CSALÁDBAN ÉLNI JÓ!

2009/1, Székesfehérvár és térsége

A mai társadalmi változások során a ﬁatalokat is meg kell tudnunk
győzni, hogy családban élni jó! Ösztönözni kell őket és mindenképp
jó példával kell elöl járni annak érdekében, hogy akarjanak családot
alapítani – vélik a székesfehérvári nagycsaládosok.

IFJÚSÁGI HÁZAK 2.0
Egy uniós pályázaton 200.000 eurót is nyerhetnek azok, akik felújítják az üresen álló vidéki művelődési házakat, azzal a feltétellel, hogy
ifjúsági közösségi programoknak és tanácsadó szolgálatnak is helyt
adnak.

KEZDŐDIK A BULI
Idén július 14. és 19. között Baján, a Petőﬁ-szigeten rendezik meg az
egyetemisták és főiskolások országos találkozóját, az EFOTT-ot.

Fejér megyei nonprofit szervezetek száma
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Helyi mérték
Mi fél szavakból is megértjük egymást – mondhatják a civilek. Mondják is. A Helyi Érték című középdunántúli civil szolgáltató hírlevél
viszont arra vállalkozik, hogy az e tekintetben kívülállók, a nem civilek is
megismerjék, megértsék a nonproﬁt
szervezeteket, illetve nem is őket.
Sokkal inkább azokat az embereket, akinek nem „elég” a munka és
a család, maradék szabadidejükből
és energiájukból a köz, a közösség,
a társadalom, a civilizáció ügyeire is
szánnak.
A nonproﬁt, azaz a proﬁtorientált
gazdasági és a kormányzati szférán
kívül eső, ideális esetben attól független szektor szerepe egyre nő.
Szolgáltatásaik gyakran versenyképesebbek is piaci riválisaikénál: kölcsönösen tanulhatnak egymástól.
Mondhatnánk, hogy a közéleti szereplő, önkéntes munkát végző személy külön fajta, de ez nem igaz. Mint
a Helyi Érték által bemutatott példák
is mutatják, híres, elfoglalt embereknek is vannak privát passzióik, civil
ügyeik. Reméljük, példájuk sokakat
ráébreszt arra, hogy érdemes erre a
szép és hasznos kalandra vállalkozni!
a szerkesztők

Hétköznap sikeres
üzletemberek...
Székesfehérváron 1999-ben alapította meg
18 megszállott kerékpáros a Szingo Sportegyesületet. De miért is? A bemutatáshoz
vissza kell térnünk az időben, a fehérvári versenykerékpározáshoz. A II. világháború után
három klub is működött a városban, s ezzel
komoly tömegbázisa volt a sportágnak. Aztán
1962-től már csak a VT Vasas maradt, s később a gyár névadója után így született meg
a Videoton SC keretein belül a szakosztály.
De csak a rendszerváltás utáni időig, hiszen
akkor a bringások is gazda nélkül maradtak,
megszüntették őket, így a sportág a város palettájáról is eltünt.
Pedig számtalan magyar bajnoki címet szereztek, s nagyon sok válogatottal büszkélkedhettek. Így alakult meg 1991-ben a volt
vidisekből a Szingo elődje. A baráti társaság,
a volt klubtársak, az egyesület nélkül maradt
„utcára került” ﬁatalok alkották az új, immár
civil szerveződésű csapatot. A korábbi megszállott kerékpárosok mellett az amatőrök,
a csupán csak hobbiból tekerők is otthonra
leltek a Székesfehérvári Kerékpárosok Baráti Körében, s ebből alakult meg 1999-ben a
Szingo SE. Adódik a kérdés: de mi az a szingo?
Nos, az egyesület nevét egy speciális, a vékony versenykerékre való gumi hagyományos
típusa jelenti. A klub immár tíz éve működik
egyre eredményesebben és egyre nagyobb
létszámban. Talán nem véletlenül, hiszen a
klub motorjai, az 56 éves vállalkozó, a „redőnyös” Baltavári Tibor, a 42 éves elnök, a civil
foglalkozását tekintve önálló bírósági végrehajtó Sebestyén László, a 62 éves egykori
magyar bajnok, a nyugdíjas örökifjú Boros Pali
bácsi, a negyvenes éveiben járó informatikus
vállalkozó Ormánközy Zoltán, és még hoszszasan sorolhatnánk a neveket, aktív résztvevői a klub életének a szervezésében.
De szintén törzstagnak számít az Ausztráliában élő Nagy „Picasso” Attila, az egykori
válogatott, magyar bajnok bringás, a volt au-

