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VITAMIN AZ IFJÚSÁGNAK
Közösségi ember vagy? Szeretnél valamit tenni a településeden, de nem 
tudod, mit? Menj be a Mobilitás Irodájába (KDRISZI), és egészen biztosan 
kapsz segítséget ahhoz, hogy az ötletedből valóság legyen.

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTENEK
Aktívabb társadalmi szerepvállalást, célt, jövőképet, lehetőségeket 
teremteni a fiataloknak, a többi között ezen, ezért tevékenykedik a 
veszprémi Várfok Alapítvány, amely idéntől a Veszprém Megyei Ifjú-
sági Információs és Tanácsadó Irodát is működteti.

KEZDŐDIK A BULI
Idén július 14. és 19. között Baján, a Petőfi-szigeten rendezik meg az 
egyetemisták és főiskolások országos találkozóját az EFOTT-ot. Fel-
lép a Limp Bizkit zenekar, Marylin Manson és Franz Ferdinand.
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„Veszprém a kedvenc 
városom”
Beszélgetés Módri Györgyi 
színművésszel

„A tavalyi nyaralásom egy esős szerda 
délutánra esett, s az idei sem lesz ez más-
ként” – válaszolja mosolyogva a nyári pihe-
nést faggató kérdésemre Módri Györgyi. A 
veszprémi Petőfi Színház ismert és nagyon 
kedvelt művésznőjével hiába kávézunk már 
bő egy héttel az évadzárás után, nem pi-
hen, ugyanis az egész nyarat végigdolgozza. 
Utazásról, Veszprémről, a nyárról, az álla-
tokról és természetesen az általa pártolt 
civilekről is beszélgettünk. 

– Mindig olyan házban szerettem volna 
élni, amelyik be van vonva borostyánnal, 
meg mindenfajta más futónövénnyel, ép-
pen ezért csatlakoztam örömmel a veszp-
rémi Csalán Egyesület ezt szorgalmazó 
programjához. Verset mondtam a rendez-
vényükön, ahol ráadásul megtudtam azt is, 
hogy ezek a növények nem csak szépek, de 
igen hasznosak a házak energiafelhaszná-
lása szempontjából is – idézi fel legutóbbi 
„civil” sztoriját Módri Györgyi.

Az immáron csaknem két évtizede a ki-
rálynék városában élő színésznő számtalan 
darabban megfordult már kezdve a West 
Side Story-tól a Bál a Savoyban, a Rómeó 
és Júlián át a Hyppolit a lakájig, a következő 
évadban pedig a többi között Szabó Mag-
da Régimódi történetében, Klári szerepé-
ben láthatja a közönség. Györgyi bár civil 
szervezetnek nem tagja, lelkes állatvédő, 
Cibere nevű cicája abszolút családtagnak 
számít. 

– Gyermekkoromtól kezdve nálunk min-
dig voltak otthon állatok, kutyák, macskák, 
más háziállatok, és bevallom, most is min-
den alkalommal nagyon elszomorít, amikor 

meglátok egy kutyamenhelyes reklámot a 
tévében. Vittem már haza többször is kó-
bormacskát, sőt, volt olyan eset is, amikor 
kollégáimmal a színházkertben talált cicát 
felváltva etettük. Ezért, ha már civil szer-
vezeteknél tartunk, akkor az állatvédőket 
mindenképpen támogatom, de egyébként 
minden jó és hasznos kezdeményezés mel-
lé szívesen odaállok – mondta a színésznő. 

Györgyi ezen kívül gyerekekkel, fiata-
lokkal is foglalkozik. A veszprémi Dal-Ma 
Művészeti Egyesületben és egy litéri isko-
lában drámajátékokra tanítja a fiatalokat. – 
Igazándiból nem az a cél, hogy színészeket 
neveljünk a gyerekekből, hanem az, hogy 
nyitottságra, odafigyelésre, a közös mun-
kára, a másikkal történő együttműködésre 
tanítsuk őket. Ha valaki nem is olyan ügyes, 
de a tehetség egy kicsi csíráját is észreve-
szem, akkor én már nagyon boldog vagyok 
– meséli. Aztán megtudom azt is, hogy van 
mire büszkének lennie, ugyanis két tanítvá-
nya, Viczina Dalma és Kossuth Gergő nagy 
sikert ért el: főszerepet játsszanak az ope-
rett Színházban.

