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„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

KÖZÖSSÉGI CÉLÚ MADÁRBARÁT KERTEKET HOZOTT LÉTRE A ZÖLDÖVEZET DÍJAT
ELNYERT SZERVEZET

Az Ökotárs Alapítvány MOL-csoport támogatásával 2008 március 18-án immár harmadszor hirdette ki a Zöldövezet program nyertes pályázóit. A 2007ben meghirdetett pályázaton összesen 39 szervezet nyert el támogatást, ezzel
idén is nőtt a nyertesek száma az elmúlt évekhez képest. Azonban nem csak a
díjazott szervezetek száma, de a támogatási összeg is egyharmadával nőtt
2008-ra, a MOL elkötelezettségének köszönhetően.
Az első pályázat kiírása (2005) óta eltelt idő alatt a közösségi zöldterületek létesítésén, fejlesztésén és rehabilitációján túl a helyi közösségek összefogásának és környezettudatosságának erősítése is a program kiemelt céljává vált. A régió országaiban Magyarországon,
Romániában és Szlovákiában egyszerre meghirdetett és megnyitott pályázat Magyarországon az idei évben szerkezetében is átalakult. Az eddigiektől eltérően nem egy, hanem két
fordulóban választották ki a támogatásra érdemes pályázatokat. Az első fordulóban a pályázónak az érintett helyi közösséggel (szomszédok, helyi civil szervezetek, iskolák, önkormányzat kertésze, stb.) tervet kellett készítenie a
kiszemelt terület létrehozására, fejlesztésére, rehabilitációjára. Ehhez ötletpályázatot kellett beadni, amelynek tartalmaznia kellett a szervezet
ismertetését, a kiválasztott terület rövid bemutatását, a tervezési folyamat vázlatát és a közösség
tervezési folyamatba történő bevonására vonatkozó elképzeléseit. Az ötletpályázat nyertesei az
előkészítő folyamat eredményeként született
részletes tervek alapján készítették el a pályázatukat az előre megadott útmutató segítségével.
Bár a kétfordulós rendszerrel a kiválasztás hoszszabb lett, a pályázóknak több idejük volt ötleteik
kidolgozására, mindemellett a hosszabb közös
munka által még mélyebb és hosszabb ismeretségek alakulhattak ki a szűk régión belül, ezzel is erősítve a kistérségi együttműködéseket.
A pályázati kiírás alapján hamarosan 39, minimum 1500m2-nek megfelelő, településen
belüli zöldterületen épülhet-szépülhet közpark, pihenőpark, játszótér, iskolapark; természetesen környezetbarát módszerekkel, a közösségi használat céljából.
A nyertes pályázók kiválasztása mellett a Zöldövezet díj is kihirdetésre került. Ezt az
Ökotárs javaslata alapján a MOL évente ítéli oda annak a közösségnek, amely a leghatékonyabban, a legsikeresebb közösségi esemény keretében a legszebb és leginkább környezetbarát zöldfelületet hozza létre. A díjon felül a nyertes pénzjutalomban is részesül, azaz a MOL megduplázza a pályázaton korábban már elnyert öszszeget. 2008-ban a szeghalmi Vadvirág Természetvédelmi és Kulturális Egyesület kapta meg
Keszei István, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
hallgatója által tervezett díjat. Az egyesület által
megálmodott madárbarát kertek létrehozása
megmozgatta a város apraja-nagyját; az iskolás

csoportoktól a tűzoltókon át a helyi cégekig mindenki lelkesen vette ki részét a munkából,
összesen közel négyszázan vettek részt a programban. Az egyesület által létesített madáretetőknek és fáknak mind saját gazdája van, akik szemmel követik a költségeket és a növények fejlődését.

HASZNÁLT MONITOROK CIVIL SZERVEZETEKNEK
A Magyar Lapterjesztő Zrt. Felajánlásának köszönhetően az Ökotárs Alapítvány 2008. márciusában 48 db 15’ és 11 db 17’ colos számítógép-monitort osztott szét civil szervezetek között. A pályázók egy egyszerű űrlap kitöltésével, a
nagy érdeklődésre való tekintettel időrendi sorrendben igényelhettek az eszközökből. Összesen 22 szervezet jutott így egyenként 1-5 monitorhoz.

