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T A R T A L O M

Pünkösd hava
Napsütés és huszonkét fok ide vagy oda az 
első falat eper jelenti számomra, hogy bekö-
szöntött a május. A szezon első gyümölcséből 
finomabbnál finomabb desszerteket, sütemé-
nyeket készíthetünk és az utóbbi időben az 
újra divatos lekvár főzésben is kipróbálhatjuk 
magunkat. Gyerekkorunk egyik nagy ked-
vence a ropogós, zamatos cseresznye is szinte 
azonos időben kapható a piacokon, és innen 
nincs megállás, már vehetünk újburgonyát, 
a spenótot, a sóskát, a zsenge salátát is. A téli 
hónapok után a szervezetünk vitaminkészle-
te kiürül, érthető hogy az asztalra egyre több 
friss zöldségből, gyümölcsből készült finom-
ság kerül.

Igaz a naptár szerint még tavasz van, a 
reggeli levegő már olyan, mint júniusban: 
frissítő és andalító. A május elején nyíló 
orgona, nem sokkal később a bodza sem-
mivel sem összetéveszthető illata bódít el 
minket.

Visszavonhatatlanul közeleg a nyár, még 
zajlanak az érettségi vizsgák, a diákok a tanév 
végi nagy hajrá időszakában számolják a na-
pokat a vakációig. Küszöbön a strandszezon, 
hetek óta erre emlékeztetnek a fürdőruhák-
ban pózoló modellek reklámjai a televízió-
ban, és a plakátjaik az utcákon. Talán nem 
vagyok egyedül azzal, hogy a hirdetés első és 
még második ránézésre sem hozza meg a ked-
vet a ruhadarab megvásárlásra, inkább kelt 
kellemetlen érzést és bizonytalanít el az ön-
értékelésben. 

Legyinthetünk is az elvárásokra, de akár 
egy néhány hetes fogyókúrás csodamódszer-
től, akár egy huzamosabb ideje tartó életmód-
váltástól reméljük a megelégedettséget, a leg-
fontosabb hogy tudjuk jól érezni magunkat, 
és élvezzük ki a májusi, majd az önfeledt nyári 
pillanatokat.

Kiss Zsuzsanna 
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A rendszerváltás hajnalán, amikor a korábbi 

tiltást követően a nonprofit szervezetek fel-

ébredtek Csipkerózsika-álmukból, a szektor 

egésze a társadalom érdeklődésének közép-

pontjába került. Az alapítványi és egyesületi 

világ gomba módra indult növekedésnek és az 

eltelt �5 év alatt hamar elérte a mai mintegy 

65 000 ezres számot. (Most, a Rubik kocka 

40. születésnapja közelében, érdekességként 

említhető, hogy a Rubik Alapítvány egyike 

volt annak a néhány ilyen típusú szervezet-

nek, amely már a rendszerváltás előtt létre 

jöhetett.)

Az eltelt negyedszázadnyi idő talán elfelejt-

tette velünk azt a társadalmi közmegegyezést, 

amely lehetővé tette a magyarországi nonpro-

fit szervezetek nemzetközi kompatibilitását. 

Ezért talán nem felesleges felidézni a nonpro-

fitoknak a világban széleskörűen (szinte egy-

öntetűen) elfogadott ismérveit. Ezek szerint a 

nonprofit kategóriába tartoznak azok a szer-

vezetek, amelyek: (1) intézményesültek; (�) 

önszabályozóak; (3) közhasznú tevékenysé-

get folytatnak; (4) függetlenek az államtól és 

a kormánytól; (5) függetlenek a pártoktól és 

az egyházaktól; (6) önkéntes tagságon alapul-

nak és (7) nem osztják ki a nyereséget, nem 

fizetnek osztalékot. Ezen ismérvek érvénye-

sülése nélkül a nonprofit szervezet fogalma 

és annak használata parttalanná válik, ellehe-

tetlenül a nemzetközi kommunikáció, nincs 

talaja az összehasonlító vizsgálatoknak. A ha-

zai szektor munkavállalói (mintegy 131 000 

foglalkoztatott) és önkéntesei (közel félmillió 

ember) párbeszéde egymással és a társadalom-

mal folyamatos torzulásnak és meg nem értés-

nek van kitéve.

Az utóbbi évek megfigyelhető fejlemé-

nyei, különösen a civil szóhasználat általános-

sá válása, valamint az új keletű közgazdasági 

fogalom, a nonprofit közműszolgáltató hi-

vatalossá válása magában hordozza az előbb 

leírt veszélyeket. Érvényesek-e nonprofit sza-

bályosságok akár a közelmúltban ilyen-olyan 

hírnevet szerzett „civil szervezetekre”, akár a 

tervbe vett (egy vagy több) nemzeti közmű-

szolgáltató vállalatra? Könnyű felfedezni, 

hogy nem. A felsorolt hét ismérv közül mind-

két típusban több is hiányzik. Sőt, a máso-

diknak említett szervezeti kategória esetében 

jószerivel csak az első és a hetedik valósul 

meg, ezért talán ezek esetében helyesebb (de 

mindenképpen egyértelműbb) lenne „az osz-

talékot nem fizető vállalat”, vagy még inkább 

az „osztalékfizetés tilalma alá eső vállalat” el-

nevezést meghonosítani a nonprofit szóhasz-

nálat helyett.

A kérdés az, hogy a szektor szereplői ho-

gyan viszonyulnak a nonprofit fogalom fent 

leírt relativizálódásához? Az elmúlt két év-

ben lehetőségünk volt egy országos finanszí-

rozású és kiterjedésű kutatás több fázisának 

A „nem civil” nonprofitok
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keretében kommunikációs közelségbe kerül-

ni majdnem 1000 hazai alapítvány és társas 

nonprofit szervezet vezetőjével vagy vezető 

tisztségviselőjével, írásban, illetve szóban. A 

válaszadóink által képviselt szervezetek több 

ismérv (területi megoszlás, jogi forma, főte-

vékenység fajtája) szerint is megfeleltek a rep-

rezentativitás szabályainak, így a tőlük meg-

szerzett ismereteink a hazai szektor egésze 

szempontjából is mérvadónak tekinthetőek. 

