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>	SVÁJCI-MAGYAR	CIVIL	ÉS	ÖSZTÖNDÍJ	ALAPOK

A Svájci Államszövetség a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében a Svájci –Magyar Együttműködési Program keretében támogatja az új 
tagországokat, Magyarországot összességében 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft). A 
hozzájárulás részei a Civil és Ösztöndíj Alapok, amelyek összesen 5 403 500 frankot, azaz több, 
mint 1,3 milliárd forintot nyílt pályázati úton történő szétosztását teszik lehetővé az 2012 és 2015 
között. Az Alapokat kezelő Támogatásközvetítő Szervezetet az Ökotárs Alapítvány vezetésével, az 
Autónómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztésért Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – 
Magyarország konzorciuma alkotja.

A Civil Alap célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil szervezetek megerő-
sítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), 
két témakörben: (A) szociális szolgáltatások nyújtása, (B) környezeti kihívásokra adott válaszok.

A fenti 2 témakörben a projektek legfeljebb 12 hónapig tarthattak és legkésőbb 2015. február 28-
ig be kellett, hogy fejeződjenek.

A pályázati kiírásban különböző céloknak kellett a két területen megfelelni:
A. szociális szolgáltatások nyújtása esetén:
• a szociális szolgáltatások és az egészségügy terén, valamint a szociális védőháló egyéb alrend-

szereiben tevékenykedő állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le 
nem fedett, (hiány)területek azonosítása, hatékony és eredményes programok kidolgozása a 
problémák megoldására, állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása szociális 
területen;

• a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, előírások továbbfejlesz-
tése az érdekeltek széles körének bevonásával, a kormányzati, önkormányzati szervek és civil 
szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve – az adott helyzethez és a lehetősé-
gekhez mérten – helyi jogalkotási kezdeményezések révén;
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• kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudja-
nak nyújtani (beleértve például egyes tevékenységek engedélyeztetését) és az intézményrend-
szer egyenrangú partnereként tudjanak tevékenykedni, beleértve a külső (humán és pénzügyi) 
erőforrások bevonását, az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményeivel kapcsolatos 
ismereteket, különös tekintettel a helyi környezetben végzett szociális szolgáltatásokra.

B. környezeti kihívásokra adott válaszok esetén:
• a környezetvédő szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének erősítése, olyan környezeti 

érdekérvényesítő kampányok elindítása és szervezése, amelyek növelik a helyi támogatottsá-
got és erősítik a közösség bevonását;

• a célcsoportok figyelmének felkeltése konkrét akciókkal a környezet jövő generációk számára 
történő megőrzése érdekében;

• hatásos akciókkal és kampányokkal a szakpolitika-alkotásban érintett környezetvédő szerveze-
tek és aktivisták népszerűsítése, pozitív kép kialakítása a közvéleményben az ehhez kapcsolódó 
tevékenységekről;

• a helyi problémákra rendszerszemléletű (holisztikus) választ kínáló, környezetbarát megoldá-
sok kidolgozása. 

Az Ösztöndíj Alap célja olyan komplex projektek támogatása amelyek marginalizált helyzetű di-
ákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy 
sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek.
(Forrás: http://svajcivil.hu)
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>	ÖKOTÁRS	ALAPÍTVÁNY

Az Ökotárs Alapítvány a környezet- és természetvédő szervezetek erősítésével, támogatásával 
kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intéz-
ményrendszer és társadalom kialakulásához.
Céljuk elérése érdekében helyi kezdeményezéseket és civil szervezeteket támogatnak; adomá-
nyokkal, tréningekkel, ösztöndíjas programokkal, valamint szükség szerint szakértői, illetve tech-
nikai segítséget nyújtanak munkájukhoz. Pártfogói programjaik eredményeként számos sikeres 
civil kezdeményezés fejlődött ki, nyerte el a helyi társadalom széles körű támogatását, és vált 
meghatározóvá egy-egy régióban.

CÉLJAIK
• a hazai környezetvédő mozgalom, különösen a helyi környezeti problémákat megoldani képes 

programok megvalósításának támogatása;
• a környezetvédő mozgalmak és civil kezdeményezések közötti kapcsolat erősítése, az együttes 

cselekvés feltételeinek megszervezése és támogatása;
• részvétel az országos környezeti érdekegyeztetésben és a jogszabályalkotással kapcsolatos 

szakmai és társadalmi kontroll gyakorlásában;
• hozzájárulás a hazai környezeti kultúra fejlesztéséhez, az ökológiai szemlélet erősödéséhez, a 

fenntartható életmódmodellek, életfilozófiák, egyéni és közösségi életstílus-minták ismertté 
válásához és hatásának növeléséhez;

• környezetvédelmi célú akciók és kampányok kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása.

KONTAKT
Ökotárs Alapítvány
Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19.
Tel.: +36-1/411-35-00
E-mail: info@okotars.hu 
(Forrás: http://www.okotars.hu/rolunk)



6

>	AUTONÓMIA	ALAPÍTVÁNY

Az Autonómia Alapítvány egy 1990-ben alakult magánalapítvány, amely különböző programok-
kal valósítja meg céljait. Tevékenysége fókuszában a civil társadalom megerősítése, kirekesztett 
csoportok támogatása, elsősorban a roma integráció áll.
Helyi képzésekkel, projekt- és közösségfejlesztéssel, integrált szakmaközi munkával, közösségi 
kezdeményezések támogatásával, jó gyakorlatok bemutatásával (tanulmányutakkal), kutatással, 
szakpolitikai ajánlásokkal, adományokkal járulnak hozzá a hátrányos helyzetű térségek és cso-
portok felzárkózásához, partneri együttműködések kialakításához. Kiemelt céljuk, hogy a romák 
munkaerő-piaci, egészségügyi, oktatási esélyeit növelő uniós források célba jussanak, hasznosul-
janak. Szakmai  javaslataik, kiadványaik is hozzájárulnak ahhoz, hogy tudásuk, tapasztalatuk minél 
szélesebb körben hasznosuljon.
Az Autonómia Alapítvány egy olyan igazságos társadalom létrejöttét támogatja, amelynek tagjai 
szabadok, aktívan, és felelősen alakítják saját, valamint közösségük sorsát.

ALAPÉRTÉKEIK
Nyitottság - Tevékenységük a párbeszédre és az együttműködésre épül, nyitottak az új ötletek és 
megoldások iránt.
Függetlenség - Szervezetük a mindenkori kormánytól valamint egyéb intézményektől és szemé-
lyektől független: tevékenységüket szabadon, céljaik megvalósítását a demokratikus működés és 
az átláthatóság elvei mentén végzik.
Szakmaiság - Mindenkor tiszteletben tartják az érintettek igényeit, értékeit, munkájukat elfogu-
latlanul, körültekintően, legjobb elméleti és gyakorlati tudásuk szerint végezik.
Őszinteség - „Azt gondoljuk, amit mondunk. Azt tesszük, amit gondolunk.”
Munkájuk során őszintén szembenéznek a felmerülő nehézségekkel, beszélnek a kedvező és ked-
vezőtlen irányokról, tapasztalatokról, legyen szó saját munkájukról, partnereikről vagy a tágabb 
társadalmi-politikai környezetről.
Méltóság - Mindenkor megbecsülik, tisztelik, elismerik partnereiket, valamint személyhez fűződő 
jogaikat.
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KONTAKT
Autonómia Alapítvány
Cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.
E-mail: autonomia@autonomia.hu
Tel.: +36-1/237-60-20
Fax: +36-1/237-60-29
 (Forrás: http://autonomia.hu)

> DEMOKRATIKUS	JOGOK
	 FEJLESZTÉSÉÉRT	ALAPÍTVÁNY

A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány víziója szerint önszerveződő egyének és közös-
ségeik emberi méltóságot tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakításáért 
dolgozik.

