
2013. ÉVI MŰKÖDÉSÜNKET KÉT IRÁNYVONAL MENTÉN TERVEZZÜK 

 
 

A) A határon túli magyarsággal kialakult szoros kapcsolatunkat kívánjuk tovább 

erősíteni és segíteni kívánjuk európai integrációjukat. Hazai és nemzetközi 

tapasztalatainkat kívánjuk megosztani velük és a már kialakított határon túli 

kapcsolataink bővítésével egy meghatározó értékteremtő civil hálózat működését 

kívánjuk biztosítani. 

 

a) Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben főleg városi civil szervezetekkel tartjuk a 

kapcsolatokat, jövőre vidéki egyesületekkel kívánunk új együttműködéseket 

kialakítani 

 

b) NEA szakmai pályázatunk keretében 10 új tudományos munka születik, két tucatnyi 

határon túli szervezet  prominensével készítünk interjút és egy kérdőíves kutatást 

végzünk a magyar-magyar kapcsolatok témakörében 

 

c) Civil adatbázisunkat (700 db szervezet) bővíteni kívánjuk és a határon túli szervezetek 

között is célunk kialakítani együttműködéseket 

 

d) Tapasztaljuk, hogy határon túli partner szervezeteink többször inaktívak a hazai, a 

nemzeti és az EU-s pályázatok írása során, ebben kívánunk segítséget nyújtani 

továbbra is számukra. Főleg a szórványban élő magyarok esetében tapasztaljuk, hogy 

segítségre szorulnak a pályázatírás során 

 

e) A határon túli helyi termékek népszerűsítését tovább folytatjuk – remélhetőleg két 

sikeres mobilitás pályázat segít a munkában 

 

f) Munkáink során kiadványok megjelentetése mellett kisfilmeket fogunk forgatni a 

szórványban működő civil szervezetek munkáiról és helyi értékeikről, termékeikről 

 

g) Határon túli könyvadományaink mellett már igény jelentkezik számítástechnikai 

berendezésekre is (ebben is megpróbálunk előre lépni) 

 

B) Hazai elmaradott vidéki területek társadalmi-gazdasági felzárkózását is kívánjuk 

segíteni elsősorban a már bevált, jól működő európai uniós példák hazai viszonyok 

között való gyakorlati alkalmazásával, valamint a fiatalok aktivizálásával.  

 

a) NCSSZI nyertes pályázatunk megvalósítása - fiatal civil szervezeti Önkéntesek 

képzése 

 

b) Három telephelyünkön (Békéscsaba, Eger, Fűzétkajata) fűszernövény-kertünk 

létesítését kívánjuk megvalósítani 

 

c) 4 fő Önkéntesünk képzését kívánjuk segíteni 

 

d) Civil Önkénteseink számát kívánjuk növelni. 

 

Honlapunk számos hasznos információval szolgál határon innen és túl, ezt próbáljuk minél 

jobban népszerűsíteni. 2013. évi munkáinkat és eredményeinket egy szerény kiadvánnyal 

szeretnénk megjelentetni, valamint lelkes Önkénteseink számára tagsági kártyát biztosítanánk. 

Munkánk során a kárpát-medencei helyi értékek és a nemzeti összetartozás kerülnek 

középpontba. 