Helyi mérték
Mi fél szavakból is megértjük egymást – 

mondhatják a civilek. Mondják is. A Helyi 
Érték című közép-dunántúli civil szolgál-
tató 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 sza-
badidejükből és energiájukból a köz, a kö-
zösség,  a társadalom, a civilizáció ügyeire 
is szánnak.

A nonprofit, azaz a profitorientált gaz-
dasági 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 szerep-
lő, 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 pasz-
szióik, civil ügyeik. Reméljük, példájuk so-
kakat ráébreszt arra, hogy érdemes erre a 
szép és hasznos kalandra vállalkozni!

a szerkesztők

 

11,54  to  12,28
6,84  to  11,54 
6,28  to  6,84
4,79  to  6,28
3,17  to  4,79

civil index 

Az 1000 állandó lakosra vetített regisztrált nonprofit 
szervezetek gyakoriság indexe – KSH kistérségek szerint 
a Közép-dunántúli régióban. (Forrás: KSH T-STAR adatbázis 
2004 alapján számított adatok, NYICITA: A Közép-dunántúli nonprofit 
szektor helye és szerepe a civil társadalom fejlesztésében 2005. c. ku-
tatási beszámoló.)

Kik vagytok, 
civilek?
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Lendületben a Mobilitás: 
vitamin az ifjúságnak

S ha már a játéknál tartunk, abból jut bő-
ven Györgyinek nyárra: Nyíregyházára, 
Pécsre, Esztergomba, Tihanyba mennek a 
többi között vendégjátékra a színházzal, de 
az idén második alkalommal állandó sze-
replője a nagyvázsonyi várjátékoknak is, 
amely mindennapos elfoglaltság – hacsak 
nem esik az eső. Nyaralásra tehát nem jut 
idő, pihenésre, lazításra viszont igen. 

– Utazni nagyon szeretek, s bár Veszp-
rém a kedvenc városom, Afrikába szívesen 
elmennék, bele a közepébe, valami igazán 
természetközeli helyre. S mivel a Vajda-
ságból származom, természetesen nagyon 
szeretem a horvát tengerpartot, hisz az én 
gyerekkoromban az egy ország volt még, 
ezért ez olyan nekem, mintha hazajárnék. 
Az előttünk álló nyári hetekre viszont ma-
rad a munka, azon túl pedig főzőcskézés, 
barátok, kellemes esti sörözés, utcazene 
fesztivál és természetesen a  Balaton,  egé-
szen izgalmas lesz így is a nyár – biztosított 
a színésznő.

Közösségi ember vagy? Szeretnél valamit 
tenni a településeden, de nem tudod, mit? 
Netán már ötleted is van, csak nem tudod, 
hogyan és miből fogjál hozzá a megvalósí-
táshoz? Szívesen vállalnál önkéntes munkát 
akár külföldön? Menj be a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató Irodájába (KDRISZI), és egészen 
biztosan kapsz segítséget ahhoz, hogy az öt-
letedből valóság legyen. 

– A Mobilitás  állami intézményként is, 
egyfajta „vitamin” a régió ifjúsági életében  
– kezdi Öcsi József, a közép-dunántúli régió 
vezetője. Ha felkeres minket bárki valami-
lyen ötlettel, akkor a mi dolgunk, hogy va-
lamilyen eszközt adjunk a vállalkozó szelle-
műek kezébe. Feladatunk az ifjúság szakmai 
munkafejlesztése, a fiatalok demokratikus 
társadalmi részvételének elősegítése és az 
ifjúsági munka és módszertana társadalmi 
elismertetése is. 

S bár már  2000-ben létrejött a regionális 
hálózat, s az ifjúságpolitika az elmúlt több 
mint egy évtizedben már jónéhány miniszté-
rium alá tartozott, azért a RISZI-k az adott 
törvényi háttér feltételrendszerében lokális 
és nemzetközi szinten egyaránt a régiós ifjú-
ságpolitika meghatározó színterei.

No, de nézzük konkrétan, miben, hogyan 
tudnak segíteni. 