KÜLDETÉSÜK:
• a közösségi szereplők közötti együttműködések ösztönzése,
• a közösségek tagjai önszerveződő képességének megerősítése,
• az emberi méltóság, felelősség és fenntarthatóság közösségi értékeit érvényre juttató attitű-

dök, és szemléletmódok formálása,
• közérdekű érdekérvényesítés, szabályozók alakítása.

1996 óta segítik a demokratikus civil társadalom fejlesztését Magyarországon és más, EU-n kívüli 
országokban, elsősorban a Szomszédságban a Nyugat-Balkánon illetve újonnan a Keleti Partner-
ség országaiban is. Céljaik között szerepel a civil szervezetek fejlesztése, a társadalomban betöl-
tött szerepük megerősítése, fenntarthatóságuk elősegítése. Teszik mindezt többek között ado-
mányosztó és pályázati lebonyolító tevékenységeken keresztül (pénzügyi forrásokat biztosítva 
civil szervezetek számára), magyar illetve európai lobby és érdekérvényesítésen, valamint önálló 
projektjeiken keresztül. Különös hangsúlyt helyeznek az alulról jövő, közösségi kezdeményezé-
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sek bevonására, kapacitásfejlesztésére. Támogatási politikájukban is alapvető értéknek tekintik 
a szektorok közötti együttműködést, a helyi szereplők megerősítését, az innovációt, a részvételi 
megközelítést és az átláthatósági alapelvek alkalmazását.
USAID általi alapításuk óta foglalkoznak nemzetközi fejlesztési kérdésekkel. 1996 és 2004 között 
hangsúlyosan tanulmányutak szervezésén keresztül, a magyar demokratikus átalakulási folyama-
tok tapasztalatának átadására koncentráltak, kiemelve a civil szektor-fejlesztési tapasztalatokat. 
Magyarország 2004-es Európai Uniós tagsága óta intenzíven vesznek részt a magyar, V4-es illetve 
EU-s nemzetközi fejlesztési politika alakításában is, továbbá számos nemzetközi projektet valósí-
tottak meg főként V4-es együttműködésben.

KONTAKT
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40.
E-mail: info@demnet.org.hu
Tel.: +36-1/411-04-10, +36-1/411-04-11,
Fax: +36-1/328-08-74

> KÁRPÁTOK	ALAPÍTVÁNY	–
	 MAGYARORSZÁG

Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna találkozási pontja a Kárpátok hegy-
lánca és a Tisza völgye. A régióban tapasztalható nyelvi, vallási, etnikai különbözőségek ellenére 
számos hasonlóság jellemzi a közösségeket. A közös történelem és földrajz, a hasonló gazdasági 
fejlődés, és a gazdasági jólétre és integrációra való közös törekvések megteremtik a közös sors 
felismerését, és egymással történő együttműködésre ösztönöznek.

A Kárpátok Alapítvány története a Kelet-Nyugat Intézet (Institute forEast-WestStudies) által kez-
deményezett helyi és regionális vezetők számára tartott találkozóra nyúlik vissza, melynek köz-
ponti témája a határokon átívelő együttműködések ösztönzése és támogatása volt a Kárpátok 
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hegyvidékén és a Tisza folyó völgyében. Az 1993-ban tartott találkozón az öt országból érkezett 
vezetők Magyarországon aláírták a Kárpátok Eurorégió létrehozásáról szóló nyilatkozatot, mely a 
kormányok közötti együttműködés mechanizmusát teremtette meg. Ez volt az első ilyen jellegű 
csoportosulás Közép- Kelet Európában. Kormányok közötti együttműködés támogatásának elkez-
désével egyre nagyobb igény mutatkozott a Kárpátok Eurorégió szervezete számára egy koordi-
nációs testület felállítására, melynek szerepe a civil szektoron keresztül a lakosság közötti együtt-
működés támogatása.
Miután az IEWS támogatást nyújtott a projekt megtervezésére és világossá vált, hogy van jövő-
je egy helyi, emberközeli szervezet (illetve szervezetek hálózatának) kialakítására a régióban, a 
Charles	Stewart	Mott	Alapítvány több mint 4 millió dollár támogatást ítélt oda 5 éves időtartam-
ra a szervezetek megalapítására. A Kárpátok Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy egy működő 
közösségi alapítványt teremt az állampolgári kezdeményezések támogatására a helyi önkormány-
zatokon és non-profit szervezeteken keresztül. Az ilyen típusú alapítvány fejlesztésének gondolata 
Kelet-Európában abból a hitből táplálkozik, hogy a demokrácia, a gazdasági fejlődés és a hatá-
rokon átívelő együttműködés támogatása helyi és regionális szinten egy stabil és demokratikus 
Európa sarokköve.
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország Magyarországon 2002-ben került bejegyzésre. 
 
A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és hátrányos helyzetű vidéki tér-
ségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési célú programok, projektek lebonyolításá-
val, valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozik.

KONTAKT
Iroda: 3300 Eger (Felnémet), Felvégi u. 53. 
Postacím: 3300 Eger, Mekcsey u 1.
Tel.: +36-36/516-750
Fax: +36-36/516-751
E-mail: cfhu@cfoundation.org
(Forrás: http://www.karpatokalapitvany.hu)
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> NÓGRÁD	MEGYEI	CIGÁNY	KISEBBSÉGI
	 KÉPVISELŐK	ÉS	SZÓSZÓLÓK	SZÖVETSÉGE

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének célja a Nógrád me-
gyében élő cigányság képviselete, érdekeinek védelme, a konfliktuskezelési és érdekérvényesítési 
feladatok végrehajtása.