tós raliversenyző is. Picasso minden évben
hazajön Fehérvárra 2–3 hónapra, hogy a versenyeken segítse a társait, vagy ha azok lemaradnak, akkor a klub dicsőségére megnyerje a
versenyeket. Ám a felsoroltak mellett kétkezi
munkások, orvosok, tanárok, tanulók, és még
sokan mások, férﬁak és nők, gyerekek bringáznak a legnagyobb örömükre. A fenti névsor főként az országúti bringásokat jelenti, de
a Szingóban mások is megtalálják a saját műfajukat. Mint a montival terepezők, a triálosok,
a túrázók, a spinningelők, az egészégért tekerők és az egyszerű városi közlekedők. Ennek
köszönhetően a rendszeres edzések, túrák és
közös nyaralások egyre több barátot, ismerőst vittek a klubhoz. A régiek, a klub vezetői
azt is belátták, hogy a kezdeti cél, a versenyekre való költséges felkészülés és részvétel
ilyen körülmények között már nehezen kivi-
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telezhető, ráadásul a versenysportnál sokkal
nagyobb az igény a hobbi szintű, szabadidős
tömegsportra. Ezért is döntöttek úgy a 2008
novemberi taggyűlésen, hogy ezt a feladatot
is felvállalják: létrehoznak egy kerékpáros
klubot, ami a különböző, edzettségi állapotú,
de a kerékpározás szeretetében közös tagság
tömegbázisa lehet.
Ennek szellemében alakult át a sportegyesület közhasznú társasággá. Ez pedig feladatának tekinti a szabadidő hasznos és aktív eltöltésére, az egészséges életmódra nevelést,
a kerékpározás minden vállfajának segítését,
népszerűsítését. De a szabadidős tevékenység mellett azt is fontosnak tartják, hogy a
tehetségeket felkutatva, őket a sportolási
és versenyzési lehetőségükben segítsék. A
kerékpározáson túl, az egyesület a helyi környezetvédelemben, a kábítószer elleni felvilágosításban, a ﬁatalok szellemi és testi egészségét elősegítő tevékenységekben kíván még
részt venni.
Úgy gondolom, hogy elérhető célkitűzéseink vannak, hiszen ha nem így lenne, akkor
nem is vágtunk volna bele az egészbe. Örömmel várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy
szívesen csatlakozna hozzánk – mondta Sebestyén László, a klub elnöke.
Aki úgy érzi, az nyugodtan csatlakozzon
hozzájuk. Az országúti bringások például
minden szombaton, 9 órától gyülekeznek a
Sóstói Stadion bejáratánál, hogy elinduljanak
egy jót tekerni a Vértes, a Bakony, vagy a Velencei-hegység irányába. Ha esik, ha fúj, vagy
jó az idő, őket megtalálják az utakon.

Családban élni jó! Átalakult a Széna
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Nem a nagycsaládosokat kell meggyőzni arról, hogy legyen még több gyermekük
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A Székesfehérvári Regionális Nagycsaládosok Egyesülete (Széna) 1995 novemberében
alakult 22 tagcsalád összefogásával, mára
azonban a régió egyik meghatározó civil szervezetévé vált. A szervezet, amely a kezdetektől részt vállal a Gyermekvédelmi törvényben
előírt kötelező feladatok ellátásában, s amely
2001 áprilisától a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete Közép-Dunántúli Regionális Irodájaként működve működtette a „első lakáshoz jutók információs irodáját”, egy kétéves
fejlesztési folyamat eredményeként teljesen
átalakult. A Széna kilépett az országos ernyőszervezetből, és saját lábára állt.
A Szénában egy családközpontú, békés,
egészséges társadalom elérése érdekében, a
családok összefogásával, egymást ismerő, segítő közösséget építünk. A családok számára
kulturális, szabadidős, ismeretterjesztő programokat szervezünk. Képviseljük a családok
érdekeit az őket érintő fórumokon, intézményekben. Biztosítjuk számukra az információáramlást. Követendő példák felmutatásával
segítjük őket, hogy teljes értékű, kiegyensúlyozott családi életet éljenek – mondta
Farnady Judit elnök.
Az egyesület fő célja, a jövő generációjáért
érzett felelősség, és az emberek egymás irán-

ti tiszteletének erősítése környezetünkben és
a társadalomban, valamint a kiegyensúlyozott,
egészséges család értékeinek felmutatása a társadalom felé. A Szénában nagyon fontos a családközpontúság, melyet azzal bizonyítunk leg-

jobban, hogy tetteinkben, gondolkodásunkban
mindig a családi értékeket tartjuk szem előtt, és
ezt hitelesen képviseljük – tette hozzá.
A 2005–2007-ben lezajlott fejlesztési munkának köszönhetően sikerült jól megfogal-

mazni és elfogadottá tenni a hosszú távú
célokat, melyek mentén olyan programokat
szerveztek, illetve szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek legjobban segítik céljaik elérését. Az egyesület tagjai fontos eredménynek
tekinthetik, hogy hatékonyabbá vált forrásfelhasználásuk, hitelesebbek lettek támogatóik,
tagjaik, partnereik előtt. Összességében javult a Széna megítélése és ismertsége, amit
az is mutat, hogy egyre több olyan partner
van, aki nem csak támogatni akar, hanem a
hosszú távú együttműködési lehetőségét is
keresi. (Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
önkormányzata, Praktiker Áruház, Videoton
FC, Alcoa Alapítvány és számos egyéni támogató.)
A nagy döntés, a nagy változás az volt, amikor nyitottá vált minden kis- és nagycsalád
irányában. Ezt az elhatározást nagyon hoszszú gondolkodás, tervezés, sok beszélgetés
előzte meg. Az egyesület tagjainak többsége
úgy látta, hogy nem a nagycsaládosokat kell
meggyőzni arról, hogy legyen még több gyermekük, hanem az egy-két gyermeket nevelő
családoknak kell olyan pozitív példát mutatni,
hogy legyen kedvük több gyermeket nevelni.
A mai társadalmi változások során a ﬁatalokat
is meg kell tudnunk győzni, hogy családban
élni jó! Ösztönözni kell őket és mindenképp
jó példával kell elöl járni annak érdekében,
hogy akarjanak családot alapítani.
A közgyűlés döntésének értelmében az
egyesület átalakulása teljes mértékben megtörtént, mind jogi, mind szervezeti oldalról.
Az egyesület új nevet választott magának, régi
szlogennel: a mennyiség helyett a minőséget
választották. Más célcsoportot céloztak meg
programjaikkal, szolgáltatásaikkal: a korábbi
tömeges programok rendezvények helyett
ma már jellemzően kisebb csoportoknak, de
sokkal tágabb körben valósulnak meg azok.
Leválasztották a szervezetről azokat a szolgáltatásokat, tevékenységeket, melyek nem
illeszkedtek küldetésükhöz, céljaikhoz. Ezek

