
BBeevveezzeettôô 

2006-ban indult útjára Észak-alföldi Regionális Ifjúsági
Fórum Stratégiai Fejlesztése címû, NCA által támogatott
program a régiónkban több szervezet együttmûködésében.
A Kalamáris Ifjúsági Egyesület vállalta a program vezetését,
irányítását és pénzügyeinek kezelését, az Észak-alföldi
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda vállalta, hogy üze-
melteti, és tartalommal tölti fel a program részeként létrejött
wwwwww..iiffjjuussaaggiirreesszzvveetteell..hhuu internetes portált, valamint szak-
mai kérdésekben segítséget, tanácsot nyújt. Az iroda részt
vett a szervezetekkel való kapcsolat felvételében, és
segített a régió feltérképezésének ütemezését megtervezni.
Az Okkal-Másokkal Ifjúsági Egyesület részt vett a szakmai
program szervezésében és lebonyolításában, a kiadvány
szerkesztésében és írásában. A Szól a Rádió Alapítvány adta
a hajdú-bihar megyei, a Martfûi Ifjúsági Klub Közösségi
Színtér pedig a jász-nagykun-szolnok megyei koordiná-
torokat. A Közéletre Nevelésért Alapítványtól pedig a képzô,
a találkozókat vezetô szakemberek érkeztek.
A szervezetek közötti együttmûködés nem újkeletû, és nem
csak erre a projektre terjed ki. Az, hogy ebben a projektben
együtt dolgoztunk, annak is köszönhetô, hogy ismertük
egymást, egymás munkáját és eredményeit, és azt is tudtuk,
hogy egyformán elkötelezettek vagyunk az ifjúsági munka
iránt és  e projekt érintette témakörben egyaránt. Hazudnék,

ha azt mondanám, hogy zökkenômentes volt ez a közös
munka, de azt bizton állíthatom, hogy tanulságos, és ered-
ményes lett, a zökkenôket pedig hamar elfelejtettük.
A program kezdetekor is tudtuk, hogy nagy fába vágtuk a
fejszénket, de így a program végén már azt is látjuk mekko-
ra vágást ejtettünk rajta. Sikerült az ügynek megnyernünk
sok ifjúsági szakembert, és sikerült néhány fogalmat
tisztázni egymás között, azokkal, akik eljöttek a találko-
zóinkra. 
Személyesen is sokat profitáltunk a program alatt
(egyikünknek közben egészséges kisfia született, másikunk
befejezte a családi házának építését, a Kalamáris új irodába
költözött stb.): mi is nagyon sokat tanultunk a találkozókat
vezetôktôl, Andrástól és Nánditól, és sokat tanultunk a
találkozókon résztvevô szervezetek képviselôitôl is.
E kiadvánnyal az a szándékunk, hogy megmutassuk mások-
nak, mi hogyan gondolkodunk az együttmûködésekrôl, és
milyen tapasztalataink vannak e téren itt a régióban.
Szeretnénk megosztani praktikus és elméleti információkat
olvasóinkkal a témakörben. A kiadvány elsô felében a meg-
valósult programunkról olvashatnak, a másik felében pedig
a trénereink írásai találhatók, akik „gyakorlataisan” elméleti
oldalról is körbejárják az együttmûködéseinket.
Úgy tekintünk erre a kiadványra, mint egy kis kavicsra, amit
most bedobunk Az Nagy Ifjúsági Munka régiós tavába, és
feszült figyelemmel várjuk mekkora hullámokat vet majd.
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MMiitt iiss ccssiinnáállttuunnkk?? 

