ÖSSZEFOGLALÓ A KASSAI INTER-REGIONÁLIS TALÁLKOZÓRÓL
2018. október 2-3., Kassa, Szlovákia
A találkozón 40 civil szervezet 57 képviselője vett részt Lengyelországból, Magyarországról,
Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából. A találkozót a Kárpátok térségének civil platformja nevű
projekt négy partnerszervezete szervezte: a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, az ETP Szlovákia, a
Kárpátok Alapítvány Ukrajna, és a Kárpátok Kapuja Alapítvány (Lengyelország). A találkozón részt
vett civil szervezetek listáját megtekintheti honlapunkon:
http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/List%20of%20NGOs_Kosice_
2018.pdf
Október 2.
Slavka Macakova az ETP Szlovákiától köszöntötte a résztvevőket a négy partnerszervezet nevében:
a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, az ETP Szlovákia, a Kárpátok Alapítvány Ukrajna, és a Kárpátok
Kapuja Alapítvány (Lengyelország).
Henk Cor van der Kwast, a Szlovákiai Holland nagykövet nyitóbeszédet mondott, amelyben kiemelte
a találkozó jelentőséget. A civil társadalom minden stabil demokrácia alapvető támasza, és ez az
Inter-regionális találkozó nagy lépés a civil szervezetek közötti jövőbeli együttműködés felé.
Ratislav Trnka, a Kassa Megyei Önkormányzat elnöke üdvözölte a Kárpátok AlapítványMagyarország kezdeményezését, amelynek célja egy erős Kárpát medencei civil platform
létrehozása. Beszélt a régiót érintő fejlesztésekről és újításokról a marginalizált csoportokat érintő
területek tekintetében. Leszögezte, hogy a Kárpátok térségének civil platformja a társadalmi
innovációért nevű program kiváló alapot biztosít a civil társadalom fejlődéséhez.
A vitaindító beszédet Péter Huncik író, pszichiáter mondta: Együttműködéssel a bizalomépítésért a
Kárpát-medencében címmel. Huncik úr összefoglalta a Kárpátok térségében működő civil
társadalom állapotát, tekintettel a civil társadalom súlyára, szerepére, a társadalom formálását célzó
feladataira és a társadalmi jólétre gyakorolt befolyására. Gondolatai jó a kiindulópontot adtak a
résztvevőknek a téma megvitatásához és a további kérdések megfontolásához.
A projekt bemutatása – A Kárpátok térségének civil platformja - A társadalmi innovációt és
inklúziót támogató civil szervezetek határon átívelő együttműködési platformja – Köles Sándor, a
Kárpátok Alapítvány-Magyarország elnöke (Köles Sándor egészségügyi okok miatt nem tudott részt
venni a találkozón, így előadását Rakusz Márta, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország projekt
koordinátora prezentálta.) Az előadás összefoglalta a projekt hátterét a program folyamatát. A teljes
prezentáció megtekintéséhez látogasson el holnapunkra:
http://www.karpatokalapitvany.hu/en/iras/inter-regional-workshop-kosice-2-3-october-2018

