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Civil Centrum KCivil Centrum Köözhasznzhasznúú AlapAlapíítvtváányny

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány az NCA Civil Szolgáltató, 
Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 
időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az 

Adonyi kistérségben. 

A stratégia közvetlenül épül az előző időszak fejlesztő tevékenységeire és 
eredményeire.
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A tA téérsrséégek tgek táársadalmi jrsadalmi jöövvőőkkéépe:pe:

ADONY: Az Adonyi kistérség civil szervezetei a különböző közösségi igények 
mentén fejtik ki tevékenységüket, annak érdekében, hogy a társadalom alapját a 
biztonságos élet, egymás tisztelete és elfogadása, valamint az összefogás jellemezze. 
Szervezeti céljaikat együttműködéseken alapulva, összefogással valósítják meg, 
mely lehetőség szerint, figyelembe veszi az eltérő érdeklődési területeket és a 
különböző közösségi igényeket. 

ENYING: Egy olyan világban szeretnénk élni, ahol az emberek biztonságban érzik 
magukat, és igényük van, hogy együttműködő, az alapvető értékek mentén 
szerveződő közösség tagjai legyenek.
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A tA téérsrséégek kgek küüldetldetéése:se:

ADONY: Az adonyi kistérség civil szervezetei, egymással és más szektorokkal 
együttműködve, az Adonyi kistérség területén minden korosztály számára, olyan 
tevékenységeket végeznek, közösségi programokat szerveznek, amelyek biztosítják 
az itt élőknek, az érdeklődési körüknek megfelelő szabadidő tartalmas eltöltését és 
segítik a szűkebb és tágabb környezetük komfortérzetének növelését, rászoruló
csoportok segítését. Szakmai munkájukat összehangolva végzik úgy, hogy az 
illeszkedjen a kistérség fejlesztési irányaihoz.

ENYING: Az Enyingi Kistérségi Civil Kör azért tevékenykedik, hogy a változást 
igénylő emberek, családok és más társadalmi szereplők minőségi szolgáltatásokban, 
fejlesztésekben és programokban részesüljenek azért, hogy egy együttműködő, 
biztonságot jelentő aktív közösséget alkossanak.



KKöözzöös az Utunk 2009 s az Utunk 2009 –– NCANCA--CIVCIV--0808--FF--00570057

Civil Centrum KCivil Centrum Köözhasznzhasznúú AlapAlapíítvtváányny

Az adonyi tAz adonyi téérsrséég alapg alapéértrtéékei:kei:

EgyEgyüüttmttműűkkööddééss
Az egyAz együüttmttműűkkööddéés azt jelenti szs azt jelenti száámunkra, hogy kmunkra, hogy köözzöös cs céélok mentlok mentéén, kn, köözzöös s 
tevtevéékenyskenysééget folytatunk, get folytatunk, úúgy hogy elfogadjuk gy hogy elfogadjuk éés segs segíítjtjüük az egyes civil szervezetek k az egyes civil szervezetek 
sajsajáát ct cééljainak elljainak eléérréésséét is.t is.

HitelessHitelesséégg
TevTevéékenyskenyséégeink sorgeink soráán hitelesek vagyunk, mert mn hitelesek vagyunk, mert máások szsok száámmáára is ra is áátltlááthatthatóóan, an, 
ellenellenőőrizhetrizhetőően valen valóóssíítjuk meg programjainkat, dtjuk meg programjainkat, dööntntééseink seink éés tetteink s tetteink 
kköövetkezetesek vetkezetesek éés kiszs kiszáámmííthatthatóóak.ak.