A kutatás fő kérdése arra irányult, hogy eddigi 

tudásunk a szektorról megerősítést nyer-e ab-

ban a vonatkozásban, hogy a szektor hagyo-

mányos szervezetei és azok vezetői jelentős 

előrehaladást mutatnak a professzionalizáció-

ban. Másrészről pedig, a nagy számú hazai és 

külföldi (elsősorban EU-s) szervezetfejlesztési 

program eredményei hogyan és milyen mér-

tékben segítik  a szervezeti és egyéni szintű 

professzionalizációt? A kérdés fordítottja is 

feltehető: ezek a szervezetek megmaradnak-e 

a „civilkedés” szintjén, vagy a képesek-e a tár-

sadalmi szükségletek kielégítésének magasabb 

szintjén tevékenykedni? Előljáróban kijelent-

hető, hogy az általános kép javuló tendenciát 

mutat. Bár a differenciáltság továbbra is jelen 

van, a szektorban létezik egy olyan szegmens 

(klaszter), akik a saját szakmaiságuk állapotát 

magasra értékelik és ez a fejlettség a szerveze-

tük sikerességében megjelenik. 

Ez többek között azt jelenti, hogy:

– nő a helyi és regionális együttműködés-

ben való részvétel képessége,

– új ismereteket szereznek a forrásterem-

tés és a pénzügyi menedzsment módsze-

rek helyes alkalmazásáról,

– minőségi (nemzetközi kooperáción ala-

puló) projektekbe való bekapcsolódás 

esélye nő meg,

– javul a képesség az emberi erőforrások 

működtetésének területén.

A szervezetfejlesztési befektetések haszno-

sulása is egyértelmű a kutatási tapasztalatok 

szerint. Statisztikailag is igazolható erős össze-

függés mutatható ki a fejlesztési programok-

ban való korábbi részvétel és a professzionali-

záció között. A válaszadók (megkérdezettek) 

azon negyede, akik már résztvevői voltak 

szervezetfejlesztési programoknak, a 7-es ská-

lán átlagosan egy egész értékkel feljebb he-

lyezték magukat mind az egyéni, mind a 

szervezeti professzionalizációban. Ez jó hír 

azoknak, akik fontosnak tartják  a fejlesztési 

célú pénz források juttatását a szektorba – és 

rossz hír azoknak, akik ezeknek a forrásoknak 

a jó helyét kizárólagosan a termelő-szolgálta-

tó (vállalkozási) szférában látják. Az csak lát-

szólagosan a nonprofitok „magán ügye”, hogy 

a szervezeti és egyéni tudás milyen mértékben 

halmozódik fel a szektor szereplőinek köré-

ben. A működési hatékonyság javulása a szol-

gáltatási színvonal emelkedését eredményezi. 

Ennek a folyamatnak a támogatása társadalmi 

(nemzeti) ügy! A tudás pedig ebben a szektor-

ban sem képződik csak úgy magától. A tudás 

intenzív szervezetekben a siker parancsszóra 

sem képződik, a valaminek megfelelni akarás 

is csak akkor lehet értékes jellemző, ha az a va-
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lami nem más, mint a közösségi szolgáltatást 

igénybe vevők elégedettsége. 

Tapasztalataink szerint a vizsgált nonpro-

fitok körében mindez evidenciának tekinthe-

tő. Kutatói megfigyelések a vizsgálatba vont 

szervezetek és személyek körében a differen-

ciáltság jegyeit is feltárták. A nagy mintás 

kérdőívezés (841  válaszadó) jól felrajzolta a 

hagyományos nonprofit szervezetek és szer-

vezeti vezetők látleleti térképét. A mintában 

öt sűrűsödési pont vagy mező figyelhető meg 

az indulás fázisában lévőktől a „vérprofikig”. 

De azzal, hogy lehetőségük volt érdek nélkül 

megnyilvánulni saját, valamint a szervezetük 

professzionalizációjának állapotáról, árnyal-

hatóvá vált a szektorról eddig ismert kép. 

A kutatás során elkészített száznál is több in-

terjú a szakmaiság általános növekedésének 

tendenciáját mutatja. Továbbá azt, hogy az 

egyének e tekintetben önmagukat jobbnak 

tartják, mint a szervezetüket, a professzionali-

zációs tartalék jelenlétére utal. Az az átlagosan 

14,9� év, amit a válaszadói kör a szektorban 

már eltöltött, a tudás jobb szervezeti beépülé-

sének záloga lehet. Nemzetközi tapasztalatok 

is ezt mutatják: kezdetben az egyénbe, majd 

a szervezetekbe célszerű fejlesztési befekteté-

seket invesztálni. És csak később, a fejleszté-

seknek magasabb szintjén jön el az az állapot, 

amikor az egyéni kompetencia többszöröző-

dő szervezeti képességgé válik. Véleményünk 

szerint az is a jó hírek tartományába tartozik, 

hogy a hazai nonprofit világ képviselőivel 

ilyen és ehhez hasonló szakmai kérdésekről le-

het érdemi beszélgetéseket folytatni.

A nonprofit szervezeti világról készített 

legújabb felvétel új igényeket és új feladatokat 

is felvet. Belülről úgy látszik, hogy a szerve-

zetek fejlesztésének súlypontja áthelyeződik. 

Az igazi profik  a szervezet fejlesztését már 

nem önmagában álló tevékenységnek vagy 

folyamatnak érzik, hanem  közösség- fejlesz-

tésről beszélnek. A jól működő nonprofitok 

települési közösségszövetek kidolgozásán 

munkálkodnak. Ehhez keresnek pályáza-

ti forrásokat, nemzetközi (például Európai 

Uniós vagy norvég) partnereket és haszno-

sítható tudást határokon belülről és kívülről. 

A szolgáltatási infrastruktúra kiépítése, majd 

annak megőrzése e szektorban is az egysze-

rűbb feladatok közé tartozik. A létrehozott 

kapacitások megtöltése soft elemekkel, min-

dig a bonyolultabb és (főleg időigényesebb) 

penzumok közé tartozik. Az alapítványi és 

társas nonprofit szervezetek világából érkező 

üzenetek egyrészt időről, türelemről, nyuga-

lomról, másrészt pedig bizalomról szólnak. 