– A Fiatalok lendületben program az Eu-
rópai Bizottság, az Európai Parlament és a 

tagállamok megállapodása értelmében jött 
létre, célja a fiatalok tapasztalati tanulásának 
támogatása nem formális tanulási közeg-
ben ifjúsági projekteken keresztül. Ennek a 
programnak mi vagyunk a nemzeti irodája. 
Erre 2007–2013. között 885 millió euró áll 
rendelkezésre, és ifjúsági cseréket, kezde-
ményezéseket, önkéntes szolgálatot, háló-
zatépítést támogat. Hatalmas az érdeklődés 
a program iránt, és az benne a jó, hogy nem 
az ötletet kell idomítani a pályázati kiírás-

hoz, hanem pont fordítva! Ez tényleg a fia-
talokról, a fiataloknak szól – ismertette az 
irodavezető.

S ha már a fiataloknál tartunk, érdemes 
megjegyezni azt is, hogy azért nem az a jel-
lemző, hogy a fiatalok maguktól felkeresnék 
az irodát. Éppen ezért fontos feladatuknak 
tartják az úgynevezett felkereső ifjúsági 
szolgáltatást. 

– Falunapok, fesztiválok, zenei vagy civil 
rendezvények, mi ott vagyunk! Nagyon fo-
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gékonyak erre a fiatalok, de természetesen 
nem az a megközelítésünk, hogy a kezükbe 
nyomunk egy szórólapot, hisz azzal semmire 
nem mennénk. Vannak közösségi játékaink, 
amelyek közben elbeszélgetünk velük, tájé-
koztatjuk őket a lehetőségekről – meséli Öcsi 
József. Ott voltunk az idén a többi között a 
várpalotai Pannónia fesztiválon, a veszprémi 
Pannon Egyetem állásbörzéjén és a külügyi 
börzén is, de a Fejér megyei Ifjúsági napokon, 
a Dunaújvárosi Főiskola állásbörzéjén vagy az 
öntevékeny körök rendezvényein is. A veszp-
rémi Csalán Egyesülettel pedig az önkéntes-
ségről tartottunk öt alkalommal is információs 
napot a régió területén. A megyében egyéb-
ként nagyjából 10–15 erős ifjúsági szervezet 
van, és ők húzzák magukkal a többi kisebb 
szervezetet. Sokkal több „főállású civil” kelle-
ne, mert a probléma gyakran az, hogy a húzó-
embereknek nincs elég ideje az ifjúsági vagy 
más civil munkára, ugyanis a saját egzisztencia 
megteremtése, fenntartása a feladat. 

A fiatalok tájékoztatása, felkeresése ter-
mészetesen csak egy szegmense a munká-
nak. Az idei nagy cél annak a megerősítése, 
hogy a fiatalok jobban vegyenek részt a helyi 
és a regionális közéletben – mint ahogy az 
a nyugat-európai országokban már kiválóan 
működik. A tervek szerint kiválasztanak öt 
önkormányzatot, ahol ősztől elkezdik ezt a 
munkát – mondta Öcsi József. Cél a többi 
között, hogy a települési önkormányzatok 
ifjúsági munkája megerősödjön, szakmailag 

megalapozott ifjúsági szolgáltatások alakul-
janak ki, szélesebbé váljanak a települések 
együttműködő kapcsolatai, s hogy a helyi 
önkormányzatokat ösztönözze az ifjúsági 
ügyek tudatos felkarolására.

A kortárs segítő képzés is fontos szeg-
mens. A fiatalok ugyanis sokkal könnyebben 
fogadnak el bizonyos témákat a kortársa-
iktól, mint a felnőttektől. Éppen ezért kell 
energiát, más eszközöket fordítani az ő 
képzésükre is. Csakúgy, mint a többi szak-
ember oktatására: a Mobilitás akkreditált 
képzőintézmény, jelenleg öt akkreditált 
képzést nyújt. Települési ifjúsági munka, 
projekt menedzsment, emberi jogi nevelés, 
interkulturális tanulás, nemzetközi ifjúsági 
munka támogatási rendszerei témakörök-
ben lehet továbbfejleszteni a már meglévő 
tudást.

Fenntartható civil szervezetek, érdekérvé-
nyesítő fiatalok, még több ifjúsági szervező-
dés, partnerség, mintaadás – a többi között 
tehát ennek  a megteremtésén dolgozik a Mo-
bilitás, akikről bővebben a www.mobilitas.hu 
weboldalon tudhatsz meg többet. 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági 

Szolgáltató Iroda 
8200 Veszprém, Budapest u. 3.
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Várfok Alapítvány: 
jövőt a fiataloknak
Aktívabb társadalmi szerepvállalást, 
célt, jövőképet, lehetőségeket te-
remteni a fiataloknak – a többi között 
ezen, ezért tevékenykedik a veszpré-
mi Várfok Alapítvány, amely idéntől a 
Veszprém Megyei Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Irodát is működteti.