FOTÓPÁLYÁZAT
Esélyegyenlőség – A 15 éves Fecskepalota országos jubileumi fotópályázata
Védnök: Göncz Árpádné Zsuzsa asszony
Kiíró: Szép Jelen Alapítvány (www.fecskepalota.hu)
Együttműködő partner: Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú Egyesület (www.kepszin-ter.hu)
A pályázat célja: a 15 éves Fecskepalota születésnapi ünnepségén az esélyegyenlőség képviselete széles nyilvánosság előtt - fotókiállítással
egybekötve.
Beküldési határidő: 2009. augusztus 30.
Témakörök:
1. Mi is itt vagyunk! – fogyatékossággal élők fotói önmagukról
2. Ők is itt vannak! – ép alkotók fotói fogyatékossággal élőkről
3. Ifjúsági kategória – 15 év alatti ﬁatalok esélyegyenlőséggel kapcsolatos fotói
Pályázati feltételek: a pályázaton részt vehet
minden amatőr fotós, életkortól, lakóhelytől és
foglalkozástól függetlenül. Csak olyan fotókat
várunk, amelyek kiállításon vagy versenyen még
nem szerepeltek. A pályázatra szánt fekete-fehér
vagy színes fotókat NEM KELL KINAGYÍTANI,

közül a két legfontosabb terület a nonproﬁt
civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások
és az adományozási funkciók voltak, amelyeket a Szénával szoros szakmai együttműködésben újonnan létrehozott alapítványok működtetik. A Civil Centrum Alapítvány a civil
szervezetek szakmai fejlesztését látja el, míg
a Smart Grant (Okos Adomány) Alapítvány
a hátrányos helyzetű emberek, a tehetséges
ﬁatalok segítését tűzte ki célul.
Az új célok elérése érdekében több sikeres program is elindult. A Széna Akadémia
keretében a családon belüli kommunikációt
segítő előadássorozatban neves előadók jártak Székesfehérváron (Csernus Imre, Popper
Péter, Baktay Miklós és Baktay Zelka). Elindult a „Széna mami bébi ringatója” elnevezésű szolgáltatás is, amely lehetővé teszi, hogy
a kisgyermekes anyukák, apukák nyugodt
körülmények között, kellemes környezetben tisztába tudják tenni, meg tudják etetni
a gyermeküket, a különböző nagy rendezvényeken. A pavilonban mikrohullámú sütő, vízforraló, cumisüveg melegítő, pelenkázó asztal

kizárólag digitális változatban, 300 dpi felbontásban minimum 2400x1600 pixel méretben JPG
formátumban kell beküldeni.
Ennek két módja lehet:
• Hagyományos postai úton beküldve valamilyen digitális adathordozón (CD vagy DVD) a
Fecskepalota postacímére: Szép Jelen Alapítvány,
8082 Gánt-bányatelep, Fecskepalota. Postai beküldéskor a szerző postacímét, e-mail címét, telefonszámát kérjük külön word dokumentumban
megadni.
• Feltöltéssel a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti
Műhely Honlapjára, regisztrálás és annak jóváhagyása után (www.kep-szin-ter.hu/fecskepalotafotopalyazat). A honlapra az előírt 2400x1600
pixel méretű képnél nagyobbat nem lehet feltölteni. A képfájl megnevezése az adathordozón
vagy feltöltéskor az alábbiak szerint szerepeljen:
• a témakör sorszáma
• a szerző neve
• a fotó címe
A 3. kategória esetén a beküldő életkorát külön
kérjük megadni.
Egy szerző legfeljebb 5 képet vagy fotósorozatot küldhet be. A fotósorozat maximum 3
fényképből állhat. A sorozatot a zsűri tagjai nem
bontják meg.
A felvételek esetében a személyiségi jogokért a
fényképet beküldő felel.

található, melyek használata ingyenes. Elkülönített helyen kényelmes fotel biztosítja a
mamáknak a legkisebbek szoptatását. Tavaly
elkezdődött egy baba-mama klub, melynek
célja összehozni az egyesületben lévő kismamákat, babákat, hogy közös program keretében kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat.
Ennek keretein belül szívesen látnak minden
kisgyermekes anyukát, családot, akik számára örömet jelent a kötetlen játék és szívesen
részt vesznek egy-egy bemutatón, előadáson
és alkalmanként örömmel mondókáznak,
vagy énekelnek együtt.
Szintén új programként indult a baba-angol
a Helen Doron-módszerrel, melynek célja,
hogy a gyerekek angol „játék” keretében
dalokat és mondatokat ismerjenek meg, és
anélkül sajátítsák el az angol nyelvet, hogy tudatosan „tanulnának”.
A Széna mostanság egy nyüzsgő, vidám,
ﬁatalos csapat, mégpedig úgy, hogy sikerült
megtartanunk a már nem annyira ﬁatal tagjainkat – tartja legnagyobb eredménynek az
alapító-elnök.