A szövetség 1996-ban alakult azzal a célkitűzéssel, hogy segítse a roma érdekérvényesítés meg-
valósulását, minden olyan kérdésben eljárjon, ahol hátrányos megkülönböztetés tapasztalható: 
önkormányzati, munkahelyi, oktatási, rendőrségi és egyéb területeken.
Működési területén a szövetség jó partneri viszonyt alakított ki polgármesterekkel, a cigány ki-
sebbségi önkormányzatok vezetőivel, szakmai szervezetekkel és a településeken működő intéz-
ményekkel egyaránt, mely elősegíti az összehangolt tevékenység végzését. 
A megyében 1996-tól látnak el jogvédelmi tevékenységet. Az Igazságügyi Minisztérium által 
létrehozott Antidiszkriminációs Hálózathoz önként vállalt feladatként csatlakozott a társulás. 
2011.10.17-étől a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezettel kötött együttműködési meg-
állapodás keretében TASZPONT működik a Roma Közösségi Házban.
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége megalakulása óta nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy a csatlakozott kisebbségi önkormányzati képviselőket felkészítse 
arra a szakmai munkára, amelyet az egyes településeken kell végezniük a kisebbségi törvény, az 
önkormányzati törvény, az alkotmány stb. előírásainak és céljainak megfelelően.
A Tanoda működtetésének célja a bejáró gyermekek iskolai sikereinek erősítése, jobb tanulmányi 
eredményre való törekvés, pozitív mintamutatás. Távolabbi cél, hogy a gyermekek között egyre 
többen fejezzék be sikeresen az általános iskolát, váljanak jogosulttá ösztöndíj támogatásokra, és 
érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább.
Keddenként Ifjúsági Klubot működtetnek, amelynek programja a személyiségfejlesztés, önisme-
ret –identitás-erősítés területeire fókuszál – vezetője szintén roma származású pedagógus.
Szerdán komplex művészeti nevelés folyik ugyanezen a helyszínen, ahol a gyermekek manuális 
kézügyességét fejlesztő foglalkozások zajlanak, valamint szerepet játszik a cigány irodalom, mese 
és zenevilág népszerűsítése.
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Az alapítók mindig is fontos célnak tartották, hogy a cigányság hagyományai, kulturális értékei ne 
vesszenek el, és az egyetemes és magyar kultúra részévé váljanak.

KONTAKT
Szervezet: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
Cím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 9.
Telefon: 06 32/ 355-027,  06 20/914-45-44
E-mail: nmcigszo@hu.inter.netvagyszomszil@hu.inter.net

Az „Egymásnak segítve” című SMCA-2012-0239-S számú program 2013.04.01-től 2014.06.30-ig 
tartott. A megvalósult projekt célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező roma és 
nem roma emberek, akik tartós munkanélküliségben élnek, valamint azon fiatalok csoportjai, akik 
nem fejezték be az általános iskolát.

A PROJEKT FŐ CÉLJAI:
• Az egymástól tanulás lehetőségének támo-

gatása, az együttműködés erősítése a hát-
rányos helyzetű közösségben dolgozó civil 
szervezetek között Nógrád megyében. 

• Jó tapasztalatok megosztása, tapasztalati 
tudások gyűjtése, és alkalmazása a résztve-
vő partnerek között. 

Mindkét településen (Kálló, Bátonyterenye) 
tervezett lépések: 
• Műhelybeszélgetések, közösségi programok 

szervezése. 
• Alacsony iskolai végzettségűek számára le-

hetőség nyújtása az általános iskola befeje-
zésére. 

• Felnőttképzés indítása: gazdaképzés. A he-
lyi közösségekben a mezőgazdasági munkák 
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megkezdése.  Az ősterme-
lővé válás segítése. 

• Kálló településen a közös-
ség tagjainak felkészíté-
se a szociális szövetkezet 
alakítására. 

• A „Hulladékból tüzelőt” 
program elsajátítása a bá-
tonyterenyei minta alap-
ján.

• Adósságrendezési tanács-
adás. 

• Szakmai tanácsadás biz-
tosítása a projekt teljes 
időtartama alatt a kállói 
és a bátonyterenyei közösség számára. Hospitációs lehetőségek biztosítása a hulladékból tüze-
lőt program résztvevői számára. 

• Tapasztalat és tudás megosztás más településekkel.
 
A PROJEKT SIKEREI:
100 család kérdőíves felmérésben vett részt Kálló településen, melynek összegzése kapcsán a 
további feladatok településszinten történő kezelése is láthatóvá vált (hiányzó szolgáltatások, 
adósságkezelés szükségessége,  iskolai étkező kialakítása, jogi tanácsadás szükségessége, kiskerti 
programok továbbgondolása, az önfenntartó falu modelljének kialakítása, közmunkaprogramban 
vállalt feladatok áttekintése, gazdaságfejlesztési lehetőségek, kapcsolatok építése a döntéshozók, 
és a gazdasági élet szereplői között).
40 fő sikeresen egy osztállyal feljebb lépett - a munkaerőpiac szempontjából a képzéseken való 
részvételük esélyei növekedtek.
A hulladékból tüzelőt készíteni, mint közösségi tevékenység jelent meg, hiszen önkénteseket 
tanított meg a program nagy számban a technológia használatára. Beszerzésre került egy-egy 
betonkeverő gép, mellyel az anyag összedolgozását, a massza készítését lehet gyorsítani, így a ter-
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melékenység növekedhet. A bátonyterenyei minta alapján a kállói emberek betanításra kerültek.
A kiskerti programba Kállóban 103 család, Bátonyterenyén 40 család csatlakozott be. A szükség-
leteik egy része megtermelhetővé vált, gazdagodott mezőgazdasági ismeretük. A két településről 
30 fő vett részt a gazdafelkészítőn.
Kállón az önkéntesség kultúrájának elterjesztésében segített a Dagassz sarat, tapassz! program, 
amelynek keretében az Autonómia Alapítvány, a Habitat for Humanity, és az NMCKKSZSZ közösen 
szervezte meg hagyományos, sarazásos technikát alkalmazó házfelújítását, a helyi roma családok 
házain és kipróbálhatták magukat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők is. A 
fenti cél elérésében segített a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által biztosított kátránypapír felra-
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kásának munkálatai, ahol számos  kállói ember 
vállalta az önkéntes segítő munkát. Továbbá a 
gyermeknapi rendezvényt, vagy a szécsényi já-
rásból érkező önkéntesek hospitációs lehető-
ségeit is itt kell kiemelni.
Bátonyterenyén a Tanoda udvarán, Kálló tele-
pülésen a bérbe vett ingatlan kertjében tan-
kertet hoztak létre.
Közösségi programok kerültek megrendezés-
re, melyek a közösség tagjai számára a szabad-
idős lehetőségeket, az információáramlását, a 

közös tervezés lehetőségét nyújtották.
Szakmai műhelyekben lehetőség adódott egy-egy témához kapcsolódóan megismerni a témate-
rület legfontosabb kihívásait, a lehetőségeket, és feltárni az együttműködésben rejlő erőforráso-
kat.
Mindkét szervezet tagjai részt vettek a pályázatírói tréningen - amelyet az Autonómia Alapítvány 
-, illetve civil szervezetfejlesztési programon – amelyet a CROMO Alapítvány- szervezett.
A kállói szervezet együttműködést alakított ki egy szociális szövetkezettel, akikkel közös együtt-
működés keretében betanított kertészképzésen vett részt a településről 25 fő. A képzés elején 
a helyet az NMCKKSZSZ biztosította a szövetkezet számára, de ezt követően sikerült egy önálló 
ingatlanhoz jutniuk, ami a gyakorlati munka helyszíne is lett egyben.
Az önkormányzat egy nagy teljesítményű kazánt biztosított  a közösségi térbe.
Erősödött a kállói szervezet munkakultúrája. Sikerült megtanulniuk olyan dogokat, melyek a 
szervezet további munkájának elengedhetetlen feltételei. Sikerült a kállói szervezet számára is 
az önkéntes regisztrációs számot megkapni. Sikerült támogatásból megszerezni a kállói szerve-
zetre szánt források önrészét egy német támogatói csoport adományaiból. Közös értékelésre is 
sor került az adományozókkal május hónapban Kálló településen. Sikerült a német kapcsolatokon 
keresztül egy helyi CARITAS megbízottal jó kapcsolatot kialakítania a kállói szervezetnek. 
A szécsényi járás településeiről is érkeztek látogatók Kállóba, és Bátonyterenyére is. A 
nyírgyulajiakkal közös együttműködés keretében zajlottak az intenzív közösségi programok - szak-
mai műhelyek, melynek célja kettős volt: Egyrészt az ottani jó gyakorlatok megismerése, az egy-
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mástól történő tanulás, valamint 
olyan gyakorlati ismeretek meg-
ismerése egy másik kis település 
életéből, ahol hasonló helyzetben 
élő cigány és szegény emberek él-
nek, és a mezőgazdasági ismeretek 
bővülésével lehetőség teremtő-
dött folyamatos gazdálkodásra is. 