CIVILEK A HATÉKONYABB KÖZIGAZGATÁSÉRT
A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal
együttműködve
az
Ökotárs
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és
partnerszervezetei 2008. március-április folyamán
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tartottak
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A
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Budapesten került sor.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi
Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztályának
megbízásából az Ökotárs Alapítvány és partnerszervezetei
2008. március-április folyamán hét régióközpontban –
Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Veszprémben,
Győrben és Budapesten – egyenként félnapos, ingyenes
képzéssorozatot szerveztek önkormányzati civil referensek részére
„Helyi érdek – Helyi érték” címmel.
Az események célja a civil-önkormányzati kapcsolatok erősítése, az önkormányzati civil
referensek és felelősök munkájának segítése és hatékonyabbá tétele volt. A képzéseken civil
szakértők mutatták be a civil-önkormányzati partnerség különböző módszereit és technikáit, a létező „jó gyakorlatokat” és sikeres példákat.
Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója elmondta: „Civil szervezetek nélkül nincs
hatékony közigazgatás, ezért szoros együttműködésre van szükség. Az általunk szervezett
képzéseken lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők együtt gondolkozzanak és vitatkozzanak
a helyi önkormányzatok és civil szervezetek partneri együttműködéséről és technikáiról.
Mindezek eredményeként a civil referensek az eddigieknél jobb áttekintést kaphatnak saját
lehetőségeikről és feladataikról.”

A közigazgatás-civil együttműködés elvi alapjai már korábban is megjelentek a szervezet
által készített Civil Jövőkép: Átfogó nonprofit jogi reform koncepcióban. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés jogi akadályait nagyobb részletességgel
mutatta be Bíró Endre A KCR-dimenzió – A közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi
akadályai című tanulmánya. A gyakorlati példák bemutatásában pedig a „Valódi Civil
Partnerségért” díj létrehozása nyújt segítséget.

ÁTADTA DÍJAIT AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY
Harmadik alkalommal adta át az Ökotárs Alapítvány által koordinált CivilTárs Programiroda a közigazgatási szervek elismerése érdekében életre hívott
„Valódi Civil Partnerségért” díjat, amelyet idén is egy helyi önkormányzat,
Nádasd Község vehetett át.
A Közösségfejlesztők Egyesülete által jelölt Nádasd Község Önkormányzata nyerte el 2008ban a Civil-Társ Trust Programiroda Valódi Civil Partnerségért díját. A 2006 óta átadásra
kerülő szimbolikus díjra civil szervezetek olyan helyi – önkormányzati vagy területi – közigazgatási intézményeket jelölhetnek, amelyek példás együttműködése a civil szervezetekkel követendő lehet más közigazgatási intézmények számára is. A jelölési feltételek módosításával 2007-től a civilek központi közigazgatási szerveket is jelölhetnek a díjra.
Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója elmondta: „Idei díjazottunk valóban azt a
fajta együttműködést valósította meg,
amelynek elismerésére ezt létrehoztuk. Egy szakmai szervezet segítségével a településfejlesztési koncepció
megalkotásának teljes folyamatába
bevonta a helyben élőket, innovatív,
hazánkban nem sokszor alkalmazott
módszerekkel. Ez megerősített bennünket, hogy jó úton járunk, amikor
civil szervezetek jelölése alapján ítéljük oda ezt a szimbolikus értékű díjat.
Így tényleg olyan, egyenrangú partnerségen alapuló együttműködéseket
mutathatunk be, amelyeket nem torzítanak el a felek önös érdekei, és
nemcsak egy papíron kipipálandó
feladatot jelentenek.