A beküldött fotókat a szakemberekből álló zsűri
válogatja.
Bővebb felvilágosítás: 22/354-404, 20/824-6595,
fecskepalota@fecskepalota.hu
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Újjászülethetnek az üresen
álló művelődési házak
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Egy uniós pályázat révén akár 200 ezer
eurót is nyerhetnek azok a kistelepülési önkormányzatok, amelyek a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium által kezelt
Új Magyarország vidékfejlesztési program
integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására kiírt pályázaton eredményt érnek
el. A pályázóknak az egykor volt, ma funkció
nélkül maradt falusi művelődési házakban ifjúsági közösségi programoknak és tanácsadó
szolgálatnak is helyt kell majd adniuk. Ebben
egy másik, a szociális tárca által kiírt pályázat
révén a megyeszékhelyeken működő ifjúsági
információs és tanácsadó irodák nyújtanak
módszertani segítséget.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke
alapján, az Új Magyarország vidékfejlesztési
program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az „integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT)
cím” elnyerésére. Az intézkedés célja a vidéki
lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése,
mivel jelenleg, a vidéki lakosság, elsősorban
a falvakban élők számára nem, vagy nem
megfelelő minőségben érhetőek el az egyes
szolgáltatások, mert nem áll rendelkezésre,
olyan infrastruktúra (épület), amely biztosítani tudná a közösségi feladatok ellátását.
Az alacsony jövedelmezőségnek, és a magas
működtetési költségeknek betudhatóan a
vidéki településeken elérhető szolgáltatások
megszűntek, vagy csak alacsony színvonalon
érhetőek el az érintett helyi szereplők számára. A szolgáltatásokat biztosító épületek
állapota az esetek többségében romosnak,
leromlottnak mondható. Az intézkedés célja
tehát az alapvető szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok, az integrált
közösségi és szolgáltató terek létrehozásával,
a többnyire kihasználatlan épületek felújítása
és műszaki korszerűsítése révén.E helyszínek
lényegében a klasszikus művelődési ház, faluház, ifjúsági klub, közösségi ház, klubkönyvtárat testesítik meg, kiegészülve a jelen kor igé-

nyeinek megfelelő szolgáltatásokat biztosító
intézményi formákkal, mint a teleházak, civil
közösségi házak, Ifjúsági Információs Pontok,
Foglalkoztatási Információs Pontok. A vidéki
térségeken felmerülő problémákra választ
adva az IKSZT igyekszik ezeket a szolgáltatásokat egy épületbe integrálni, amelynek
célja egyrészt a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása, másrészt minél komplexebb
szolgáltatások nyújtása a helyi igényekhez
igazodva. Annak érdekében, hogy az IKSZT
megfeleljen az előbbi feltételeknek a pályázatban két csoportban jelentek meg az egyes
szolgáltatások. Egyrészről vannak a kötelezően ellátandó feladatok, amelyeket függetlenül a település adottságaitól el kell látnia a
közösségi térnek. Ide kell érteni azokat a „hagyományokkal” rendelkező szolgáltatásokat,
amelyek az esetek többségében jelenleg is
megtalálhatóak (könyvtári szolgáltatás, közművelődési programok szervezése), valamint
a jelenkor igényeire választ adó szolgáltatásokat (közösségi internet hozzáférés, információnyújtás különféle területeken). Az új
kezdeményezés célja természetesen nem az,
hogy az esetlegesen meglévő, magas színvonalon nyújtott szolgáltatásokat még egy újabb
helyszínen elérhetővé tegye, hanem az, hogy
a hiányosságokat pótolja, bővítse a már elérhető szolgáltatások körét, valamint emelje
azok színvonalát, amennyiben szükséges és
igény jelentkezik iránta. A kötelező feladatok megjelölésénél éppen azért az volt a cél,
hogy az alapvető szolgáltatások egységesen
jelenjenek meg, lehetőleg egy épületbe integrálva – a másik csoportot az opcionális, tehát
szabadon választható szolgáltatások köre jelenti, amelyek a helyi szükségletekre igyekeznek minél szélesebb körben választ adni.

Módszertani segítség
az ifjúsági tanácsadó
irodáktól
Az IKSZT-k által nyújtandó szolgáltatások
között kötelező és térítésmentes szolgáltatásként fogalmazza meg az ifjúsági közösségi
programok szervezését, az ifjúságfejlesztési
folyamatok generálását és folyamatkövetését
és ifjúsági információs pont működtetését.
Mivel azonban e téren a kistelepülések lényegében semmiféle tapasztalattal nem rendelkeznek, az ESZA Európai Szociális Alap
Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium (SZMM) megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III.31.)
SZMM rendelete alapján tavaly pályázatot
hirdetett meg olyan megyei szintű ifjúsági
szakmai-módszertani szolgáltató központok
(ISZMK) kialakításának támogatására, amelyek szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az adott megyében lévő településeken
zajló ifjúsági munkához. A nyertesek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé
tegyék az Új Magyarország vidékfejlesztési
terv részét képező IKSZT-k kialakítását célzó
fejlesztések keretein belül létrejövő, ifjúsági
feladatokat felvállaló közösségi terek számára. A tárcaközi együttműködés keretében az
SZMM vállalta, hogy a módszertani központok (ISZMK-k) 3 éven keresztül térítésmentesen segítik az IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak ellátását. Ez több szakértő szerint is azt
jelenti, hogy a korábban sokáig elhanyagolt,
legfeljebb az NCA pályázataiból vagy a sűrűn
átalakuló kormányzat struktúrában az ifjúsági
feladatokat aktuálisan ellátó, most azonban