(Forrás: http://www.nmckkszsz.hu/; http://svajcivil.hu)
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> CSERHÁT	TERMÉSZETI	ÉS 
KULTURÁLIS	ÉRTÉKEIÉRT	ALAPÍTVÁNY	

A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítványt Frenyó Gábor kezdeményezésére a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alapította 2005-ben. Az Alapítvány elsősorban a 
balassagyarmati kistérségbe tartozó Cserhát és Ipoly-völgy településeinek természeti és kulturális 
értékeinek megóvásáért jött létre. Napjainkban a különféle természetvédelmi és környezetvédel-
mi tevékenységek mellett ezt elsősorban a jövő nemzedék szemléletformálásával kívánja megva-
lósítani.

 AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI:
• Balassagyarmat kistérség természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló 

szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenységek ösztönzése;
• biodiverzitás fenntartása és a kistérség természeti képe szempontjából fontos és veszélyezte-

tett területek megóvása;
• veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme;
• élőhely védelmi programok finanszírozása (pl. őshonos fafajokból erdőtelepítése) és megvaló-

sítása;
• természetvédelmi programok támogatása (pl. gyűrűző táborok szervezése) és megvalósítása;
• természetvédelmi nevelést elősegítő oktatásai programok támogatása (pl. táborok szervezése) 

és megvalósítása;
• önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása;
• természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése;
• természetvédelmi turizmus támogatása;
• természeti értékeket közvetve vagy közvetlenül is védő környezetvédelmi programok, beruhá-

zások támogatása;
• nem védett, de értékes élőhelyek felkutatása, védetté nyilvánításuk kezdeményezése;
• sérült madarak gyógyítása, visszavadítása természetes életterükbe.
A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi te-
rületeken végzi:
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1. Természet- és környezetvédelem (pl.: gyurgyalag telepek karbantartása; illegális hulladék lera-
kók felszámolása;  környezetvédelem civil szervezetekkel együttműködve; parlagfű irtás).

2. Tudományos tevékenység- és kutatás (pl.: források feltérképezése és minőségi vizsgálatuk).
3. Környezeti nevelés és ismeretterjesztés (pl.: Dejtári Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor 

megrendezése; Nemzetközi Madármegfigyelő Világnap; Ökoiskola létrehozása).
4. Kulturális értékek megőrzése (pl.: civil szervezetek összefogásának elősegítése a természeti- 

és kulturális értékek fennmaradásáért).

KONTAKT
Szervezet: Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány
Levelezési cím: 2699 Szügy, Toldi u. 3.
Tel.: +36-20/936-50-24
E-mail: cserhatert@freemail.hu

A Cserhát Természeti és Kulturális Ér-
tékeiért Alapítvány és a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület 
sikeres pályázatának eredményeként, 
a környezeti kihívásokra adott válaszok 
témakörében 2014. április 1-jétől 2015. 
február 28-ig valósították meg SMCA-
2013-0911-Z számú „Északi gólyahír” 
című projektjüket.

Az „Északi gólyahír” különös és érdekes program, melynek lényege a gólya és az ember, azaz a 
természet és az ember harmóniájának, illetve bizonyos esetekben diszharmóniájának bemuta-
tása. Manapság minden emberhez információk sokasága jut el a nagyvilágból, ám csak ritkán 
látják meg az összefüggéseket a távoli történések és mindennapi életük, lakókörnyezetük között. 
Kevés olyan élőlény van például a közelükben és időnként tőlük távol, mely ezt a függési rendszert 
jól, számukra plasztikusan megmutatná. Ilyen faj a magyar emberek szívéhez oly közel álló fehér 
gólya. 
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A projekt hosszú távú célja az észak-
magyarországi régió lakosságának 
és a közvélemény környezeti tuda-
tosságának növelése volt, azaz a gó-
lyák és rajtuk keresztül a természet 
értékeinek közelebb hozása a ma 
emberéhez. Ezt elsősorban a most 
felnövekvő generációk számára köz-
vetlen élmények átadása, megélése 
révén próbálták elérni. Az oktatási 
tevékenységek mellett egy inter-
netes marketing kampányt indítot-
tak, ami által széles körben megis-
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mertették a tevékenységüket az érdeklődő 
közönséggel. A www.eszakigolyahir.hu portál 
és a projekt facebook oldala (https://www.
facebook.com/eszakigolyahir?ref=ts&fref=ts) 
komoly népszerűségre tett szert ez idő alatt. 
Készítettek egy okostelefonon futtatható 
Androidos játékot, melynek neve „Picur útja 
Afrikába”. Örömmel nyugtázták, hogy az em-
berek nagy érdeklődést tanúsítanak eme ma-
dárfaj iránt és a lakosság körében növekedett 
a természetvédelem iránti elkötelezettség.

A megvalósított program fontosabb tevé-
kenységei és módszerei:
• Felhívták a figyelmet a természetvédelem fontosságára, rávilágítottak a természetvédelem 

globális összefüggéseire.
• Megmutatták, hogy a régióban élő emberek hogyan tudnak napi szinten aktívan közreműködni 

a természetvédelemben.
• Bemutatták, hogy az emberi tevékenységnek milyen káros hatásai vannak a természetre.
• Növelték a természetvédelem társadalmi hátterét, megismertették a régióban élő embereket 

a gólyák életével, fontosságával.
• Felkeltették az érdeklődést a fiatalabb korcsoportoknál is a gólyák élete iránt, egy régiós gólyás 

portál segítségével, amely folyamatosan frissülő információkkal, napi szinten nyújt híreket a 
fehér gólyák életéről, web-kamerák, blogok segítségével kíséri figyelemmel egyes gólyapárok 
életét, információkat nyújt a gólyákról, gólyavédelemről. Műholdas jeladók segítségével végig-
kísérik a gólyák vonulását. Eredményeiket folyamatosan publikálják.

