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Telefon: +36 7�/ �15 543,  511-815; Fax: +36 7�/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.civilhaz-pecs.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA fEbruárI PrOGrAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEbAuEr GALÉrA
• 2011. január 28-án, pénteken 17 órakor 

nyílik a Pécsi Zománcműhely „Kapu” 
című kiállítása. 

 Művészeti vezető: H. Barakonyi Klára 
képző – és iparművész

 A kiállítást megnyitja: Herczeg László 
festőművész

 Közreműködnek: Rippert Péter - zongora
 Zimonyiné Czipó Ildikó – vers
 Megtekinthető: �011. február 18-ig

HALÁSZ rEZSŐ GALÉrIA
• 2011. február 1-jén, kedden 18 

órakor nyílik Kéméndy József (MF) 
„Kedvenceim” című kamarakiállítása.

 A kiállítást megnyitja: Hámori Gábor, 
fotóművész, a Mecseki Fotóklub elnöke

 Megtekinthető: �011. február �8 -ig

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 
9-19-ig

PrOGrAM

Február 1-jén, kedden 18 órakor 
„Kedvenceim”
Kéméndy József (MF) kamarakiállítása
MECSEKI FOTÓKLUB

Február 7-én, hétfőn 14 órakor
NCA Fórum

Február 8-án, kedden 16 órakor
A PÉCSI MAGYAr-SPANYOL 
TÁrSASÁG összjövetele
Vendég az ecuadori nagykövet

Február 8-án, kedden 18 órakor
Trükkök, eljárások a Photoshopban
MECSEKI FOTÓKLUB

Február 8-án, kedden 18 órakor
Dékány Zsolt: Csak természetesen
Beszélgetés és vetítés madarakról és 
a természet más csodáiról.
A természetfotók kedvelőinek válogatott 
össze munkáiból egy csokorra valót 
Dékány Zsolt. 

Február 9-én, szerdán 18 órakor
Vezetőképzés
ESÉLY KÖZALAPÍTVÁNY

Február 9-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Gran Torino
Színes, feliratos, amerikai filmdráma, 116 
perc, 2008 

Február 15-én, kedden 16 órakor
Haas György: A nemzet reménysége volt  
– könyvbemutató
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Február 15-én, kedden 18 órakor
Klubpályázat
MECSEKI FOTÓKLUB

Február 19-én, szombaton 15 órakor
Pécsi Művészkör Írók, Költők Baráti 
Társasága

Február 21-én, hétfőn 17 órakor
„Én is tudok valamit!” - a művészet hatása 
a tanulási problémák kezelésére.
A „Diszlexiások színháza” alkotói folya-
matának tapasztalatairól Füsti Molnár Éva 
színművész és Szabó Zsuzsa bábművész 
mondják el élményeiket. 
További vendégünk: Rozs Tamás művészet-
terapeuta. 
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT 
BARANYÁBAN EGYESÜLET

Február 23-án, szerdán 12 órakor
Globális Nevelés regionális Kerekasztal
ARTEMISSZIÓ ALAPÍTVÁNY

Február 23-án, szerdán 17 órakor
PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

Február 23-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Szerelmem, Szarajevó
Színes, horvát-osztrák-német filmdráma, 90 
perc, 2006

ÁLLANDÓ PrOGrAMOK

Minden hétfőn 15.00 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái 
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 18 órakor
PÉCSI OROSZ SZÍNHÁZ
Vezeti: Szilágyi Eszter

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái 
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente (páros) keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglal-
kozása 

Minden szerdán 16 órakor 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ 
MŰHELY foglalkozása 
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden hónap harmadik szerdáján 15 
órakor

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 15.30 órakor
BELVÁROSI RAJZISKOLA 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden pénteken 15 órakor 
FÜSTI - MOLNÁR ÉVA SZÍNI 
STÚDIÓ 
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas 
művész

Minden pénteken 9.30 órakor
Zenés babusgató
Profil: Zenés-énekes játékos foglalkozás 
kicsiknek (0-3 éves korig)
A foglalkozásokon a babák szüleikkel együtt 
élvezhetik a ritmus és dallam harmóniáját
Zenél: Szabó Judit - gitár, furulya, ének

Minden pénteken 18 órakor 
REPÜLŐ-KLUB 
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub 
Vitorlázórepülő Szakosztályának szerve-
zésében

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs 
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu
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Beköszöntő
Jó úgy kezdeni egy évet, hogy tudja az 
ember, nagyjából mire számíthat. A múlt 
év decemberében, az év utolsó közgyűlé-
se keretében a testület elfogadta a Civil 
Közösségek Háza funkcióbővítésére vonat-
kozó elképzeléseket. Mit is jelent ez?

A Civil Közösségek Háza működik to-
vább, ahogy eddig is tette: várja a civil 
szervezeteket, társaságokat összejöveteleik 
megtartására, szervezi és befogadja a kul-
turális programok sokaságát, a koncerteket 
és előadásokat, és működik tovább a Civil 
Szolgáltató Központ is annak ellenére, hogy 
a minisztérium idén „elfelejtette” berakni a 
költségvetésébe azt a minimális tételt, amit 
e központok egy évre kaptak. Talán jövőre. 
Az NCA-s és egyéb közérdekű pályázati, 
jogi, szervezeti, stb. tanácsadások éppúgy 
folynak, ahogyan már évek óta. Működik 
a számítógépes terem is és ingyenes tan-
folyamokkal várja továbbra is az érdeklő-
dő idősebb korosztályt. Az önkormányzat 
idén összesen 3 millió forinttal támogatja 
az intézményt, ami csökkentett mértékű a 
korábbi évhez képest, annak ellenére, hogy 
jelentős mértékű többlet-program kapcso-
lódik be a ház működésébe. Nem örülünk 
ennek, de látva a jelenlegi helyzetet, elfo-
gadjuk. Mik is ezek a bővülések?

Az épület hátsó szárnyának utolsó trak-
tusába már az év végén beköltözött az 
Esélyek Háza, amelyet a NEFMI támogat, 
igaz ezt a programot is idén már csökken-
tett mértékben. A korábban a Rákóczi 
úton működő Esélyek Háza január 1-től 
már a Szent István tér 17. szám udvari ré-
szében fogadja klienseit, s szervezi tovább-
ra is azokat a szemléletformáló programo-
kat, amelyek már eddig is meghatározták a 
ház profilját. Működésüket teljes mérték-

ben minisztériumi és pályázati forrásokból 
finanszírozzuk.

Az udvari épületbe – remélhetőleg hama-
rosan – beköltözik az Önkéntes Központ. 
Az önkéntesek szervezését, felkészítését és 
a fogadó szervezetek, intézmények felku-
tatását végző központ már nem újdonság a 
pécsiek számára. Az EKF-et megelőzően, s 
�010-ben is rendkívül nagy segítséget jelen-
tett a több száz önkéntesből álló csapat, akik 
a jövőben sem szeretnék ezt a tevékenységet 
abbahagyni. Elképzelhető, hogy az iskolai 
oktatásba is bevezetik az önkéntes munkát, 
amiben a központ sok segítséget tud majd 
nyújtani. Az Önkéntes Központ működé-
sét egy TÁMOP projektből finanszíroz-
zuk, s idén – lévén az Önkéntesség Európai 
Éve – több pályázatot is nyújtunk be külön-
böző önkéntes projektek megvalósítására.

S mindezen elképzelések megkoronázá-
sára a fentieket működtető Nevelők Háza 
Egyesület megkapta üzemeltetésbe a Szent 
István tér 17. szám udvarát, a hozzá kapcso-
lódó nyugati, és a tőle távolabb, a Káptalan 
utca mögött elterülő északi várfalsétányo-
kat. A nyugati várfalsétány Kultúrkert 
néven vált ismertté az elmúlt évek során. 
Több ezer m� zöldfelület gondozása nem 
kis feladat, s az önkéntesek itt is majd sokat 
segíthetnek.

Komoly kihívások előtt állunk tehát 
�011-ben, mégsem rettenünk vissza, sőt 
örülünk annak, hogy Pécs város közössége 
szereti és hasznosnak találja a ház adta lehe-
tőségeket és programokat. Idén is várjuk a 
kerteket megtöltő kreatív programokat, az 
épületeket megtöltő közösségek zsivaját, s 
a tereket megtöltő szellem és lélek jótékony 
hatását a pécsiek életében.  

Vincze Csilla Anna
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�010. december 3-5. között az ön-
kéntesek számára képzést 
szerveztünk Pécsett. A képzés 
célja, hogy a projekt során együttműkö-
dő partnerszervezetek támogatást és se-
gítséget kapjanak helyi önkéntes segítő-
kön keresztül a különböző programok 
(pl. projektmodellező klub, esélyegyen-
lőségi nap, stb.) megvalósításában. A 
hatékony segítségnyújtáshoz szükséges 
az önkéntesek felkészítése és képzése. 
Képzésük célja, hogy megismerkedje-
nek a projekt fő céljával és tématerüle-
teivel (az előítéletek és diszkrimináció 
csökkentésével a hátrányos helyzetben 
lévők integrációjához, esélyegyenlősé-
gének előmozdításához), melyek alap-
ján információkat kapjanak, közösen 
gondolkodjanak és tapasztalatot cserél-
jenek, s emellett megismerkedjenek egy-
mással. E képzés az együttműködésről, 
a személyes és szakmai kompetenciák 
erősítéséről és a projekthez közvetle-
nül kapcsolódó témák – önkéntesség, 
esélyegyenlőség, anti-diszkrimináció 
– megismeréséről, feldolgozásáról, a tu-
dás- és tapasztalatszerzésről szólt. 

