tiszteletdíjra, étel és italfogyasztásra NEM/

A pályázat célja: Az Eger városban működő és Egerben
bejegyzett civil szervezetek, klubok, alapítványok és
közösségek programjainak, projektjeinek támogatása, a
helyi civil szektor közéleti részvételének segítése. /Éves

A pályázat beérkezésének pontos határideje: 2011. február 11. péntek 12.00. Civil referenshez.

Önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázat
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet az Önkéntesség Európai Évéhez
kötõdõen az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati
programokra (pályázat kódja: NCA-CIV-11-A).

sadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történõ ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó
szervezetek számának növelése az alábbi tevékenységek
által.

A pályázat célja
Beadási határidõ: 2011. február 10., 24.00 óra
A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység tár12
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Nyitott Tanulási Központok az alapkompetenciák fejlesztéséért
2011. február 24-én 10 órától „Nyitott Tanulási Központok az alapkompetenciák fejlesztéséért” címmel konferenciát szervez a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet.

geit, valamint bemutatjuk a „Tanulási partnerségek
kezdeményezése” projekt eredményeit. A projektet az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatja. A konferencia helyszíne: Danubius Hotel Arena (1148
Budapest, Ifjúság útja 1–3., Olympia terem (R szint).
Jelentkezési szándékát kérjük 2011. február 21. 16 óráig
megküldeni Baráth Szilviának a barath.szilvia@alll.hu emailcímen. További információ: a 06-1-399-0762-es
telefonszámon kapható.

2011. február 24, Budapest, Danubius Hotel Arena
(Ifjúság útja 1–3., Olympia terem (R szint)
Hazai és nemzetközi szakértőkkel közösen tekintjük át
az alapkészségek fejlesztésének kihívásait és lehetősé-

1 nap az 1%-ért kampányfelkészítők
A sikeres 1%-os kampány titka: ÖSSZEHANGOLTSÁG"
címmel rendez a Civilkomp Alapítvány egynapos szemináriumokat. 2011. február 24.-én, 26.-án és március 3.án.

grátisz marketing tanácsadást adnak profi rádiós megjelenéssel kombinált online kampányokhoz és ezen felül 5
db szpotgyártás kerül kisorsolásra.
A képzés ára: 6000 Ft.
WEB: http://www.civilkomp.hu/1-nap-az-1szazalekert

A Juventus Rádió extra kedvezményeket, és értékes
ajándékot hoz a rendezvényre. A résztvevők számára

NCA 2011. évi pályázati tudnivalói - szakmai nap
A Heves Megyei Civil Szolgáltató Központ és a Wekerle Sándor Alapkezelő meghívja Önt, - a Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évi pályázati tudnivalóit ismertető - Megyei Szakmai Információs Napra.
Időpont: 2011. február 23. 15.00 (szerda), Helyszín: Eger, Klapka u. 9. IV. emelet

Informatikai és pályázatíró képzés
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ és a füzesabonyi
Városi Intézményi Központ az Európai Unió támogatásával 2011. februárjától 200 órás képzést indít hátrányos
helyzetű (munkanélküli, GYED-en, GYES-en levő) felnőttek számára Gyakorlati önmenedzsment és pályázati
informatika címmel.

A képzés főbb tartalmi elemei:a számítógép karbantartása, hasznos segédprogramok használata, ekommunikáció, pályázati konstrukciók ismerete, protokoll, lobbi és eljárásrendek, projektmenedzsment elearning tananyag feldolgozás módszerével.

A képzés ideje: 2011. február 25 – 2011. május 23.

A képzés helye: Egri Kulturális és Művészeti Központ,
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

A képzés célja: Aképzésben résztvevők képessé
váljanakIKT eszközök készség szintű alkalmazására, projektek menedzselésére, ezzel segítve a munkaerő piacra
való bekapcsolódás lehetőségét.

A képzés díja: díjtalan.
A jelentkezés feltételei: minimum érettségi, előnyt
jelentenek az alapvető informatikai és projektismeretek
Jelentkezési határidő: 2011. február 18.
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Híreink
Sikeresen "turnézott" Heves megye....
A visszajelzések szerint sikeresen mutatkozott
be a Heves Megyei Önkéntes Centrum az Önkéntesség Évének országos nyitórendezvényén
múlt szombaton a Millenáris Teátrumban.
Legnagyobb sikert kétségkívül azok a jelvények
aratták, melyeket a helyszínen készítettek az
érdeklődőknek az egri önkéntesek. Az ÖC
standjának megtekintése után ugyanezt a kitűzőt viselte Schmitt Pál köztársasági elnök és
Viviane Reading asszony, az Európai Bizottság
alelnöke is.
Igen sok látogatót ösztönzött személyes információcserére az a kiállítás, melyet az
"Önkéntesség fejlesztéséért" Alapítvány pályázati támogatásból valósított meg s ezen a rendezvényen került először bemutatásra. A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a onkentes-heves.hu oldalon.

Civil Gyakornoki és Kommunikációs Program Heves megyében
NCA-CIV-10-A-0323
A projekt időtartama: 2010. november 01. – 2011.
május 31.

Megismerik saját és szervezetük kommunikációjának
elemeit, fejlesztési lehetőségeit. Kapjanak reális képet a civil szervezet hitelességéről.

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

Fejlődik prezentációs és tárgyalási képességük
Erősödik az egymás közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer valamint a küldetéstudat.
A gyakornokok megfelelő munkatapasztalatot szereznek, bepillantást nyernek a civil szervezet működésébe.