EErreeddmméénnyyeekk,, mmiiéérrtteekk,, ttaappaasszzttaallaattookk
AA RReeggiioonnáálliiss IIffjjúússáággii FFóórruumm ssttrraattééggiiaaii ffeejjlleesszzttééssee ccíímmûû

ppáállyyáázzaattii pprrooggrraamm bbeemmuuttaattáássaa
Csatári Emese

A régióban mûködô ifjúsági közösségek szervezetek száma
az utóbbi évtizedben megszaporodott. Szervezetek
mûködésük során mindig kapcsolatba kerülnek más
szervezetekkel, és hatással vannak mások munkájára. Ezek
a szervezetek jellemzôen nem egyeztetnek a hasonló
területen dolgozó szervezetekkel a közös célok elérése
érdekében. 
Egyesek azonban felismerték azt, hogy céljaik elérése
érdekében másokkal való közös gondolkodás,
célmeghatározás és feladat végrehajtás, hatékonyabbá
teszi munkájukat. Ennek a felismerésnek az eredményeként
fontos lett a szervezetek számára az, hogy a mindennapi
munkájukat érintô kérdésekben közös álláspontjaikat
egységesen képviselni tudják, ezért alakította néhány
kistérségi ifjúsági képviselet az Észak-alföldi Regionális
Ifjúsági Fórumot. (tovább RIF) A RIF a kistérségi civil ifjúsági
együttmûködési formák által életre hívott információs,
érdekképviseleti szervezet.

Létrejöttét az Észak-alföldi régióban alakuló kistérségi civil
ifjúsági együttmûködési formák kezdeményezték, a
hatékony együttmûködés és érdekképviselet megvalósulása
céljából határozatlan idôre. Önkéntes jelentkezés alapján a
RIF tagszervezete lehet valamennyi kistérségi civil ifjúsági
együttmûködési forma. Az Észak-alföldi régió kistérsé-
geiben megalakuló civil ifjúsági együttmûködési formáktól
érkezô két-két képviselôje alkotja a Regionális Ifjúsági
Fórum tagságát. 
A csatlakozás önkéntes alapon történik, kistérségenként a
RIF elnökségéhez benyújtott írásos jelentkezés alapján. 

A 2006 ôszén induló programunk fô célja a RIF szerepének
megerôsítése a kistérségi képviseleteket alkotó vagy létre-
hozó szervezetek érdekvédelmi információkkal való
ellátása révén, valamint az együttmûködéseik
feltérképezése. Cél volt továbbá, hogy új, eddig a RIF
munkájában még nem szereplô térségek feltérképezése
történjen meg, és az ottani képviseleti fórumok mega-
lakulását segítsük elô. Települési és térségi szinten induljon
el a szervezetek közötti együttmûködés és párbeszéd, és a
program hatására növekedjen a helyi fórumok száma. 
Szerettük volna, ha megfogalmazzák és meghatározzák a
RIF tagjai és tagok együttmûködései a RIF erôtlen
mûködésének okait és lehetséges megoldási lehetôségeit is,
azonban erre nem került sor, hiszen a RIF ismertsége a
vártnál is alacsonyabb volt a szervezetek között.

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 2



Így az a pályázatban megfogalmazott célunk is, hogy oldód-
janak fel a jelenleg a RIF szervezeti felépítésében rejlô, és
stratégiai kistérségek kialakításában, mûködésében kere-
sendô ellentmondások, és Szervezeti és mûködési szabály-
zat ide vonatkozó részei módosítása megtörténjen, álommá
vált e program keretében.
Fontosnak tartottuk, hogy a program eredményei, módsze-
rei, tapasztalatai, akármilyenek is legyenek, elérhetôvé vál-
janak más ifjúsági képviseletek, szervezetek számára.
(honlap, kiadvány).
Nem tartottuk elképzelhetetlennek, hogy születik egy
hosszú távú stratégia életképes, ütôképes és hatékony
érdekképviselet eléréséhez, vagy legalább ennek
elôkészítése megtörténik, valamint regionális szinten az
együttmûködéseket segít elô a program, és hatására létre-
jönnek hosszú távú projektek, programok is.
A programunk mindenképpen hozzájárult a RIF ismert-
ségének növeléshez (valahol tôlünk halottak róla elôször),
de az egyelôre elérhetetlennek látszik, hogy a RIF jelenjen
meg helyi szinten érdekérvényesítô folyamatokban.
A program vitathatatlan eredménye, hogy a résztvevô
szervezetek érdemben foglalkoztak az együttmûködések,
érdekvédelem témájával, és a kiadvány, a honlap segít-
ségével fokozni tudjuk a téma iránti érzékenységet, érdek-
lôdést az ifjúsági szervezetek, csoportok, ifjúsági munkások
körében.