Panel beszélgetések – Ország-specifikus témák inter-regionális kontextusban. A panel résztvevői:
Ruslan Zhylenko (Ukrajna), Maria Gajewska (Lengyelország), Ozsváth Cseke Gergő
(Magyarország), Miroslav Pollak (Szlovákia)
A panel résztvevői összefoglalták az egyes országokban lezajlott workshopok eredményeit a
következő kérdésekre összpontosítva: mik a civil szervezetek legnagyobb kihívásai/problémái az
egyes országokban és a régióban? Mik a főbb meglátások, eredmények, javaslatok, amik
elhangzottak a helyi workshopokon? Milyen potenciált látnak a civil szervezetek közötti regionális
és inter-regionális együttműködésében? Milyen lehetőségeket és akadályokat látnak?
Ruslan Zhylenko (Ukrajna): A 10 legerősebb civil szervezetet vontuk be, különböző tevékenységi
területekről: közösségfejlesztés, nőket érintő kérdések, családon belüli erőszak áldozatai,
szegénység, hajléktalanok. A három fő motiváció a projektben történő részvételre: új partnerségek,
új tapasztalatok, új finanszírozási lehetőségek.
Belső kihívások: speciális jogszabályi környezet, a médiában rejlő lehetőségek, támogatói politika.
A politika a saját érdekében használja fel a civil szervezeteket. Óriási szakadék a vidéki és városi civil
szervezetek között minden szempontból (szervezetfejlesztés, kapacitás, finanszírozási lehetőségek,
professzionalizmus, és készségek).
Belső kihívások: gyenge kapacitások és szervezetfejlesztés. Nincs forrásszerző képesség. Hiányzó
professzionális együttműködési készségek a hatóságok felé. Partnerség hiánya. Elégtelen média
jelenlét a médiában. Önkéntesek gyenge bevonódása. Gyenge önkéntes menedzsment. Nemi
egyenlőtlenségek a civil szervezetekben. Nehézség a helyi aktivitás megteremtésében. Kevés
lehetőség fizetett szolgáltatások nyújtására a jogszabályi környezet miatt.
A résztvevő szervezetek felajánlásokat tettek egymás segítése érdekében, és a beazonosított
kihívásokra válaszul.
Döntöttünk néhány egyszerű első lépésről: meghívjuk egymást a
programjainkra, kisebb szervezeteket is bevonunk, megosztjuk a tapasztalatainkat egymással.
Az ukrán workshop résztvevőiben felmerült a kérdés: hogyan lesz fenntartható a Civil Platform
működése a támogatási időszak után? Nem lenne jó merev keretrendszerbe foglalni, ahol a
szerződések nehezítik a folyamatot. A platform jövőbeli működését a többi országbeli partnerekkel
közösen kell megvitatni és kialakítani.
Maria Gajewska (Lengyelország): Lengyelországban 11 szervezet vett részt a workshopon. A
kihívások hasonlóak az Ukrajnai workshopon beazonosítottakhoz. Négy témában vitattuk meg a
kihívásokat: gazdasági, emberi, mentális és politikai kihívások. A Kárpátok térségében a civil
szervezetek nem ismerik fel az együttműködés különböző szintjeit, holott gazdaságilag, kulturálisan
a szociálisan hasonló a helyzet. A workshopon megfogalmazódott, hogy nem osztjuk meg a tudást,
nincs együttműködés, mert nem tudjuk, hogyan kell. Inkább verseny van a szervezetek között, nem
együttműködés. Ezen kívül kihívás még a kiégés, a gyenge szervezetirányítás. Gazdasági kihívásokkal
is küszködnek a civil szervezetek, és nincs civil mozgalom. Nem csak a hiányzó forrás és
forrásteremtés fontos, hanem a tudás, az oktatás és a menedzsment. Be kell vonni a gazdasági
szektorból is szereplőket a civil szervezetek fejlesztéséhez. Kihívás még, hogy nincs
információáramlás az alsó szinteken, és a média nem érdeklődik a civil szervezetek tevékenysége
iránt. El kell kezdenünk kommunikálni egymással.
Mentális kihívások: nincs aktivitás, az emberek fásultak. A vezetés kommunikációjának
radikalizálódása is probléma – a helyi vezetők szerint a civil szektor nem működik rendesen.

El kell kezdenünk kommunikálni egymással és érdekesség kell tennünk a média számára a
tevékenységünket. Az együttműködést azonnal el kell kezdenünk. Foglalkoznunk kell az oktatással,
a tudásátadással és a tapasztalatcserével.
A HUB nagyszerű lehetőség az együttműködésre, a problémák megbeszélésére, a tapasztalatok
megosztására, a kihívások közös leküzdésére. A Platform segít abban, hogy optimistábbak legyünk
a civil szervezetek jövőjét illetően.
Gergő Ozsváth Cseke (Hungary, Dialóg Egyesület): Magyarországon a Kárpátok térségéből 12 civil
szervet részvételével zajlottak a workshopok, ahol közösen azonosítottuk be a legfőbb kihívásokat,
amik a következők:
− finanszírozás hiánya, adományozás, társadalmi felelősségvállalás hiánya,
adókedvezmények hiánya, a civil szervezetek a pályázatokon túl kevés tudással
rendelkeznek a bevételtermelés, az innovatív, változatos finanszírozás források
tekintetében,
− civil stigma – a kormány és a kormány által befolyásolt és irányított média által generált
negatív kommunikáció a civil szervezetekről;
− a civil szervezetek nem hatékony kommunikációja, az átláthatóság hiánya;
− a projektek fenntarthatósága, a civil szervezetek projektalapú működése;
− a társadalom, kultúránk mentális állapota – passzív és alulmotivált emberek, a média
kedvezőtlen színben tűnteti fel a szegényeket és a hátrányos helyzetű embereket,
helyzetük rosszabbodása;
− a civil társadalom láthatóságát növelni kellene a médiában
Szeretnénk jól működő együttműködést a Platformban résztvevő szerveztek között:
információmegosztás, új ötletek generálása, és nagyon fontos a tudás létrehozása és megosztása.
Ezen kívül a résztvevő civil szervezetek között új partnerségek és együttműködések kialakulását
várjuk inter-regionális szinten is.
Miroslav Pollak (Szlovákia):
Szlovákiában olyan 14 non-profit szervezet képviselői egyeztek meg a civil együttműködési
platform létrehozásáról, akik már régóta aktívan dolgoznak szegény Roma közösségekben. A
workshopot az ETP Szlovákia szervezte. A workshop résztvevői beszámoltak a munkájuk
legfontosabb területeiről/témáiról, innovatív gyakorlataikról, valamint nonprofit tevékenységük
eredményeiről. A résztvevő szervezetek a több szervezet közötti közös együttműködés alapjául
felajánlották saját tématerületüket a többi szervezet részére. A szociálisan és gazdaságilag
legelmaradottabb közösségek listája segít tájékozódni a workshop résztvevői számára, hogy hová
kellene leginkább összpontosítani egyesített erőiket és átfogó szolgáltatásokat nyújtani gyerekek
és felnőttek részére az oktatás, a finanszírozási bevonás, a lakhatás, az egészségügy és a szociális
munka területén.
A szlovákiai workshopon beazonosított legfőbb kihívások: a különböző jogi formájú civil
szervezetet érintő jogi szabályozás sajátosságai; nincs sok aktív civil szervezet; apátia; nincs valódi
szabadság; gyűlöletbeszéd a civil szervezetekkel szemben.
A cél, hogy aktívabbak (Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!) és professzionálisabbak legyünk.
Az egyik legnagyobb feladat az oktatás és a civil szektor függetlenségének megmentése. A Civil
Platform jó lehetőség új ötletek keresésére, a tapasztalatok megosztására és egy erős új civil
társadalom építésére.
A civil platform megalapítóinak meggyőződése, hogy az újonnan létrehozott platform perspektívát
és fenntartható utat jelent, és az erők egyesítésével segíti a szociális felzárkóztatást a