KÉPZÉSEK
Az elkövetkező hónapokban a projekt 
során különböző képzések indulnak, 
melyekre várjuk a pécsi, sellyei, sásdi, 
mohácsi, siklósi kistérségekben élő ér-
deklődők jelentkezését. 
A Célcsoport részére szervezett képzések:
1. „Kézenfogott családok” akkre-

ditált képzési program: életminő-
séget javító komplex képzés a hát-
rányos helyzetű családoknak

2. Fiataloknak 3 napos bentlakásos 
aktivizáló tréning, bűnmegelőzés 
tartalommal

3. Antidiszkriminációs tréning: a cél-
csoporttal foglalkozó humán szolgál-es
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A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-
Dunántúli regionális Forrásközpont 
Szolgáltató Nonprofit Kft. �010. 
márciusában közös pályázatot nyújtott 
be „SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti 
program Baranya megyében” címmel a 
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-�010-0011 
számú pályázati konstrukció keretében. 
A beadott pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, melynek eredményeképpen 
�010. július elsejétől a projekt megva-
lósítása megkezdődött. 

E rövid írás keretében az elmúlt 
hónap eseményeiről és a következő 
hónap tervezett tevékenységeiről tá-
jékoztatjuk az érdeklődőket.

TANÁCSADÁS
�010. novemberétől a tanácsadás és 
képzési programok elindításának elő-
készítése, a helyi igények alapján a 
projekt során nyújtott szolgáltatások 
rendszerének kialakítása és elindítása 
történt Mohácson, Mágocson, Pécsett.

Tanácsadók elérhetőségei:
Munkaerő-piaci tanácsadó elérhe-

tősége: Csiszár Tamás, 30/816-9806
Pszicho-szociális tanácsadó elér-

hetősége: Szabó Kata, 20/295-7795

PrOJEKTMODELLEZŐ KLub
�010. novemberében indult és �011. 
decemberig fog tartani.

A projektmodellező klub célja, hogy 
a helyi szervezetek és intézmények 
együttműködésében új projektek és 
programok kerüljenek kidolgozásra, 
melyek segíthetik a helyi problémák 
megoldását. A klub célja, hogy új pá-
lyázati lehetőségek kiaknázásával, az 
együttműködések aktivizálásával, a cé-
lok megfogalmazásával közös gondol-
kodásra ösztönözze a helyi partnereket, 
együttműködőket.

Tartalma: A célok elérése érdekében 
szakmai-támogató segítséget nyújtunk 
a projekt munkatársain és szakembe-
reken keresztül. A végső célt közösen 
határozzák meg a résztvevők, lehet cél-
ként definiálni egy program megvaló-
sítását, vagy egy pályázat benyújtását.

SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi 
kezdeményezések, programok támogatása”

tatók (civil, állami és önk.-i) számára 
érzékenyítő, ismeretátadó, képessé 
tevő tréningek szervezése

4. Esélyegyenlőségi képzés (anti-
diszkriminációs tréning): munkál-
tatóknak, foglalkoztatóknak részé-
re ismeretátadó képzés

5. Számítástechnikai alapismeretek 
(60 órás) képzés a célcsoportnak, a 
digitális írástudás fejlesztéséért 

További információt kaphat a képzé-
sekkel kapcsolatban az alábbi elérhető-

ségeken:
Kiss Zsuzsanna, közösségszervező

Tel.: 7�/511-815
E-mail: tamop551@civilhaz-pecs.hu 

SZAKMAI NAPOK 
�011. február-június között havonta 
egy alkalommal szakmai napot tar-
tunk. A szakmai napok során várjuk 
a szociális és foglalkoztatási célú civil, 
non-profit, állami és önkormányzati 
szolgáltatók szakembereit, munkatár-
sait, és munkáltatókat.

A szakmai napok keretében külön-
böző szakmai és módszertani modellek 
kerülnek bemutatásra. Másrészt kü-
lönböző szakmai szervezetek és intéz-
mények programjait ismerhetik meg 
a résztvev ők. Reményeink szerint az 
adott szakterület képviselői között to-
vábbi együttműködések jönnek létre.

Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője

boros.julianna@civilhaz-pecs.hu 

A projekttel kapcsolatban bővebb 
információ kapható az alábbi 

elérhetőségeken:
Nevelők Háza Egyesület 

76�4 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel.: 067�/511-815 tamop551@civil-

haz-pecs.hu, www.civilhaz-pecs.hu 
A projekt az Európai Unió és a 

Magyar Állam társfinanszírozásával va-
lósul meg.
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�010. november 30-án tartotta a 
TÁMOP 1.4.3. �� 08/�-�009-0053. 1.4.3. �� 08/�-�009-0053. 
„Tudás-Forrás” – módszertani és 
együttműködési hálózat kiépítése és 
működtetése nevű projekt a záró kon-
ferenciáját, melyre a projektben részt 
vevő szervezeteket, továbbá a szociális 
és munkaerő-piaci szakmai szervezetek 
szakembereit hívták meg a szervezők. 

A Tudás-Forrás projekt alapvető 
célkitűzése, hogy a megvalósító szer-
vezetek (Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont, Pécs; Humán Fejlesz-
tők Kollégiuma, Debrecen és az Esély 
Szociális Közalapítvány, Szolnok) az 
általuk korábban kialakított munka-
erő-piaci szolgáltatási módszereket 
és modelleket közös nevező mentén 
szakmailag integrálják, majd ennek 
szélesebb szakmai kör által történő 
megvitatása után a kiválasztott cél-
csoportok számára átadják, terjesszék, 
hasznosítsák. 

A projekt keretében 60 alkalommal 
szerveztek regionális workshopokat, 
melyeken a három, úgynevezett „disz-
szeminációs csomagban” összegzett 
módszer került bemutatásra. A work-
shopok a résztvevők aktív részvétele 
mellett arra is alkalmat adtak a meg-
valósító szervezeteknek, hogy a mun-
kanélkülieket segítő szakemberekkel 
megvitassák azokat a szakmai kérdé-
seket és aktualitásokat, melyek segítik, 
illetve nehezítik a munkájukat, a hát-
rányos helyzetű csoportok munkaerő-
piacra segítésének napi gyakorlatában.

A november végén Budapesten meg-
rendezett záró konferencia célja az 
volt, hogy bemutassa a projekt-meg-
valósítás állomásait és a tapasztalat-át-
adó műhelyek során szerzett szakmai 
tapasztalatokat, eredményeket. Dan-
dé István szakmai vezető előadásában 
bemutatta a projekt a megvalósulását, 
a mérföldköveit, a résztvevő szerveze-
teket. 

Erdős Judit szakértő a Tudás-Forrás 
projekt szakmai tapasztalatait össze-
gezte a résztvevőknek. Előadásában 
összegezte a tapasztalatátadó műhe-
lyek helyszíneit, kereteit, a csoportok 
összetételét és aktivitását, továbbá a 

szakmai tartalmat. A projekt szakmai 
tapasztalatainak összegzésekor felhívta 
a figyelmet többek között az egyszemé-
lyes családsegítő szolgálatok kapacitás-
hiányára, valamit arra, hogy az állami 
munkaerő-piaci szolgáltató döntően 
adminisztratív feladatokat lát el, illetve 
a családsegítő szolgálatok erőforrás hi-
ányosak és „tömegekkel” küzdenek. 

A három megvalósító szervezet to-
vábbi célja volt a konferencia megszer-
vezésével, hogy a projekt eredményeit, 
tapasztalatait összekapcsolja azon 
kezdeményezésekkel, melyek szintén 

munkanélküliekkel foglalkozó szak-
emberek felkészítését, szakmai szten-
derdek kidolgozását, a munkaerő-piaci 
szolgáltatások fejlesztését célozzák.  

Így bemutatásra került két kiemelt 
TÁMOP projekt, az egyik a TÁMOP 
5.4.1. melynek célja a szociális szolgál-
tatások modernizációjának, a közpon-
ti és területi stratégiai tervezési kapa-
citások megerősítésének, valamint a 
szociálpolitikai döntések megalapo-
zásának segítése. A projekt 5 pilléré-
ből a konferencia keretében az I. pillér 
célkitűzéseit, eredményeit és jövőbeni 
tevékenységét mutatta be Vajda Nor-
bert pillérvezető, a Szociálpolitikai és 
Munkaügyi Intézet munkatársa. 

A másik bemutatott kiemelt pro-
jekt a munkaerő-piaci szolgáltatások 
akkreditációs rendszerének kialakítá-
sát célzó TÁMOP �.6.1. projekt volt. 
Kiss Imre, az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány (OFA) projekt vezető-
je, áttekintést adott az elért eredmé-

nyekről, a kidolgozott sztenderdekről 
és a szakértők által kidolgozott akk-
reditáció folyamatról, mely minden 
munkaerő-piaci szolgáltató szervezet 
számára kötelező lesz, amennyiben 
magyar vagy Európai Uniós támoga-
tást kíván igénybe venni a szolgáltatás 
nyújtásához. 