A helyi szintû állapotfelmérések során a megyei koordiná-
toraink, a projektmenedzser és a Északalföldi Regionális
Ifjúsági Iroda munkatársa felkeresett jó néhány régióban
mûködô ifjúsági szervezetet és a fórum képviselôjét.
Feladatuk az volt, hogy feltérképezzék a helyi sajátossá-
gokat, a közösségek mûködése során tapasztalt a regionális
érdekvédelmi fórum szempontjából kiemelten fontos prob-
lémákat felmérjék.
A hat együttmûködô szervezetbôl került ki a három megyei
koordinátor, akik helyismeretük és elkötelezettségük, szak-
mai tudásuk, tapasztalatuk révén segítették a projekt-
menedzsment szakmai munkáját. Feladatuk a személyes
kapcsolattartás volt a programban résztvevô megyei
szervezetek képviselôivel és fórumok képviselôivel.
Az állapotfelmérések és értékelések után megyénként 3-3
két napos, bentlakásos találkozót szerveztünk az ottani
képviseleti szervezôdések számára. A találkozók célja,
összetett volt. Elsôsorban a közös gondolkodás, a helyi
képviselet szerepének tisztázása térségi szinten, és a
regionális fórumban, másodsorban pedig a helyi szintû
együttmûködések feltárása, lehetséges elindítása,
fejlesztése és ezek regionális együttmûködésekké alakítása.
Célja volt még a RIF mûködésének erôsségeit, gyengeségeit,
lehetôségei, veszélyeit elemezni. A találkozókat minden
alkalommal a Közéletre Nevelésért Alapítvány két
munkatársa, az itt megjelent tanulmányok szerzôi vezették.
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A képzéseken, vagy ahogy mi hívtuk, találkozókon, megje-
lent szervezetek képviselôi azon túl, hogy jól
hasznosítható, friss információkat kaptak az együtt-
mûködések, érdekvédelem témakörében, megfogalmazhat-
ták saját térségük igényeit, elképzeléseit. Egyik helyszínen
sem születtek hasonló eredmények, és mégis mindenhol.
Sehol, mert a helyszíneken más-más jellemzôkkel bíró
kistérségek és földrajzi térségek szervezeteinek képviselôi
vettek részt, egyik képzésen az aprófalvak, a másikon a
nagyvárosok szervezetei voltak ott, és mégis mindenhol,
mert minden közös gondolkodásunk eredménye az volt,
hogy az együttmûködés kell és szükséges velejárója a civil
életünknek. Az együttmûködések célja legtöbbször a kap-
csolati tôke bôvítése, tudás, tapasztalat és infócsere, erô-
források közös használata és megteremtése, és nem utolsó
sorban kimondatlanul is a pénz, az anyagi források
hatékonyabb megszerzése.

Létrehoztunk egy honlapot, a www.ifjusagireszvetel.hu, a
folyamatos kapcsolattartás, és az ifjúsági részvétel nép-
szerûsítésére, demokrácia tanulás módszertanainak ter-
jesztésére, jó projektek bemutatására. A honlap
üzemeltetését az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Iroda vál-
lalta.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy az érdekvédelem
téma iránt nagyon alacsony az érdeklôdés a szerveztek
részérôl. A jelenleg halványan mûködô RIF céljaival