A szektor szereplői eléggé professzionálisak 

ahhoz, hogy intézményesülten, önszabályo-

zóan és önkéntesen, államtól és pártoktól 

függetlenítődve végezzék közhasznú tevé-

kenységüket.      

Farkas Ferenc – Dobrai Katalin

egyetemi oktatók
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Norvég Civil Alap Támogatási Program 
„PecsWork – közösségszövetek a városban”  
projekt keretében a Nevelők Háza Egyesület 
öt pécsi civil szervezettel és azok környeze-
tében működő formális és nem formalizált 
kisközösségekkel hálózatépítésbe fogott. Cél-
juk: olyan fejlesztő szolgáltatások létrehozása 
és mindenki által elérhetővé tétele, amelyek 
megerősítik és hosszú távon életképessé teszik 
a civil kezdeményezéseket.

Ebben a munkában az Oslói Akershus 
Egyetem Viselkedéstudományi Intézetével 
partnerségben vesznek részt. Az ő meghívá-
sukra május 7-10 között tanulmányúton járt 
Oslóban a projekt szakmai vezetése és a part-
nerszervezetek képviselői.

Jómagam a Pécsbányai Kulturális Egye-
sület képviseletében vehettem részt ezen a 
szakmai programon, amely sok tanulsággal, 
érdekes ötletekkel, a kreativitás szép példáival 
szolgált számunkra.

Az érkezést követő napot egymás megis-
merésével, a kooperáló szervezetek bemutat-
kozásával indítottuk.

Vendéglátóink, dr. Ingunn Sandaker és dr. 
Gunnar Ree beszéltek az Akershus Egyetem 
Viselkedéstudományi Intézetének munkájá-
ról, az ott folyó kísérletekről. Munkájuk cél-
keresztjében elsősorban a „jó élet” vizsgálata 
áll. Norvégia lakosai köztudottan jóléti társa-
dalomban élnek. Az anyagi értékek közvetlen 
elérhetősége azonban gyakran nincs össz-
hangban a minőségi életvitellel. Az azonnal 
elérhető, megszerezhető igények késlelteté-
se, jó irányba terelése, s a kulturális szokások 
társadalmi szinten való változtatása komoly 
stratégiaalkotást igényel a norvég állam ré-
széről, melyhez az egyetem munkája nyújt 
segítséget.

Küldöttségünk részéről dr. Farkas Ferenc 
mutatta be a Pécsi Tudományegyetemen fo-
lyó munkát, annak kapcsolódását a civil társa-
dalom erősítéséhez.

Füri Ildikó a Nevelők háza Egyesület 
munkatársa, a „Pecswork–közösségszöve-
tek a városban” projektmenedzsere vázolta 
az együttműködésben rejlő lehetőségeket, 
annak hosszú távú elképzeléseit. A pályáza-

ti program tavaly kezdődött, s 
első körben azokat a szereplőket 
vonta be szorosan a munkába, 
akik a saját városrészükben ak-
tív közreműködők lehetnek egy 
civil hálózat kiépítésében. Ezek 
a Civil Kapuk lesznek a bázisai, 
vonzásközpontjai azoknak a to-
vábbi – formális vagy non for-
mális – civil szereplőknek, akik 
a saját lakókörnyezetük napi éle-
tét összefogják, meghatározzák.

Az öt Civil Kapu szervezet is 
kapott egy-egy rövid bemutat-

PecsWork – Oslói tanulmányút
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kozási lehetőséget, aminek keretében beszélt 
saját szervezetéről, a projektben betöltött sze-
repéről, s azokról az elképzelésekről, ami alap-
ján vállalták a még előttünk álló folyamatok 
indukálásának szerepét.

Délután vonatra szálltunk, s ellátogattunk 
Dramned városba. Ennek a hetvenezres lako-
sú városnak van egy külvárosi lakótelepi része, 
amelyet Fjellhagennek hívnak. Ebben a város-
részben kapnak átmeneti helyet azok a beván-
dorló családok, akik Norvégiába érkeznek, 
5000 ember a világ minden pontjáról, nagy-
jából 70 nemzetet képviselve él itt hosszabb-
rövidebb ideig. Az átmeneti tartózkodás alatt 
nyelvet tanulnak, magukba 
szívják a norvég kultúra, 
életforma, viselkedés alap-
jait, majd intenzív munka-
keresésbe kezdenek. Aki talál 
magának munkát, az kap az 
államtól egy életkezdési tá-
mogatást és kiköltözik a la-
kótelepről. A folyamat persze 
nem jelent automatizmust, 
sokan évekig parkolnak itt, 
amíg be tudnak illeszkedni a 
többségi társadalomba.

A városrész korlátozott 
önkormányzással rendelke-
zik, maguk közül választanak tisztségviselő-
ket, s komoly hangsúlyt helyeznek az önkén-
tes munka vállalására.

Az önkéntes munka lehetősége kétféle ha-
szonnal is jár. Egyrészt a „mindenki ért vala-
mihez” elve alapján a feladatot vállaló értékes 
tagja lesz a közösségnek, másrészt az önkéntes 
munkaórákkal a saját rezsiköltségeit csök-
kentheti.

Értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk a 
fjellhageni önkormányzati vezetővel történt 
konzultáció során. Norvégiában a bevándor-
lás okoz társadalmi feszültségeket, a hozott 
kulturális közeg összeillesztése a többségi tár-
sadalom helyi kultúrájával. Magyarországon a 
társadalmi feszültségek belülről táplálkoznak, 
ennek ellenére a probléma oldásához sok kö-

zös pontot regisztráltunk, melyek a további 
közös gondolkodást támogatják.

A második munkanap során Harald Stok-
keland egyetemi docens rendkívül színes, 
„életszagú” előadását hallgattuk meg, melybe 
aktívan be is kapcsolódtunk. Témája a közös-
ségépítés és a közösségekben jelentkező prob-
lémák kezelésének gyakorlati módozatai volt.

A délutáni műhelybeszélgetések sok kér-
dést tisztáztak bennünk, és egyértelmű ta-
nulságul szolgáltak a közösségi összefogásban 
rejlő lehetőségek kibontása terén.

Az utolsó nap délelőttjén egy kis városné-
zésre is volt lehetőségünk.