Hét évvel ezelőtt a Veszprémi Egyetem 
oktatási rektorhelyettese, dr. Kristóf János, 
közhasznú alapítványt hozott létre az akkor 
induló Várfok Kollégium munkájának támo-
gatására. Azóta az alapítvány tevékenysége 
kibővült, a Pannon Egyetem hallgatói életét 
átfogóan támogatja szakmailag és anyagilag 
is, de a feladat jelentősen növekedett más, 
egyéb, az egyetemhez nem kötődő, teljesen 
„külsős” fiatalok támogatásával is. A többi kö-
zött az idéntől a megyei ifjúsági információs 
irodát is ők működtetik az egyetem B épü-
letében.  Janzsó Ádám, az alapítvány elnöke, 
az iroda vezetője elmondta: az oktatáshoz 
kötődő, oktatást kiegészítő, közösségépítő, 
személyiségfejlesztő rendezvények, progra-
mok, felsőoktatási hallgatói öntevékeny mun-
ka, valamint kutatómunka támogatása, és ha-
gyományteremtés, hagyományőrzés a céljuk 
a többi között.

– Azokra a kérdésekre szeretnénk választ 
adni, amelyre az iskola és a család nem tud. 

Fontos, hogy a fiatalok értesüljenek a lehe-
tőségeikről, hogy kapjanak jövőképet – meg-
győződésem, hogy erre van szükségük – me-
sélte Ádám, aki nemrégiben Brüsszelben járt, 
ugyanis Európa száz fiatal tehetsége között a 
társadalmi innováció szakcsoportban képvi-
selte az országot. Az információs irodában az 
olcsó szállás- és étkezési, szórakozási lehe-
tőségeken túl programokról, közlekedésről, 
utazásról is informáljuk a fiatalságot, de az 
önkéntes munkával, nemzetközi cserekap-
csolatokkal, pályázatokkal is tudjuk segíteni 
az érdeklődőket. Nemrégiben például egy 
srác azzal keresett meg minket, hogy Hol-
landiában szeretne önkéntes munkát vállalni, 
mi pedig segítettünk neki ezt megszervezni. 
Tagja vagyunk ugyanis a nemzetközi hálózat-
nak, és küldő szervezetként nemcsak elmé-
letben, hanem a gyakorlatban is meg tudjuk 
szervezni a külföldi munkát – mesélte. 

Az összes programnak, lehetőségnek az 
a célja, hogy a fiatalok aktívabbak legyenek, 
erősebb legyen a társadalmi szerepvállalásuk,  
és igenis, szóljanak be az őket érintő dolgok-
ba. „A döntéshozóknak is tudomásul kell azt 
venni, hogy vagy most adnak egy forintot a fi-
atalok programjaira, vagy holnap hármat köl-
tenek arra, hogy kiégett kukákat, színes falfir-
kákat tüntessenek el”– fogalmazott Ádám. 

Nagy feladat tehát, hogy elérjék a 14–29 
éves célközönségüket. Ez nyilván nem úgy 

történik, hogy a megyében érintett nagyjából 
80 ezer fiatal bemegy a veszprémi irodába, 
hanem az alapítvány munkatársai látogatnak 
el rendezvényekre, fesztiválokra, részt vettek 
a veszprémi egyetemi napokon, ott lesznek a 
zirci bulin és természetesen az utcazene fesz-
tiválon is. Nem direkt módon „támadják le” a 
fiatalokat, hanem játékok közben beszélgetve 
érdeklődnek náluk, mennyire vannak tisztá-
ban a lehetőségeikkel. 

– Ezeken kívül rendezünk képzéseket, meg-
mutatjuk egymásnak a jól működő projekte-
ket, egyesületeket, ki-ki leshet el jó ötleteket, 
a személyes tapasztalatszerzés, tájékozódás 
ugyanis nagyon fontos. Tavaly is rendeztünk 
egy, az egész régiót érintő biciklitúrát, és 
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meglátogattuk egymást. Az idén olyan he-
lyekre szeretnénk eljutni, ahol még nincs jól 
működő, profi szerveződés, de azért valami 
már elindult, lásd mondjuk Paloznak, Balaton-
füred vagy Almádi. Ha sikerül beszereznünk 
a mobil irodánkat, azaz egy kisbuszt, akkor 
pedig bárhova felkerekedhetünk a játékaink-
kal, eszközeinkkel, tájékoztató anyagainkkal. 
Tapasztalatom szerint általában egyébként 
akkor sikeresek a fiatalok, ha nem csupán 
magukra gondolnak, hanem az egész közös-
séget építik. Értem ezalatt azt, hogy nemcsak 
saját korosztályuk számára rendeznek mond-
juk koncertet, hanem részt vesznek a sze-
métgyűjtő akció szervezésében, vagy éppen 
kisgyerekeknek, nyugdíjasoknak is találnak ki 
programokat – véli Ádám. 