módszertani segítőként kulcspozícióba kerülő ifjúsági információs és tanácsadó irodák
biztos ﬁnanszírozáshoz jutnak ebben az időszakban. A szakmai módszertani központokká előlépett irodák alapvető feladat eztán is a
Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége (HAYICO ) szakmai
etikai kódexében meghatározott témakörökbe tartozó információk gyűjtése, rendszerezése, azok off-line és on-line módon való
közzététele lesz. Új feladatként megjelenik viszont az etikai ott meghatározott témakörökbe tartozó információs adatbázis kialakítása,
fejlesztése, aktualizálása, off-line és on-line
módon közzététele, az adatbázisnak a megye
területén elhelyezkedő településeken zajló
ifjúságfejlesztési folyamatokért felelős személyekhez, közösségekhez, szervezetekhez
való eljuttatása. A módszertani központok
több területen végeznek megyei szintű információgyűjtést és szolgáltatást. Ezek a helyi,
regionális és országos kulturális programok,
rendezvények, a helyi sportolási lehetőségek,
helyi, regionális és országos sportrendezvények, közoktatási és felsőoktatási információk, helyi egészségügyi és szociális ellátások,
hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, olcsó
szálláslehetőségek, utazási és szállás kedvezmények, munkalehetőségek, munkanélküli
ellátás, helyi albérletek, pályázatok, segítő
és krízisellátó helyek és az európai mobilitással összefüggő alapinformációk (legalább:
Youth Hostelek Európában, Fiatalok lendületben 2007-13, ösztöndíj és csereprogramok). A volt művelődési házak felélesztését
tervezőknek a módszertani központoknak
emellett egy szakmai könyvtár kialakításával
és működtetésével, szakmai segédanyagok
kidolgozásával, internetes és telefonos szakmai-módszertani helpdesk működtetésével,
képzések, szakmai találkozók és projektlátogatások szervezésével, pályázati tanácsadással, a hiányzó infrastrukturális feltételek
megteremtésével, az IKSZT címbirtokosok

felkeresésével és a megyei települési ifjúsági/
ifjúságfejlesztési munka szakmai-módszertani segítésével és e helyszíni tanácsadással kell
segíteni.

Rengeteg az érdeklődő
Az Integrált közösségi és szolgáltató tér pályázaton aránylag sokan pályáztak sikeresen
a közép-dunántúli régióból. Fejér megyében
Alap, Baracska, Cece, Csákberény, Csókakő,
Csór, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Kisláng, Lovasberény, Magyaralmás, Mezőfalva,
Mezőszentgyörgy, Nagylók, Pázmánd, Perkáta,
Pusztaszabolcs,
Ráckeresztúr,
Sáregres,
Sárkeresztes, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Sárszentmihály, Soponya, Sukoró, Szabadbattyán, Vajta, Tordas, Vértesboglár, Zámoly, Baracs, Etyek, Füle, Gyúró, Iváncsa,
Nagyvenyim, Seregélyes, Szabadegyháza,
Tabajd, Úrhida, Bakonycsernye jelentkezett
eredményesen. Veszprém megyében Alsóörs, Balatonederics, Balatonfőkajár, Csopak, Dörgicse, Eplény, Felsőörs, Gyulakeszi,

Halimba, Jásd, Káptalanfa, Lesencetomaj,
Lovas, Megyer, Mihályháza, Monoszló,
Nagyesztergár, Nagytevel, Nagyvázsony,
Nemesvita, Németbánya, Noszlop, Nyárád,
Ősi, Öskü, Paloznak, Pécsely, Révfülöp, Sóly,
Sümegprága, Szigliget, Tés, Tótvázsony, Ugod,
Vaszar, Vászoly, Zalagyömörő. Zánka, Küngös,
Magyargencs, Nagypirit, Nemesgörzsöny,
Nemesgulács, Örvényes, Pétfürdő, Somlójenő,
Szentbékkálla, Szentkirályszabadja, Szőc jutott tovább. Komárom-Esztergom megyéből
Baj, Bajót, Császár, Csolnok, Dad, Ete, Héreg,
Kesztölc, Környe, Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, Naszály, Piliscsév, Súr, Süttő,
Tardos, Ászár, Bársonyos, Gyermely, Kocs,
Szomód, Vértestolna járt sikerrel.

Megyei ifjúsági szakmaimódszertani szolgáltató
központ lett Székesfehérváron
a Sziti Szociális Egyesület.

Sokan nyerték el a címet Fejérben
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) az Új Magyarország
vidékfejlesztési program vidékfejlesztési
intézkedéseinek keretében, a gazdaság és
vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 2008. július 18-án
pályázatot hirdetett az integrált közösségi
és szolgáltató tér (továbbiakban: IKSZT) cím
elnyerésére. Az intézkedés célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása
többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek
felújítása és műszaki korszerűsítése révén.
Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP
végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság az
ország vidéki térségében IKSZT címbirtokos
szervezeteket választott ki. E szervezetek
nyújthatják be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (továbbiakban: EMVA)
e célra 2009. II. negyedévében meghirdetésre kerülő pályázaton támogatási kérelmüket.
(A képen a nyertesek…)
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A Helyi Érték a régió
mindhárom megyéjében
megjelenik,
helyi tartalommal.