A projekt célja: A Heves megyei civil szervezetek működésének, kommunikációs gyakorlatszerzésének és HR
forrásainak fejlesztésének elősegítése, valamint főiskolai hallgatók gyakorlatszerzésének, kommunikációs képességének és a civil szféra megismerésének elősegítése. A gyakornokok és a szervezetek kommunikációs
ismeretei fejlődnek, azaz:

A projekt végén minden szervezetről készül egy bemutatkozó leporelló.
A gyakornokok egy hasznos könyvvel gazdagodnak.
Projekt záró rendezvény 2011. májusában

Megjelent a CIVIL MŰHELY KÖTETEK sorozat 4. kiadványa
proHáló - Nonprofit marketing címmel
A kiadvány egy hiánypótló, hasznos információkat tartalmazó segédlet, útmutató. Az Előszóban Varga Endre
– a kötet szerkesztője, a proHáló Hálózat marketing
munkacsoportjának vezetője – ajánlja a nonprofit marketing új szakirodalmát, mely – a proHáló Hálózat marketing stratégiájának tapasztalataira támaszkodva – a
civil szervezeteknek, hálózati együttműködéseknek kíván segítséget adni.

A tartalomból:
Cserpes Attila: Civil szervezetek a marketing erdejében
Varga Endre: A proHáló Hálózat marketingtevékenysége
A proHáló Hálózat hosszú távú marketingterve
Arculati útmutató
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Közösségi alapítványok
Mit érdemes tudnia a hazai civil szakembereknek a közösségi
alapítványokról?
Az elmúlt három évben a hazai civil diskurzus – immár
nem először – ismét rendszeresen napirendjére tűzi a
közösségi alapítványokat. Elég csak a proHáló által 2006
-ban és 2009-ben megrendezett konferenciákra, a Kárpátok Alapítvány szervezte 2008-as nemzetközi tapasztalatcserére, vagy a Magyar Adományozói Fórum
„Adományozók - Egymás közt“ konferenciára utalnunk,
hogy érzékelhessük azt a szerény, de manapság állandó
figyelmet, amit egy hazánkban nem gyökeret vert szervezeti modell kap. Ez az írás azoknak a civil szakembereknek készült, akik szeretnének alapvető ismereteket
szerezni a közösségi alapítványokról, de nem volt lehetőségük részt venni az előbb említett rendezvényeken.

legfontosabb alapelveit, már saját országuk jellegzetességeit is magukon hordozzák. Ennek köszönhetően,
manapság már a közösségi alapítványokról nem mint
amerikai modellről, hanem az USA-ból eredő koncepcióról beszélhetünk, amelyet a helyi adottságokra építve
ültetnek át a gyakorlatba az egyes közösségek.
Miről ismerhető fel egy közösségi alapítvány?
A jó közösségi alapítványokról azt szokták mondani,
hogy tükrözi az általa szolgált közösséget. Ezzel – többek között – azt fejezik ki, hogy nincs két egyforma közösségi alapítvány, ahogy nincs két egyforma közösség
sem. Ugyanakkor mára elfogadottá váltak azok a legfontosabb ismérvek, amelyek megkülönböztetik a közösségi alapítványokat más (közösségi) szervezetektől.
A legfontosabbak:

Amerikai modell? (avagy a közösségi alapítványok
rövid története)
Az első közösségi alapítványt az USA-beli Clevelandben
alapították 1914-ben, amikor is számos, elkülönítetten
alapított és nem működő jótékony célú pénz-alapot egy
szervezetben egyesítettek és modernizáltak. A bonyolult jogi és pénzügyi manőverek célja a sokszor már elhunyt alapítók akaratának érvényesítése és a pénz hasznos célokra való felhasználása volt. Nem sokkal ezután,
1921-ben, a kanadai Winnipegben alakították meg az
első nem amerikai közösségi alapítványt.

• A közösségi alapítvány olyan bejegyzett nonprofit
szervezet, amely egy meghatározott földrajzi helyen
(kerület, város, kistérség, megye stb.) élők egész közösségét szolgálja. Ezért a legtöbb közösségi alapítvány
küldetése úgy fogalmaz, hogy az adott közösség életminőségét kívánja javítani.
• Kuratóriumában az adott közösség minden fontosabb
csoportja és szereplője képviselteti magát.

Az elkövetkező évtizedekben több száz közösségi alapítvány jött létre az USA-ban és Kanadában, de majdnem
60 év telt el, amíg 1979-ben Észak-Írországban megalakult az első közösségi alapítvány az észak-amerikai kontinensen kívül. Az első kelet-európai közösségi alapítványt 1994-ben alapították a szlovákiai Besztercebányán; ma már több mint félszáz hasonló szervezet működik földrészünknek ezen a felén Lengyelországtól
Bulgáriáig.

• Jól tájékozott a közösség helyzetét, ügyeit, problémáit és a problémák lehetséges megoldásait illetően.

Az elmúlt húsz év számokban kifejezett fejlődése lenyűgöző: a WINGS-CF1 2008-as jelentése szerint a világ 51
országában 1 441 közösségi alapítvány működik. A jelentés külön kiemeli, hogy az egyik legdinamikusabban
fejlődő régió a délkelet-európai, ahol az elmúlt három
évben Románia, Bulgária és a volt Jugoszlávia számos
országában alakultak közösségi alapítványok. A Visegrádi országok fejlődése is számottevő, hiszen 2005 és
2008 között 32-ről 36-ra nőtt a közösségi alapítványok
száma és minden országban további kezdeményezések
vannak, tehát a számok növekedni fognak.

• 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.

• Független szervezet, azaz semmilyen más szervezetnek (önkormányzat, vállalat stb.) vagy egyénnek nincs
rá meghatározó befolyása.
• Tevékenysége alapvetően három funkcióban valósul
meg: adománygyűjtés, adományosztás és a közösségfejlesztés.

Bizonyára minden nonprofit szakember számos olyan
nonprofit szervezetet ismer, amelyekre a fenti ismérvek
közül egy vagy több igaz, de általában csak azokat a
szervezeteket hívják közösségi alapítványoknak, amelyek minden itt felsorolt ismérvnek megfelelnek (vagy
aktívan törekszenek arra, hogy megfeleljenek).
Hogyan szolgál(hat)ják közösségüket a közösségi alapítványok?