Az „Északi gólyahír” című programmal vissza, újra az emberek közelébe szerették volna hozni ezt 
a madárfajt, s vele együtt környezetük élővilágát, felhívva figyelmüket a lokális és globális környe-
zetvédelmi problémákra. Az ugyan nem várható el, hogy minden ember kiszakadjon lakóhelye 
környezetéből, és időt szánjon a rendszeres természetjárásra, de sokan vannak, akik ismeretter-
jesztő előadás vagy az internet segítségével akár naponta szívesen tájékozódnának a természet 
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történéseiről. A projekt ennek a rétegnek – 
generációktól függően – előadásokkal, játé-
kokkal, vetélkedőkkel, hírekkel szeretett volna 
lehetőséget teremteni, hogy tájékozódhas-
sanak a gólyákon keresztül a környezet és a 
világ eseményeiről, elsősorban az észak-ma-
gyarországi régióban, azaz Heves, Nógrád és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.

(Forrás: http://cserhatert.hu; 
http://svajcivil.hu ;http://eszakigolyahir.hu/)
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>	CSERHÁT	NATÚRPARK
	 KÖZHASZNÚ	ALAPÍTVÁNY

„A Natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a 
természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a ter-
mészetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás meg-
valósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe.”

A Cserhát Natúrpark célja a fenntartható fejlődés elvére épülő komplex térségfejlesztés megvaló-
sítása a települések közötti együttműködés által oly módon, hogy hosszú távon biztosítsa a népes-
ség megtartását, az esélyegyenlőséget, továbbá a természeti és a művi környezet összehangolt, 
magas minőségi színvonalú működését. A Natúrpark összesen 38259,72 hektár kiterjedésű terü-
lete 22 település közigazgatási területén helyezkedik el. Ebből 15 község teljes közigazgatási terü-
lete érintett. A természeti-földhasználati 
tényezők indokolták, hogy a tervezett na-
túrpark szélein elhelyezkedő 7 település 
teljes területéből leválasszák a nagyüze-
mi típusú szántóföldi gazdálkodással uralt 
területeket. Így a Natúrpark összefüggő, 
természetszerű, illetve extenzíven művelt 
területek mozaikjából áll. A Cserhát Na-
túrparkban teljes közigazgatási területük-
kel szereplő községek: Alsótold, Becske, 
Bér, Bokor, Cserháthaláp, Cserhátsurány, 
Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, He-
rencsény, Hollókő, Kutasó, Nógrádsipek, 
Szanda, Terény. A Cserhát Natúrparkban 
közigazgatási területük egy részével sze-
replő községek: Buják, Ecseg, Kozárd, Ma-
gyarnándor, Nagylóc, Rimóc, Varsány.
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A Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány tevékenységét az alábbi célok elérése érdekében fejti 
ki:
1. A Cserhát Natúrpark fejlesztési koncepció kidolgozása, a cím elnyeréséhez szükséges feltéte-

lek megteremtése, a létrejött Cserhát Natúrpark intézményi hátterének kialakítása és működ-
tetése.

2. A Cserhát-vidék és a Palócföld épített és természeti környezetének védelme, rehabilitációja.
3. A Cserhát-vidék és a palóc nép hagyományainak, kultúrájának megőrzése, életminőségének 

javítása.
4. A Cserhát-vidék hátrányos helyzetű települése-

inek fejlődése.
5. A Cserhát-vidék és a Palócföld kulturális örök-

ségének bemutatása és oktatása.
6. A Cserhát-vidék és a Palócföld háziipari, kézmű-

ipari hagyományainak ápolása, megőrzése.
7. A Cserhát-vidékre és a Palócföldre irányuló tu-

rizmus élénkítése.
8. A Cserhát-vidék és a Palócföld vállalkozási és 

foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, a la-
kosság életfeltételeinek javítása.

9. A Cserhát-vidék és a Palócföld civil szférájának 
fejlesztése, működési feltételeinek javítása.

10. Elősegíteni a Cserhát-vidék és a Palócföld Eu-
rópai Unióhoz való felzárkóztatásához szüksé-
ges követelmények teljesülését, beleértve a 
személyiségfejlesztést, az általános és szakmai 
ismeretek korszerűsítését, bővítését.

11. Elősegíteni a település- és vidékfejlesztési 
programok, projektek megvalósítását, pályáza-
ti lehetőségek megismertetését, megnyerését.

12. Elősegíteni a Cserhát-vidék és a Palócföld infra-
strukturális fejlesztését.



23

KONTAKT
Szervezet: Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány
Cím: 3176 Hollókő, Kossuth út 46.
Tel./Fax: 06-32/379-273
Mobil: 06-30/289-19-46
E-mail: info@cserhatnaturpark.hu
Facebook:https://www.facebook.com/cserhat.
naturpark?ref=ts&fref=ts

A Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány 2013.05.01-
től 2014.12.31-ig valósította meg a SMCA-2012-0357-Z 
azonosítójú „Élő Cserhát” című projektjét a környezeti 
kihívásokra adott válaszok témakörében.

A PROJEKT CÉLJA:
A belső erőforrások fenntartható hasznosításával megőrizni a CSERHÁT NATÚRPARK, mint egysé-
ges „kultúrtáj” természeti és kultúrtörténeti értékeit, biológiai sokféleségét. A fenntarthatóság 
figyelembevételével 
olyan természet-
kímélő, lehetőleg 
hagyományos táj-
használaton alapuló 
gazdálkodási for-
mák elterjesztése 
(megmentése, új-
raélesztése), ame-
lyek hosszútávon, 
önfenntartó módon 
működve elősegítik 
a térség önellátását, 
fejlődését.
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MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:
I. Projekt koordinátor alkalmazása, települési összekötői hálózat működtetése.
II. Megtartó sokféleség – ismeretterjesztő és szemléletformáló kampány a biológiai sokféleség 

megőrzésére a Cserhát Natúrparkban.
III. A tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelés erősítése a natúrpark természeti értékeinek, 

a biológiai sokféleség fogalmának és jelentőségének bemutatása.
IV. Információk átadása, kommunikációs anyagok készítése és eljuttatása a célcsoportokhoz és 

a szélesebb nagyközönséghez.
V. Civil szervezetek felkészítése a biológiai sokféleség megőrzése és Cserhát Natúrpark értékei 

kapcsán.
VI. Hagyományos gazdálkodáshoz, élelmiszerkészítéshez kapcsolódó tudás, ismeretek,eszközök 

felmérése, dokumentálása.



25

VII. Az elkészült dokumentáció 
rendszerezése és népszerűsí-
tő rövidfilm készítés.

VIII. Hagyományos gazdálkodás-
hoz, élelmiszerkészítéshez 
kapcsolódó tudásátadás – 
képzések szervezése.
• Hagyományos  gazdálko-

dási módok – gyakorlatori-
entált oktatása, átadása. 
Az összegyűjtött hagyo-
mányos gyepgazdálkodá-
si, szántóföldi növényter-
mesztési és kertészeti 
tudás átadása pl.: többes 
hasznosítás vegyes nö-
vénykultúrákban, vetésfor-
gók, kézi és igavontatású 
földművelés és takarmány-
készítés.

• Vadon termő növények, 
fűszer- és gyógynövények 
– ismeretterjesztő tanfo-
lyam.

• Alapfokú gombafelismerő tanfolyam.
• Nagyanyáink ételei - Népi gasztronómiai tanfolyam: kenyérsütés kemencében, lekvár fő-

zés, aszalás, savanyítás.
IX. Gazdálkodási mintaterületek, iskolakertek kialakítása, fenntartása.