EFOTT 2009

Akiket érdemes
megkeresni:
„Esőemberekért” Egyesület
SZENT GERGELY LAKÓOTTHONBAN
2890. TATA, FÜRDŐ U. 24.
TEL.: 06 34 589 685
FAX: 06 34 589 685
http://www.esotata.hu/
Székesfehérvári Ifjúsági Információ
és Tanácsadó Iroda
Sziti Szociális Egyesület
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. I/109.
Tel/fax: 22-504-201
albasziti.hu, albensis.hu
ÉLETTÉR Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület
Mag-ház
2903 Komárom, Csendes utca 8.
Telefon: 0634/526-955
Fax: 0634/526-955
http://www.eletteregyesulet.hu/
Echo Network
Székesfehérvár, Tobak u. 17. I/30.,
Tel: +36 (22) 502-276 Fax: +36 (22) 379-622
www.echonetwork.hu
Várfok Alapítvány
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Telefon/fax: (88) 624-819
http://www.varfok.hu
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Iroda
8200 Veszprém, Budapest út 3.
Levelezési cím:
8200 Veszprém, Pf.: 382
Tel/fax: 88/581-570, 88/581-571
http://www.mobilitas.hu/kdriszi/

CIVIL SZOLGÁLTATÓ HIRLEVÉL 2009/1, Székesfehérvár

RÉV – Karitász Ház
H-8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Telefon: 06 (22) 506-828 Fax: 06 (22) 506-829
e-mail: albacaritas@gmail.com
internet: albacaritas.communio.hu
Intézményvezető: Nagy Lajosné Krisztina
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GAJA KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET
Székesfehérvár, Petőﬁ u. 5.
Tel.: 06/22/503-428; 06/22/503-429
http://gaja.atw.hu/
gaja@t-online.hu
Környezeti tanácsadás
(telefonon vagy személyesen):
Hétfő, szerda, csütörtök: 09 órától – 16:00 óráig
Kedden: 12:00 órától – 17:00 óráig
Pénteken: 09:00 órától – 13:00 óráig
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
8000, Székesfehérvár
Csanádi tér 1-2.
Nyitva tartás:
minden hétköznap 8 – 16 óráig.
Tel. / Fax.: +36-22-327-652
Dunamenti Regionális Népfőiskola
Közhasznú Egyesület
2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19.
(bejárat a Móra Ferenc utca felől)
Titkárság tel.: 25/523-050
Igazgató tel.: 25/523-051
Fax.: 25/523-050
E-mail: nepfoisk@invitel.hu, nepfosuli@vipmail.hu
EFOTT Menedzsment
HÖOK Hallgatói Szolgáltató Kht.
1055 Budapest, Markó u. 7. II/1.
web: www.efott.hu
e-mail: efott@efott.hu

A nyár legjelentősebb múltra visszatekintő
diákrendezvénye az EFOTT, az Egyetemisták
és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. A fesztivál története 1976-ra nyúlik vissza,
ekkor volt az első találkozó, a Pécs melletti
Abaligeten. Huszonöt főiskola, illetve egyetem 350 hallgatója találkozott akkor; manapság az egyik legnagyobb magyar rendezvény,
a tavalyi évben minden korábbinál többen,
mintegy 60 ezren látogattak el az EFOTT-ra.
A fesztivál állandó jellemvonása, hogy évente
más-más helyszínen kerül megrendezésre.
Három évtized alatt a rendezvény bejárta az
országot, idén 2009. július 14–19. között Baja
lesz az EFOTT házigazdája.
A szervezői feladatokat az EFOTT Menedzsment látja el, melynek munkáját a házigazda intézmény (idén a bajai Eötvös József
Főiskola) hallgatói segítik. A megszokott
színvonal folytonosságát az állandó szervező
csapat mellett a kialakult stabil szponzori kör,
illetve a visszatérő látogatók garantálják! Köszönjük, hogy ennyien választjátok évről évre
az EFOTT-ot!
Az EFOTT, 1976 óta az év legnagyobb hallgatói bulija megunhatatlan, hiszen minden

évben máshol van. Egy hely, ahol az egyetemisták és főiskolások, illetve bárki, aki kedvet érez, majdnem egy teljes héten át kikapcsolódhat és szórakozhat, mindezt kulturált
körülmények között, igényes programokkal,
„Csak szabadon...” – ahogy a fesztivál jelmondata is utal rá.
Az EFOTT-on a legnagyobb hazai előadók
zenéjére bulizhatsz, minden stílust megtalálsz, miközben garantáltan egy pillanatig sem
unatkozol. Idén, július 14–19. között Bajára, a
Petőﬁ-szigetre várunk!
A zenei programok mellett 2009 A gasztronómia éve az EFOTT-on, hogyan is hagyhatnánk ki a kulináris élvezeteket a halászlé
fővárosában! Lesz persze Civil Falu, számtalan sport és turisztikai program, fürdési lehetőség és megannyi őrültség, és minden, ami
Magyarország legnagyobb hallgatói bulijára
jellemző.
Tavaly több mint 60 ezren választották az
EFOTT-ot, az elmúlt két évben Debrecenben
és Dunaújvárosban is megdőlt a látogatottsági
rekord. Találkoz(z)unk idén is az EFOTT-on!
EFOTT – 2009. július 14–19. Baja, Petőﬁsziget!