Norvégia igen vonzó, kulturált, tiszta or-
szág, Osló pedig egy multikulturális metro-
polisz, ahol az arab, ázsiai, afrikai, európai 
nemzetek szinte mindegyike képviselteti 
magát. A közös nevező a norvég kultúra, de 
a másságot rendkívüli türelemmel, tolerán-
san kezelik. Az árak toronymagasan a magyar 
árak felett mozognak, de az életszínvonal is 
ezekhez az árakhoz mérhető.

A „Pecswork–közösségszövetek a város-
ban” projekt keretében tett látogatás magas 
színvonalú, komoly tapasztalatcserére adott 
lehetőséget számunkra, amelyet jövőre Pé-
csett folytatunk az Oslói Akershus Egyetem 
munkatársaival.  

Vozár Pál
Pécsbányai Kulturális Egyesület
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A Nevelők Háza Egyesület nyertes NCTA 
pályázatának jóvoltából egyesületünk kép-
viselője is részt vehetett azon a �014. május 
7-10-ig tartó norvég tanulmányúton, ahol a 
helyi sajátosságok mellett lehetőségünk nyílt 
megismerni az Oslo Akershus Egyetem Visel-
kedéstudományi Intézet vezető munkatársait. 
A közeli Drammen városba (Fjell külvárosba) 
is látogatást tettünk és bepillanthattunk a 
városrész kialakításába. Sok hasznos tapasz-
talattal és persze rengeteg élménnyel tértünk 
haza.

A három nap programjai megfeszített tem-
póban zajlottak, így nem volt időnk unat-
kozni, minden percünk be volt osztva. A sok 
hasznos tapasztalat és a tanulságok mellett 
fontos, hogy megismertük egymást, a civil ka-
puk képviselői közelebb kerülhettek nemcsak 
egymáshoz, hanem a másik szervezet munká-
jához, tevékenységéhez is. Az egyes szerveze-
tek beleláthattak a másik működésébe, meg-
értették nehézségeiket, kihívásaikat annak 
ellenére, hogy nem ez volt az utazás célja.

Azt gondolom mindannyian úgy jöttünk 
haza, hogy a kapcsolatok még szorosabbak 
lettek, jobban megbízunk egymásban, nyitot-
tabbak lettünk a közös munkára, az együtt-
működésre. Mindannyian bízunk abban is, 
hogy munkánk hasznos mind az egyén, mind 
a társadalom számára, hiszen mindannyian 
szabad időnk nagy részét áldozzuk a közösség 
javára, önzetlenül, szabad akaratunkból. Hi-
szünk egy jobb, egy teljesebb világban, ahol 
értékes minden másik ember és felelősséget 
vállalunk saját egészségünkért és környeze-
tünk épségének megőrzéséért, az élhetőbb 
életért és környezetért.

Képes úti beszámolónkat egy kis földrajz-
zal kezdeném, bemutatva hol is voltunk!

A Norvég Királyság Észak-Európában, 
a Skandináv félszigeten, az Atlanti óceán, 
Oroszország, Finnország és Svédország kö-
tött helyezkedik el, partjait rengeteg jégkor-
szakbeli fjord szegélyezi. 5,109,056 millió 

(�014-es adat) lakosa 385 199 km²-en él, így 
a népsűrűség elég alacsony, 13,7/km�. A la-
kosság közel háromnegyede él a tengerparttól 
számított 15 km-es sávban szétszórva, kisebb 
nagyobb településeken, a legtöbben az Oslo-i 
medencében. Oslo 1,4 milliós lakosának 30-
40 %-a külföldi, nagyrészt bevándorlók a vi-
lág különböző területeiről (főleg lengyel, pa-
kisztáni, szomáliai, indiai, bangladesi, svéd, srí 
lankai, vietnami, török, marokkói, iraki, dán, 
stb.). Ez a színesség már-már zavaró is a fővá-
ros központjában. Az utcákon sétálva vagy a 
villamoson szétnézve alig van két egyforma 
arc, szinte mindenki más kultúrából szárma-
zik.

Oslo gyönyörű város, de mint tapasztal-
tuk is, a világ egyik legdrágább városa (az 
Economist �013-as felmérése alapján a 4. he-
lyezett lett). Az ország anyagi bázisa az olaj. 
A foglalkoztatási ráta magas, mindössze 3 % 
a munkanélküliek aránya (bevándorlóknál 
magasabb). 

A közlekedés drága, de minden jármű fel-
tűnően tiszta és akadálymentesen lehet fel-
szállni szinte mindre. Gyakorta láttunk két 
gyermekkel, babakocsival és gyermekbicik-
livel felszálló szülőt. A vonat középső részén 
tévék vannak, amin helyi hírek és időjárás 
jelentés megy folyamatosan. A megállókban 
(busz, villamos, vonat) másodpercre pontos 
előrejelzéssel tudtuk meg mindig mikor érke-
zik a várt jármű. 

Az időjárásról érdemes megemlíteni, hogy 
nagyon magas a relatív páratartalom, ott jár-
tunkkor 85 % körüli volt minden nap. Hideg 
volt, de ennek ellenére a norvégok nagyon la-
zán öltözködtek, volt, aki a 7-8 fokban egyet-
len vékony pulóverben, vagy rövid nadrágban 
várta a villamost. Viszont az üzletekben kife-
jezetten meleg van mindenhol. A nap hajnali 
fél 4-kor kelt és este fél 10 után kezdett alko-
nyodni, ami ugyancsak furcsa volt számunkra 
(télen, évente közel fél évig, csupán 4-5 órán 
át van világos). 
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Az is furcsa volt, hogy nem láttunk nagy 
hipermarketeket úgy, mint itthon. Két, átla-
gos nagyságú üzletlánccal találkoztunk, átla-
gos választékkal (Rami és Kiwi) és a külvárosi, 
múzeumokkal teli részhez közel feltűnt egy 
kisebb Spar is. Mindenki, akivel találkoztunk, 
folyékonyan beszélt angolul (ez általános és 
nem csak a fővárosban). A norvég fiatalok kö-
zel harmada nem érettségizik le, hamar abba-
hagyja a tanulást, aminek oka lehet például az 
is, hogy nincs nagy különbség a szakmunkás 
és diplomás bér között.