(Forrás: http://www.cserhatnaturpark.hu; http://svajcivil.hu)
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>	ZÖLDUTAK	MÓDSZERTANI	EGYESÜLET
	 (ZÖME)

A Zöldutak Módszertani Egyesület azzal a céllal jött létre 2008-ban, hogy segítse a térségi zöldutak 
munkáját, és minél szélesebb körben elterjessze a zöldutas filozófiát, bővítve ezzel a magyaror-
szági zöldutak körét. A ZöME legfőbb küldetése a zöldutak és zöldutasok hálózatba szervezése. 
Tevékenységi köre a helyi tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztásától az egységes mi-
nőségbiztosítási rendszer kidolgozásán át a térségi és nemzetközi projektekben való részvételig 
széles skálán mozog.

A zöldút lehet:
• útvonal, természetes vagy mestersé-
gesen kialakított folyosó, amelyet pihenés-
re, kikapcsolódásra használnak, általában 
természeti képződmények, például folyók, 
völgyek, hegygerincek mentén, vagy utak, 
folyómedrek, csatornák, túraösvények kör-
nyékén;
• adott területen áthaladó, gyalogoso-
kat és kerékpárosokat, lovasokat, kerekes 
székkel, vagy más nem motoros eszközzel 
közlekedőket szolgáló természetes ösvény 
vagy mesterségesen kiépített út;
• természeti folyosó, amely lakott terü-
leteket kapcsol össze történelmi és kulturá-
lis emlékhelyekkel, parkokkal;
• kijelölt összefüggő terület a városban 
vagy közvetlen környékén, amelyet köz-
parknak, illetve zöldövezetnek minősítet-
tek, illetve ezeket összekötő folyosó (sáv), 
melyen sétálni, kerékpározni lehet.
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Van azonban számos más feltétele is annak, hogy zöldútról beszélhessünk. Fontos, hogy:
• a zöldutak sohasem utasításra jönnek létre, a kialakítással és fenntartással járó felelősséget 

minden esetben szabad akaratából vállalja föl a helyi lakosok csoportja, civil szervezet, önkor-
mányzat, vagy ideális esetben ezek együttműködő szervezete;

• a zöldút alaposan megtervezett, a terv tartalmazza a zöldút célját, funkcióit, kiépítésének és 
használatának módját is;

• minden esetben pozitívan hat a környezetre, erősíti a fenntartható fejlődést, nem károsítja a 
vidéki természetet, hozzájárul a természeti és kulturális örökség védelméhez;

• javítja a lakosság életminőségét, pozitív hatást gyakorol a helyi gazdaságokra, támogatja a helyi 
közösségeket, és helyi erőforrásokat használ (bevételi lehetőséget is teremt a térség gazdasága 
számára, alternatív jövedelemszerzési módot jelent, hozzájárul egyes hagyományos mestersé-
gek életben tartásához, ugyanakkor szellemiekben is erősíti a helyi közösséget);

• több funkciót tölt be egy időben (például közlekedés, környezetvédelem, aktív pihenés, köz-
művelődés stb.), összekapcsolja a településeket, a régiókat és azok lakóit;

• a zöldút mindenki számára nyitva áll és közhasznú, segíti a látogatót abban, hogy a megláto-
gatott közösséget, régiót, települést és annak értékeit, problémáit, kezdeményezéseit és tevé-
kenységeit valóban megismerje, támogatja a nem motorizált közlekedési módokat és a fenn-
tartható, tudatos turizmust;

• népszerűsíti a környezettudatos életvitelt, integrálja a fenntartható közlekedési formákat, ja-
vítja a közlekedésbiztonságot.

Munkájuk során a legfontosabb alapértékek – melyek megvannak minden kapcsolódó zöldutas 
közösségben is – a környezettudatos gondolkodásmód és a helyi, közösségi kezdeményezések fel-
karolása, támogatása. A ZöME segítséget nyújt abban, hogy egy-egy zöldút a fizikai valóságon túl 
jóval több is legyen: szerethető, a mindennapi élet részévé váló összetartó erő, amely hozzájárul 
a helyiek életének jobbításához, és a látogatók számára is könnyen megismerhetővé és megsze-
rethetővé varázsolja az általa összekötött településeket, vidékeket.
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KONTAKT
Szervezet: Zöldutak Módszertani Egyesület
Cím: 2617 Alsópetény, Petőfi út 61.
Budai Krisztina, elnök
E-mail: budai@zoldutak.hu
Tel.: +36-20/279-77-73
Pásztor Ildikó, alelnök
e-mail: pasztorildiko@gmail.com
Tel.: +36-30/514-03-34
Erdős Zoltán, programszervező
e-mail: zoldutakme@gmail.com
Tel.: +36-20/772-79-74
(Forrás: http://www.zoldutak.hu; www.svajci.hu)

A három Nógrád megyei koordináló szervezet - a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület, a Cserhát 
Natúrpark Közhasznú Alapítvány és a Zöldutak Módszertani Egyesület együttműködéséből jött 
létre a Svájci Civil Alap által társfinanszírozott SMCA-2012-0306-Z számú „Zöldutas közösségfej-
lesztés a fenntarthatóságért, környezettudatosságért, az élő falvak hálózatos együttműködésé-
ért” című projekt.

A projektben együttműködő szervezetek célja volt az élő közösségek, munkalehetőséget terem-
tő és találó családok, környezeti- társadalmi és gazdasági szempontból is fenntartható térségi 
kapcsolatok és tevékenységek kialakítása. Nógrád megye 51 településén térségi összefogással, 
közösségi tervezéssel, komplex, a helyi adottságokhoz illeszkedő, a helyi problémákra megoldási 
lehetőségeket kínáló zöldutas módszer segítségével egy modellt szeretnének mutatni a végve-
szélyben lévő vidéki létforma életben maradására, megújítására, fenntarthatóságára. A projekt 
célcsoportja a települések lakossága.

TEVÉKENYSÉGEK:
• kulcsemberek megtalálása: helyi szervezők alkalmazása, akik közösségépítő, szervező tevé-

kenységet folytattak 18 hónapon keresztül;
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• élő tudások feltárása: helyi hagyományos tudások és gazdálkodási formák felkutatása (tájfajta 
gyümölcsösök, mesterségek), rögzítése, tájfajta gyümölcsös génbankok létrehozása;

• élő tudásátadás: gyümölcsész és kosárfonó képzések, helyben élő mesterek közreműködésével;
• nyitás a jelenkor igényeire: túravezető képzés szakértő szervezet közreműködésével;
• hagyomány-kultúra ápolása: tanuló kertek létrehozása oktatási intézmények mellett;
• értékőrzés: tájfajta gyümölcsfa sorok ültetése és gondozása;
• hálózat-szövés: zöldutak kialakítása, összekötése, kijelölése; helyi termékek értékesítésének 

segítése, bevásárló közösségek szervezése;
• együttműködések, eredmények: zöldutak által összekötött települések, helyi értékek, közössé-

gek; élénkülő zöldutas turizmus.