Persze, ne kergessünk illúziókat: a sikerhez 
nem elég csupán néhány kezdeményező  fi-
atal, az ő ötletük, esetleg az alapítvány vagy 
a tanácsadó iroda segítsége, nagyon fontos, 
hogy helyi szinten támogatást kapjanak az 
önkormányzatoktól.

– Az a tökéletes, amikor a településeken 
a fiatalokkal terveznek. Van, ahol ezt az ön-

kormányzat generálja, van, ahol a fiatalok. 
Van olyan vezető, aki támogatja a fiatalokat, 
jövőt és lehetőséget lát bennük, míg előfor-
dul, hogy más a lehetőséget ugyan látja, de 
eszközt nem tud hozzá adni, és sajnos olyan is 
van, aki egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy 
a fiatal generáció is szóhoz jusson – számolt 
be tapasztalatairól.

Külföldön persze rengeteg pozitív példa 
akad, ahol az önkormányzat, az egyetem 
vagy akár az egyház (esetleg mindegyik közö-
sen) saját épületet biztosít a fiataloknak, ahol 
hasznosan eltölthetik a szabadidőt, szervez-
hetnek programokat, míg azért például Ang-
liában olyan is előfordult, hogy bezáratták a 
gördeszkapályát, mondván, az túl hangos. 
Azért pozitív magyar példát is említ: Várpa-
lotán például nemrég jutottak közösségi ház-
hoz a fiatalok. 

Ádám szerint egyébként külföldön is több-
nyire az a probléma, mint nálunk: az ifjúság az 
első területek között van, ahonnan elvonják 
a pénzt. Szerencsére azért uniós forrásokból 
lehet pályázati lehetőségekhez jutni – s re-
mélhetőleg a következő néhány évben egyre 

nagyobb lesz a magyarországi hálózat is, s 
egyre több fiatal szólhat bele a saját életét, 
sorsát érintő kérdésekbe.

A civil, állami, önkormányzati fenntartású 
szervezetek, intézmények  közötti hatékony 
– a térség valós szükségleteinek megterem-
tését célzó – együttműködésnek rendkívül 
attraktív példáját valósította meg a Kristály-
völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület 
a Szocinnov – Szociális partnerség az ajkai 
kistérségben c. projekt során, melynek elszá-
molása 2009-ben zárult le.

A Hefop 2.2 a társadalmi beilleszkedést 
elősegíteni kívánó program keretében több 
oktatáson vehettek részt a szociális igaz-
gatásban és alapellátásban dolgozók. Hat 
képzésen 118 fő kapott lehetőséget, hogy 
ismereteit bővítse. A meditációs technikák 
elsajátítása során a szakemberek a konf-
liktussal  terhelt  helyzetek  megoldásához 
kaptak segítséget, az önismereti, konfliktus-
kezelő tréningeken  pedig  muníciót   kap-
tak   a  mindennapi problémák kezeléséhez. 
A szociális ágazatban  dolgozó  szakemberek  
sokszor nagyobb terhet vesznek a vállukra, 
mint az átlagemberek,  és olyan sorshely-
zetekkel szembesülnek nap mint nap, ami 
megviselheti őket, ezért nagyon fontos, hogy 
megelőzzék mindennapjaik során a kiégést. 
Az egyik legnépszerűbb előadó dr. Bagdy 
Emőke volt, aki a segítő szakmában dolgozó-
kat olyan praktikákra tanította meg, főként a 
gyors kikapcsolódás  és a problémák feldol-
gozása terén, amelyekkel a legnehezebb élet-
helyzetekben is önmaguk segítségére tudnak 
sietni. A társadalmi befogadás elősegítése 
elnevezésű képzés keretében a résztvevők 
munkaerő- piaci, szociális, jogi, andragógiai 
és pályázatíró, ill. számítógép felhasználói 

Próbálj meg lazítani!
Ezen a pályán gyorsan ki lehet égni

ismereti bővültek. A képzési programok 
lényeges  elemét  képezte  a munkaerő-piac 
működését,  az álláskeresők  elhelyezkedését 
befolyásoló tényezők megismerése.