A jelentés másik érdekes megállapítása, hogy a közösségi alapítványok közel fele (46 %-a) működik az USA-n
kívül. Ezek a szervezetek, megtartva az eredeti modell

Egy közösségi alapítvány felállítása és működtetése
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2010. november-dcember

Mit érdemes tudnia a hazai civil szakembereknek a közösségi alapítványokról?
(folytatás a 13. oldalról)

nem önmagában cél, csak akkor hasznos, ha hozzájárul
a közösség fejlődéséhez, a közösség életminőségének
javulásához. Éppen a sokszínűsége és a regionális különbségek miatt a közösségi alapítványok különbözőképpen szolgálják közösségüket, s ezért nehéz globális
szinten, általánosságban beszélni hasznosságukról.
Talán egy kicsit könnyebb, ha csak a régiónkban lévő
országokat nézzük. Az idestova 15 éves régióbeli tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a közösségi alapítványok

kíván részt venni saját támogatása elosztásában: csak
éves beszámolót kér, avagy éppen aktív szerepet akar
vállalni a támogatottak kiválasztásában.
Sok esetben az adományozó – a közösségi alapítványon
belül - egy külön alapot hoz létre, amelyet ő nevez el s
amelynek a működését külön írásos egyezmény szabályozza.
Az adománygyűjtés egy másik különlegessége, hogy a
KA nem csak adományokra és működésére gyűjt, hanem alaptőkére is, hogy biztosítsa a közösségi programok támogatását a jövőben is, például a befektetett
alaptőke hozamából.

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

Az alaptőkére való gyűjtés jó pár évig kemény diónak
tűnt Közép-Európában, de az idő bebizonyította, hogy
igenis vannak olyan adományozók, akik alaptőkére való
adományozással szeretnék biztosítani, hogy a számukra
fontos ügyeket a jövőben is támogatni tudja a közösségi
alapítvány. (Ennek köszönhetően mára a legtöbb alapítvány rendelkezik alaptőkével, ennek nagysága igen változó, a pár millió forinttól terjedhet akár a többszáz
millióig is.)

- fejlesztették az adományozást, filantrópiát, növelték a
társadalmi felelősségvállalást helyi szinten az adományozni akaró magánszemélyeknek és vállalatoknak
nyújtott magas szintű, egyénre szabott adományosztó
programok tervezésével és megvalósításával;
- segítették az önkormányzat munkáját a közösséget
érintő közös problémák feltárásában, az érdekelt felekkel közös megoldások kidolgozásban és megvalósításában vállalt aktív részvétellel;

Európában, de különösen Közép-Európában jellemző,
hogy a közösségi alapítványok a helyi önkormányzattól
is támogatást kapnak valamint a közösségen kívüli forrásokat is bevonnak munkájukba. Ez mára elfogadottá
lett, de minden közösségi alapítványtól elvárható, hogy
elsősorban a közösségen belülről jövő támogatások
megszerzésére összpontosítson és a külső források aránya ne érje el a bevételek 50 %-át.

- támogatták a helyi gazdaság- és közösségfejlesztő
programokat országos és nemzetközi források megszerzésével; - erősítették a társadalmi kohéziót, a helyi
identitást a közösségükért tenni vágyó magánszemélyekkel és szervezetekkel közösen szervezett és megvalósított programokkal; - bővítették a helyi közösség
nemzetközi kapcsolatait a közösségi alapítványok globális mozgalmába való bekapcsolódással.

Adományosztás: Az adományosztó programok az adott
közösség igényeihez igazodnak és ezért nagyon széles
spektrumot ölelhetnek fel. Közép-Európában a legjellemzőbbek a kulturális, oktatási, egészségügyi, ifjúsági,
hagyományőrző, környezetvédelmi, közösségfejlesztő
és civil szektort fejlesztő programok. Az adományosztó
programok egyik jellegzetessége, hogy a támogatott
területek időről-időre változhatnak a közösség szükségleteinek, az adományozók preferenciáinak megfelelően.
A másik jellegzetesség, hogy – a közösségi alapítvány
kezdeti éveiben mindenképpen – kisösszegű, 00-300
ezer forintos adományokat osztanak és a legtöbb esetben feltétel, hogy jelentős mennyiségű önkéntes munkát vállaljon a támogatott - s ez az elsődleges eszköz az
állampolgári aktivitás bátorítására. Természetesen a
támogatottak többször is kaphatnak támogatást, ami
szintén különlegességnek számít. A harmadik kuriózum,
hogy a lehetséges támogatottak skálája nagyon széles:
a civil szervezeteken túl egyének, be nem jegyzett kisközösségek és egyéb nem profit orientált intézmények
(pl. óvodák, iskolák, múzeumok stb.) is szóba jöhetnek.

Mik az egyes funkciók jellegzetességei?
A közösségi alapítvány három alapvető funkciója az
adomyánygyűjtés, támogatásosztás és a közösségfejlesztés.
Ezeket a funkciókat számos szervezet végzi Magyarországon, az alábbiakban az egyes funkciók néhány jellegzetességét mutatjuk be:
Adománygyűjtés: A közösségi alapítvány működésének
alfája és omegája a saját közösségen belül gyűjtött adományok. Ezeket elsősorban olyan intézményektől és
magánszemélyektől gyűjti, akik rendszeresen, nagyobb
összegekkel tudnák és szeretnék támogatni a közösséget, de valamilyen okból kifolyólag nem folytatnak saját
támogatásosztó tevékenységet.
Az adományozó meghatározhatja, hogy mennyiben
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Ez sokszor rengeteg munkát jelent a közösségi alapítványnak, hiszen tulajdonképpen segít a leendő támogatottnak elsajátítani a projekt-alapú gondolkodást –
kezdve a megoldani kívánt probléma leírásától az elszámolás módjáig – viszont rengeteg embernek ad lehetőséget, hogy tegyen valamit szűkebb-tágabb közösségéért.