AktivitAktivitááss
Az aktivitAz aktivitáás azt jelenti szs azt jelenti száámunkra, hogy cmunkra, hogy cééljainkhoz kapcsolljainkhoz kapcsolóóddóó innovatinnovatíív v 
megoldmegoldáásokat keressokat keresüünk nk éés vals valóóssíítunk meg, a ttunk meg, a táársadalmi vrsadalmi vááltozltozáásokra reagsokra reagáálva, mely lva, mely 
fenntarthatfenntarthatóóssáágunkat biztosgunkat biztosíítja.tja.
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Az enyingi tAz enyingi téérsrséég alapg alapéértrtéékei:kei:

FelelFelelőősssséég:g: Tudatos cselekvTudatos cselekvéés, amelyben szem els, amelyben szem előőtt tartom tt tartom éés vs váállalom a llalom a 
kköövetkezmvetkezméényeket, melyek nyeket, melyek szszáámonkmonkéérhetrhetőőekek..

Bizalom:Bizalom: A fA féélelem nlelem néélklküüli li öönmagunkba nmagunkba éés egyms egymáásba vetett hit.sba vetett hit.

Tolerancia:Tolerancia: A mA máásik ember tulajdonssik ember tulajdonsáágainak, kgainak, kéépesspesséégeinek, lehetgeinek, lehetőősséégeinek geinek éés s 
korlkorláátainak mintainak minőőssííttéés ns néélklküüli elfogadli elfogadáása.sa.

A mA múúlt lt éértrtéékeinek befektetkeinek befektetéése a jse a jöövvőőbe:be: ttáárgyi rgyi éés szellemi s szellemi öörrööksksééggüünk befektetnk befektetéése, se, 
hagyomhagyomáányok nyok áápolpoláása sa éés a civil kapcsolatok s a civil kapcsolatok áápolpoláása, az egysa, az egyéének a csalnek a csaláádok dok éés a s a 
szervezetek jszervezetek jóó tapasztalatainak tovtapasztalatainak továábbadbbadáása.sa.
(M(Múúlt lt éértrtéékei + jelen lehetkei + jelen lehetőősséégei = jgei = jöövvőő))



KKöözzöös az Utunk 2009 s az Utunk 2009 –– NCANCA--CIVCIV--0808--FF--00570057

Civil Centrum KCivil Centrum Köözhasznzhasznúú AlapAlapíítvtváányny

Az adonyi tAz adonyi téérsrséég SWOT analg SWOT analíízise:zise:

Külső veszélyként a politikai befolyásolást, a gazdasági válság negatív hatásait, a 
célokhoz nem igazodó forrásokat és a megszűnő közösségi tereket jelölték meg 
többek között.

Gyengeségként (szervezeteken belüli) a civil szakmaiságot, az ingatag szervezeti 
anyagi helyzetet, a kevésbé profi jogi szakértelmet és a hiányzó térségi identitást 
nevezték meg a szervezetek.

A térség civil szervezeteinek viszont rengeteg erőssége van. Nagyszámú civil 
szervezet és sok, a jó ügyek érdekében megmozgatható ember lakja a térséget. Az 
innovatív, elkötelezett szervezetek, sok önkéntessel hatékonyan tud reagálni a kevés 
forrás ellenére a térség társadalmi igényeire. /sok program, tevékenység, elkötelezett 
tagok, vezetők/

A környezetükben rejlő lehetőségeket a szektorok együttműködésében, információs 
hálózat felépítésében és térségi civil szolgáltatóházban látják a térség civil 
szervezetei.
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Az enyingi tAz enyingi téérsrséég SWOT analg SWOT analíízise:zise:

Külső veszélyek: politikai befolyásolás, gazdasági válság negatív hatásai, 
elvándorlás, vagyon és közbiztonság gyengülése

Gyengeségek: Gyenge tömegközlekedés, Összefogás hiánya, Kevés munkáltató
Sport, kulturális és szabadidős létesítmények hiánya/túlterheltsége.

Erősségek: Kiépített úthálózat, Jó szakmai háttér a szabadidős és sport 
tevékenységekhez, Jó megítélésű, civil szervezetek, mozgósítható önkéntesek.

Lehetőségek: a szektorok együttműködésének generálása, térségi civil szolgáltató
szervezet létrehozása, szervezetek fejlesztése.
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StratStratéégiai dgiai dööntntéések alapjsek alapjáán:n:

ADONY tADONY téérsrséégben:gben:

SzeretnSzeretnéének civil szakmai tnek civil szakmai tééren a minren a minőősséég g éés a korszers a korszerűű tudtudáás fels feléé mozdulni a mozdulni a 
szervezetek. szervezetek. 