Nagyné Varga Ilona projektvezető, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély 
Szociális Közalapítvány projektveze-
tője az OFA - Szociotéka projektet 
mutatta be, mely a pályakezdő szociális 
munkások foglalkoztatását és képzését 

célozza, ezzel is segítve a családsegítő 
szolgálatok szakmai kapacitásfejleszté-
sét, ezen keresztül pedig a tartós mun-
kanélküliekkel, hátrányos helyzetű 
emberekkel végzett szociális munka 
fejlesztését. 

Az előadásokat követően a résztve-
vők az elhangzott előadásokról és a 
projekt szakmai tapasztalatairól kon-
zultáltak. A záró konferencia keretében 
a megvalósító szervezetek bemutatták 
és átadták a projekt záró kiadványát is 
a megjelent résztvevőknek. 

A konferencián elhangzott előadá-
sok anyagai (illetve a záró kiadvány) 
a Dél-dunántúli Regionális Forrás-
központ honlapjáról: www.ddrfk.hu 
letölthetőek. 

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

Tudás-Forrás program – 
Beszámoló a záró konferenciáról
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Az Európai Bizottság �009 júniusában 
tett javaslata és az Európai Tanács �009 
novemberében hozott határozata alap-
ján �011 az Önkéntesség Európai Éve.. 
A �011-es dátum szimbolikus jelentőség-
gel bír, hiszen tíz év telt el azóta, hogy az 
ENSZ a nemzetközi önkéntesség évének 
nyilvánította a �001-es évet. A program 
elindításával azt remélik, hogy az növelni 
fogja az önkéntesség népszerűségét, segít 
jobban tudatosítani az abban rejlő társa-
dalmi értékeket, növelni fogja az állam-
polgári részvételt, és nem mellékesen se-
gíthet a gazdasági válság leküzdésében is. 

Egy �010 májusában készített Euroba-
rometer tanulmány szerint tízből három 
európai saját bevallása szerint aktívan vál-
lal önkéntes munkát. A Bizottság becslé-
sei alapján az önkéntesség 0,5-5% között 
járul hozzá az EU GDP-jéhez, míg majd-
nem 100 millió felnőtt vesz részt valami-
lyen önkéntes munkában Európában. 

A gazdasági válság idején az Európai 
Unió számára kiemelten fontos az önkén-
tesség értékének elismerése. Az Önkén-
tesség Európai Éve „alacsony befektetést 
igénylő és magas megtérüléssel járó straté-
gia, amely gyorsítja az európai gazdaság fel-
épülését (a válságból)”, mondta el Marian 
Harkin ír európai parlamenti képviselő asz-
szony a program hivatalos bejelentésekor, 
és úgy vélekedett, hogy az „önkéntességet 
nemcsak társadalmi értékként, hanem haté-
kony és fenntartható fejlődési stratégiaként 
kell szemlélnie Európának”. 

A Bizottság a vállalatok, a munkálta-
tók számára is értékessé kívánja tenni az 
önkéntességet. „Az év során a vállalkozá-
sokhoz is szólunk. A társadalmi elköte-
lezettség jól mutat egy önéletrajzban és 
ki akarjuk emelni az önkéntesség értékét 
a munkáltatók számára is” – mondta el 
Viviane reding, a jogérvényesülésért, 
az alapvető jogokért és az uniós polgár-
ságért felelős uniós biztos. Továbbá úgy 
vélik, hogy az önkéntesség révén az em-
berek új ismeretekre tehetnek szert, tö-
kéletesíthetik szaktudásukat, kiszélesít-
hetik társadalmi kapcsolataikat, aminek 
köszönhetően gyakran új és jobb állásle-
hetőségekhez juthatnak. Emellett az ön-
kéntesség utat jelenthet az aktív elfoglalt-

sághoz a munkanélküliség időszakaiban, 
segíthet gazdagítani a munkakeresői pro-
filt és megkönnyítheti a munkaerő-piaci 
visszailleszkedést – mindez a gazdasági 
válság időszakában különösen fontos le-
het a társadalomnak.  

Az Unió tagállamainak önkéntesség-
gel kapcsolatos hagyományai, felfogása, 
kultúrája igen eltérő, ezért az önkéntes 
munkát végzők százalékos aránya is or-
szágonként változik. A Bizottság által 
meghatározottak alapján „nagyon magas” 
(40%) arányokkal rendelkezik Ausztria, 
Hollandia, Szlovénia és Nagy-Britannia, 
azonban Bulgária, Görögország, Olaszor-
szág és Lettország lakosságának kevesebb, 
mint 10%-a vállal önkéntes tevékenysé-
get. Hasonló mondható el a jogszabályi 
háttérről is, hiszen jelenleg 1� tagállam 
rendelkezik kifejezetten az önkéntesség-
hez kapcsolódó jogszabályokkal, másik 
1� csupán tágabb, általános jogszabályi 
keretben kezeli azt, a fennmaradó 3 pe-
dig jelenleg dolgozza ki az erre vonatkozó 
részletesebb szabályozását.   

Az Önkéntesség Európai Éve a tervek 
szerint segít majd csökkenteni az uni-
ón belüli önkéntes tevékenység előtt álló 
akadályokat, erősíti az önkéntes szerve-
zeteket, javítja az önkéntesség minőségét, 
elismeri és jutalmazza az önkéntes tevé-
kenységeket, valamint növeli a tudatos-
ságot az önkéntesség értékével és fontos-
ságával kapcsolatosan. Ez azért is fontos 
az Uniónak, mert ahogy Viviane Reding 
fogalmazott,”az önkéntesség erősíti euró-
pai alapértékeinket – a szolidaritást és a 
társadalmi kohéziót.” 

Ennek elérése érdekében a Bizottság 
ösztönözni fogja a legjobb gyakorlatok 
cseréjét az egyes tagállamok hatóságai és 
önkéntes szervezeti között, valamint ki-
emelt figyelmet fordít az önkéntesek kép-
zésére, akkreditációjára, illetve a minőség 
biztosítására. Ezen túl pedig támogatja az 
európai szintű hálózati kezdeményezé-
seket az önkéntes szervezetek és a vállal-
kozások közötti határon átnyúló cserék 
ösztönzésével. 

Az európai döntéshozók úgy látják, 
hogy az európai polgárok társadalmi 
szerepvállalásra való ösztönzése legha-
tékonyabban a sporton keresztül való-
sulhat meg (EurActiv 15/11/10) Ezt 
alátámasztja egy másik Eurobarometer 
felmérés, amely kimutatta, hogy a sport 
és a szabadban végzett tevékenységeket 
gyakorló klubok vonzzák a legnagyobb 
arányban az önkénteseket (34%), amelyet 

az oktatás, művészet, zene vagy kulturá-
lis tevékenységgel foglalkozó szervezetek 
(��%) követnek. Ezeknél kevesebb a se-
gélyszervezeteket  (17%), valamint a val-
lási szervezeteket (16%) önkéntes mun-
kával támogatók aránya. 

Magyarországon az Önkéntes Központ 
Alapítvány legutóbbi, �004-es felmérése 
szerint (Czike Klára – Kuti Éva: Lakos-
sági adományok és önkéntes tevékenysé-
gek; Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, 
Önkéntes Központ Alapítvány, �005) a 
magyar lakosság 40 százaléka (mintegy 
3,5 millió fő) kapcsolódott be valamilyen 
önkéntes tevékenységbe. A legtöbbet a 
lakóhelyi, települési segítségnyújtás, hi-
vatalos ügyek intézése, illetve a szociális, 
egészségügyi, művelődési területen tevé-
kenykedő szervezetek segítése területén 
végezték, ugyanakkor legszívesebben a 
gyermekek számára nyújtanak támoga-
tást, de magas a fogyatékosokat támoga-
tó, illetve az idős emberek számára végzett 
önkéntes tevékenység is.  

�010. december 5-én, az Önkéntesség 
Nemzetközi Napján tartott sajtótájékoz-
tatón Győri Enikő EU-ügyekért felelős 
államtitkár kiemelte, hogy Magyarország 
tanácsi elnöksége idején kiemelt szerepet 
kap az önkéntesség, mivel álláspontja sze-
rint „pusztán gazdasági eszközökkel nem 
lehet megoldani valamennyi problémát, a 
polgároknak aktívvá, cselekvőképessé kell 
válniuk, hogy tegyenek saját, illetve közös-
ségük sorsának jobbra fordulásáért.” A  ma-
gyar tanácsi elnökség kiemelt feladatának 
tekinti, hogy Európában is bemutassák „a 
nemzetközi összehasonlításban is párat-
lan és folyamatos önkéntes tevékenységet, 
amely a magyarországi közösségekre, civil 
szervezetekre, egyházakra és egyénekre jel-
lemző.” - fejtette ki az államtitkár asszony. 
Az Önkéntesség Európai Éve �011 prog-
ramhoz kapcsolódóan számos programot 
szerveznek magyar helyszínekre. 

Elindult a  http://www.onkentes-
seg�011.hu/ honlap az Önkéntesség 
Európai Éve, Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium Társadalmi és Civil 
kapcsolatok Főosztálya által fenntartott 
honlapja. A weblapon minden informá-
ció megtalálható az évvel kapcsolatosan: 
dokumentumok, események, pályázatok, 
médiatár, sajtószemle, jó gyakorlatok.