leghátrányosabb csoportok körében, ami nem csak a hátrányos helyzetű csoportok számára lesz
előnyös, hanem a társadalom egésze számára is.
A workshopok összefoglalói után a panelbeszélgetés résztvevői megvitatták a hasonlóságokat a
kihívások terén. Összességében a hasonlóságok jó alapot adnak az együttműködésre. A Kárpátok
térségnek civil platformja egy olyan lehetőség, ahol a civil szervezetek megoszthatják egymással
tapasztalataikat, tanulhatnak egymástól, kipróbálhatnak új ötleteket és tanulhatnak a kudarcokból
és a sikerekből.
Csapatépítő tevékenységek – a találkozó első napjának estéjén a résztvevők különböző csapatépítő
tevékenységekben vehettek részt, ahol elindult egymás megismerése, és a régió különböző
országaiból érkezettek kapcsolódása egymáshoz.
Október 3.
A Civil platform és a HUB stratégiája, a Megvalósíthatósági tanulmány tervezete – Köles Sándor
távollétében a Ruslan Zhylenko, a Kárpátok Alapítvány Ukrajna igazgatója mutatta be.
A prezentáció megtekintéséhez látogasson el honlapunkra:
http://www.karpatokalapitvany.hu/en/iras/inter-regional-workshop-kosice-2-3-october-2018
Csoportszekciók – az inter-regionális együttműködési lehetőségek feltérképezése, a Civil
platform és a virtuális HUB működésének közös megtervezése
Három csoportban három téma mentén zajlottak a csoportbeszélgetések három szakértő
vezetésével.
1. csoport Közösségfejlesztés
2. csoport Szervezetfejlesztés (más civil szervezetek fejlesztése)
3. csoport Marginalizált csoportok
A résztvevők érdeklődésüknek megfelelően regisztrálhattak egy-egy csoportba. A csoportszekciók
után a facilitátorok összefoglalták az elhangzottakat a többi résztvevőnek.
1. csoport – Közösségfejlesztés – facilitátor: Maria Gajewska, szakértő, Kárpátok Kapuja
Alapítvány, Lengyelország.
Elsőként összeszedtük a közösségeink meglévő értékeit:
- Vannak közösségeink, tudjuk, hogyan működnek, és azt is, hogy néha megtorpannak
- Méltóság, a mindennapok biztonsága
- Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
- Szolidaritás
- Tisztesség, igazságosság
- Gazdag sokszínűség, mások vagyunk de nagyon színes a paletta
- Gyökerek – akik vagyunk, ahonnan jövünk, a hátterünk
A kérdés: hogyan tudunk együtt tenni valamit, mit tudunk a jövőben tenni közösen?
- Megváltoztatjuk a hozzáállást: Én helyett MI
- Szakértelem és hasonlóságok – amit meg tudunk osztani
- Kapcsolódások – ebben tehetünk többet