támogatókat szerezniük az üzleti szektorban (és a vagyonosabb magánszemélyek között).
Versengés helyett együttműködés
A megfelelő pozíció elfoglalásához a közösségben – a jó
stratégián túl – a közösségi alapítványnak a mindennapi
tevékenységével is azt kell demonstrálnia, hogy minden
közösségi aktor társa (és nem versenytársa) akar lenni.
Be kell bizonyítania, hogy a közösség fontos szereplőinek partnere kíván lenni a közösségi ügyek megoldásában, annak ellenére, hogy maga is forrásokat, kapcsolatokat gyűjt saját megerősödése érdekében. Mivel a
közösségi alapítvány elsősorban mások munkáját segíti,
támogatja és nem a saját programjait hajtja végre, ki
kell fejeznie, hogy nem kívánja mások munkáját vagy
forrásait „elvenni“, irányadó feladata az, hogy központi
helyzetét és jó kapcsolatait kihasználva felhívja a közösség égető, sürgető problémáira a figyelmet és azok
megoldását segítse. Előfordulhat, hogy az önkormányzat érezheti magát versenyhelyzetben, és a közösségi
alapítványnak azt kell bebizonyítania, hogy számos
ügyet könnyebb az önkormányzattól független, hiteles
szervezet égisze alatt, további források és önkéntes
munka bevonásával megoldani. Vagy éppen a helyi civil
szervezetek tekinthetnek úgy a közösségi alapítványra,
mint a véges erőforrásokért folyó versengés újabb
résztvevőjére. Csak jól átgondolt és következetesen
megvalósított támogatásszerzési politikával lehet azt
elérni, hogy a közösségi alapítványra mint új, más szereplők számára jobbára elérhetetlen forrásokat mobilizáló szervezetre tekintsenek. A helyi civil szektorral
való kapcsolattartásban és együttműködésben fontos
szerepet játszhatnak például a jól működő helyi civil
kerekasztalok is.

Közösségfejlesztés: A helyi közösségek fejlesztésére
irányuló programok alapja az empowerment, azaz a
felhatalmazás, a képessé tétel. Képessé a saját
erősorrásainak, képességeinek és (cselekvési) lehetőségeinek felismerésére kell válnia egy közösségnek, valamint párbeszéd kezdeményezésére tagjai között. E felismerések és dialógusok során születik meg a felhatalmazás.
A közösségi alapítvány ezen a téren kifejtett egyik legjellegzetesebb tevékenysége a három szektor és a közösség egyéb fontos csoportjai közötti kapcsolatépítés
és kommunikáció kezdeményezése és támogatása –
ezen belül is külön hangsúlyt kap az adományozók és
adományozottak közötti személyes kapcsolatok építése,
egymás kölcsönös megismerése és az egymástól való
tanulás facilitálása. A közösségi alapítvány szintén fontos szerepet játszik, a közösség egészét érintő ügyek,
problémák feltárásában, nyilvánosságra hozatalában és
problémák megoldására irányuló erőfeszítések támogatásában.
Melyek a közösségi alapítványok különlegességei?
A közösségi alapítványokról számos érdekességet el
lehet mondani. Jelen írásban néhány olyan dolgot emelünk ki, amelyeknek minden közösségi alapítvány indulásánál különösen fontos szerepe van (de később működése során sem téveszthető szem elől).

Egyensúlyozás a három funkció között

Függetlenség és középponti szerepvállalás a közösségben

A közösségi alapítványok nemzetközi elterjedésének
egyik oka, hogy nagy fokú szabadságot ad a szervezetnek, hogy miképp ülteti át a gyakorlatba a modell alapelveit. Ez igaz az adománygyűjtés-adományosztásközösségfejlesztés közötti arány kialakítására is. E három funkciónak egyidejűleg kell jelen lennie, de a helyi
igényektől, adottságoktól és lehetőségektől függően
kialakított arányban.

A közösségi alapítvány küldetéséből és komplex tevékenységéből következően a közösségben középponti
szerepre törekszik és sikeres munkájához elengedhetetlen, hogy a közösség minden fontosabb csoportjával a
lehető legjobb kapcsolatot tartsa fönn, de tőlük független legyen.
A közösségi alapítványnak el kell érnie, hogy mindhárom szektortól „megfelelő“ távolságot tudjon tartani.
Ehhez a függetlenség biztosításán túl azért is szükség
van, hogy a kezdetektől fogva mind a három szektor
egyformán magáénak érezze és támogassa. A visegrádi
országokban megfigyelt jelenség, hogy a közösségi alapítványok alapítását elsősorban a civil szervezetek kezdeményezték: ennek következtében a közösségi alapítványoknak kitűnő kapcsolataik voltak a civilekkel, de
sokkal nehezebb volt kapcsolatokat kialakítaniuk és

A működés során mindig lesznek olyan időszakok, amikor az egyik funkció „erősödhet“, de figyelni kell arra,
hogy ez ne másik funkció kárára történjen. Könnyen
belátható, hogy amennyiben az egyik funkciót teljesen
„elhanyagolja“ a szervezet, akkor hosszabb távon a másik kettő is sérülhet.
Mit érdemes figyelembe venni egy magyarországi közösségi alapítvány szervezésénél?
Természetesen elsősorban azt, hogy az adott közösség17

Közösségi alapítványok

2010. november-dcember

Mit érdemes tudnia a hazai civil szakembereknek a közösségi alapítványokról?
(folytatás a 15. oldalról)

ben mire építhető a közösségi alapítvány: Kik azok a
személyek, akik aktívan részt vennének a közösségi alapítvány munkájában? Milyen a szektorok közötti együttműködés? Melyek azok az ügyek, amelyek megoldásához a közösségi alapítvány tevékenysége hozzájárulhat?
Mekkorák azok a közösségen belüli erőforrások, amikre
a közösségi alapítvány (hosszú távon is) számíthat?