A Térségi  Szociális  Műhely  elnevezéssel 
illetett ágazati szakmai munka célja az volt, 
hogy a különböző területen dolgozók ismer-
jék meg egymás munkáját, főként a halmo-
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A Helyi Érték a régió 
mindhárom megyéjében 

megjelenik,  
helyi tartalommal.

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/

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

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

zottan hátrányos helyzetű emberek problé-
máira fókuszálva. A szociális igazgatásba és 
alapellátásban dolgozók, a civil szervezetek 
képviselői és a Munkaügyi Központ kirendelt-
ségének munkatársai olyan együttműködést 
alakítottak ki a projekt ideje alatt, amely so-
rán új fel  adatok és új pályázatok terve kör-
vonalazódott.

Elkészült egy olyan szociális adatbázis is, 
amelynek segítségével az e területen dolgo-
zók naprakész információkat kaphatnak napi 
munkavégzésükhöz.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a szoci-
ális  területen  dolgozóknak  nagy szükségük 
van a különböző képzési programokra, ezt je-
lezte a háromszoros túljelentkezési arány is.

A szociális hálóban dolgozó munkatársak-
nak fontos és hasznos volt a program saját 
szakmai fejlődésük, mentálhigiéniájuk és a 
kliensek szempontjából is. A meditációs tech-

nikák jól alkalmazhatóak a napi munka során. 
A konfliktuskezelési technikák felelevenítése 
és tanulása segít a napi együttműködésben, a 
jó közérzet biztosításában. A relaxációs mód-
szerek alkalmazhatóak  a gyermekekkel, cso-
portokkal végzett munkában is.

Az ajkai szociális  szakemberek  számára  ki-
tűnő  lehetőség  adódott  arra, hogy  helyben  
ismerkedhessenek  meg új  módszerekkel,  
technikákkal,  emellett kötelező továbbkép-
zésük egy része is megvalósult.

A  program  sikere  nagyban  függött attól is, 
hogy a pályázó „Kristály-völgy” Egyesület az 
ajkai Családsegítő és Gondozási Központtal, 
Ajka Város Önkormányzatával, a munkaügyi 
központ ajkai kirendeltségével és a Molnár 
Gábor Műhely Alapítvánnyal olyan példaér-
tékű együttműködésben  végezte  a munkát, 
amit a jövőbeni pályázatok lebonyolítása so-
rán is kamatoztatni tud.

Programot a fiataloknak!
Egy uniós pályázat révén akár 200 ezer 

eurót is nyerhetnek azok a kistelepülési ön-
kormányzatok, a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium által kezelt Új Ma-
gyarország vidékfejlesztési program integrált 
közösségi és szolgáltató terek kialakítására 
kiírt pályázaton eredményt érnek el.  A pá-
lyázóknak az egykor volt, ma funkció nélkül 
maradt falusi művelődési házakban ifjúsági 
közösségi programoknak és tanácsadó szol-
gálatnak is helyt kell majd adniuk. Ebben egy 
másik, a szociális tárca által kiírt pályázat ré-
vén a megyeszékhelyeken működő ifjúsági 
információs és tanácsadó irodák nyújtanak 
módszertani segítséget.  

