SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2008

A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület szakmai tevékenységét az
NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatási Kollégium működési támogatásával,
az alábbiak szerint:
1. Irodai tevékenységek
Egyesületünk alapműködéshez székhelyünkön használunk egy irodát, mely egész évben
látja el feladatait, az ügyvezető-alelnök programvezetésével. Itt rendelkezésre állnak az
alapvető kommunikációs eszközök (telefon, fax, internet) és adminisztratív, pályázatírói
segítséget is igénybe vehetünk, melyet az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület biztosít.
Az iroda koordinálja és segíti a tagszervezetek közötti információáramlást, végzi a
tevékenységekkel kapcsolatos adminisztrációs munkát, folyamatos pályázatfigyelést,
információgyűjtést végez, szakmai anyagokat gyűjt, részt vesz a közösségfejlesztéssel
kapcsolatos szakmai rendezvényeken. Szervezi, koordinálja az egyesület szakmai
munkáját, melyet levelezőlistán keresztül is bonyolítunk (szkrf@lista.nonprofit.hu).
Próbaüzemben működik az egyesület honlapja (www.polgarz.hu), melyre folyamatosan
kerülnek anyagok feltöltésre.
2. Szakmai tevékenységek
•

Szeptember 1-én Közösségek állapota 2008. címmel szakmai napot tartottunk, ahol a
tagszervezetek elemezték a közösségek aktuális jellemzőit. Az elhangzottakról írásos
anyag készült.

•

Részvétel a Civilek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért munkacsoport
(CNNy) munkájában, rendezvényein. 2007. februárjától a SZÖVETSÉG képviselője
töltötte be a munkacsoport soros elnöki tisztét 2007. novemberéig, de azóta is aktív
résztvevői vagyunk a CNNy-nek.

•

2006. elejétől részt veszünk az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum
(OTCEF) munkájában, 2008 elejétől a SZÖVETSÉG ügyvezető-alelnöke az OTCEF
delegáltjaként meghívottként részt vesz az ETE Magyar-Román Monitoring
Bizottságában.

•

2006-ban kezdeményeztük egy munkacsoport alakítását, mely a következő EU
támogatási ciklus társadalomfejlesztési, közösségfejlesztési források elosztását Global

Grant technikával kívánja lebonyolítani, mely csoport munkájában 2008-ban is aktívan
részt vett az Egyesület.
•

Részvétel a V. Szakmaközi Nyári Egyetem előkészítésében, szervezésében és
megvalósításában 2008. júliusában, Kunbábonyban, amely közösségfejlesztő
szervezeteknek, személyeknek nyújtott lehetőséget tudásuk fejlesztésre, jó tapasztaltok
átadására.

•

Részvétel az Állampolgári Részvétel Hete szervezésében, megvalósításában 2008.
szeptemberében. Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és
hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel
problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil
társadalomban. Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki
által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a
részvételi demokrácia fontosságára. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és
civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések adták a 2008. évi Állampolgári
részvétel hetének programját. Sor került továbbá egy közbizalmat felmérő országos
kutatásra is.

•

Részt vettünk tíz civil szervezettel együtt egy munkacsoportban a Társadalmi
Megújulás Operatív Program véleményezésében, javaslatok kidolgozásában, és a civil
szférában történt elterjesztésében.

•

Folyamatosan részt veszünk a TÁMOP-pal kapcsolatos kormányzati (NFÜ, SZMM,
FIT, IH) szakmai egyeztetéseken.

•

2007-től tagjai vagyunk a Magyar Szegénységellenes Hálózatnak és a Szociális
Szakmai Szövetségnek (3SZ), mely utóbbi elnökségi munkájában aktívan részt
veszünk.
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