Összeállította: 
Knyihár Éva

Baranya Megyei Önkéntes Centrum
szakmai vezetőön

in
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tó
Az önkéntesség kiemelt szerepet kap 2011-ben
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Az Európai unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával, és a hazai Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP 5.5.�) keretében megvalósu-
ló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruk-
túra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére 
és támogatására. A program távlati célja az önkéntes tevé-
kenységet vállalók számának, valamint az önkéntes tevé-
kenységek hatékonyságának növelése. 

A program indítását több éves szakmai előkészítés vala-
mint az ÖKA koordinációjával önkéntes központ fejlesz-
tő munka előzte meg. Az ÖKA �004 ősze óta dolgozik a 
megyei hatókörű önkéntes központok fejlesztésén, ennek 
a munkának az eredményeképpen jött létre az Önkéntes 
Központ Hálózat, melynek jelenleg 8 tagja van (www.on-
kenteskozpontok.hu). A most induló program minden 
megye egy-egy szervezete számára teremt bekapcsolódási 
lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illet-
ve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével 
foglalkozó un. Önkéntes Centrum.

Az önkéntesség hazai fejlődésének fontos záloga egy 
olyan szervezeti kör kialakulása, mely szolgáltató és fej-
lesztő funkciói révén a helyi önkéntes programok támoga-
tójává válhat. Az önkéntesek az élet számos területén meg-
találhatóak, azonban továbbra is számos olyan terület van, 
ahol egyáltalán nem, vagy csak alig találkozhatunk velük. 
Az emberek nagy része még mindig csak ad hoc módon 
végez önkéntes tevékenységet hazánkban. Az önkéntes-
ség a társadalmi aktivitás egyik legfontosabb megjelenési 
formája, mely fejlesztésére minden korábbinál nagyobb 
szükség van, hiszen a hagyományos közösségi támogató 
funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben 
jelen van az elmagányosodás. Fontos, hogy e jelenségekkel 
szemben alternatívákat tudjunk felmutatni és erősödjenek 
az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdemé-
nyezések. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, vagy 
akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosz-
szú távú, programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak 
vonni önkénteseket, szükség van a tudatos fejlesztésre. E 
tekintetben lehet rendkívüli jelentősége az ország számos 
megyéjében megjelenő Önkéntes Centrumoknak. A hazai 
és más országokban működő önkéntes központoknak, ki-
vételes katalizátor szerepük van, munkájuk eredményekét 
az önkéntesek sokkal könnyebben jutnak információhoz, 

biztonságos módon kerülnek kiközvetítésre, a szervezetek 
mind adminisztrációs, mind módszertani kérdéseikre vá-
laszokat kaphatnak, így felkészültebben várhatják az ön-
kénteseket. 

Az Önkéntes Centrumok a TAMOP 5.5.� intézkedés-
nek köszönhetően  két körben: �010  valamint �011 elejé-
től kezdik meg felkészülésüket és indítják szolgáltatásaikat 
a megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei 
számára. 

„CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése baranyai 
megyei szakmai hálózatokon keresztül” – a baranya 

megyei Önkéntes Centrum programja
Pályázati programunk, a Pécsi Önkéntes Központ eddi-
gi működésére és annak tapasztalataira, javaslataira épül, 
mely központ az Önkéntes Központ Hálózat tagjaként és 
sztenderdjei alapján működik �004 óta. A program szem-
pontjából meghatározó jelentőségű – Baranya megyére 
jellemző sajátosság –, hogy olyan már meglévő formá-
lis vagy informális hálózatokra tudjuk építeni Önkéntes 
Centrumunk hatókörének megyei kiterjesztését és szol-
gáltatásainak minőségi fejlesztését, amelyek különböző 
ágazatokban széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkez-
nek megyeszerte.

Egyesületünknek a Pécsi Önkéntes Központ korábbi 
kapcsolatépítő tevékenysége és együttműködési program-
jai eredményeként ezekkel a megyei hálózatokat működ-
tető szervezetekkel megalapozott és reményteli partner-
kapcsolata van, amelyet csak elmélyíthet az önkéntesség 
elterjesztésében végzett közös munka.

Tervezett projektünk kapcsán a már eddig is alaptevé-
kenységként, minimumszolgáltatásként és – elsősorban – 
Pécs városi hatókörrel végzett
• népszerűsítést, 
• információszolgáltatást, 
• tájékoztatást, 
• közvetítést, 
• képzési és érdekérvényesítési tevékenységet 

A megyei hálózatokat működtető partnereink aktív 
hozzájárulásával tudjuk továbbfejleszteni:
• projekt-honlappal, 
• kulcsszakértők bevonásával és kiképzésével, 

„Önindító Program”  – Önkéntesség 
elterjesztése Magyarországon megyei 
Önkéntes Centrumok létrehozásával
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• önkénteseknek és fogadószervezeteknek széleskörű 
információszolgáltatással, online tanácsadással

• az ügy médiákon keresztüli bemutatásával és népsze-
rűsítésével

• az intézményi szféra bevonásával, 
• kampányszerű toborzási akciókkal, fórumokkal
• személyre szabott tanácsadó, orientáló és motiváló 

szolgáltatással, 
• önkéntesek és fogadószervezetek felkészítésével, ta-

pasztalatcseréjével
• vállalati önkéntességgel és innovatív önkéntes prog-

ramokkal,
• országosan kompatibilis adatbázissal
• helyzetelemzéssel, igényfelméréssel,
• információs kiadványokkal
• a partnerekkel közösen készített megyei önkéntes 

stratégiával
Pályázati programunk módszertani alapelve, hogy a 

speciális célcsoportokkal azok a szakmai/ágazati hálóza-
tok lépnek kapcsolatba programunk sikerének előmozdí-
tása érdekében, akik kifejezetten ezekre a célcsoportokra 
szakosodtak. Programunk, a hálózatokat működtető 
szervezetek számára szakmai ismeretet, továbbképzési le-
hetőséget, tapasztalatokat, szakmai vezetést nyújt, amely 
megalapozza azt, hogy hálózati tevékenységükbe az ön-
kéntesség tudatosan épül be és így válik fenntarthatóvá. 
Programunk második felében, már partnereink saját ta-
pasztalatokkal felvértezve válnak képessé arra, hogy me-
gyei önkéntességfejlesztési stratégiát alkothassunk egy 
közös tervezési folyamatban.

Pályázati programunk egy távlati cél reményében kapta 
CsomóPont nevet, az pedig az, hogy a programidőszak 
alatt megtaláljunk olyan szervezeteket a fenti hálóza-
tok „csomópontjaiban” amelyek – egy későbbi fejlesztés 
eredményeképpen – minimumszolgáltatásokat nyújtó 
Önkéntes Pontokká válhatnak.
A projekt hosszú távú célja, hogy:
• segítse a szervezeteket és egyének önkéntességgel 

kapcsolatos ismereteinek fejlesztését
• az önkéntesekkel foglalkozó civil-, állami és for-profit 

szervezetek felkészülten foglalkozhassanak az önkén-
tesekkel

• az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként 
épüljön be a társadalmi tudatba

• Önkéntes Pontok (min. 7 db kistérségi) létrehozása a 
megyében

• megtörténjen a professzionális és önkéntes segítés 
összehangolása, és a két terület közötti partnerség ki-
alakítása

• szolgáltató iroda és önkéntesek által működtetett kö-
zösségi tér a városközpontban

Közvetlen cél megyei szinten:
• adatbázis kiépítése
• minimum 600 önkéntes kiközvetítése
• felkészítő találkozók megszervezése és lebonyolítása
• önkormányzatok, ill. azok intézményei fogadnak ön-

kénteseket – 15 szervezet bevonása
• az Önkéntes Centrum ismertté tétele,
• intézmények, szervezetek elköteleződnek az önkén-

tesség mellett
• kórházi és otthonsegítő önkéntes munka megismer-

tetése és bevezetése
• hátrányos helyzetű csoportok részvételének növelése 

az önkéntes tevékenység végzésében (főleg az elmara-
dott kistérségekben)

• hosszú távú együttműködések megalapozása
• helyi szintű partnerségek és szolgáltatások bővítése és 

fejlesztése
• lokális szükségletekre reagáló önkéntes program 

megvalósítása, fejlesztése, fenntarthatóságának meg-
teremtése (potenciális Önkéntes Pontok felkutatása)

• önkéntesek foglalkoztatásának irányelvei kidolgozá-
sának segítése a fogadó szervezeteken belül

• a fogadó szervezetek „képessé tétele” az önkéntesek 
fogadására

• önkéntes törvény megismertetése és az abban leírtak 
helyes alkalmazása a fogadó szervezetekkel, önkénte-
sekkel, partnerekkel

• innovatív programok kidolgozása és beindítása
A programban résztvevő fogadó szervezetek képesek 

lesznek olyan belső szervezeti rendszereket kialakítani, 
melyek biztosítják az önkéntesek folyamatos koordiná-
lását és szervezését, így az önkéntesek foglalkoztatását a 
mindennapi rutin tapasztalati szintjére emelik.
Szakmai partnerek: 
• Istenkúti Közösségért Egyesület 
• Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat
• Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda
• Otthon Segítünk Alapítvány pécsi csoportja 
• Pécs Színtér Egyesület
• KÉSZI Egyesület
• Szociális Háló Egyesület
• Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete
• Zöld Híd Alapítvány
• 3. Szektor Alapítvány

A Nevelők Háza részéről a programban résztvevő 
munkatársak elérhetőségei:

Knyihár Éva – szakmai vezető �0/�637-659
E. Megyesi Schwartz Éva – projektvezető  7�/511-815
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�011 az Önkéntesség Európai Éve, mely egybeesik a magyar 
Európai Uniós elnökség első félévével. E két esemény együtt-
állásának köszönhetően az önkéntesség Magyarországon ki-
emelt figyelmet kap, mind társadalmi, mind kormányzati 
szinten. 