finanszírozót találni a kezdeti lépésekre (a szervezést, az
első adományozók felkutatását, az első adományosztó
programok megvalósítását stb.). Ha az indulás sikeres is,
s a közösség és a nyilvánosság értő és fogékony a közösségi alapítvány üzenetére, ha sikerül megfelelő kuratóriumot megnyerni az ügynek, ha a szervezők jól startolnak az adománygyűjtés - adományosztás - közösségfejlesztés hármas tevékenységével, a tapasztalatok azt
mutatják, hogy egy-két évnek el kell telnie, amíg a közösségi alapítvány elég forrást tud összegyűjteni mindennapi működésének finanszírozására, amiből például
fizetett munkatársat tud alkalmazni. (Megjegyezzük,
hogy a visegrádi országokban működő közösségi alapítványok eddigi története azt mutatja, hogy 5-8 év kemény munka és viszonylag töretlen fejlődés kell ahhoz,
hogy a szervezet gyökeret eresszen és elfogadottá váljon a közösségben és fel tudja mutatni a hosszú távú
fenntarthatósághoz elengedhetetlen komolyabb eredményeket. Éppen ezért sokan úgy tartják, hogy „a közösségi alapítványt a következő generációknak hozzák
létre“.) Ez nagy fokú kitartást, elkötelezettséget, sok
önkéntes munkát és reális tervezést kíván a közösségi
alapítvány munkájában résztvevőktől.

Vannak-e olyan közösségek, civil szervezetek, intézmények, amelyek munkáját támogathatná a közösségi alapítvány?
Megannyi kérdés, amelyek megválaszolása aprólékos
gyűjtőmunkát, rengeteg szervezést, számtalan beszélgetést igényel. Ezen és az induláshoz szükséges egyéb
ismeretek megszerzésének számos módja lehetséges.
Valószínűsíthető, hogy minden közösség más és más
adottságokkal és kihívásokkal találja magát szembe,
amikor arról gondolkodik, hogy miképp kezdjen bele
egy közösségi alapítvány szervezésébe.
További két, általánosabb gondolattal szeretnénk hozzájárulni a tervezéshez:
Magyarországon jelenleg nincs a közösségi alapítványok
fejlődését kimondottan célul tűző támogató szervezet.
A visegrádi országok mindegyikében volt egy ún.
„támogató szervezet“ (angolul supporting organisation), amely külön programot indított a közösségi alapítványok létrehozására és fejlődésük támogatására. A
támogató szervezetek előadásokat és beszélgetéseket
szerveztek a közösségi alapítványok létrehozását tervező közösségekben, közös képzéseket és egyéni konzultációkat biztosítottak a megalakuló alapítványoknak,
kiadványokat fordítottak és írtak a közösségi alapítványokról, tanulmányutakat szerveztek, lehetővé tették a
felálló közösségi alapítványok közötti tapasztalatcserét,
országszerte népszerűsítették a közösségi alapítványokat és persze anyagi támogatást is nyújtottak.

Befejezés … folytatás?
Mi hiszünk abban, hogy a közösségi alapítványok társadalmilag hasznos munkát tudnának végezni a mai Magyarországon. Reméljük, hogy jelen írásunkkal újabb
inspirációt adunk e szervezeti modell iránt érdeklődőknek tudásuk elmélyítéséhez és ahhoz, hogy saját környezetükben próbáljanak elképzelni egy működő közösségi alapítványt. Talán az sem elképzelhetetlen, hogy
hamarosan a proHálón belül mások is követni fogják az
Életfa Környezetvédő Szövetséget, amely sokat tett a
közösségi alapítványi modell hazai megismertetéséért,
és az elmúlt években komoly szervezőmunkát folytat,
hogy Egerben létrehozza az első közösségi alapítványt
Magyarországon. Budapesten a Ferencvárosban is elindult egy kezdeményezés, mely körüljárja a 9. kerületi
közösségi alapítvány megvalósíthatóságának lehetőségét. Székelyudvarhelyen 007 óta működik a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány.

A támogató szervezetek kitűnő szakmai munkája és
morális támogatása kulcsfontosságú volt a közösségi
alapítványok sikeres indulásában és kezdeti fejlődésükben. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen típusú támogatásokra az induló magyar közösségi alapítványoknak is szükségük lenne és érdemes lenne elgondolkodni azon, akár
minden érdeklődő szakember bevonásával közösen,
hogy miképp lehetne ezeket biztosítani.

Honlapjukon (www.szka.org) magyar nyelven tájékozódhat minden közösségi alapítványok iránt érdeklődő
az elindulásról, a megfogalmazott küldetésükről és a
közösségi alapítvány jelenlegi programjairól.

A közösségi alapítvány egyik jellemzője, hogy a szervezés folyamán és a megalapítását követő első években
rengeteg önkéntes munkát követel a szervezőktől és a
kuratórium tagjaitól. Éppen a támogató szervezet és a
közösségi alapítványok indulását célzottan támogató
források hiánya miatt valószínűsíthetően nehéz lesz

Benedek Gabriella – Kovács Edit – Scsaurszki Tamás
(Megjelent a proHáló Érték magazinban)
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Az egri közösségi alapítvány
Részletek az Alapítvány marketing tervéből
Célok

Az egri székhellyel rendelkező vállalkozók megnyerése, támogatásaikhoz célcsoportok kialakítása, erőforrások közvetítése mindkét irányba,

Az Egri Közösségi Alapítvány célja az Eger város közigazgatási területén tevékenykedő, bármilyen (városi, megyei, regionális) hatáskörű, bejegyzett civil szervezetek
támogatása, támogatáshoz juttatása, a helyi civil szektor és ezen keresztül a helyi társadalom általános fejlesztése és a szektorok közötti kapcsolatok építése.