Több rendőrt és tengerészkatonát is lát-
tunk, a királyi palotát pedig őrség védte. Fur-
csaságok e téren is akadtak: a rendőröknek 
nincs fegyverük, mégis nagy a közbiztonság a 
kiskatonák feltűnően fiatalok, északi típusúak 
és mind hatalmas hátizsákkal közlekedtek, a 
palotát védő katonák pedig gyakorta moso-
lyogtak és jól viselték a fotózásokat, annak 
minden vonzatával együtt (melléjük álltak, 
mutogattak, stb.).

A város nevezetességei közül megnéztünk 
jó pár múzeumot. A képek magukért beszél-
nek, ha valaki Oslóban jár, érdemes megnézni 
a következőket:

• Norvég Néprajzi Múzeum,
• Viking Hajók Múzeuma, 
• Framhuset (ahol Fridtjof Nansen és 

Roald Amundsen sarkkutató hajóját, a 
Framot állították ki),

• Kon-Tiki Múzeum (ahol Thor Heyer-
dahl csendes-óceáni expedícióinak do-
kumentumai láthatók), 

• Astrup Fearnley Modern Művészeti Mú-
zeum,

• Oslói székesegyház,
• Királyi palota előtti park.
Aki Norvégiába készül, mindenképpen 

váltson norvég koronát, mert euróval nagyon 

kevés helyen lehet fizetni (mi csak a múzeumi 
shopokban tudtunk fizetni euróval). 

Csoportunk a helyi Anker Hotelben la-
kott, a központtól (és a közeli öböltől, kikötő-
től) 3-4 megállónyi távolságra. Ebben a város-
részben főleg bevándorlók laktak és a közeli 
óriás Hostel miatt sok nemzet képviselőivel 
találkoztunk az utcán. Minden reggel bősé-
ges, helyi specialitásokkal teli reggeliben volt 
részünk. Különlegességek voltak a kínálatban 
a háromféle ízesítésű halsaláta, a háromféle 
halpástétom mellett a barna, karamellás, tej-
színes édes ízű sajt (Gudbrandsdalsost), ami 
szinte mindenkinek különleges ízélményt je-
lentett, ezt a sajtot valaki rögtön megszereti 
vagy soha a karakteres íze miatt. 

Az ebédünk, ill. vacsoránk többféle salátá-
ból, húsokból és tengeri herkentyűs fogások-
ból állt. Az ízek kicsit emlékeztettek minket 
Olaszországra, a rákok édeskés mártásban 
voltak és valami eszméletlen friss ízük volt. 
Ami nagyon meglepő volt számunkra, hogy 
az éttermekben sorba kellet állni, akkora tö-
meg volt, nem csak a központban, hanem a 
bevásárlóközpontban is egész nap.

Az egész városban nagyon finom a csapvíz, 
így helyiek kevés ásványvizet fogyasztanak. 
Alkoholt az éttermekben árulnak, egyébként 
a boltokban kevés alkohol van és persze drága 
is. Megkóstoltuk a híres oslói Ringnes sört a 
helyi Two Dogs Pubban, ahol szinte kizárólag 
helyiekkel találkoztunk, nagyon jó volt egy 
kis norvég beszédet hallani.

Nem kérdés még visszamegyünk családilag 
Norvégiába, mert maradt bőven látnivaló.

Köszönjük Norvégia, köszönjük Nevelők 
Háza! 

 Varga Zsanett
 Pécsi Életmód Egyesület
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A Senior Activator Program – Learning for 
best community practices (GRU-SVP-�013-
15) egy szenior önkéntes csereprogram, mely 
keretében a portugáliai Évorából érkezett 
önkéntes segítők 3 héten keresztül külön-
böző magyarországi önkéntes programokat 
ismerhettek meg. Nem utolsó sorban pedig 
kipróbálhatták magukat a legkülönbözőbb 
önkéntes tevékenységekben.

A projekt keretében az önkéntesek a fő-
városban és más vidéki helyszíneken (Kosd, 
Pécs, Szentendre, Tordas és Zamár di) műkö-
dő szervezetek munkájába kapcsolódhattak 
be néhány nap erejéig. Az így szerzett élmé-
nyeket, tapasztalatokat és jó-gyakorlatokat a 
későbbiekben, hazatérve is hasznosíthatják 
majd. A csereprogram keretein belül �014 
szeptemberében lehetőségük nyílik bevezetni 
és megismertetni a magyar szenior önkéntese-
ket a szféra portugál sajátosságaival. 

A portugál önkéntesek – Anya, Isabel, Zé, 
Levelino, Clara és Dulce – négy napot töl-
töttek a Nevelők Háza Egyesület égisze alatt 
működő Baranya Megyei Önkéntes Centrum 

munkatársaival és önkénteseivel. Az együtt 
töltött rövid, de annál tartalmasabb napok so-
rán segítettek a Kultúrkert szebbé tételében, 
valamint a TV-torony Félmaraton Öröm-
futás előkészületeiben és lebonyolításában.  
Továbbá képet kaptak a helyi múzeumi ön-
kéntes programokról is.

    

Kortalan önkéntesek
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Felfedezték Pécset és eltöltöttek egy napot 
Siklóson, mely egy következő generációkat 
közelebb hozó önkéntes projekt állomása is 
egyben. Mindemellett az önkéntesek izgal-
mas prezentációval készültek, mely révén kö-
zelebb került hozzánk a portugál mentalitás, 
valamint maga az ország.  Hamar egy nyelvet 
beszéltünk, és talán az önkéntes munkának is 
ez az egyik legfontosabb hozadéka. Másodla-
gossá válnak azok a szempontok, hogy „ki”, 
„honnan”, vagy „miért”, és még csak nem is az 
életkorunk lesz a meghatározó. Ha van egy jó 
ügy, közös cél, amit fontosnak tartunk és te- szünk érte, akkor a lehető leggördülékenyebb 

a résztvevők közötti együttműködés és műkö-
dik maga a közösség.

    
A projekt az Önkéntes Központ Alapít-

vány és a Fundação Eugénio de Almeida, vala-
mint partnerszervezeteik együttműködésével 
valósul meg.

 
Nyers Szilvia

önkéntes koordinátor
Baranya Megyei Önkéntes Centrum
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Ferencz Ferdinánd trónörökös és felesége ha-
lála, Szarajevó, 1914. június 28. 