Az Önkéntesség Európai Éve �011 keretében az Európai 
Bizottság �7 országot érintő turnét indított �010 decembe-

rében Brüsszelből, melynek idei első állomása Magyarország 
lett. Az európai turné keretében �011. január 8-14. között a 
budapesti Millenáris Teátrumban hét napos programsoro-
zat került megrendezésre ÖNKÉNTES TURNÉ címmel. 
Az Önkéntes Turné tematikus napok révén mutatja be a 
magyarországi önkéntesség sokszínűségét. A piactéren az 
adott nap tematikájának megfelelően minden nap más és 
más szervezetek, intézmények és cégek mutatkoznak be.

Az Önkéntes Centrum – Baranya Megye, a Nevelők 
Háza Egyesület és a Baranya Megyei 
Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza 
�011. január 1�-én két programelemmel 
színesítette a budapesti forgatag prog-
ramját: az Élő lexikonnal, és az önkéntes 
munka élményeit megörökítő fotókészí-
téssel.

Az Élő Lexikon keretein belül az ön-
kéntesekről és az önkéntességről beszél-
gethettek önkéntesekkel az érdeklődök. 
Az Élő Lexikon olyan szócikkekből állt, 
amelyek az Önkéntes témához kapcso-
lódtak: kortalan önkéntesség; önkéntes-
séggel a másság elfogadásáért; magyaror-
szági önkéntes törvény, vagy az európai 
önkéntes szolgálat. A hozzánk érkezők 
az összegyűjtött szócikkeket olvasva csu-

pán csak gondolatfoszlányokat kaptak, amelyek továbbgön-
gyölítésére személyes beszélgetések során került sor. És kik 
voltak az érdeklődők beszélgetőpartnerei? Természetesen a 
Baranya megyében aktívan dolgozó önkéntesek és a témával 
foglalkozó szakemberek. 15 lelkes beszélgetőpartner várta 
az érdeklődőket, és nyugodtan mondhatjuk: nem hiába. A 
leggyakrabban előkerülő témák mellett- önkéntesség fiata-

lon, illetve idős korban; önkéntesség a 
másság elfogadásáért, EVS- érdeklődés 
mutatkozott az önkéntességet szabályo-
zó jogszabályokkal kapcsolatban is. 

A személyes beszélgetésekben a ta-
pasztalatok és a hasznos információk 
cseréjén túl még egy számunkra nagyon 
fontos momentum szerepet kapott. Azt 
tapasztaltuk, hogy sok ember nincs tisz-
tában azzal, hogy élete során mennyi 
önkéntes munkát végzett eddig, vagy vé-
gez napjainkban. Hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni arról, hogy amikor össze-
szedjük a háztömbünk körül a szemetet, 
vagy bevásárolunk a szomszéd néninek, 
mind- mind az önkéntes munka része. A 
beszélgetések során azon túl, hogy az ér-
deklődő és beszélgetőpartnere közösen, 
személyre szabottan összegyűjtötték az 
érdeklődők által eddig végzett önkéntes 

munkákat, mód nyílt arra, hogy ezeken a példákon keresztül 
beszélgessenek az önkéntesség hasznáról, előnyeiről. Azok a 
bátor vállalkozók, akik érzéseiket vagy élményeiket képek-
ben is meg tudták fogalmazni, egy fotóval térhettek haza.

Gruidl Zsuzsanna
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza

Knyihár Éva
Önkéntes Centrum Baranya Megye
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ÖNKÉNTES TURNÉ – 2011. január 12.
Budapesten jártunk
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Az idő téliesre fordulásával az ember 
már több időt tölt a számítógép előtt, 
mint a szabadban. 

Minap érdekes anyagra bukkan-
tam. Régi, az 1800-as évekből szárma-
zó, Pesten kiadásra került „Vasárnapi 
Újság” példányai tűntek elő a képer-
nyőn. Kedves meglepetésként, több 
Péccsel foglalkozó cikket is találtam 
bennük. 

Az érdekfeszítő várostörténeti le-
írásokhoz színvonalas, korhű rajzok is 
tartoztak. Természetesen ezek még a 
korabeli technikával készültek, de ez 
talán még fokozta is az élmény nagy-
szerűségét.  

A „Vasárnapi Újság” 1865. augusz-
tus 13-i száma Pécs város törökkori 
emlékeiről számolt be. A látottakról a 
szemtanú hitelességével kapunk tudó-
sítást az egykori újságíró kollégámtól, 
Zombory Sándortól.  

Kezdjük a felsorolást a pécsi 
Belvárosi templomnál, ha úgy tetszik 
jobban Gázi Kászim dzsámijánál. 

„A pécsi parochiális templomról, 
mely a jezsuiták a török által épített 
mecsetből alakítatott át katolikus egy-
házzá, azt mondják, hogy az akkori tö-
rök birodalom legnagyobb és legszebb 
mecseteihez tartozott, s két magas kar-
csú minarettel ékeskedett. Érdekesnek 
tartjuk itt megemlíteni, hogy Pécsett 
a török világban nem kevesebb, mint 
kilenc mecset volt. Már most kép-
zeljünk mindegyikhez legalább egy 
vagy két minaretet, s a város egész kis 
Konstatinápoly lehetett.

A török elűzése után a jezsuiták által 
keresztyén templommá alakították át, 
szépen kifestették, szentéllyel, sekres-
tyével, kápolnával és két szép imádko-
zóval öregbítették. Midőn pedig a je-
zsuita rend II. József császár uralkodása 
alatt 1773-ban eltöröltetett, e templo-
muk a főegyházba kebeleztetett, mely 
akkor egyúttal plébánia egyház is volt. 

1780-ban pedig a plébánia a püspöki 
templomtól elkülöníttetett s azóta ez 
szolgál a városnak anyaszentegyházul. 

1846-47-ben belseje újra kijavítta-
tott s a kor kívánataihoz képest feldí-
szíttetett.

Kupolája igen szép, s oszlop nélkül 
87 lábnyi magasságra emelkedik. A 
minaretek már eltűntek mellőle, s ezek 
helyett újabb időben egy tornyot épí-
tettek a templomhoz, mely azonban 
ennek építésétől nagyon elüt. A temp-
lom előtt elterülő nagy főpiacon szin-
tén a török időkből fennmaradt, s azok 
által épített csinos nyilvános kút van 
(sandervar), milyet Pécs városa ezen 
kívül még hármat bír, u.m. egy másodi-
kat a vármegyeháza alatt, harmadikkal 
a hajdani siklósi kapu felé és a negyedi-
ket a kapucinusok zárdájában.”

„Sandervar ügyben” hallgassunk meg 
egy pécsi visszaemlékezőt, Gosztonyi 
Gyuláné nagyasszonyt is.

„A tér közepén (Széchenyi tér) sora-
koztak a szekerek, a kocsik a régi szent-
háromság és a sandervar körül. Ez a 
sandervar török időkből visszamaradt 
közkút volt. Kb. 4 méteres átmérőjű 
hatalmas medence tele vízzel, amely-
ből egy csövön állandóan folyt a víz. 
Télen egy méter távolságban deszkával 
vették körül, ebbe friss trágyát hordtak 
bele, ez melegen tartotta és nem fa-
gyott be. Itt azután összegyűltek a csi-
nos parasztlányok, cselédek hada, volt 
trécselés, tere-fere, urak kaszinózása tá-
volabb, szemezgetés stb.”1

Azután folytassuk kis sétánkat to-
vább a „Vasárnapi Újsággal”:

 „Általában Pécsett igen sok török 
emlékre találunk és a mi a legneveze-
tesebb, az a város nyugati részén ta-
lálható második török mecset, melyet 
Nesselrode püspök szintén keresztyén 
templommá alakíttatott át, de a mel-
lette levő szép minaret meghagyatott, 
s ez hazánkban az egyetlen teljes ép-
ségben megmaradt (szerencsére ma 
már ennél többről is tudunk), még vas-
karzata is megvan, melyről a hodzsa az 
igazhívőket imára hívta fel.” 

1 Egy pécsi polgárasszony emlékei a városról, Gosz-
tonyi Gyuláné, születetett Pilch Erzsébet vissza-
emlékezései a 19. és �0. század fordulójáról.

A cikkben közölt várostörténeti ada-
tok egy része felett már elhaladt az idő, 
de a leírás így is érdekes. 