KistKistéérsrséégi informgi informáácicióós pontot kell kialaks pontot kell kialakíítani, mely htani, mely háállóózatban mzatban műűkköödve segdve segíítentenéé a a 
ttéérsrséég szervezeteinek munkg szervezeteinek munkáájjáát. Szt. Szüükskséég lenne szakmai g lenne szakmai éérdekkrdekkéépviseletre a pviseletre a 
ttéérsrséégben. Politikai befolygben. Politikai befolyááststóól, l, éés ps páártrtéérdekektrdekektőől mentes civil szervezeti l mentes civil szervezeti 
mműűkkööddééseket kseket kíívváánnak megvalnnak megvalóóssíítani.tani.

SzeretnSzeretnéék, ha egy fk, ha egy főőáálllláássúú alkalmazott koordinalkalmazott koordináálnlnáá éés segs segíítentenéé a kista kistéérsrséég tg tööbb mint bb mint 
80 civil szervezet80 civil szervezetéét t éés s úúj tj tíípuspusúú forrforráások bevonsok bevonáássáával a programok szolgval a programok szolgááltatltatáások sok 
mennyismennyiséégi gi éés mins minőősséégi ngi nöövelveléésséét tt tűűztztéék ki ck ki céélul a tlul a téérsrséég lakossg lakossáággáának ignak igéényeinek nyeinek 
kielkielééggííttéése se éérdekrdekéében.ben.
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StratStratéégiai dgiai dööntntéések alapjsek alapjáán:n:

ENYIG tENYIG téérsrséégben: gben: 

Az Enyingi KistAz Enyingi Kistéérsrséégi Civil Kgi Civil Köör a kr a köövetkezvetkezőő 3 3 ééves stratves stratéégiai idgiai időőszak sorszak soráán n 
intintéézmzméényesnyesüül, azaz l, azaz öönnáállllóó bejegyzett szervezetkbejegyzett szervezetkéént fog mnt fog műűkköödni.dni.

Az intAz intéézmzméényesnyesüült Enyingi Kistlt Enyingi Kistéérsrséégi Civil Kgi Civil Köör a kr a köövetkezvetkezőő 3 3 ééves stratves stratéégiai giai 
ididőőszak sorszak soráán fejleszti humn fejleszti humáánernerőő forrforráássáát t éés foglalkoztat legals foglalkoztat legaláább egy fbb egy főőáálllláássúú „„civil civil 
mentortmentort”” civil menedzsment/szakmai szakcivil menedzsment/szakmai szakéértrtőőt.t.

Az Enyingi KistAz Enyingi Kistéérsrséégi Civil Kgi Civil Köör a kr a köövetkezvetkezőő 3 3 ééves idves időőszakban komplex fejlesztszakban komplex fejlesztéési si 
folyamaton megy keresztfolyamaton megy keresztüül (szervezet, menedzsment, szolgl (szervezet, menedzsment, szolgááltatltatáások)sok)
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EredmEredméény alapny alapúú terveztervezéés folyams folyamáán megfogalmazott, eln megfogalmazott, eléérni krni kíívváánt nt 

hosszhosszúú ttáávvúú ttáársadalmi hatrsadalmi hatáás:s:

ADONY tADONY téérsrséégben: gben: 
Az Adonyi kistAz Adonyi kistéérsrséég civil szervezetei intg civil szervezetei intéézmzméényesnyesüültek, professzionltek, professzionáálisak, lisak, 
szervezeti cszervezeti cééljaikat egyljaikat együüttmttműűkkööddéésen alapulva, az Adonyi kistsen alapulva, az Adonyi kistéérsrséégben gben ééllőők meglk megléévvőő
éés megjelens megjelenőő igigéényei mentnyei mentéén valn valóóssíítjtjáák meg.k meg.