(Korabeli pécsi napilap tudósítások)
„Az egész művelt világ a trónörökös és felesé-

ge ellen elkövetett gyilkos merénylet hatása alatt 
áll. A királyt mélyen megrendítette a merénylet 
híre, melyet vele még vasárnap délután közöltek, 
és amikor ezen rendkívüli kiadásunk az olvasó elé 
kerül, a király megszakítva ischli üdülését, már út-
ban van vissza  Schönbrunnba. 

A Pécsi Napló vasárnapi kiadásai érthető meg-
döbbenést keltettek. Mindenhol elnémult a zene, 
vigasság, elmarad a ma délutáni nagy hadapród-
iskolai évzáró ünnepély. És amint Pécsett, úgy 
van ez az egész Monarchiában, melynek minden 
lakója részt vesz a Habsburg család mély gyászá-
ban. A már jelentett részletek kiegészítése és he-
lyesbítéseként közöljük az elmúlt éj folyamán 
érkezett következő jelentéseket: Vilmos császár 
táviratilag kondoleált a királynak és a temetésen 
részt fog venni. Tisza István gróf holnap érkezik 
meg Budapestre.  

Sarajevo. A trónörökös pár elleni galád merénylet 
pontos és hiteles története a következő:

Vasárnap délelőtt az itteni városházán hivata-
los fogadtatás volt a trónörökös pár tiszteletére. 
Mikor a fogadtatás végeztével Ferencz Ferdi-
nánd és Hohenberg Zsófia autómobilon távoz-
tak egy Csabrinovics Medelkov nevű 19 éves 
nyomdász-segéd bombát dobott a trónörökös 
pár autójába. Ferencz Ferdinánd karjával ellökte 
a bombát magától, úgy hogy az már csak a követ-
kező automobil előtt robbant fel, amelyben Booz 
Waldburg gróf és Nerizzi alezredes, a tartományi 
főnök szárnysegédei ültek, akik mind a ketten 
súlyosan megsebesültek. A közönség sorából hat 
embert értek a bomba szilánkjai, néhányan meg-
sérültek. A trónörökös pár gépkocsija megállás 
nélkül robogott tovább. Amikor a városház út-
ról lefordultak, délelőtt háromnegyed 11 órakor 
közvetlen a konak közelében egy Princip Gavriló 
nevű grabovai származású nyolcadikas gimnazis-
ta ugrott elő és Browninggal a trónörököst hom-
lokon lőtte, majd Zsófia hercegnőre lőtt, akinek 
a golyó a gyomrába fúródott. A trónörökös párt 

kísérete leemelte az autóról és a konakba akarta 
vinni, azonban még útközben mind a ketten meg-
haltak. Zsófia hercegnő, valamivel előbb, mint 
férje. Mind a két merénylőt letartóztatták. Csab-
rinovics, az első merénylő, a bombavetés után a 
Miljacka folyóba vetette magát, de kihúzták. A 
rendőrségen mindketten beismerték, hogy közö-
sen beszélték meg a merényletet.”

Pécsi Napló. 1914. június 29. 1 p.
A döbbenetes eseményeknek mintegy záró-

akkordja volt, amikor a merénylőket Szarajevói 
börtönükből, vasúton – Gyékényes és Pécs érin-
tésével – a végleges csehországi börtönükbe szál-
lították át.

A trónörökös pár gyilkosai Pécsett.
„A megszokottnál érdekesebb foglyok utaztak 

át a napokban a pécsi vasúti állomáson, anélkül, 
hogy erről a közönségnek tudomása lett volna. 
De amíg a pécsi nagy forgalom mellett háttérbe 
szorulhatnak egyes foglyok, a gyékényesi állo-
máson megtudták, hogy a Szarajevóból hozott 
foglyok között vannak Ferenc Ferdinánd volt 
trónörökösünk és feleségének Hohenberg Zsó-
fiának gyilkosai, az orosz-szerb gonosz tervek 
végrehajtói Princip Gavro és Cabrinovics, akiket 
nem lehetett felakasztani. Az elvetemült gonosz-
tevőket erősen megvasalva hozták. Négy fegyve-
res börtönőr s egy igazságügyi hivatalnok kísérte 
őket. A gyékényesi utazóközönség körében vil-
lámgyorsan elterjedt a hír, hogy a szarajevói me-
rénylők az állomáson vannak. A kis csoport körül 
csakhamar nagy tömeg tolongott, mindenki lát-
ni akarta a két gonosztevőt (szerb szempontból 
nemzeti hősöket), akik a világháború borzalmait 
zúdították Európára. A szánalmas külsejű, durva 
és közönséges arcú fegyenceken igazán nem lát-
szott meg, hogy millió és millió ember tör most 
egymás ellen, állig fegyverben ő miattuk. Egyked-
vű fásultsággal tűrték a kíváncsi tömeg fürkésző, 
megvető pillantásait. Látszott, hogy megszokták 
már ezt. A közönség izgalmának a vonat indulása 
vetett véget. A két gonosztevőt a csehországi The-
resienstadtba szállították.”

Pécsi Napló. 1914. december 10.

Trebbin Ágost
100. éve tört ki az I. Világháború
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„KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG”
a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő hatása 
az oktatási intézményekben tanulók tanórán kívüli tevékenységére

�013. november 1-jén indult a Nevelők Háza Egyesület projektje, melynek keretében hat ok-
tatási-nevelési intézménnyel együttműködve 5 foglalkoztatási formában �1 heti szakkör, 5 havi 
szakkör, 37 témanap/témahét, � tehetséggondozó csoport és 3 vetélkedő megvalósításával, közel 
3000 gyermek és fiatal bevonásával fejleszti a gyerekek kreatív kompetenciáit, közösségi aktivitá-
sát és részvételét. A művészeti és a természettudományos területek egyaránt hangsúlyos szerepet 
kapnak, csakúgy mint a hagyományok és a történelem, a kreatív alkotó folyamatok és a nevelés.

Az esélyegyenlőség jegyében esélynapra, beás nyelvi szakkörre és a másság elfogadását bemu-
tató témanapra is sor kerül.

A projekt biztosítja a tehetséggondozás legnemesebb szempontjait, élményeket és alkotási 
lehetőséget biztosít a fiatal nemzedék számára. A résztvevők jobban megismerik közvetlen kör-
nyezetüket, így az remélhetőleg műveltségük, érzékeny emberi kapcsolataik és személyes identi-
tásuk tevékeny részévé is válik.