nehezen azonosulnak. Mindenki elfogadja, hogy helyi,
regionális érdekvédelem szükséges, és ritkán mûködik jól
jelenleg. Láttunk erôs akaratot a helyi fórum alakítására, és
láttunk, olyat is ahol ezt feleslegesnek, túl sok energiát
elszívó pénznyelônek tartották. Abban is minden találkozó
alkalmával egyet értettünk, hogy a regionális érdekvédelem
és együttmûködés a forrásszerzés, a pénz és a kapcsolatok
miatt fontos, és egyre csak fontosabb lesz. Sokan látták
azonban lehetséges veszélynek egy ilyen szintû
együttmûködésre nézve a rátelepedô politikai befolyást, a
lehetséges partnerek elutasítását, vagy a nehézkes kommu-
nikációt a szervezôdésen belül. Azonban a legnehezebb
akadály egy régiós érdekvédelmi formáció megalakításában
mégiscsak az lehet, hogy a szervezetek többségének nin-
csen hosszú távú stratégiája, ezért nem tudják beilleszteni
tevékenységükbe egy ilyen támogatását, mûködtetését, és
nehezen illeszthetôek össze egyértelmûen és tehetôk
konkréttá az érdekvédelmi célok regionális szinten.
Alakulnak a régióban szervezetek közötti együttmûködések
önszervezôdô módon egy-egy projekt erejéig, ezek elsô-
sorban helyi szintû, ritkábban térségi szintû és nagyon
ritkán megye határokon túl nyúló projektek. Ezeknek az
együttmûködéseknek a motivációja elsôsorban a kapcsolati
tôke növelése és információk szerzése. Együttmûködéseik
frissen tartásához, újak alakításához folyamatos kommu-
nikációra van szükségük, találkozókra, találkozási alka-
lmakra, ahol a kapcsolatteremtés lehetôsége adott. 
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Az is kiderült, hogy ezeknek a találkozóknak a szervezését,
apropójuk kitalálását lazán koordináló szervezettôl várják,
nem feltétlenül állami intézménytôl. Az ilyen találkozók az
információk mellett sokszor arra is alkalmasak, hogy a
szervezetek képviselôi energiát kapjanak egymástól,
feltöltôdjenek, s ezt az energiát saját szervezetükben
tudják hasznosítani és többszörözni.
A szervezetek között együttmûködések általában nem
rendszeresek, viszont többször is ismétlôdhetnek, az így
született projektjeik ad hoc jellegûek, nem tervezett
szervezeti startégiájuk eredményei. Úgy láttuk azonban,
hogy minden szervezet együttmûködik valami másik
szervezettel, így kialakult egy régiós hálózat, amely néhol
fedi, többségében azonban nem a RIF tagszervezeti
felépítését. Ezt a hálózatot kellô motiváltsággal tartják
fent, mûködtetésében nincsen  tudatosság, s azt a RIF-fel
szemben elhangzott ellenérzést, hogy túl messze van,
vízfejjé válhat stb, ezekkel az együttmûködésekkel kapc-
solatban nem éreztük.

Léteznek a régióban párhuzamos, az ifjúsági munka területén
zajló együttmûködések, ezek azonban egymástót függetlenül,
párhuzamosan mûködnek. A régiós érdekképviselet kiala-
kulásakor ezek egymáshoz közeledhetnének, párhuzamossá-
gaik az érdekképviseletet tekintve csökkenhetnének
(Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatok, Ifjúsági Közösségi
Színterek Fejlesztô Hálózata,  Regionális Teleház Szövetség pl.)

FFoonnttoossnnaakk ttaarrttjjuukk ttoovváábbbbrraa iiss eeggyy kkoonncceeppcciióó mmeeggaallkkoottáássáátt
rreeggiioonnáálliiss sszziinntteenn eeggyy éélleettkkééppeess,, üüttôôkkééppeess ééss hhaattéékkoonnyy
éérrddeekkkkééppvviisseelleett eelléérrééssééhheezz ..
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IIffjjúússáággii eeggyyüüttttmmûûkkööddééss aazz ÉÉsszzaakk--aallffööll--
ddii RRééggiióóbbaann

SSzzaabbóó IIssttvváánn

Régiónkban több éve felismerték az ifjúsági szervezetek az
együttmûködés fontosságát. Ez a hiány késztetett
egymástól távol esô, éppen ennek az együttmûködés
hiányának köszönhetôen egymásról nem tudó szer-
vezeteket arra, hogy megpróbálják összehozni a megyék-
ben mûködô ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezeteket és
egy regionális fórumot kialakítani a három megye által –
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Azonban több éven
keresztül ezek a próbálkozások a végsô lépések megtétele
elôtt kudarcba torkollottak, mert eltérô idôben, eltérô
körülmények és helyszíneken történtek a szervezôdések,
összehangolatlanul.