Novák Péter átadja a díjat Karvalics Ferenc polgármesternek

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a civil szervezetek 2008-ban sem
jelöltek egyetlen központi közigazgatási szervet
sem a díjra. Ennek magyarázata az lehet, hogy a
civilek és a központi közigazgatás kapcsolata az
esetek többségében rendkívül körülményes, így
ezek az intézmények nem tudnak olyan „jó példákat” felmutatni, amelyek más közigazgatási
szervek számára is követendőek lehetnének.”

Az Ökotárs Alapítvány szintén átadta „Az Év Adományozottja” díjat, amelyet 2007. évi
munkájáért a Kerekerdő Alapítvány vehetett át.
A díjjal az Ökotárs a civil szervezetek által véghezvitt programok sikerei mellett az átlátható, nyílt adomány-felhasználást is elismeri. Az Ökotárs igazgatója elmondta: a szombathelyi alapítvány újszerű kezdeményezései révén a térség jelentős szervezetévé vált az elmúlt
10 évben. A díj elnyerésében komoly szerepet játszott a Kerekerdő azon innovatív projektjének elindítása és eredményes lefolytatása, mely elősegíti a környezetvédelem szempontjainak érvényesítését és a különböző csoportok (önkormányzatok, gazdálkodók) bevonását
az erdészeti tervezés folyamatába.

MEGNYÍLT A NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP
Új, a magyarországi civil szervezeteket segítő/támogató támogatási alap ünnepélye megnyitására került áprilisi 10.-én Budapesten. A Norvég Civil Támogatási Alap többek között a környezetvédelem, a szociális kohézió, az egészségügy és a gyermekvédelem témakörében kidolgozott projektekhez nyújt támogatást. A 2011-ig működő alap lebonyolításáért az Ökotárs Alapítvány valamint az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország alkotta civil konzorcium felelős.
A civil szervezetek meghatározó szerepet
játszanak abban, hogy a társadalom minél
nagyobb része vegyen részt a demokratizálódási folyamatokban, mondta nyitóbeszédében Elisabeth Walaas, a Norvég Külügyminisztérium államtitkára.
Walaas hangsúlyozta, hogy a civil társadalomnak forrásokat kell biztosítani ahhoz,
hogy hozzájárulhasson a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Továbbá
kifejezte abbéli reményét, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap új együttműködési lehetőségeket fog teremteni magyar és norvég civil szervezetek számára.
A Norvég Civil Támogatási Alap összege megközelítőleg 6 millió euró, amely az EGT Finanszírozási Mechanizmusok forrásaiból nyújt támogatást - ennek legnagyobb befizetője Norvégia. Magyarország az alap forrásaihoz 10%-kal járul hozzá.
A Támogatási Alap négy kiemelt terület támogatásával járul hozzá a civil társadalom erősödéséhez: környezetvédelem és fenntartható fejlődés, civil szervezetek kapacitásfejlesztése, szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem, továbbá kulturális örökség védelme.
Az alap iránt már a megnyitón igen nagy érdeklődés volt tapasztalható: több mint 200 fő
vett részt az április 10-i konferencián,
ahol 8 norvég civil szervezet is képviseltette magát. A Támogatási Alap egyik célja, hogy elősegítse különböző együttműködési projektek létrejöttét. A konferencia lehetőséget teremtett arra, hogy magyar és norvég civil szervezetek találkozzanak, és jövőbeni együttműködési lehetőségekről egyeztessenek.

A Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítója az Ökotárs Alapítvány, mely a három másik
szervezettel együttműködve hirdeti meg a pályázatot, 2 körben. Az első pályázati forduló
beadási határideje 2008. június 9. Ebben a pályázati körben kisprojektek és nagyprojektek
(max. 80 000 EUR) egyaránt benyújthatók. A második pályázati forduló meghirdetésére
előreláthatólag 2009. első negyedévében kerül sor, melynek keretén belül max. 25 000
EUR-ig terjedő projektekkel lehet pályázni.
A pályázók Magyarország április folyamán valamennyi megyeszékhelyen megszervezett
szemináriumokon és a www.,norvegcivilalap.hu honlapon kaphatnak bővebb felvilágosítást.