A krónikához hozzátartozik, hogy 
a Belvárosi templom mai formáját az 
1939-194�., illetve 1959. évi átalakí-
tások után nyerte el. A modernizálás 
során hozzáépített templomhajó falait 
Gebauer Ernő (188�-196�), pécsi fes-
tőművész freskóképei díszítik.

Talán érdemes elgondolkozni a mai 
pécsi polgárnak is a cikk végén megfo-
galmazat tanácsról:

„Tiszteljük tehát az emlékeket, mert 
azok a történésnek megkövült lapjait 
képezik, melyek századról századok-
ra sokkal jobban hirdetik a múltnak 
nagyszerű eseményeit, és sokkal, na-
gyobb hatással vannak az emberi lélek-
re, mint az írott lapokon hátrahagyott 
mindes más emlék.”

Trebbin Ágost

A Vasárnapi Újsággal Pécsett
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Egy nagyon meleg júliusi délelőttön jött 
össze a csapatunk. Az a csapat, amit mos-
tanra a maga nemében egyedülállónak 
lehet nevezni, már úgy összekovácsoló-
dott, mint egy igazi család. Az európai 
uniós kezdeményezés célja az volt, hogy 
15 roma fiatalt újságíróvá képezzenek és 
az öt legjobbnak segítsék az elhelyezke-
dését a magyar médiában, ezzel is csök-
kentve egy kicsit a megkülönböztetést. 

A képzés - amely nem kizárólag a szá-
razon elsajátított tudásanyagon, hanem 
a változatos élményeken és tapasztala-
tokon alapszik - felén túl vagyunk, és 
elmondhatjuk, hogy néhány hónap alatt 
egy évre is elegendő élménnyel lehettünk 
gazdagabbak. Első tanulmányutunk 
Mohácsra vezetett. Egy kisebb sajtótá-
jékoztatót reméltünk a helyi kisebbségi 
önkormányzat vezetőjével, aki azonban 
nem vett túl komolyan minket, a rá való 
várakozás tovább tartott, mint maga a 
sajtótájékoztató. Mohács azonban meg-
érte, a város nagy élménynek bizonyult. 
A sajtótájékoztató után tettünk egy rö-
vid sétát a napfényben fürdő sétálóutcán 
és közben felfedeztük magunknak a pa-
tinás szobrokat és lenyűgöző épülete-
ket. A legnagyobb élményt azonban a 
helyi Halászcsárda jelentette. A sétánk 
vége ide vezetett. A gyönyörű fekvésű 
étteremben lefoglalt asztal várt minket. 
Mikor mindenki elfoglalta a helyét, per-
cekig csak csodálni tudtuk a szinte lá-
bunk előtt hömpölygő Dunát.

A következő utunk pár héttel később 
Sellyére vezetett. Ez már egy nagyobb 
vállalkozásnak bizonyult, hiszen elkezd-
tük a gyakorlati munkát, egy egész újsá-
got terveztünk kiadni a két napos sellyei 
cigányfesztivál eseményeiről. Az utazás 
előtt pár nappal mindenki megkapta a 
saját feladatát. Azt hiszem, ez volt az első 
olyan pillanat, amelyben egy kicsit va-
lódi újságírónak érezhettük magunkat. 
Mindenki terveket szövögetett és elkép-
zeléseket gyártott, hogy milyen módon 
tudja majd a legjobban elvégezni a szá-
mára kiszabott penzumot. 

Azt hiszem, bátran mondhatom, 
hogy ez az utazás több szempontból is 
az eddigi leghasznosabbnak bizonyult. 
Közelebb hozott minket egymáshoz, 
az együtt töltött két nap óta, kis csapa-
tunk úgy összekovácsolódott, mintha 
évek óta együtt lennénk. A másik fontos 

szempont az volt, hogy valós gyakorla-
tot szerezhettünk, igazi anyagfelvétele-
ket készítettünk, igazi alanyokkal. A két 
nap alatt találkoztunk a cigány művészet 
legszélesebb körű képviselőivel, beszél-
tünk festőművésszel, ültünk fafaragó 
mellett és hallgattuk, ahogy megoszt-
ja a tapasztalatait a közelében dolgozó 
kosárfonóval. Cigány filmeket néztünk, 
hogy filmkritikát írhassunk belőle és ír-
tunk sok kisriportot az itt fellépő cigány 
táncegyüttesekről. Sajtótájékoztatón és 
cigány fórumon vettünk részt, hogy az-
tán az itt felelevenített hagyományok-
ról szintén beszámolhassunk a MI új-
ságunkban. Mindenki lelkiismeretesen 
végezte a feladatát, hiszen tudtuk, hogy 
amit csinálunk, az már valódi munka. 
Ez volt a célunk, mikor jelentkeztünk 
újságírónak és ezért is dolgoztunk min-
dennél keményebben azon a két napon. 
Természetesen nemcsak ebből állt az az 
emlékezetes hétvége. Jókat nevettünk, et-
tünk és ittunk, jó zenét hallgattunk, még 
beszélgetni is maradt időnk. Voltunk 
néhányan, akiknek teljesen kimaradt az 
életéből a cigány kultúra. Úgy tekintet-
tek a fesztivál elé, mint kívülállók, akik 
semmilyen közösséget nem éreznek a ci-
gány néppel. Ez a két nap egy kicsit őket 
is megváltoztatta. Nem kezdték el ezek 
szerint élni az életüket, nem szerettek 
bele a cigány zenébe és táncokba, de már 
egy icipicit nyitottabbak lettek, képes-
sé váltak meglátni a szépséget és a saját 
örökségüket ezekben a dolgokban.

Legutóbbi (de nem a legutolsó) él-
ményünk még csak pár napos. A Pécsi 
Nemzeti Színházba látogattunk, ahol 
a Boleyn Anna című három felvonásos 
operát nézhettük meg. Jegyeink rend-
kívüli tanári segítség hatására a legjobb 
helyekre szóltak. Aznap tartottuk az első 
médiajog óránkat, aminek körülbelül 
az első felére tudtunk csak odafigyelni, 
mert mindenki színház-lázban égett. Óra 
után villámgyorsan száguldottunk vissza 
a kollégiumba (volt, aki haza), hogy idő-
ben elkészülhessünk. A viszonylag vá-
ratlan program ellenére mindegyikünk 
elegáns ruhát kerített 
magának, de valójában 
nem ezt éreztük fon-
tosnak. Legtöbbünk 
még sosem látott ope-
rát. Pláne nem rögtön 

három felvonásosat. A három órás elő-
adásról azt hittük, hogy fárasztó lesz, 
de tévedtünk. Donizetti zenéje és a kar-
nyújtásnyira zajló „művészet” olyan érde-
kes és emlékezetes estét nyújtott, amire 
évekig emlékezhetünk majd. Még az sem 
zavart annyira, hogy itt-ott nem értettük 
a szöveget. A szoprán hang áldozatokkal 
jár, ezt eddig is tudtuk. Összességében 
különlegesen jó este volt. Jöhetne még 
több ilyen is.

Mióta bekerültem ebbe az újságíró 
programba egyfolytában azt érzem, hogy 
mekkora szerencsém van. Nem kell az-
zal foglalkoznom, hogy hol alszom, mit 
eszem, csak arra koncentrálhatok, ami 
valóban fontos. Hogy újságíró legyek. 
Amíg nem kezdtem el ide járni, nem is 
jöttem rá, hogy mennyire az szeretnék 
lenni. És itt ezt lehetővé teszik. Még 
egy kis pluszt is kapunk hozzá. Tudom, 
az, hogy cigányok vagyunk, most nagy 
előny, de hiszem, hogy nem kizárólag er-
ről szól az egész. Hiszen mi tudunk írni! 
És szeretünk is! Igazán jó újságíró válik 
majd belőlünk pár hónap múlva. Az már 
csak a külvilágon múlik, hogy mit kezd 
ezzel.

Balatoni Ilona

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
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A Rólunk van szó” című program ke-
retében �010 júliusában 15 roma fiatal 
kezdte meg tanulmányait Pécsett.  A Dél-
Dunántúli Regionális Forrásközpont 
és konzorciumi partnerei a KISOSZ, a 
FACT Alapítvány és az RTL Klub kö-
zös projektjének távlati célja a romákkal 
kapcsolatos társadalmi szemléletváltás 
elősegítése. Azt, hogy ezek a fiatalok a 
9 hónapos képzést, és a sikeres vizsgát kö-
vetően államilag elismert bizonyítványt 
kapnak, mely újságírói szakképesítésről 
szól a TÁMOP 5.5.4. A-09/1-�009-
0004 kódszámú pályázaton elnyert forrás 
tette lehetővé.

Egy különleges csapat, avagy kiből lesz az újságíró?
(Beszámoló egy bennfentes tollából)
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Mindaz, ami a kultúrából velünk élő 
rész, vagyis ami a mindennapjainkat is 
átszövi, így vagy úgy propagálva van a 
legkülönbözőbb módokon – az egy-
szerű társas érintkezéstől a médiáig. 
A népi kultúrának, azonbelül pedig a 
népzenének is megvan a helye a modern 
világban, még ha sokszor nem is olyan 
minőségben és mértékben kerül teríték-
re, mint ahogy azt a benne és érte mun-
kálkodók szeretnék.