Kapcsolat a helyi önkormányzatokkal, a Civil Alap
növelése, elosztási hatékonyságának emelése,
A helyi civil szféra értékeinek, szolgáltatásainak
közvetítése a másik két szektor irányába,

Az alapítvány a civil szektoron belső kapcsolatrendszerének fejlesztésén túl folyamatosan építi ki kapcsolatait
a városi forprofit szférával (helyi vállalkozások, termelők) és a városi-megyei önkormányzatokkal és intézményekkel. Központi, közvetítő szerepet kíván betölteni a
szektorok között, a kínált szolgáltatások és pénzügyi,
humán erőforrások igazságos és maximális társadalmi
hasznot hozó elosztását segíti.

A támogatási kultúra fejlesztése, megtisztítása
országosan.
Az Alapítvány több irányba is közvetít támogatásokat és
szolgáltatásokat, marketing szempontból vizsgálva is
több típusút. Ezeket a „termékeket” megfelelően ki kell
dolgozni, belőlük rendszert építeni. Ugyanakkor szem
előtt kell tartani, hogy az Alapítvány sajátos szerepköre
rugalmas rendszereket kíván.

Az alapítvány elsősorban a három szektor közös csomóponti pozíciójára törekszik, nem csak a forprofitnonprofit, de a nonprofit-önkormányzati és önkormányzati-forprofit kapcsolatokat is fejleszteni igyekszik.
Az alapítvány célja központi szerepkör kialakítása Eger
városban a szektorok közötti kapcsolatokban.

Forprofit -> civil és kormányzati -> civil irányok
Az alapítvány fő feladata a különféle támogatások
(pénzügyi és természetbeni) fókuszálása, eljuttatása a
helyi közösségekbe. Ezért az alapítvány támogatásokat
gyűjt a forprofit szférából, önkormányzatoktól és magánszemélyektől. Ezek a támogatások szétoszthatók
pénzbeli és természetbeni csoportokra.

A központi pozíció elfoglalása során az alapítvány nem
törekedhet kizárólagosságra, a pozíció birtoklására. Az
alapítvány legfontosabb feladata a közös bizalmon alapuló együttműködések erősítése, az együttműködésekben az erőforrások közvetítése. E folyamat során az
alapítványnak erősítenie kell a „megbízható közvetítő
és elosztó” image-ét, bizalmi tőkét kell létrehoznia és
építenie, helyileg, egyszerre mindhárom szektorban.

A termékek célcsoportjai jelen esetben (vagyis egy nonprofit közösségi alapítvány esetében) nem határozható
meg egyértelműen, szabványos marketing eszközökkel.
Célcsoport a civil szervezetek közössége, de bizonyos
termékeket az Alapítvány a forprofit szektornak és önkormányzatoknak is közvetíteni fog.

A lokális központi közvetítő szerepkört jellemző egyedi
megkülönböztető jegyek:

A hazai vállalatok elsősorban a gyerekeket, az egészségügyi és a szociális ellátást, az oktatást, a kutatást s a
sportot támogatják anyagilag legszívesebben, míg természetbeni juttatásokkal főként az oktatási, a szociális
és a kulturális területet segítik. Viszonylag kevesen hoznak anyagi áldozatot a település- és gazdaságfejlesztés,
a környezetvédelem, a kultúra és a jogvédelem érdekében. A termékek tervezésekor ezt figyelembe kell venni,
bizonyos területeket erősíteni szükséges. A támogatási
termékeket a cégek üzleti arculataihoz, támogatási poli-

Az Egri Civil Kerekasztal támogatása és folyamatos ellenőrzése (megbízhatóság és civil kurázsi),
A városi önkormányzat támogatása (bizalom a
kormányzati szektortól), a városi Civil Alap működtetése
Erős egyedi arculat
Pozitív kommunikáció és cselekvési terv
Az alapítvány céljai összefoglalva:
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Az egri közösségi alapítvány (folytatás az előző oldalról)
cy-hoz szükséges igazítani, ha a az adott támogatónak
van ilyen.

Civil -> forprofit és civil -> kormányzati irányok
Az alapítvány tehát kialakít és működtet egy nonprofit
szolgáltatás-kínálatot és közvetíti azt a többi szektor
számára és akár a szektoron belül is. A szolgáltatási
adatbázis ugyanolyan sokszínű, mint maga a civil szektor, ezért a szakmai-szellemi szolgáltatásoktól a kulturális műsorokon át az önkéntes munkáig számtalan területen kell szakszerű közvetítő munkát végezni.

A támogatási termékek pontos elszámolása és nyilvántartása az Alapítvány sikeres működéséhez, elismertségének fejlesztéséhez nélkülözhetetlen.
Az alapítvány összegyűjtött pénzeszközeiből támogatást
nyújthat a közösség számára, meghatározott szabályok
szerint. A támogatás lehet visszatérítendő vagy vissza
nem térítendő támogatás, egyszeri vagy időszakos kifizetésű. A támogatást a szervezetnek meg kell pályáznia.
A döntésben az Alapítvány kuratóriuma – az alapítvány
előterjesztése alapján – mérlegeli a rendelkezésre álló
támogatási terméktípusok mértékét, vagyis az elosztható erőforrások meglétét és típusait. Adott célra befizetett, vagyis célzott pénzügyi támogatást nem oszthat el
más irányokban.

Bármilyen szervezet felajánlhatja szolgáltatását, az Alapítvány adatbázisában való közzétételre, megszabja az
árát (nem feltétlenül pénzben), az erőforrás rendelkezésre állásának időszakiságát és mennyiségeit. Ezeket az
alapítvány tárolja, rendszeresen aktualizálja, prezentálja, aktív reklám-tevékenységet végez (weblap, szórólap,
helyi médiák). Igény esetén az adatbázisból kínálatot
közvetít.