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
munkatársai látva és érzékelve a régió különbözô területén
lévô  ifjúsági szervezetek igényét az együttmûködésre, az
egymásra találásra „segédkezet nyújtott”. 2003 végén a
regisztrált ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezeteket
megkeresve arra ösztönözte a helyi szervezeteket, hogy
kistérségenként egy-egy szervezet ragadja magához a
kezdeményezést és minden információs segítséget megkap-

va alakuljanak meg a kistérségi ifjúsági fórumok. 2004
tavaszán a RIF Regionális Ifjúsági Fórum, mely a régióban
megalakult és sorban alakuló kistérségi ifjúsági fórumokat
fogja össze. „Létrejöttét az Észak-alföldi régióban alakuló
kistérségi civil ifjúsági együttmûködési formák kez-
deményezték, a hatékony együttmûködés és érdek-
képviselet megvalósulása céljából határozatlan idôre.” -
ügyrend

Voltak, akik gyors eredményekre számítottak, de egy új
fôként regionális szervezet létjogosultságát nem könnyû
megteremteni és elismertetni. Fórum elindult ezen az úton,
elkezdett önállóan létezni, megalkotta szabályzatát,
megválasztotta ügyvivôit, kijelölte a célokat, feladatokat,
elkezdte kapcsolatrendszerét kialakítani. Két párhuzamos
utat határozott meg. Az egyik az elôrehaladás, a kapcsolat-
rendszerek kiépítése és ezáltal hatékony együttmûködés és
érdekképviselet kialakítása, a másik az alakulófélben lévô
kistérségek segítése, és gondolkodók ösztönzése. 
Elsô nagy eredménye a Fórumnak, hogy a Regionális Ifjúsági
Tanács nyitottan és konstruktívan fogadta a Fórom mega-
lakulását, 2004 ôszétôl a RIF ügyvivôi állandó meghívottjai
tanácskozási joggal a RIT üléseinek.
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AAzz eellffooggaaddootttt üüggyyrreenndd aallaappjjáánn aa rreeggiioonnáálliiss ffóórruumm aazz aalláábbbbii
ffeellaaddaattookkaatt hhaattáárroozzttaa mmeegg::
A régióban élô fiatalokat összefogó települési, kistérségi,
(esetleg megyei) ifjúsági szervezetek munkájának segítése,
gyors és hatékony informálása; 
- egységes ifjúsági koncepciók kialakításának

kezdeményezése, elkészítésének segítése,
- véleményt nyilvánít a korosztályt érintô kérdésekben,
- ellátja tagjai képviseletét, 
- pályázatok során törekszik a régióban és azon kívül lévô

más szervezetek együttmûködését elôsegíteni,
- a kistérségi tagok között biztosítja az információ áram-

lását, teret nyújt és segíti a kistérségek közötti
együttmûködést,

- együttmûködik a régiós kistérségi fórumokkal, más
régiós és országos ifjúsági civil fórumokkal,
szervezetekkel,

- egységes, nyilvános adatbázis létrehozása a régiós civil
ifjúsági közösségekrôl, 

- együttmûködik a Regionális Ifjúsági Tanáccsal és az
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával,

Mindezek tudatában gondolhatnánk, hogy ez egy dinamikus
jól mûködô szervezet, de valahogy a kezdeti lendület
elmaradt. Az az indító gondolat, hogy a kistérség az egy
valós közösség, be kellett látni, hogy nem igaz. A partner-
séget, az együttmûködést nem a mesterséges földrajzi

lehatárolás, hanem a valós érdemi kapcsolatok, célok gen-
erálják. 
AA RRIIFF sszzeerrvveezzeettii ffeellééppííttéésséénneekk jjöövvôôbbeennii mmuunnkkáájjáánnaakk
mmeegghhaattáárroozzáássáánnááll eezzeekkeett kkeellll lleeggiinnkkáábbbb sszzeemm eellôôtttt ttaarrttaannii..