Itt a nyár, hova mehet a gyerek?
Egyre több diák keresi meg magának a táborozás költségeit
A válság miatt idén főleg az olcsó táborok
iránt mutatkozik nagy érdeklődés – mondta Szalai Melinda, a Székesfehérvári Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda (Sziti) irodavezetője.
Az iroda folyamatosan szervez táborozási börzéket – a telefonos és az e-mail-es
jelentkezőket is ide számítva közel félszáz
érdeklődő volt már eddig.
Az érdeklődők kézmûves, mesemondó,
lovas, sport, alkotó, nyelvi, mágus (!), természetjáró, kommunikációs, internetes,
táborok közül választhatnak.

A szülők minden esetben jól teszik, ha
orvosi igazolást szereznek gyermeküknek,
és meggyőződnek arról – mivel már nem
mindig kötelező –, hogy a tábor szervezői
beszerezték-e az ANTSZ engedélyeket.
Az idei tapasztalatok szerint sokkal többen jelentkeznek az egyetemi és főikolai
gólyatáborokba, amelynek költségeit diákmunkával teremtik elő. A szülőknek és a
ﬁataloknak érdemes érdeklődni az alkalmi
foglalkozhatás részleteiről.
(www.albasziti.hu)

A Fejér megyei civil szektor helyzete
Számtalanszor felmerül a kérdés, kik
is azok a civilek? A nonproﬁt, azaz
a proﬁtorientált gazdasági és a kormányzati szférán kívül eső, ideális
esetben attól független szektorban
dolgozókról a kívülállók nem sokat
tudnak. A Fejér megyei civil szektor
helyzetéről a Dunamenti Regionális
Népfőiskola Közhasznú Egyesület, a
Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége és az Echo Innovációs Műhely Támop 5.5.3 konzorciális pályázatban készült felmérése ad világos
képet.

Nonprofit szervezetek megoszlása bevételnagyság szerint
(2006)
51.000-500.000 Ft

30%

50.000 Ft alatt

14%
4%
40%

12%

50 millió Ft felett

5.001.000-50.000.000 F
501.000-5.000.000 Ft

A KSH adatai alapján klasszikus civil
szervezeti kategóriába 86 százalékuk, érdekképviseleti kategóriába 6 százalékuk
és egyéb nonproﬁt szervezeti kategóriába 8 százalékuk esett a szervezeteknek
2006-ban. A legtöbben a szabadidő és
hobbitevékenységek területén működnek,
őket az oktatási és sportcélú nonproﬁt
szervezetek követik. Kilenc százalékot
alkotnak a kulturális, 8 a százalékát a szociális ellátást biztosító és 7,5 százalékot a
településfejlesztő szervezetek.
Szervezeti forma szerint a megyei
nonproﬁt szervezetek (közkeletű angol
rövidítéssal: NGO-k) több mint fele – 56
százaléka – egyesület, 30 alapítvány és 5
százaléka közalapítvány.
Többségük tevékenységi hatóköre egy
településre terjed ki, egy intézményre vagy konkrét célra specializálódott.
A legtöbb civil szervezet a két megyei
jogú várost magába foglaló kistérségben
van, ezeket a bicskei és a móri kistérség
követi. A megyében jól érzékelhető déli
területek leszakadása itt is kimutatható,
a megye déli kistérségeiben (Ercsi, Sárbogárd, Aba, Adony, Enying) az NGO-k
száma nem éri el a százat sem.
A megyei nonproﬁt szervezetek 70 százalékának éves bevétele 5 millió forint
alatt volt 2006-ban, közel egyharmaduk-