Az alapítvány birtokába kerülő természetbeni javakból
is támogatást nyújthat a helyi közösség számára. A támogatás lehet bérlet formájú, ha erre a termék alkalmas, illetve lehet véglegesen átadott. A támogatást a
szervezetnek meg kell pályáznia. A döntésben az Alapítvány kuratóriuma – az alapítvány előterjesztése alapján
– mérlegeli a rendelkezésre álló támogatási terméktípusok mértékét, vagyis az elosztható erőforrások meglétét
és típusait. Adott célra adományozott, vagyis célzott
természetbeni támogatást nem oszthat el más irányokban.

Célcsoportok
Az alapítvány több irányban is „értékesít” támogatásokat és szolgáltatásokat, ezért több jól elkülöníthető célcsoporttal rendelkezik. Legfontosabb célcsoportja a
támogatók csoportja. Ezek egri vagy heves megyei működési területű vállalkozások, üzletek, szolgáltatók valamint városi, megyei önkormányzatok és intézményeik.
Ez a célcsoport is kettéválasztható, forprofit és kormányzati szereplőkre, támogatókra, mivel mindkettő
más-más stratégiákat követel meg.

Ezeket az adományokat, szolgáltatásokat nem az Alapítvány hozza létre, csak közvetíti azokat. Így az alapítványnak támogatói adatbázist és kapcsolatrendszert is
építenie kell, közvetíthető támogatásainak mértéke az
adományozók bizalmától, anyagi lehetőségeitől függenek. Az adományozók felé az Alapítványnak a lehető
legszélesebb csatornákkal kell rendelkeznie. Folyamatos
image-építés mellett kell kapcsolatokat kiépítenie, tárgyalni, eredményeit prezentálni a támogatók irányába,
fenntartani és emberi tartalommal kitölteni kiépített
kapcsolatait. Ugyanakkor gazdasági értelemben
„fizetnie kell” a támogatásért, egyrészt a támogatók
társadalmi felelősségvállalásának- támogatásainak megfelelő prezentálásával, másrészt a másik irányban közvetített nonprofit termékekkel, vagyis (pénzben is kifejezhető) szolgáltatásokkal a nonprofit szférából.

Szorosan értelmezve az Alapítvány által nyújtott illetve
közvetített támogatások célcsoportja a civil szervezetek
meghatározott csoportja. A célcsoportról internetes
adatbázist kell létrehozni, tagjai Eger városban bejegyzett (esetleg a megye településein bejegyzetten tevékenykedő), városi, megyei és regionális-országos hatókörrel meghatározott szervezetek. Fontos eldönteni,
hogy nem bejegyzett szervezetek is tagjai lehetnek a
célcsoportnak, esetleg bejegyzett szervezetek ajánlása
mellett (lásd. Egri Civil Kódex).
(…)
A marketing terv teljes szövege megtalálható az alapítvány weblapján:
http://eletminosegert.hu
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Civil kurázsi
A Közép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat (Central and
Eastern European Citizens Network, CEE CN) szerveződése és
munkája
A Representative Team-ben (RT) minden országból egy
tag dolgozik. Amennyiben egy országból egynél több
szervezet vesz részt a hálózatban, szervezetenként 1-1
tagot delegálhatnak az RT-be.
Az RT évente egyszer találkozik, fő tevékenysége a tapasztalatcsere, az elképzelések megosztása, megvitatása és a hálózat tevékenységével kapcsolatos javaslatok
felvetése és megbeszélése.
A Coordinating Team (CT) a hálózat választott döntéshozó testülete. Évente kétszer találkozik és rendszeresen kommunikál egymással a hálózati ügyek előbbre
vitele érdekében.

A hálózat 2000-ben alakult a szabaddá vált közép-kelet
európai országokban létrejött közösségszervező szervezetekből (centers for community organizing); a demokrácia és civil társadalom fejlesztésével foglalkozó civil
szervezetekből; a civil részvétellel foglalkozó kutatási
szervezetekből; valamint közösségfejlesztő és vidékfejlesztési szervezetekből.

Tagjai: Chuck Hirt (Szlovákiában élő amerikai, a hálózat
igazgatója); Igor Stojanovic, a Centers for Civic
Initiatives hálózat igazgatója (Bosznia-Hercegovina);
Giorgi Meskhidze, a grúz International Association
„Civitas Georgica” alapító-vezetője; Varga Máté, a Civil
Kollégium Alapítvány ügyvezetője, a Közösségfejlesztők
Egyesülete szakembere és Anna Karailieva, a CEE CN
koordinátora. Bővebben ld.: http://ceecn.net/about-us/
structure.html

A hálózat tagországai: Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Belorusszia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország,
Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország,
Oroszország, Örményország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna.

A hálózat tevékenysége
A hálózat

A szervezetek felsorolását ld. a honlapon: http://
ceecn.net/about-us/139.html

- felhívja a közvélemény figyelmét a közép-kelet európai állampolgári kezdeményezések potenciáljára és hatására,

A hálózat célja a szabad állampolgári részvétel gyakorlatának elősegítése, a tapasztalatok megosztása, egymás
megerősítése, az egymástól tanulás és annak a meggyőződésnek a folyamatos fenntartása és kommunikálása,
hogy az állampolgári részvétel az egyik legfontosabb
ügy az új demokráciák életében. Demokratikus szerkezet ugyanis csak ott marad fenn, s csak ott erősödik,
ahol fennáll a szabad állampolgári részvétellel kapcsolatos széleskörű gyakorlat és a fontossága iránt táplált hit,
meggyőződés. Mindez még ma is új dolognak számít
Közép-Kelet Európában.