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 7



AAzz OOkkkkaall-- MMááss-- OOkkkkaall ééss aa KKaallaammáárriiss
IIffjjúússáággii EEggyyeessüülleett kkaappccssoollaattaa

SSzzaabbóó IIssttvváánn
Az Okkal- Más- Okkal Ifjúsági Egyesület és a Kalamáris Ifjúsági
Egyesület ismeretsége és együttmûködése több évre tekint
vissza. Valószínûleg a két egyesület hasonló tevékenységi for-
máiból, a tagság kölcsönös szimpátiájából és gondolkodási
azonosságából teremtôdött meg az az alap, melyet ebben az
esetben sem akadályozott különösebben nagy földrajzi távol-
ság. A két egyesület két megye ifjúságának kínál
lehetôségeket közösségi szórakozásra és aktív kikapcsolódás-
ra, a Hajdúnánás és Nyíregyháza közötti távolság csak 25 kilo-
méter.
Az elsô találkozás, az ismeretségkötés ma már csak homályos
emlékekben él, nehéz így visszatekintve pontosan
meghatározni azt az elsô alkalmat, ahol a két szervezet
érdeklôdése egymás felé fordult. Hiszen mindkét egyesület
hosszú évek óta ad teret a településükön élô öntevékeny fiat-
aloknak önmaguk kipróbálására, szervez olyan programokat,
amelyek szélesebb körben, akár a régióban is érdeklôdést kel-
tenek az ifjúsági szakmai munka résztvevôi körében.
A hajdúnánási „okmások” házigazdája volt a második
Regionális Ifjúsági Találkozónak 2002-ben, ahol a „kalamari” is
megjelent a kihagyhatatlan jó buli reményében, de több nyír-
egyházi kalamárisos programon (Tér fesztivál, Dió- Mák
Fesztivál) az okmások teljes vezetôsége (természetesen az

ifjúsági szakmai munka szigorú elveinek figyelembevételével)
fejvesztve tombolta ki heti fáradalmait.
Voltak közös fôzések, nyári bográcsozások és téli disznótoros
lakomák, amelyek elsôsorban a kötetlen együttlétrôl szóltak,
és persze voltak olyan események, amelyek sokkal inkább a
szakmai munkát helyezték elôtérbe. Így születhetett meg
például a Kalamáris Egyesület kiadványának, a Zsebinek egy
különszáma az Európai Unió ifjúságpolitikájának közérthetô
bemutatásával (Fehér Zsebi), amelyben az Okmások is bemu-
tatkozott, és így jött létre az Észak-alföldi Közösségi Terek
Fejlesztô Hálózata több, ifjúsági teret mûködtetô aktív civil
szervezet összefogásával. A Hálózat munkája bár periodikus,
de kézzelfogható eredménynek tekinthetô az a közös tanul-
mányút, amelyen a Hálózat munkájában résztvevô szer-
vezetek képviselôi Német-, és Franciaországban mûködô
ifjúsági házak szakmai munkáját kísérhették figyelemmel.
Mindezen törekvések a mai napig átfonják a két egyesület
kapcsolatát. Az idôk folyamán személyes barátságok is kötet-
tek, és ezért a közös munka mindig felszabadult, egymás iránt
bizalommal vagyunk. Nemcsak egyesületeinket és munkájukat
ismertük meg, hanem személyesen egymást is.
Céljaink megvalósításához, a közös felületeket, pályázati
lehetôségeket kihasználva a jövôben is arra törekszünk, hogy
ezt a kapcsolatot fejlesszük, mert hiszem, hogy az elôttünk
álló feladatokat nem problémaként éljük meg, hanem egyfajta
lehetôségként, és így válik a közös munka egy dinamikus ered-
ményes tevékenységgé.