Civil
forrásfelvétel

forrás: KSH

nak viszont nem haladta meg az 500.000
forintot sem. A bevételi források megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy
a megyei nonproﬁt szervezetek főleg a
központi és önkormányzati költségvetésből szerzik bevételeik nagy részét.
A Fejér megyei szervezetek 14 százaléka alkalmaz ﬁzetett munkaerőt, és 12
százalék főállású, teljes munkaidős foglalkoztatottal is rendelkezik. A nonproﬁt
szervezetek infrastrukturális helyzetének
vizsgálata során kiderült, hogy a szervezetek kétharmada rendelkezik számítógéppel, 60 százaléka internetkapcsolattal,
és felének van telefax a birtokában. A saját honlappal való rendelkezés területén
még mindig van lemaradás.
Fejérben a jogosult szervezetek negyede, 25,1 százaléka pályázott 2006-ban
a NCA valamely kollégiumához, ez alacsonyabb, mint az országos átlag. A megyében működő szervezeteknek vagy
kevesebb az információja az NCA-ról,
vagy nem időben kapják meg az információkat, esetleg kevésbé motiváltak. Azon
szervezetek száma, akik a megyéből
2006-ban NCA pályázatot nyújtottak be
359 volt. Ha idősorosan nézzük az adato-
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kat, 2008-ra ez a szám 293-ra csökkent.
A szervezetek átlagosan 2,8 millió forint
támogatást igényeltek szervezetenként, s
ennek harmadát, 907 ezer forintot kaptak.
A Nemzeti Civil Alapprogram Fejér
megyében alapvetően a regionális kollégiumot jelenti, az összes benyújtott NCA
pályázó 83 százaléka csak a regionális kollégiumhoz fordult támogatásért, a szakmai kollégiumokhoz a megyéből összesen
47 szervezet nyújtott be pályázatot. Ezen
pályázatok több mint fele sikeres volt, 26
szervezet jutott innen forráshoz. A megye NCA forrásfelvételét a tekintetben
tehát felemás siker jellemzi, mert a szakmai kollégiumokkal meglehetősen kevés
támogatási szerződést sikerült kötnie a
megye civil szervezeteinek, három év
alatt kevesebb mint százat. A megyében
a civil szervezetek között meglévő területi egyenlőtlenségeket jól mutatja, hogy
ezen szerződések 65 százalékát a megyeszékhelyen működő szervezetek kötötték, míg a működési támogatási szerződésből a részesdésük csak 49 százalék, az
összes működő civil szervezetből pedig
mindössze 36 százalék.
A legtöbb támogatási szerződés a régió
központot is magában foglaló székesfehérvári kistérségben kötötte az NCA, három
év alatt 427 támogatási szerződés 380 millió forintot vitt a térségbe. A legkevesebb
szerződés 2004–2006 között az enyingi
kistérségben köttetet,mindösszesen 8
támogatás volt, de a támogatási szerződések száma nem éri el a 20-at a sárbogárdi és az abai kistérségekben sem. Ezen
térségekben lévő településeken az NCAtól három év alatt a 10 millió forintot sem
tudta elhozni a civil szervezetek
A megyében a legaktívabb NCA pályázók – nem véletlenül – a civil szervezetek
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fejlesztését, civil szolgáltatások biztosítását (is) végző szervezetek, így az Érted,
Veled Egyesület, mely a Közép-dunántúli
Regionális Forrásközpontot működteti, a
Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége, mely a megyei CISZOK gazda, az
Echo Innovációs Műhely, mely a kistérségi civil multiplikátor hálózatot működteti.
Ezen túlmenően legalább 5 pályázatot
készített az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, az Alba Sansz Kulturális Alapítvány,
a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság, a
Gaja Környezetvédő Egyesület, a Kálozi
Sport Egyesület és a Széna Egyesület a
Családokért.
A forrásfelvétel tekintetében 23 civil
szervezet nyerte a megyébe érkező NCA
támogatás 48 százalékát, míg 52 százalékon osztozik további 200 civil szervezet.
Annak ellenére, hogy a magyar társadalom a korábbi kutatási eredmények alapján csekély állampolgári aktivitást mutat,
a megyei lakosok negyede az elmúlt 12
hónapban részt vett önkéntesként valamilyen civil szervezet, egyesület, alapítvány munkájában. Elsősorban a 45 év
alatti korosztály, valamint az iskolázottabb réteg az aktívabb.
A szervezetek infrastrukturális helyzete
és helyi médiával való kapcsolata általában javult, humán erőforrásuk, anyagi
helyzetük, önkormányzati, piaci és civil
kapcsolataik nem változtak, míg a likviditásuk, a pályázati lehetőségeik, önkénteseik aktivitása, a továbbfoglalkoztatás
és a szervezeti fenntarthatóság az NCA
működési támogatás ellenére is inkább
romlott.
A működéshez szükséges információkat,
illetve a civil élettel kapcsolatos híreket
eseményeket a civil szektor is elsősorban
a médián keresztül szerzi be, de fontos
szerepet játszanak a helyi intézmények
(CISZOK, civil referensek), információs
kiadványok valamint a szervezetek közötti informális, a személyes kapcsolatok is.
A legnépszerűbb CISZOK szolgáltatások a konferenciák szervezése, civil adat-
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bázisokhoz való hozzáférés, képzések,
workshopok szervezése, hírlevél kiadása,
NCA tájékoztatás, tanácsadás és a honlapon lévő információk megtekintése, míg
az ellenkező póluson a civil könyvtár és
az eszköz kölcsönzés áll. A válaszoló szervezetek a leginkább a civil könyvtárral, az
irodai szolgáltatásokkal és a jogi tanácsadással elégedettek. A legtöbb szolgáltatással közepes mértékben elégedettek,
míg komolyan fejleszteni kell a könyvelési, gazdálkodási pénzügyi tanácsadást és a
CISZOK honlapot.
A megyében két szolgáltató szervezettel van intenzívebb kapcsolata a civil
szervezeteknek, az egyik a CISZOK,
a másik az Esélyek Háza Fejér Megyei
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda.
Előbbit a célcsoport 66, utóbbit 56 százaléka említette. Rajtuk kívül még a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Középdunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Irodával van jellemzően kapcsolata a civil
szervezeteknek. Egyik szolgáltató sem ismeretlen a célcsoportunk előtt. Jelenlegi
civil szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények mindössze a két megyei jogú
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városban (Dunaújváros és Székesfehérvár) vannak. Ha azt nézzük meg, hogy
potenciálisan vannak-e olyan térségi civil
szervezetek, amelyek térségi civil fókuszpontként dekoncentrált szolgáltatásokat
tudnának nyújtani, akkor még további
négy térséget lehet középtávon lefedni,
de négy kistérség esetében (Aba, Sárbogárd, Gárdony, Adony) maximum az alapinfrastruktúra biztosítását lehet segíteni
helyi közreműködők útján a civil számára
(pl. iroda, internetezés stb.).
Helyzetfelmérés az úgynevezett desk
research módszerrel készült, vagyis a már
meglévő adatokat, adatbázisokat, korábbi kutatások eredményét tekintették át
és rendszerezték. Az elemzés alapját a
KSH nonproﬁt szervezetekre vonatkozó
1995., 2000., 2005. és 2006. évi adatgyűjtése során szerzett statisztikai adatok, az
Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet által összeállított 2006. és 2008. évi Középdunántúli regionális nonproﬁt statisztikai
adattár adatai, az NCA és a KSH GSZR
adatbázisai, valamint a korábbi megyén
belüli civil szervezeti kutatások adták.