A projekt hosszútávú céljai között szerepel a résztvevők kulcskompetenciáinak fejlesztése, hi-
szen rendkívül fontosak azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában hamar 
és hatékonyan tudnak alkalmazkodni a gyorsan és folyamatosan változó világhoz, valamint a 
változások irányát és tartalmát cselekvően tudják befolyásolni.

Fontos azon területeknek a fejlesztése, amelyek mindegyik kompetencia részét képezik: a kri-
tikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttmű-
ködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas 
tolerancia.

A projekt együttműködő partnerei:
Kővágószőlősi Általános Iskola

PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola
PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
Leőwey Klára Gimnázium

Keleti Városrészi Óvoda dr. Majorossy u.-i Tagintézménye
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Pályázat adományok után járó normatív kiegé-
szítésen alapuló támogatásra civil szervezetek-
nek
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának dön-
tése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
pályázatot írt ki adományok után járó normatív ki-
egészítésen alapuló működési támogatás nyújtására 
civil szervezetek részére.
A támogatás célja: A pályázat a civil társadalom 
erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvál-
lalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil 
szervezetek működésének támogatása a nemzeti 
összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében 
vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli be-
számolóban feltüntetett (számviteli beszámoló 
külön során szerepeltetett) adományok után járó 
öt százalékos normatív kiegészítés működési támo-
gatásnak minősül.
A pályázók köre:

• Szövetségek
• Alapítványok, illetve egyesületek

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevé-
kenységi besorolása

• Közösségi környezet kollégium: A kulturális te-
vékenység, közművelődés, tudomány és kuta-
tás, hagyományápolás, audio- és telekommu-
nikáció, informatika, elektronikus hírközlés, 
szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, tár-
sadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a tele-
pülés és közösségfejlesztés területén működő 
civil szervezetek.

• Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Az 
élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, pol-
gári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és 
katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedés-
biztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, 
a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme 
területén működő civil szervezetek.

• Nemzeti összetartozás kollégium: A Kárpát-
medencei együttműködés, mint a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi te-
vékenység elősegítése és az európai integráció 
és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a 
Magyarországon élő nemzetiségek, valamint 
az emberi és állampolgári jogok védelme te-
rületén működő civil szervezetek.

• Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Non-
profit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek 
nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekkép-

viselet, adományosztás, szociális tevékenység, 
családsegítés, időskorúak gondozása, rehabi-
litációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű ré-
tegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek 
területén működő civil szervezetek.

• Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés 
és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és if-
júsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvé-
delem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevé-
kenység, kábítószer-megelőzés, természet- és 
környezetvédelem területén működő civil 
szervezetek.

A rendelkezésre álló forrás: 317 720 000 Ft
• Közösségi környezet kollégium:  

63 544 000 Ft
• Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 63 

544 000 Ft
• Nemzeti összetartozás kollégium: 63 544 000 

Ft
• Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 63 

544 000 Ft
• Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 63 544 

000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 500 000 Ft

A támogatható tevékenységek:
A támogatás a projekteket- és szervezeteket megala-
pozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvé-
nyeknek való megfelelést segítő tevékenységek, 
valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek 
biztosítására fordítható.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.
eper.hu
Beadási határidő: 2014. július 2.
Bővebb információ: További információt a Civil 
Információs Centrumoktól lehet kapni. Elérhető-
ségek a pályázati kiírás mellékletében találhatók.

Olvasó nyár 2014
A Változó Világ pályázata
A pályázat célja: az olvasás és szabad könyvpolc-
mozgalom népszerűsítése.
A pályázaton részt vehet bármely oktatási, kulturá-
lis vagy tudományos intézmény, közhasznú, érdek-
védelmi vagy szakmai szervezet, önkormányzat, 
illetve olyan gazdálkodó szervezet, amely oktatási, 
művelődési vagy tudományos tevékenységet végez, 
vagy nyári táborok szervezésével foglalkozik.
A pályázatnak ismertetnie kell a pályázó tevékeny-
ségét, eredményeit és terveit a pályázati témával 

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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kapcsolatban. Nem feltétel, de kiemelt szempont 
egy vagy több szabad könyvpolc üzemeltetése vagy 
felállítása közterületen vagy a pályázó székhelyén, 
telephelyein.
Beadási határidő: �014. június �5-ig e-mailben, 
kötetlen formában. A pályázat indokolt esetben ki-
egészíthető.
Pályázati díj nincs, de annak a pályázónak, aki 100 
ezer forintnál nagyobb értékű könyvadományt fo-
gad be, vállalnia kell munkáját, illetve terveit nép-
szerűsítő egy Facebook-megosztás költségét a Vál-
tozó Világ Facebook-oldalán.
Értékelés és döntés minden pályázat esetében 3 
munkanapon belül.
Az elfogadott pályázatok beküldői részére a kiíró 
- minden esetben térítésmentesen:
- oklevelet állít ki,
- egyszeri könyvadományt, illetve egy évig folyama-
tos könyvkészlet-pótlást biztosít, 10 000 és 1 000 
000 Ft közötti értékben,
- egy évig tanácsadást nyújt a pályázat témáiban és 
könyvkiadási kérdésekben,
- egy évig bemutatja a pályázót a kiíró weboldalán 
és Facebook-oldalán,
- szakmai és technikai segítséget, igény esetén elő-
adót biztosít az olvasás népszerűsítését szolgáló 
rendezvényekhez,
- egy évig közvetíti a kiíró együttműködési ajánla-
tait és partnerkeresését a pályázat témáiban.
A nyertes pályázónak gondoskodnia kell a meg-
nyert könyvadomány elszállításáról �014. június 
30-ig.
Bővebb információ: Változó Világ Mozgalomért 
Közhasznú Alapítvány (VVMA)
113� Budapest, Váci út 54., email: vvma@valtozo-
vilag.hu
http://www.valtozovilag.hu

Hankook adományozás programfelhívás
A Hankook Tire Magyarország Kft. abroncsado-
mányozási programot hirdet annak érdekében, 
hogy segítse azokat az országos és/vagy lokális 
hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel 
a társadalom számára fontos szolgálatot tesznek. A 
�014-es abroncsadományozási program keretében 
a Társaság - a nagy, országos szervezetek mellett - 
olyan kisebb alapítványok és egyesületek számára 
is segítséget kíván nyújtani, amelyek méretükből 
fakadóan más módon nagyon ritkán és csak nagy 
erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz. 
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formá-
ban működő közhasznú szervezetek magyarországi 
tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük 
biztonságának elősegítése. 