ENYING tENYING téérsrséégben:gben:
Az emberek kAz emberek köözzöösssséégi gi éérdekeket is szem elrdekeket is szem előőtt tartva, feleltt tartva, felelőősen, sen, szszáámonkmonkéérhetrhetőőenen
hoznak dhoznak dööntntééseket.seket.
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EredmEredméény alapny alapúú terveztervezéés folyams folyamáán megfogalmazott, eln megfogalmazott, eléérni krni kíívváánt nt 

kköözzéép tp táávvúú ccéélok:lok:

ADONY tADONY téérsrséégben: gben: 
Legyenek hosszLegyenek hosszúú ttáávon fenntarthatvon fenntarthatóóak (pak (péénznzüügyi, szakmai) a civil szervezetek. gyi, szakmai) a civil szervezetek. 
Legyenek elfogadott Legyenek elfogadott éés alkalmazott eljs alkalmazott eljáárráások szervezeteken belsok szervezeteken belüül l éés szervezetek s szervezetek 
kköözzöött. Legyenek ktt. Legyenek köözzöös strats stratéégiai cgiai cééljaik a szervezeteknek. Az Adonyi Kistljaik a szervezeteknek. Az Adonyi Kistéérsrséégben gben 
ééllőők szk száámmáára minden igra minden igéényt kielnyt kielééggííttőő kköözzöösssséégi programok, esemgi programok, eseméények nyek éés ks köözzöösssséégi gi 
szolgszolgááltatltatáások legyenek. Legyen biztossok legyenek. Legyen biztosíított az tott az úúj kj köözzöösssséégi iggi igéények bekapcsolnyek bekapcsoláása, a sa, a 
mműűkkööddőő rendszerbe, krendszerbe, köözzöösssséégi tevgi tevéékenyskenyséégekbe.gekbe.

ENYING tENYING téérsrséégben:gben:
Legyenek jLegyenek jóól ml műűkkööddőő kköözzöösssséégek, mindenkinek legyenek ismertek az iggek, mindenkinek legyenek ismertek az igéényei, a nyei, a 
kköözzöösssséégek (csoportok, szervezetek, csalgek (csoportok, szervezetek, csaláádok) jdok) jóól kommunikl kommunikáálnak ki lnak ki éés be fels be feléé, , 
legyenek hiteles jlegyenek hiteles jóó ppééldldáák, melyek jk, melyek jóól l „„llááthatthatóóakak””, legyenek lehet, legyenek lehetőősséégek a kgek a köözzöösssséégi gi 

igigéények kielnyek kielééggííttéésséére , Legyenek fenntarthatre , Legyenek fenntarthatóó civil szervezetek,civil szervezetek, minden folyamatnak minden folyamatnak 
legyen felellegyen felelőőse, legyenek tisztse, legyenek tisztáázottak a kompetencizottak a kompetenciáák, alapvetk, alapvetőően javuljon a en javuljon a 
„„kritizkritizáállááss”” kultkultúúrráájaja
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EredmEredméény alapny alapúú terveztervezéés folyams folyamáán megfogalmazott stratn megfogalmazott stratéégiai idgiai időőszak szak 

alatti tevalatti tevéékenyskenyséégek:gek:

ADONY tADONY téérsrséégben:gben:

••TelepTelepüülléésenksenkéént, egymnt, egymááshoz illeszkedshoz illeszkedőő civil stratcivil stratéégigiáák kk kéészszüüljenek. ljenek. 
••InformInformáácicióós hs háállóózattal segzattal segííteni kell az egyteni kell az együüttmttműűkkööddééseket, hatseket, hatéékony tkony téérsrséégi gi 
programokat. programokat. 
••NNööveljveljéék a civil szervezetek fenntarthatk a civil szervezetek fenntarthatóóssáággáát, forrt, forráásbevonsbevonóó kkéépesspessééggéét. t. 
••KKéészszüüljenek kutatljenek kutatáások, igsok, igéényfelmnyfelméérréések a tsek a téérsrséég szg szüükskséégleteirgleteirőől.l.
••Kerekasztalok lKerekasztalok léétrehoztrehozáása, civil szolgsa, civil szolgááltatltatóóhhááz z üüzemeltetzemeltetéése, kistse, kistéérsrséégi szinten.gi szinten.
••SzSzüükskséég van helyben vg van helyben véégzett nonprofit fejlesztgzett nonprofit fejlesztéésekre. sekre. 
••VVééggüül a szervezetek egyik legfontosabb cl a szervezetek egyik legfontosabb céélkitlkitűűzzéése a kistse a kistéérsrséég lakossg lakossáággáának minnak minéél l 
szszéélesebb klesebb köörben valrben valóó kiszolgkiszolgáálláása, a tsa, a táársadalmi aktivitrsadalmi aktivitáás ns nöövelveléése se éés a ts a téérsrséégi gi 
identitidentitáás megers megerőőssííttéése az adonyi tse az adonyi téérsrséégben.gben.
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EredmEredméény alapny alapúú terveztervezéés folyams folyamáán megfogalmazott stratn megfogalmazott stratéégiai idgiai időőszak szak 

alatti tevalatti tevéékenyskenyséégek:gek:

ENYING tENYING téérsrséégben: (hatgben: (hatááridridőőkkel)kkel)

••öösszehangolt, hozzsszehangolt, hozzááfféérhetrhetőő adatbadatbáázis fejlesztzis fejlesztéése/frissse/frissííttéése se –– folyamatos, 2009 szept.folyamatos, 2009 szept.
••csapatcsapatééppííttéés ms móódszereinek elsajdszereinek elsajááttííttáása sa –– 2009 okt.2009 okt.
••lléétrejtrejöövvőő szolgszolgááltatltatóó szervezetszervezet bejegyzbejegyzéésséének folyamata nek folyamata –– 2009. nov.2009. nov.
••igigéény ny éés s áállapotfelmllapotfelméérréés a szervezetekrs a szervezetekrőől l –– 2010. febr.2010. febr.
••szervezet szervezet éés szolgs szolgááltatltatáásfejlesztsfejlesztéés elinds elindííttáása a lsa a léétrejtrejöövvőő szolgszolgááltatltatóó szervezetnszervezetnéél l 
2010. j2010. júúl. l. –– 2010 okt.2010 okt.
••kommunikkommunikáácicióós strats stratéégia megtervezgia megtervezéése 2010. dec.se 2010. dec.
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A stratA stratéégia bemutatgia bemutatáássáára szervezett nyilvra szervezett nyilváános fnos fóórumon a krumon a köövetkezvetkezőő

pontokkal lett kiegpontokkal lett kiegéészszíítve a strattve a stratéégia:gia:

ADONY tADONY téérsrséégben:gben:

•Tanulmányutak szervezése a jógyakorlatok átvételéhez.
•Együttműködési hálózat fejlesztése.
•Települési értéktár létrehozása.
•Szervezetek népszerűsítése, társadalmi támogatottság növelése.
•Településenként bemutatni és kiegészíteni a stratégiát.
•Érdekérvényesítő program megvalósítása konkrét ügy mentén.
•Kistérségi identitás, megteremtése, erősítése.
•Hiányzó koncepciók elkészítése (szociális, településfejlesztési, civil, ifjúsági)
•Szeretnék elérni, hogy a vidékfejlesztési pályázatoknál vegyék figyelembe a térségi 
civil stratégiát
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A stratégia bemutatására szervezett nyilvános fórumon a következő

pontokkal lett kiegészítve a stratégia:

ENYING tENYING téérsrséégben: (hatgben: (hatááridridőőkkel)kkel)

•Együttműködési hálózat fejlesztése.

•Települési értéktár létrehozása.

•Kerékpárút a sínek mentés projekt keretében: Érdekérvényesítő program 
megvalósítása e konkrét ügy mentén, valamint a kistérségi identitás, megteremtése, 
erősítése.
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Köszönjük a figyelmet!

A stratégiával kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket várjuk az 
info.civilcentrum@gmail.com címen.

Székesfehérvár, 2009-05-19