- fejleszti az állampolgárok képességeit, növeli kapacitásait a helyi és országos ügyekben való hatékonyabb
részvétel érdekében,
- támogatja az alulról építkező közösségi kezdeményezéseket.
A mintegy 10 éve működő hálózat az első 5 évben főleg
Representative Team összejöveteleket, konferenciákat
és képzéseket szervezett.

A hálózat tagjai természetesen eltérő társadalmikulturális kontextusban dolgoznak, s ez nem csak tág
vonatkoztatási keretet biztosít tagjai számára, de sokszínű megközelítést is tesz lehetővé – minden találkozásunkkor átéljük, hogy érdemes egymásra figyelni és
tanulni egymástól.

Az RT ülések az információ- és tapasztalatcserét szolgálták.
A konferenciák a régió állampolgári részvételével kapcsolatos kezdeményezésekre és elemzésekre helyezték
a hangsúlyt: 2000-ben Donovaly-ban, Szlovákiában;
2003-ban Banja Lukán, Laktasiban; 2005-ben Belgrádban, 2007-ben Tallinnban.

A hálózat struktúrája
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A képzések a demokráciáról, civil társadalomról és a
részvételi, deliberatív módszerekről szóltak.

mentum
létrehozásában,
ld.
otheractivities/cooperation.html

2005-ben Belgrádban a hálózat úgy döntött, hogy e
tevékenységeken túl közös, nagyszabású és egyidejű
akcióba kezd: minden év szeptemberének végén megszervezi az Állampolgári Részvétel Hetét (ÁRH).

http://ceecn.net/

E fontos anyag a részvétel alapelveinek, szintjeinek és a
döntéshozatalban való részvétel kifejtésével az önkormányzatok és a helyi közösségek demokratikus együttműködéséhez ad szakmai szempontokat és jó példákat
– rajtunk is múlik, hogy mindebből mi kerül gyakorlati
megvalósításra!

Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok
együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.

Ugyancsak európai fejlemény, hogy megszületett az
igény az ELDW European Local Democracy Week
(Európai Helyi Demokrácia Hét) és az Állampolgári Részvétel Hete egymást erősítő együttműködésére. Az
ELDW-t azért kezdeményezte az Európa Tanács, hogy a
helyi önkormányzati képviselők tudatosságát elmélyítése a helyi demokráciáról és hogy az állampolgárokat
„emlékeztesse” Európára, a kontextusra, amiben élnek

Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb
és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi
demokrácia fontosságára. A programok figyelemkeltő
jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil
cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják,
hogy minden lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések stb. adják össze az állampolgári részvétel hetének programját.

A hálózat részletes tevékenységét ld. a CEE CN éves
jelentésekben: http://ceecn.net/about-us/annual.html
A hálózat támogatói: Charles Stewar Mott Foundation,
Open Society Foundation Szlovákiában, BoszniaHercegovinában, Horvátországban; Freedom House,
German Marshal Fund, Swiss Agency for Cooperation
and
Development,
European
Agency
for
Reconstruction, Rockefeller Brothers Fund, UNDP
Gender Unit, valamint a szervezetek által mozgósított
helyi források.

Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztők
Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségi
kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat
(KÖZTÁMHÁLÓ), a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet
vállalta. Bővebben ld. www.arh.kozossegfejlesztes.hu

Végezetül a CEE CN hálózati munkám személyes motivációit szeretném feltárni. A CEBSD egy magas szakmai
szinten szervezett, öntudatos és gyakorlott hálózat,
melyben a tagszervezetek anyagi és természetbeni hozzájárulással segítik a sikeres hálózati együttműködést
(tagdíjak, útiköltségek kifizetése és hálózati összejövetelek vendégül látása, stb.)

Promó: http://www.youtube.com/watch?
v=Ynr8EncCheY&feature=player_embedded
A vélemények összehangolása és a közös fellépés ideje
is 2005-től érlelődik, számos országban kezdődött céltudatos tevékenység az önkormányzatokkal való együttműködésben, a szakmapolitikai irányelvek kidolgozásában, a forrásokért való lobbizásban és az európai hálózatépítésben.

Bizonyos, hogy a CEE CN szakmailag-módszertanilag és
szervezeti téren is sokat tanulhat tőlük, s ezt is teszi
már 3. éve. Ám a CEBSD abból a dinamizáló erőből meríthet új inspirációt, amely a CEE CN hálózatot jellemzi:
az új demokráciák építésének történelmi lehetősége
fáradságot nem ismerő, lelkes és áldozatos munkára
ösztönöz bennünket, melynek sodra magával ragadja a
már megállapodottabb struktúrákban élő és gondolkodó nyugati civil szakembereket.

Európai Párbeszéd. A Közösségfejlesztők Egyesülete
kezdeményezésére 2008. május 9-én, az Európa Napon
Budapesten, a Dunán, az Európa-hajón találkoztak a
Combined European Bureau for Social Development (11
ország vezető közösségfejlesztő szervezeteit magába
foglaló hálózat) és a CEECN tagjai és találkoztak országaik nálunk szolgáló diplomatáival és a sajtó képviselőivel. Innen Kunbábonyba, a Civil Kollégium közösségi
házába utaztak a két hálózat tagjai és kezdetét vette a
bemutatkozás és az együttműködés lehetséges útjainak
feltérképezése, mely lényegében azóta is tart.

A leglényegibb kérdés a hálózati munkában is az, hogy
demokratikus igyekezeteinket vajon befogadják-e társadalmaink, hogy vajon sikerül-e a demokráciát kívánatos
céllá tenni országainkban? Mert ez ad igazi értelmet az
állampolgári részvételnek.

2009 januárjában Chuck Hirt és Varga Máté részt vett az
INGO konferencián (ngo-k nemzetközi konferenciáján)
Strasbourgban, amelyet a Council of Europe szervezett.
Hálózatunk aktívan részt vett A civil részvétel a döntéshozatali folyamatban – a jó gyakorlat kódexe c. doku-
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