A támogatás formája: a Társaság által gyártott gu-
miabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet 
legfeljebb 1� darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra 
adhatja le igényét, azonban a pályázott, illetve meg-
ítélt garnitúrák száma nem haladhatja meg a szerve-
zet tulajdonában, vagy üzembentartásában levő, és 
ténylegesen üzemben is levő gépjárművek számát. 

A program jelentkezőivel szemben támasztott fel-
tételek

Az abroncsadományozási programra való jelent-
kezés érdemi elbíráláshoz a jelentkező szervezetnek 
minimálisan az alábbi feltételeknek kell megfelel-
nie: 

-  közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapít-
ványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,

- alapító okiratában, vagy alapszabályában 
meghatározott célja megvalósítása érdekében 
az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el 
(támogatott tevékenység): 

- vér vagy szervszállítás,
- betegszállítás,
- gyermekmentés vagy szállítás,
- koraszülött mentés vagy szállítás
- gyermekedukáció
- bűnmegelőzés
- hátrányos helyzetűek segítése
- Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vé-

tel, és ugyanezen időponttól megszakítás-
mentes, igazolható és jelenleg is aktív műkö-
dés Magyarország területén.

- Az adományban részesült szervezetek � éven-
te pályázhatnak újra az Abroncsadományozá-
si Programban.

Az érvényes jelentkezés minimális tartalma: 
- 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a 

szervezet létezésének és közhasznú státuszá-
nak igazolására

- az érintett gépjárművek teljes forgalmi enge-
délyének másolata,

- a támogatott tevékenység rövid bemutatása, 
mely minimálisan tartalmazza a szervezet ál-
tal végzett, támogatott tevékenységfajta meg-
nevezését, ennek földrajzi területét és szám-
szerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: 
használt autók száma, éves futott átlag km, 
ellátott esetek/érintettek száma)

- a program keretén belül elérhető abroncsok 
közül az igényelt abroncs méretének és fajtá-
jának (téli vagy nyári) megjelölése (a program 
keretében elérhető abroncsméretek és fajták 
köre a program weboldalán található ‘Pályá-
zom’ menüpont alatt megtekinthető és kivá-
lasztható)
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Beadási határidő: 2014. 06. 30. 
Bővebb információ: http://www.hankookado-
many.hu

Pályázati felhívás - „Segítő diákok 2014.”
Pályázat célja: hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat 
működő programjait megismerhessék az érintett 
intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.
Célunk azokat a - szakmai zsűri által kiválasztott 
- működő példákat bemutató pályaműveket közzé-
tenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szol-
gálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok szé-
les társadalmi körben való megismertetését.
A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és 
közzétett alkotások segítsék megismertetni a közös-
ségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre 
és társadalomra gyakorolt hatását.
A pályázat további céljai:

- minél nagyobb számban legyenek jelen az 
OFI http://www.kozossegi.ofi.hu portálon 
olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, 
alkotások, hasznos gyakorlati példák, ame-
lyek segítséget jelentenek a közösségi szolgá-
lati tevékenységek szervezésében;

- minél több szereplő, tevékenység és élmény 
bemutatási lehetőségének megteremtése;

- elősegíteni az érintettek között az egymástól 
való tanulást, a hálózat-építést;

- minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az is-
kolai közösségi szolgálat programja.

A pályázat kategóriái:
1. Diákok:
„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanu-
ló �016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által 
készített �-4 perces kisfilm, amely a közösségi szol-
gálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. 
Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is 
lehet pályázni.
„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 
diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a 
közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet 
eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimá-
lisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A 
fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőség-
ben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek.
2. Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szol-
gálat programban részt vevő, koordináló pedagó-
gus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított 
(megvalósuló, folyamatban lévő) program bemuta-
tása a törvényben meghatározott hét tevékenységi 

terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme mi-
nimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfele-
lő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.
3. Fogadóintézmények:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok 
fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmé-
nyek által a megvalósított (megvalósuló, folyamat-
ban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező 
eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató 
megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó be-
nyújtása.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kate-
góriában pályázhat, de egy kategóriában több (ma-
ximálisan 3 darab) pályázat is beadható.
A pályázat szakmai követelményei
A bemutatott pályaművekben (kiemelten a �. és 3. 
kategóriákban) kapjanak szerepet az alábbi szakmai 
elvek:

- Szociális kompetenciák fejlesztésének megva-
lósulása tapasztalati tanulás útján.

- A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjel-
legnek és az élménypedagógia alapú tanulás-
nak megvalósulnia.

- A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre 
szoruló között partnerség, együttműködés, 
elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közös-
ség tagjaival való közös tevékenység során is.

- Szabad választás elve: A diákok - a szülőkkel, 
tanárokkal való egyeztetés alapján - maguk 
választhatják ki az általuk végzendő tevékeny-
ségeket. 

A pályamunkák díjazása:
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért 
pályamunkák (kategóriánként maximum 1-5 pályá-
zat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a 
pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 
forint összértékű díjakat nyerhetik meg.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályamunkákat valamennyi kategória esetén 
elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő di-
ákok �014.” jelige feltüntetésével az e-mail címzé-
sében.
Beadási határidő: 2014. július 30. 
A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szak-
mai értékelők végzik. 
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. 
szeptember 15.
Bővebb információ: - http://kozossegi.ofi.hu ko-
zossegi.szolgalat@ofi.hu
1055 Bp., Szalay utca 10–14.Tel.: (+36-1) �35-
7�00 Fax: (+36-1) �35-7�0�

szerkesztette: Szabó Ágnes
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Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

– pénzügyi, könyvelési, adózási
– pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, 
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás

– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

– kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
– folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

• képzési és egyéb szolgáltatások
– a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

– CIC partneri hálózati munkában való részvétel
– más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.
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