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke 
alapján, az Új Magyarország vidékfejlesztési 
program III. tengelyes vidékfejlesztési intéz-
kedésének keretében, a gazdaság és vidéki 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-
sokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az 
integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) 
cím elnyerésére. Az intézkedés célja a vidéki 
lakosság megtartása érdekében a helyben el-
érhető 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 bizto-
sítani 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 szá-
mára. A szolgáltatásokat biztosító épületek 
állapota az esetek többségében romosnak, 
leromlottnak mondható. Az intézkedés célja 
tehát az alapvető szolgáltatások minőségének 
és hozzáférhetőségének javítása többfunk-
ciós szolgáltató központok, az integrált kö-
zösségi és szolgáltató terek létrehozásával, a 
többnyire kihasználatlan épületek felújítása és 
műszaki korszerűsítése révén. E helyszínek 
lényegében a klasszikus művelődési házat, 
faluházat, ifjúsági klubot, közösségi házat, 
klubkönyvtárat testesítik meg, kiegészülve 
a jelen kor igényeinek megfelelő szolgáltatá-
sokat biztosító intézményi formákkal, mint 
a Teleházak, civil közösségi házak, Ifjúsági 
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Információs Pontok, Foglalkoztatási Informá-
ciós Pontok. A vidéki térségeken felmerülő 
problémákra választ adva az IKSZT igyekszik 
ezeket a szolgáltatásokat egy épületbe integ-
rálni, 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 kö-
telezően ellátandó feladatok, amelyeket füg-
getlenül a település adottságaitól el kell látnia 
a közösségi térnek. Ide kell érteni azokat a 
„hagyományokkal” rendelkező szolgáltatá-
sokat, amelyek az esetek többségében jelen-
leg is megtalálhatóak (könyvtári szolgáltatás, 
közművelődési programok szervezése), va-
lamint a jelenkor igényeire választ adó szol-
gáltatásokat (közösségi internet hozzáférés, 
információnyújtás különféle területeken). Az 
új kezdeményezés célja természetesen nem 
az, hogy az esetlegesen meglévő, magas szín-
vonalon nyújtott szolgáltatásokat még egy 
újabb helyszínen elérhetővé tegye, hanem az, 
hogy a hiányosságokat pótolja, bővítse a már 
elérhető szolgáltatások körét, valamint emel-
je azok színvonalát, amennyiben szükséges és 
igény jelentkezik iránta. A kötelező feladatok 
megjelölésénél éppen azért az volt a cél, hogy 
az alapvető szolgáltatások egységesen jelen-
jenek meg, lehetőleg egy épületbe integrálva 
– a másik csoportot az opcionális, tehát sza-
badon választható szolgáltatások köre jelenti, 
amelyek a helyi szükségletekre igyekeznek 
minél szélesebb körben választ adni.

Módszertani segítség
Az IKSZT-k által nyújtandó szolgáltatások 

között kötelező és térítésmentes szolgálta-
tásként fogalmazza meg az ifjúsági közösségi 
programok szervezését, az ifjúságfejlesztési 
folyamatok generálását és folyamatkövetését 
és ifjúsági információs pont működtetését. 
Mivel azonban e téren a kistelepülések lé-
nyegében semmiféle tapasztalattal nem ren-
delkeznek, az ESZA Európai Szociális Alap 
Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi 
Szolgáltató Kht. a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium (SZMM) megbízásából, a szo-

ciális 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, ame-
lyek szakmai-módszertani támogatást nyúj-
tanak az adott megyében lévő településeken 
zajló ifjúsági munkához. A nyertesek köteles-
sége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé 
tegyék az Új Magyarország vidékfejlesztési 
terv részét képező IKSZT-k kialakítását célzó 
fejlesztések keretein belül létrejövő, ifjúsági 
feladatokat felvállaló közösségi terek számá-
ra. A tárcaközi együttműködés keretében az 
SZMM vállalta, hogy a módszertani központok 
(ISZMK-k) 3 éven keresztül térítésmentesen 
segítik az IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak 
ellátását. A szakmai módszertani központok-
ká előlépett irodák alapvető feladat eztán is a 
Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanács-
adó Irodák Szövetsége (HAYICO) szakmai 
etikai kódexében meghatározott témakörök-
be tartozó információk gyűjtése, rendsze-
rezése, azok off-line és on-line módon való 
közzététele lesz. A módszertani központok 
több területen végeznek megyei szintű infor-
mációgyűjtést és szolgáltatást. Ezek a helyi, 