- Bevonódás és megosztás
- Tanuló szervezetek – jó tudni, hogy hibázhatunk, de napról napra jobbak igyekszünk lenni
- Kulturális párbeszédek – bárki bármit behozhat a beszélgetésbe
- Közös megközelítés
Milyen legyen a HUB:
- Élő legyen
- Legyen a tudás/tapasztalatmegosztás platformja
- Legyen helye a kísérletezésnek
- Legyen átlátható
- Legyenek új kapcsolódások
- Legyen az együttműködés színtere
- Legyen helye akár a kudarcnak is
2. csoport Szervezetfejlesztés – facilitátor: Natalia Beley, Kárpátok Alapítvány Ukrajna.
Ebben a csoportszekcióban a résztvevők megfogalmazták, hogy a HUB és a Platform céljait és
tevékenységeit tisztábban szeretnék látni, ennek érdekében tettek néhány megállapítást és
ajánlást:
− A projektet alaposabban át kellene tekinteni, és a résztvevőknek meg kellene ismerni a
HUB felépítését
− Egyszerűbb nyelvezettel kellene kommunikálni a projektről, a HUB-ról
− Meg kell érteni, hogy milyen értéket képvisel a HUB az egyes országokban és az egyes civil
szervezetek számára
− A HUB egyedisége
− Közös alap a civil szerveztek számára
− Több találkozóra lenne szükség és több párbeszédre a résztvevő szervezetek között
− Szűkíteni kellene a probléma/feladatlistát
− Több párbeszéd kellene, kevesebb előadás
− Teret kell adni a kisebb belső problémáknak
− Tudásmegosztás
− Egyszerűbb elvek megfogalmazása a HUB-ot érintően
− Források és finanszírozás
− Folyamatos interakció a résztvevő civil szervezetek között
3. csoport Marginalizált közösségek – facilitátor: Miroslav Pollak, szakértő, ETP Slovakia.
A csoport megvitatta a platform belső együttműködésének módját, és a csoport azt javasolta, hogy
az alábbi struktúrában (táblázat) szerepeljen minden, a platformban résztevő civil szervezet annak
érdekében, hogy mélyebben megismerjék egymást, és hogy együttműködések jöhessenek létre:
Szervezet

Misszió

Szolgáltatások

Szükségletek

NGO
CSO
Ötletek és javaslatok a szolgáltatásokra/a projekthez:
− nyelvtanfolyam minden civil szervezete számára a Kárpátok térségében

−

−
−
−
−
−
−
−

1-2 napos workshopok, amely során egy-egy partner civil szervezetet látogatnak meg a
résztvevők, hogy megismerhessék egymást (személyes kapcsolatokra is szükség van,
nem csak platform szintűekre)
az informális tudásátadás alapvető fontosságú
a Platform inspiráció kell, hogy legyen, ami pozitív változást hoz a civil szervezetekre
nézve
a jó gyakorlatok megjelentetése nyomtatott formában
az eredmények bemutatása
évente legalább egyszer találkozó
tanulmányutak
a Platform fontos feladata az információcsere.

Összefoglaló, következtetések, következő lépések
A találkozón elhangzottak nagyon értékes információk a jövőbeli munkához, és az inter-regionális
találkozó egy nagy lépés volt az együttműködés felé. Minden megállapítást, javaslatot, ötletet
beépítünk a Megvalósíthatósági tanulmányba annak érdekében, hogy egy olyan stratégiát
alakítsunk ki, amely nagyon hatékony a Platform jövőbeli működéséhez. Röviden összefoglalásra
került, hogy mik a következő lépések a projektben:
- a Stratégia és a Megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése
- Workshopok lebonyolítása minden országban további civil szervezetek bevonása
érdekében
- Szervezetfejlesztés (mentorálás és mini projektek megvalósítása révén)
- Kapacitásfejlesztő tréningek
- Záró konferencia és határon átívelő együttműködési hálózat létrehozása
- Virtuális civil platform létrehozása
Rakusz Márta mindenkinek megköszönte a részvételt a szervezők és a partner szervezetek nevében,
és egyben meghívta a jelenlévőket a Kárpátok térségének civil platformja keretében 2019
júniusában tartandó inter-regionális találkozóra, amelyre Magyarországon kerül sor.
A rendezvény teljes ideje alatt grafikus jegyzetelés zajlott, ami nagyon népszerű volt a résztvevők
között. A grafikus jegyzet nagyon hasznos eszköz a találkozó eredményeinek kommunikálásához. A
grafikus jegyzetek megtekintéséhez látogasson el honlapunkra:
http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/karpatok_2018.pdf
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