A projektben a fent említett szervezetek együtt dolgoztak a helyi közösségek mozgósításán, a ha-
gyományok és tudások élővé tételén és a Nógrádi Zöldutak hálózatának fizikai bővítésén. Közös 
munkájuk eredményeként a másfél év alatt a kosárfonó műhelyeken, a túravezető tanfolyamo-
kon, illetve a gyümölcskertész képzéseken több mint kétszáz lelkes helyi érdeklődő bővíthette 
tudását. A gyümölcsészeti kutatások eredményét egyedülálló kiadványban jelentették meg, két 
év alatt 1500 gyümölcsfát osztottak szét a programhoz csatlakozó intézmények, önkormányzatok 
között. Kijelöltek, rögzítettek és részben turistajelzésekkel is elláttak több száz kilométernyi túra-
úthálózatot.
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> PALÓC	HÁLÓZATI	SZÖVETSÉG

A Palóc Hálózati Szövetség egy TÁMOP-553-as projektben résztvevő civil szervezetek közös aka-
ratának jóvoltából 2011-ben alakult meg. A szervezet elsődleges feladatának a projektgenerálást, 
pályázatírást, pályázatok lebonyolítását, hálózatosodás elősegítését és együttműködések kialakí-
tását tekinti.

A szövetség célja: a Nógrád megyei civil szervezetek szakmai együttműködésének szélesítése, 
fejlesztése, közös projektek generálása, hozzájuk finanszírozási források felkutatása, a projektek 
megvalósítása, ezáltal a civil szervezetek hálózatba tömörülésének elősegítése; a civil szerveze-
tek közötti együttműködések fejlesztése kiemelten a hátrányos helyzetűek, fiatalok, nők, idősko-
rúak és nyugdíjasok, valamint a testi-értelmi-érzékszervi sérüléssel élők csoportjaival foglalkozó 
civil szervezeteknél; hozzájárulni a különböző területen tevékenykedő civil szervezetek szakmai 
felkészítéséhez, továbbképzéséhez, fejlesztéséhez, a minőségbiztosítás meghonosításával, tanul-
mányutakkal; szakmai javaslatokkal segíteni a civil szervezetek társadalmi, gazdasági, jogi helyze-
tét érintő intézkedések meghozatalát.

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK, PROGRAMJAINK:
2012. április 01-től a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (MESE), az Együtt Közösen 
Egymásért Egyesület (EKEE), és a Palló Ifjúságsegítő Egyesülettel közös konzorciumban kifogással 
élést követően a „„Ne ellene, inkább HELYETTE!” – Alternatív lehetőségek a drogprevenció terü-
letén” címmel nyert TÁMOP-525/B-s kétéves pályázatát bonyolítottuk le számos civil szervezettel, 
önkormányzati, intézményi együttműködéssel, közösen.
TÁMOP-552-es, az önkéntesség elterjesztésére irányuló pályázatunkat, több tagtársunkkal kö-
zösen generáltuk. A projekt sikeres volt. A projekt 2012.10.01-én kezdődött és időközben már 
2013.09.30-án be is fejeződött. A projekt keretében 137 közérdekű önkéntest foglalkoztattunk 
több mint 4.500 órában, nekik köszönhetően több mint 110 idős és/vagy fogyatékos személy 
mindennapjait könnyítettük meg.
A MESE-ben jelenleg folyik a TÁMOP-262-es belső szervezetfejlesztési projekt, a MESE munkatár-
sainak szóló képzésekkel.
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A MESE-vel való együttműködésünk és együttdolgozásunk eredményeként egy szlovák-magyar 
Interreges projektben is részt veszünk. Az érdemi munkát – heves megyei civil szervezeteknek 
tanácsadás és szolgáltatások – az Életfa munkatársai végezték.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Nógrád Megyei Önkormányzat által működtetett Családi, Esély-
egyenlőségi és Önkéntes Házzal (CSEÖH), akik a szilaspogonyi Kőleves Fesztiválon 2 csapat rész-
vételének megszervezését és lebonyolítását bízták Szövetségünkre. A főzőversennyel egybekötött 
rendezvény maradandó élményeket okozott.

2012.12.05-én megrendeztük az Önkéntesek Világnapja rendezvényt. A rendezvény és az ellátás 
lebonyolítása mellett egy komoly szakmai napot szerveztünk, melyen előadó volt: Dr. Nagy Ádám 
a civileket finanszírozó Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumi tagja, Papp Mónika a miskolci 
Szikra Alapítvány vezetője, mentorunk, Szabó Istvánné, az önkéntes projekt szakmai vezetője, 
Fodor Tamás az EKEE tagja, továbbá színes kulturális műsorral fogyatékos gyermekek alkotásainak 
bemutatójával igyekeztünk a figyelmet fenntartani.
2013.05.04-én megbízást kaptunk az Esély Napi rendezvény megszervezésére és lebonyolítására. 
2013.07.30-2013.08.04. között 6 napos gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le – szállás-
sal, ellátással, programokkal - a Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesülettel való együttműködés 
keretében. 
Megbízásból 10 hónapos tanácsadási, projektgenerálási feladatokat láttunk el sikerrel. 

A szervezetünk élete nem tekint régmúltra vissza. Szervezetünk működésének ezen szakaszában 
nagyon fontos, hogy a már ismert civil szervezetekkel való kapcsolatainkat mélyítsük illetve újak-
kal alakítsuk ki működési kereteinket. Fontos, hogy meglévő tapasztalatainkat továbbörökítsük, 
illetve a folyamatosan változó világban naprakészek legyünk.

KONTAKT
Szervezet: Palóc Hálózati Szövetség
Cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
E-mail: borok.sp@gmail.com
Tel.: 06-20/943-9362
Facebook: https://www.facebook.com/palocterjatekok?fref=ts
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A Palóc Hálózati Szövetség 2014. 03.01-től 2015.02.28-ig valósította meg a SMCA-2013-0725-S 
„Palóc térjátékok” című kisprojektjét.

A gyermekek szabadidejükben kevésbé játszanak együtt csoportosan, elszigetelődnek, a számító-
gép, vagy valamilyen hozzá kapcsolódó játék, vagy felület „rabjai” lesznek, ezáltal a szocializáció-
juk beszűkül, elidegenedhetnek egymástól, a közösségektől.

A megvalósított projekt a PHSZ történetének első jelentős projektje volt. A „Palóc térjátékok” 
projekt interaktív, innovatív, nem szokványos sportolási lehetőségekkel és közösségfejlesztő játé-
kokkal kívánt pozitív példát mutatva a 8-26 éves fiatalok szocio-kulturájának fejlesztésére hatni. 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI: 
• Elsődleges célcsoport: A számítógép és az „okostelefon” bűvkörében élő „netfüggő” 8-26 éves 

gyermekek és fiatalok.
• Másodlagos célcsoport: Az utcákon csellengő, vagy csavargó - sok esetben a helyi lakosokat 

zavaró tevékenységeket is folytató - 8-26 éves gyermekek és fiatalok.
• Harmadlagos célcsoport: Az első két célcsoport testvérei, szülei, nagyszülei.

A PROJEKT HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA: 
• szociális szolgáltatások, valamint a szociális védőháló egyéb alrendszereiben tevékenykedő ál-

lami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)terüle-
tek azonosítása, 

• hatékony és eredményes programok kidolgozása a problémák megoldására, 
• állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása szociális területen a gyermekek és 

fiatalok alternatív minta-közösségekbe való bevonzása érdekében.