regionális és országos kulturális programok, 
rendezvények, a helyi sportolási lehetőségek, 
helyi, regionális és országos sportrendezvé-
nyek, közoktatási és felsőoktatási informáci-
ók, helyi egészségügyi és szociális ellátások, 
hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, olcsó 
szálláslehetőségek, utazási és szálláskedvez-
mények, munkalehetőségek, munkanélküli 
ellátás, helyi albérletek, pályázatok, segítő 
és krízisellátó helyek és az európai mobili-
tással összefüggő alapinformációk (legalább: 
Youth Hostelek Európában, Fiatalok lendü-
letben 2007-13, ösztöndíj és csereprogra-
mok). A volt művelődési házak felélesztését 
tervezőknek a módszertani központoknak 
emellett egy szakmai könyvtár kialakításával 
és működtetésével, szakmai segédanyagok 
kidolgozásával, internetes és telefonos szak-
mai-módszertani helpdesk működtetésével, 
képzések, szakmai találkozók és projektlá-
togatások szervezésével, pályázati tanács-
adással, a hiányzó infrastrukturális feltételek 
megteremtésével, az IKSZT címbirtokosok 
felkeresésével és a megyei települési ifjúsági/
ifjúságfejlesztési munka szakmai-módszerta-
ni segítésével és e helyszíni tanácsadással kell 
segíteni.
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A balatonfűzfői Nyilvánosságért és Ci-
vil Társadalomért Alapítvány (Nyicita) és  
fehérvári Echo nonprofit kutatóintézet 
adataiból kiderül:  a régión belül a re-
gisztrált civil szervezetek közül a legtöbb 
Veszprém megye területén helyezkedik 
el (3248 szervezet; 43,1%), majd Fejér 
(2279 szervezet; 30,2% és Komárom-
Esztergom (2027 szervezet; 26,9%) a 
további sorrend. Kistérségi szinten a me-
gyeközpontok körül koncentrálódnak a 
szervezetek. Regisztrált szervezetből a 
veszprémi kistérségében van a legtöbb 
összesen 956 szervezet, amelyet a másik 
két megyeközpont, a székesfehérvári és 
a tatabányai kistérségek követnek.

Követve az országos trendeket, ebben 
a régióban is messze a két elterjedtebb 

egyesületi forma az alapítvány és az 
egyesület. A bejegyzett civil szervezetek 
szervezeti forma szerinti megoszlása az 
egész régióban egységes jelleget mutat, 
bár megyénként van némi eltérés, Fejér 
megyében az egyesületek részaránya 
nagyobb, míg az alapítványok aránya ala-
csonyabb, mint a régiót alkotó másik két 
megyében.

A helyi közhangulat a régió nagyvárosaiban 
eléggé nagyfokú bizalmatlanságot tük-
röz az egyes szervezetek, intézmények 
vonatkozásában – festenek a kutatások 
lehangoló képet. A civil szervezetekben  
a megkérdezettek 8 százaléka egyáltalán 
nem bízik, s további 7 százalékuk is inkább 
bizalmatlan, míg az ellenkező póluson 
azok aránya, akik teljes mértékben bíz-
nak a civil szervezetekben 4–5 százalék. 
Összevetve más típusú szervezetekkel, 
kiderült, hogy az egyházak tekintetében 
sokkal megosztottabbak az emberek, 
a bizalmatlanok aránya is magasabb (16 

százalék) de azoké is, akik nagyon bíznak 
benne (14 százalék). Általános lakossági 
bizalmatlanság veszi körül a szakszerve-
zeteket, míg az önkormányzatok iránt 
mérhető a legnagyobb bizalom a vá-
rosban. Jellemző hogy a civil szerveze-
tekben jobban bíznak a fiatalok, míg az 
idősebbek körében a helyi vállalkozók és 
az egyházak bizalmi indexe átlag feletti, 
bár leginkább ők is az önkormányzatban 
bíznak. 

A helyi civil szervezetek jelenlétét a 
vizsgálatok szerint szinte minden máso-
dik ember nagyon fontosnak véli, s a meg-
kérdezettek további 70 százaléka szerint 
is inkább fontos szerepet töltenek be. 
Meglepő módon csak alig 6 százalékuk 
fogalmaz meg ettől eltérő negatív véle-
ményt. A civil szervezetekhez hasonlóan 
fontosnak vélik a helyi vállalkozók jelen-
létét, ugyanakkor a pártok helyi szerve-
zetei tekintetében igen megosztottak az 
emberek.  

Kik vagytok ti civilek?

  Civil szektor helyzete 
  Fejlődő Felkapaszkodó Stagnáló 

Civil 
forrásfelvétel

Erős Székesfehérvári Veszprémi Tatabányai 
Tatai 

Közepes Dunaújváros 
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Tapolcai 
Zirci 

Sümegi 
Balatonalmádi 

Dorogi 
Komáromi 
Várpalotai 

Abai 
Kisbéri 
Pápai 

Gyenge Adonyi 
Gárdonyi 
Enyingi 

Móri 
Bicskei 

Sárbogárdi 

Balatonfüredi Oroszlányi 
Ajkai 

Esztergomi 

Helyi Érték – Közép-dunántúli Civil 
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