A népzenei nevelésben jelentős ered-
mények mutathatók fel, hiszen egyre 
több, igen képzett fiatal zenész kerül ki 
táncházas körökből és hangszeres me-
seterek keze alól. Az ifjú muzsikusok 
egy része az autentikus népzenében, míg 
mások a belőle építkező világzenében 
találják meg az önkifejezés lehetőségeit, 
vagy akár hivatásukat. A nehezebb sza-
kasz a fiatalok pályára állításával kez-
dődik, ám még ennél is nagyobb kihí-
vást jelent számukra a pályán maradás. 
A sok-sok tehetség, akik mind remény-
kedve kutatják lehetőségeiket, hisznek 
és bizakodnak abban, hogy szélesebb 
körben megismerik őket, s a továbbiak-
ban kemény munkájukkal bekerülhet-
nek műfajuk élvonalába. Ennek ellenére 
csak töredékük tudja terveit megvalósí-
tani – a legtöbben még azelőtt eltűnnek, 
hogy a közönség eldönthetné, szükség 
van-e művészetükre.

Ennek okán, hiánypótló jelleggel jött 
létre a Folkbeats Autentikus Népzenei 
és Világzenei Tehetségkutató. A fesz-
tiválsorozat mind a szemléletmód, 
mind a fődíj, mind pedig az utógondo-
zás szempontjából egyedülálló a hazai 
tehetségkutatók közt. Célja, hogy mi-
nél hosszabb, sokrétűbb bemutatkozási 
lehetőséget biztosítson a zenekaroknak, 
ezáltal erősítve kapcsolatukat közön-
ségükkel. Így segítve őket a szakmailag 
magas szintű, s egyben önfenntartó, 
piacképes működéshez. E mellett a szer-
vezők célkitűzései közé tartozik a kultu-

rális gyökerek, hagyományok ápolása, és 
a magyar kultúra értékeinek hírül vitele 
határainkon innen és túl. Összességében 
ez a programsorozat alternatívája kíván 
lenni a kereskedelmi televíziókban el-
terjedt, „sztárcsináló” tehetségkutató 
műsoroknak.

A fődíj mindkét kategória győzte-
sének egy minimum kéthetesre terve-
zett észak-amerikai turné a somerset-i 
(USA, New Jersey állam) Centrum 
Management Ltd. szervezésében, amely 
ezen túl többéves menedzsment-szer-
ződést köt a zenekarokkal. A második 
helyezetteket saját album elkészítésé-
nek lehetősége illeti meg. A versenyen 
további díjak is kiosztásra kerülnek. 
Továbbá komoly lehetőséget jelent a 
számos szereplési és megjelenési alka-
lom, melyek nem érnek véget a győz-
tesek májusi kihirdetésével – a rendez-
vénysorozat ez után regionális szinten 
folytatódik majd. A szervezők a kez-
deményezést hagyományteremtőnek 
szánják, s a későbbiekben rendszeresen 
meg kívánják rendezni azt.

A Folkbeats célkitűzéseinek elisme-
réseként értelmezhetjük, hogy a hazai 
kulturális élet jelentős szereplői támo-
gatják, és vállalnak szerepet a rendez-
vénysorozat levezénylésében. Így a 
tehetségkutató egyik legjelentősebb 
médiatámogatója a Duna TV, amely 
fesztiválsorozat eseményeit nyomon 
követi, s az élő rendezvényekről is tu-
dósít majd. A Port.hu Zene oldalán 
keresztül elérhető Folkbeats felületen 

történik az előadók profiljainak, meg-
hallgatható hanganyagainak tárolása és 
a szavazás is. Továbbá a Hagyományok 
Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszéke is letette 
névjegyét a kezdeményezés mellett – ők 
zsűritagokat delegálnak az eseményre (a 
zsűritagok listáját lásd a cikk végén), il-
letve az előbbi különdíjat is felajánlott. 
Nem utolsó sorban pedig, az élő ren-
dezvénysorozatot a nemrégiben Prima 
Primissima-díjjal kitüntetett Csík 
Zenekar fogja megnyitni.

A csábító fődíj és a széles körű be-
mutatkozási lehetőség hívogató szavára 
közel száz autentikus népzenei és világ-
zenei együttes és előadó jelentkezett az 
egész országból, sőt a környező magyar-
lakta területekről is. Jelenleg is tart az 
előválogatási szakasz, melynek kereté-
ben részben a szakmai zsűri, részben pe-
dig a közönség választja ki azokat, akik 
folytathatják a versenyt. Január 5-én 
Marton László – zsűritag – kihirdet-
te azt a kategóriánként 15-15 előadót, 
akik a zsűri szavazatai alapján bejutott a 
februárban induló döntőkben. További 
5-5 helyre pedig az érdeklődő közönség 
juttathatta be kedvenceit január 15-ig, 
internetes szavazás útján. A Folkbeats az 
előválogatási időszak után nagyobb se-
bességfokozatra kapcsol, ugyanis febru-
ár 5-én indul az élő rendezvénysorozat, 
ahol tehát a két kategóriában összesen 
40 zenekar fog egymással megmérkőz-
ni! A szervezők a 9 rendezvényre a bu-
dapesti Fáklya Klubban rendezkednek 
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FOLKBEATS – „hol a szívem dobban”
Egy rendhagyó tehetségkutatóról!

Vizin zenekar
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be. Minden alkalom egy-egy vásárral, 
filmklubbal, neves előadók koncert-
jeivel, táncházzal, partikkal színesített 
fesztivál lesz. Az érdeklődők, akik addig 
is szeretnék élőben hallani az előadókat, 
az Artkatakombában (Budapest, Margit 
híd pesti hídfő) Folkbeats klubok kere-
tében szemezetnek közülük.

A Folkbeats Tehetségkutatót érdemes 
a műfajok helyi kedvelőinek is figye-
lemmel kísérni, ugyanis a továbbjutók 
között baranya megyei zenekarok is 
vannak. Népzene kategóriában a zsűri 
döntése alapján a pécsi Vizin Zenekar, 
míg a közönség szavazatai alapján a kom-
lói Hétpendely zenekar mutatkozhat be 
az élő rendezvényeken. Világzene kategó-
riában pedig a zsűri által beválasztott pé-
csi – de részben bonyhádi kötődésű – A 
Köztársaság bandája teheti ugyanezt. 
Érdemes meghallgatni hanganyagaikat 
– a többi versenyzőével együtt – a Port.hu 
Folkbeats oldalán és böngészni honlap-
jaikat a következő koncertdátumok után!

Linkek:

A programokról, részletekről bővebben 
a www.folkbeats.hu oldalon.
A zenekarok hanganyagai: 

http://articles.port-network.com/folk-
beats/index/index/service_left/260/ser-

vice_right/261
További hasznos információk napi 

szinten: 
 www.facebook.com/folkbeats

Fáklya Klub:  
www.faklyaklub.hu/buli/index.html

Artkatakomba: 
www.artkatakomba.hu/kezdolap

Vizin Zenekar: 
www.vizinzenekar.hu

Hétpendely:  
http://pondoly/page.php?17

A Köztársaság Bandája:  
www.akoztarsasagbandaja.hu

Februári programok a Fáklya 
Klubban:

Február 5. : A fesztiválsorozat meg-
nyitója

Nyitókoncert: Csík Zenekar, vendé-
ge Ferenczi György
A koncerten új szerzemények, CD 
sorsolás a jegyvásárlók között!
Délután: első népzenei forduló
Este: táncház

Február 12.
Koncert: Holdviola 
Délután: népzenei forduló
Este: Szinva-völgyi Néptáncműhely 
táncosainak táncháza

 
Február 19. 

Koncertek: Kerekes Band, Barbaro
Délután: világzenei forduló
Este: Folkbeats Balkán party (dj 
Draganoise, Bosznia) 

 
Február 26.: Folkbeats Farsang 

Koncertek: Parno 
Graszt (lemezbemutató), Goulasch 
Exotica
Délután: világzenei forduló
Este: Dj Suefo, Q The Physicist 

A Folkbeats-zsűri kemény magja:

Árendás Péter – a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Népzene 
Tanszéke képviseletében
Krulik Zoltán – a Makám zenekar 
vezetője, szerző
Marton László Távolodó – újság-
író, a Sziget Fesztivál Világzenei 
Nagyszínpad főszervezője
Mohácsy Albert – a Hagyományok 
Háza képviseletében

Fotó: Bergics Balázs 
www.kisbergics.hu

Hétpendely

A Köztársaság Bandája



Ba
ra

ny
ai

2011. január16

pá
ly

áz
at

i a
já

nl
ó

PÁLYÁZATI AjÁNLó
Dél-dunántúli civil szervezetek működésének támogatá-
sa (NCA-DD-11)
Kiíró: NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma
beadási határidő: 2011. február 17.
Igényelhető max. összeg: 3 000 000 Ft
Megvalósítás időszaka: �011. június 1 – szeptember 30.  
További információ: www.nca.hu 

Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntes-
ség fejlesztését szolgáló pályázati programok támogatása 
(NCA-CIV-11-A)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. február 10.
Igényelhető max. összeg: 1 500 000 Ft 
Kategóriák:  

A1 – A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akci-
ók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező ön-
kéntesek bevonásával.

A� – Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyo-
zó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, 
szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése.