A PROJEKT RÖVID TÁVÚ CÉLJAI:
• az érintett elsődleges célcsoport társadalomba való be/visszailleszkedési és a szocializációra 

irányuló folyamatainak segítése a Vásártéri Ifjúsági Klub nyitva tartásának segítésével és fej-
lesztő szolgáltatások nyújtásával,

• alternatív időtöltési lehetőségek, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló kisközösségi tevé-
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kenységek, elsősorban a sport, a mozgás, az interaktív játék, az egészséges vetélkedés segítsé-
gével,

• a közösségépítés folyamatának/rendszerének kitalálása, kidolgozása.

Szakmai tervünkben vállaltuk, hogy a MESE-vel közösen működtetünk a Vásártéren ifjúsági klu-
bot. A projekt ideje alatt kétszer változtattunk helyszínt, míg végül 2014. 10.01-jétől a MESE-ben 
(3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.) biztosítottuk a klub működését szerdán és vasárnap 
összesen heti 10 órában. Az ifjúsági klubunk a változó helyszínek ellenére egy hagyományosan 
működő ifjúsági klub tevékenységét valósította meg. Ugyanakkor klubunk erőssége az a személyi-
ségfejlesztő és kompetenciafejlesztő tevékenység, amely direkt és indirekt módon folyamatosan 
jellemezte a klubéletet. Az ifjúsági klub általunk vállalt működtetésének keretein belül tartottuk 
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meg szociális készségfejlesztő foglalkozá-
sainkat (összesen: 46 óra). Az ilyen formá-
ban direkt módon szervezett készségfej-
lesztő foglalkozásaink 3 téma (önismeret, 
egyéni tanulási tervek megvalósítása, kö-
zösségépítés) köré épültek fel. Az indirekt 
személyiségfejlesztő tevékenység nagy 
részben a kültéri programokon való sikeres 
részvételre épült. Az induláskor toborzott 
fiatalokkal való együttműködés kialakítása, 
a rendezvények programjának megszerve-
zése, lebonyolítása volt a cél. Kreatív gon-
dolkodásra való ösztönzés, kihívások elé 
támasztás, sikerélmények megélése mind 
az elsődleges célok eléréséhez segítették a 
bevontakat. A közös munka során a klubba 
betérőkkel kialakult kapcsolat elősegítette, 
hogy elsődleges céljaink mellett párhuza-
mosan egyre nagyobb igény mutatkozott a 
mélyebb beszélgetésekre. 
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 A 8 alkalomra tervezett vakok/gyengénlátók-látók sakkversenye a nagy sikerre való tekintettel 
az idősebb generáció igényeire reagálva folyamatos tevékenységként jelent meg a projekt végre-
hatási időszakának második felében, azaz 2014 augusztusától.
 
Toborzó, bemutató jellegű kitelepüléseinkkel azt az előre nem tervezett projektcélt szolgáltuk, 
hogy a környezetünkben működő önkormányzati és civil szervezetekkel együttműködve valósít-
sunk meg projektnépszerűsítő programokat, melyben felhívjuk a figyelmet azokra a problémákra, 
amelyekre a „Palóc Térjátékok” projektünkkel reagálni akartunk.
A salgótarjáni járásban 5 helyszínen (Etes, Kazár, Salgóbánya, Salgótarján, Sóshartyán) valósítot-
tunk meg több mint 40 kitelepülést. A kitelepülések alkalmával igyekeztünk előzetesen felmérni a 
helyi sajátosságokat, igényeket. A tervezett hétvégi napok helyett – főleg a nyári szünet időszaká-
ban – kitelepüléseink hétköznap valósultak meg. A helyi kapcsolattartó segítette a program nép-
szerűsítését a településen lakók között, szakmai stábunk pedig kidolgozott programmal érkezett az 
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előre leegyeztetett időpontokban. A kitelepüléseken 4-6 kortárssegítő fiatal is segítette munkán-
kat. Térjátékaink alkalmával a szakmai tervben felvázolt standard és kreatív blokkot váltogattuk a 
helyi fiatalok igényeinek és életkorbeli sajátosságainak figyelembevételével. Nagy sikert arattak a 
standard blokk részét képező foci bajnokságok, darts versenyek és sakk játszmák, illetve a kreatív 
blokkból megismert 3D Puzzle, 1 perc és nyersz! feladatok, valamint a lufi hajtogatás. A külön-
böző játékos feladatokat gyakran csapatoknak kellett megoldani. A csapatokat véletlenszerűen 

állítottuk össze a jelenlevőkből, 
ezzel szerettük volna megelőzni 
azt, hogy a legügyesebbek „tarol-
janak” mindig. A településeken 
sikerült megtalálni azt a helyi kö-
zösségépítő koordinátort, akinek 
átadhattuk tapasztalatainkat, és 
akinek segítségével a projekt lezá-
rulását követően is tovább élhet a 
„Palóc térjátékok” szellemisége. 
Örömmel kezdeményeztük mind 
Sóshartyánban, Kazáron, Etesen, 
Salgóbányán és a salgótarjáni Vá-
sártéren a minta-közösségek ki-
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alakítását. Tudjuk, hogy a 8-8 alkalommal tett látogatásunk csak az elindulásban jelent konkrét 
eredményt, de hisszük, hogy példát tudtunk mutatni, hogy lehet egyszerű eszközökkel is formálni 
a településen, településrészen lakó fiatalok, szülők életét.

Célcsoportunk tekintetében célunkat már elértük azzal, hogy az otthonülők közül 304 főt sikerült 
komfort zónájából kimozdítani és ennek konkrét eredményeként szervezett programjainkon szép 
számmal meg is jelentek. Az elmúlt időszak tapasztalatain alapuló visszajelzések és megfigye-
léseink kapcsán elmondható, hogy a 
résztvevőkre mindenképpen hatással 
voltak rendezvényeink. Egyrészről a 
facebook oldalunkon nyomon követ-
hető érdeklődések, megkeresések, 
like-olások, hozzászólások, másrész-
ről az egyes települések helyi segítő 
szakemberei által elmondottak, vala-
mint a személyes beszélgetések a ter-
vezett helyszíneken való kitelepülések 
alkalmával mind abban erősítettek 
meg minket, hogy szükség van hason-
ló megmozdulások szervezésére. 
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A helyi kisközösségeket összefogta/összekovácsolta, a szabadidős tevékenységeikben változatos-
ságot hozó térjáték, mely nemcsak a jelenlevők közötti kapcsolatot erősítette, hanem a gyerme-
kes családok számára is példát mutatott, hogyan tud több generáció közösen, együtt játszani, 
fejlesztő tevékenységet végezni. Több, a munkánkat segítő szakember elmondta, hogy a helyi 
visszajelzések csak megerősítették azt az igényt, amelyre a projektünket írtuk. A résztvevők élvez-
ték az együtt töltött órákat, különösen, hogy programjainkat a szabadban valósítottuk meg. Jól 
választottuk meg a helyszíneket, hiszen a települések középpontjában kerestünk játékra alkalmas 
helyet, így a település azon lakói is szemtanúi lehettek programunknak, akikhez előzetesen nem 
ért el a hír.
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