A3 – A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapaci-
tásának fejlesztése

További információ: www.nca.hu 

Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szol-
gáltatások támogatására (NCA-CIV-11-b) 
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. február 10.  
Igényelhető max. összeg: � 000 000 Ft 

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szerveze-
tek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

Olyan projektek támogathatók, amelyek az alábbi összes 
kritériumnak megfelelnek:
• a hazai civil szervezetek területileg jól meghatáro-

zott köre számára nyújtanak sokoldalú szolgáltatá-
sokat,

• a nyújtott szolgáltatás célja az azokat igénybe vevők 
munkájának és működésének segítése valamint haté-
konyságának fejlesztése,

• az igények tartalmi es formai szempontból is sokoldalú 
kielégítésére alkalmas komplex programot nyújtanak 
be,

• a nyújtott szolgáltatások nem a pályázó saját szervezeté-
nek fejlesztésére irányulnak.

További információ: www.nca.hu  

Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtóter-
mék létrehozásának és kiadásának támogatására (NCA-
CIV-11-C)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. március 10.  
Igényelhető max. összeg: 1 000 000 Ft 
Kategóriák: 

C1 – nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának 
támogatása

C� – elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának 
támogatása

További információ: www.nca.hu  

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének tá-
mogatása (NCA-CIV-11-D)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. március 10.  
Igényelhető max. összeg: � 000 000 Ft

Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása az aláb-
biakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjá-
ban: elektronikus ügyvitel; civil tréneri ismeretek, képzők 
képzése; pályázatírás; projektmenedzsment és/vagy mi-
nőségmenedzsment; civil jogi és pénzügyi ismeretek; civil 
szervezetek marketingkommunikációja; érdekérvényesítés; 
adományszervezés

További információ: www.nca.hu 

Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és 
együttműködésének támogatása ( NCA-NK-11-A)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. február 24.  
Igényelhető max. összeg: 1 600 000 Ft 
Kategóriák: 

A1 – A Kárpát-medencében megvalósuló civil szerveze-
tek közötti magyar-magyar együttműködés, határ menti és 
határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása 

A� – Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzet-
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közi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, 
nemzetközi jó gyakorlatok honosítása

További információ: www.nca.hu

A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése 
a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásá-
val. A területi valamint a szakmai együttműködések ösz-
tönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő 
tevékenységi formák támogatása (NCA-DP-11-A) 
Kiíró: NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. február 24.  
Igényelhető max. összeg: 1 500 000 Ft

A pályázat célja: a helyi kisközösségek és szakmai össze-
fogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés 
támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműkö-
dések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elő-
segítő tevékenységi formák támogatása. 

További információ: www.nca.hu

Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatá-
sa, a civil kontroll erősítése (NCA-DP-11-b)
Kiíró: NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési 
Kollégiuma 
beadási határidő: 2011. február 24. 
Igényelhető max. összeg: 500 000 Ft 

A pályázat célja: ágazati, esetleg általános civil összefogá-
sok, amelyek kifejezetten az állami vagy üzleti szektor adott 
tevékenységeinek monitorozására, civil kontrolljára, az ér-
dekképviseleti célú civil szervezetek kooperatív (egyeztető 
– együttműködő) tevékenységére irányulnak.

(pl.: fórumok, találkozók, közmeghallgatásokon való je-
lenlét megszervezése, képzések, a

civil kontroll erősítésére szolgáló kerekasztal-tárgyalások 
lebonyolítása)

További információ: www.nca.hu

„Hidat építünk Európában egy éves önkéntes szociális 
szolgálattal” – Önkéntesség külföldön
Kiíró: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
beadási határidő: 2011. március 1.
Pályázók köre: 18-�6 évesek

Németországba és Franciaországba hívunk magyar fiata-
lokat fogyatékkal élők, idősek otthonaiban teljesítendő egy 
éves önkéntes szociális szolgálatra. A program lehetőséget 
kínál a fiatal önkéntesek számára, hogy jobban megismerjék 
önmagukat, szociális területen szakmai és munkatapaszta-

latot nyerjenek, más népet, kultúrát megismerjenek, tágul-
jon világszemléletük és megismertessék saját kultúrájukat, 
szellemi értékeinket. A programban más nemzetiségű fiatal 
önkéntesek is részt vesznek, így több kultúra közeledésére, 
találkozására és kapcsolatteremtésre nyílik lehetőség. 

A programban való részvételhez nem szükséges szakmai 
előismeret, a nyelvtudás előnyt jelent. Az önkéntesek in-
tenzív szakmai és nyelvi felkészítésen vesznek részt, segítsé-
get kapnak a beilleszkedés, valamint az év során felmerülő 
problémáik megoldásában is. A kiutazók részére a szervezők 
szállást, ellátást és zsebpénzt biztosítanak, fizetik egyszeri ki 
és hazautazásuk költségét, valamint egy, az EU összes tagál-
lamában elfogadott biztosítást. A külföldi tartózkodás idő-
tartama összesen 13 hónap. 

További információ: e-mail: kapuvari.zsofia@maltai.hu, 
Tel.: 06-1-391-47��

Fiatalok Lendületben 
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai 
Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött 
Youth in Action – Fiatalok Lendületben Program célja 
nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok szá-
mára. A Program jelentősen hozzájárul a készségek és ké-
pességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a 
fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek 
biztosításában. 

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
• a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, külö-

nös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
• a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak ér-

dekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Eu-
rópai Unióban;

• a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös 
megértés és tisztelet elősegítése;

• hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági 
területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató 
rendszerek fejlesztéséhez;

• az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműkö-
dések előmozdítása.

Beadási határidők: �011. február 1., �011. április 1., �011. 
június 1., �011. szeptember 1., �011. november 1.

Alprogramok: 
Fiatalok Európáért  
Európai Önkéntes Szolgálat  
Fiatalok a Világban  
Ifjúságsegítők Támogatása  
Ifjúságpolitikai Együttműködések 
További információ: www.mobilitas.hu 
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A CIVIL KOrZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.) 

és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-�0�01519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk. 

Az előfizetési díj 1�50 Ft/év (10 szám).

Megrendelő
Számlázási cím

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ...............................  Település: .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................... Fax: .......................................... Email: ..........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ............................. Település: ..........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................  Fax:……………………… ..........  Email: ..............................................................................................................

Dátum: .......................................................................... Megrendelő aláírása:..................................................................

A Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány szer-
vezésében tartották azt a szemináriumot, mellyel egy két 
éves képzési program zárult. Az „ECVC Elderly Care 
Vocational Skill Building and Certification – Idősgondozási 
Kompetenciafejlesztő Képzés és Tanúsítás” című projektet 
az EU „Egész életen át tartó tanulás” programja támogatta. 
A ciprusi, litván, görög és spanyol projektpartnerek mellett 
Magyarországot a pécsi szervezet képviselte.

Az ECVC képzés gyakorlati tapasztalatokat és – egy 
DVD-n és Interneten is elérhető távoktatási tananyag se-
gítségével – elméleti ismereteket nyújt az idősek gondozása 
területén, mely az egyre öregedő európai társadalom kihí-
vásaira kíván választ nyújtani. A képzés nem csak az egész-
ségügyben vagy szociális területen dolgozóknak, hanem ön-
kénteseknek, érintett családtagoknak, munkát keresőknek is 
hasznos lehet.

A képzés megvalósítása civil szervezetek példamutató ösz-
szefogásával valósulhatott meg Baranyában: a projektvezető 
Karitász mellett a gyakorlati képzést a Támasz Alapítvány 
Hajléktalanok Ápoló Otthona és a SZOCEG Nonprofit 
Kft. Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézménye 
biztosította, míg a Civil Információs Központ feladatait a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza 
látta el.

Huszonegy felnőtt tanuló vehette át 
az idősgondozási kompetenciáit tanúsító oklevelet

A programban pécsi, szigetvári és siófoki felnőtt tanulók 
vettek részt, akik sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tettek, 
így a nyár végén huszonegyen vehették át a kompetenciáju-
kat igazoló tanúsítást. A képzési program a jövőben is foly-
tatódik, a távlati célok között szerepel a képzés és tanúsítás 
akkreditáltatása.

Bővebb információk a projektről: www.ecvc.eu.
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A baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmű-
ködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntésho-
zatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának 
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati 
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.

�) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. Közösségi Technológia Központ működtetése.

3) Képzések megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. szervezeti, me-
nedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók, 
EU-s témakörök stb.).

4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és ren-
delkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott 
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
 a. a megye civil szervezeti regisztere,
 b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
 c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
 d. megyei szakértői, előadói lista.

5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése, 
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemu-
tatása a civil szolgáltató központ honlapján.

6) Rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél 
kiadása keretében.

7) Az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő infor-
mációk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja. 
A honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe 
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.

8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl. 
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzse-
rek, falugondnokok, európai információs pontok.

9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló 
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szol-
gáltató központtal.

A Nevelők Háza Egyesület 
szolgáltatásai

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543

E-mail: nevhaz@t-online.hu, civilhaz@civilhaz-pecs.hu 
Web: www.civilhaz-pecs.hu 



22. Pécsi Nemzetközi
Kamarakórus Verseny

Pécs, 2011. június 10-13.

22nd International 
Chamber Choir Competition of Pécs
Pécs, 10-13th June 2011