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 8



AAzz eeggyyüüttttmmûûkkööddééss ddiimmeennzziióóii
LLaannggóó NNáánnddoorr

AAllaappggoonnddoollaattookk
A lebonyolított pályázati program keretében lezajlott
képzések tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy
érdemes egy összefoglaló áttekintést adni az
együttmûködéseket jellemzô tényezôkrôl. A képzések célja
az volt, hogy a résztvevôk igényeihez igazodóan
ismereteket szerezzenek az együttmûködésekrôl, azok
tudatos alakításának lehetôségeirôl és emellett
megerôsítést nyerjenek a saját mûködésükhöz szükséges
együttmûködések mûködtetésében.
A jelen írásban összefoglalt gondolatmenetünk a kapcsola-
tokkal, lehetôségekkel a menedzsment szemüvegén
keresztül foglalkozik. Így kívánjuk megmutatni, hogy
melyek azok a kérdések, döntési pontok, kérdések ame-
lyeket tisztázni érdemes ahhoz, hogy csak a ren-
delkezésünkre álló lehetôségek közül a számunkra leg-
megfelelôbb kombinációt tudjuk összeállítani.
Ezt megelôzôen nézzük meg, hogy miként is érdemes az
együttmûködésekre tekinteni.
Együttmûködés: cél vagy eszköz?
Napjainkban az „együttmûködés”, mint divatszó, mint
(pályázatokhoz, forrásteremtéshez) szükséges kifejezés
fordul elô. Sok esetben azonban ezeknek az

együttmûködéseknek nincs valós tartalmuk, gyakran csak
egy-egy együttmûködési megállapodás erejéig élnek.
Emellett pedig –mint az szintén a képzések során többször
szóba került– vannak olyan közös tevékenységek, ame-
lyeket eszünkbe sem jut együttmûködésnek tekinteni. S ha
ezt mégis tudatosítjuk magunkban, akkor megrettenünk,
hogy milyen nehéz, felelôsségteljes dolog is ezt csinálni. 
Az együttmûködésekkel kapcsolatos zavart tapasztalataink
szerint leggyakrabban az okozza, hogy összekeveredik a
cél és az eszköz fogalma. Azaz a szervezetek és az
egyének is hajlamosak az együttmûködésre célként tekin-
teni, holott ez csak egy eszköz lehet céljaink eléréséhez.
Magunk is találkoztunk már több olyan ifjúsági, szervezetek
közötti kezdeményezésnek, amely találkozások során a
felkiáltás –vagy már maga a meghívó is– úgy szólt, hogy
„együttmûködésre hívunk benneteket”, vagy „mûködjünk
együtt”. Az azonban nem derült ki, hogy miért, mire.
Összekeveredett a cél és az eszköz, azaz a mit akarunk
elérni, mit tervezünk megvalósítani és a hogyan, milyen
eszközökkel akarjuk azt elérni. Egy projekt, egy közös fel-
lépés, vagy egy szövetség létrehozása akkor lehet
életképes, ha sikerül megfogalmazni annak célját. Pontosan,
világosan, jól körülhatároltan meg kell tudni mondani, hogy
mit és mikorra kívánunk elérni. Ezt követheti a felhaszná-
landó eszközök kiválasztása és alkalmazása. 
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AAzz eeggyyüüttttmmûûkkööddééss,, mmiinntt eesszzkköözz vváállaasszzttáássáánnaakk vviizzssggáállaattaa
Az eszközök megválasztásánál tovább kell vizsgálódni a
befektetés-haszon kérdésköre mentén. Azaz meg kell
nézni, hogy milyen erôforrások szükségesek a cél
eléréséhez? Milyen erôforrások állnak rendelkezésünkre?
Illetve azt, hogy a rendelkezésünkre álló erôforrásokat
hogyan tudjuk a leghatékonyabban felhasználni a kitûzött
céljaink eléréséhez? A fenti kérdések megválaszolását
követôen választható ki az a megoldás mód, amely a
legkisebb befektetéssel lehetôséget biztosít a cél
eléréséhez. Valamint érdemes azt is megvizsgálni, hogy a
választott eszköz milyen egyéb, járulékos hasznot, vagy
éppen kárt okozhat.
Egy városi diákszervezet azt a célt tûzte céljául, hogy nyári
tábort szervezzen a célcsoportja számára. A szervezet
kapcsolatban állt több olyan partnerrel, akik ezt a prog-
ramot könnyedén le tudták volna bonyolítania úgy, hogy a
szóban forgó diákszervezetnek gyakorlatilag minimális
erôfeszítést kellett volna csak tennie a tábor megvaló-
sulásához. A szervezet vezetése azonban mérlegelte a
lehetôségeket és úgy döntött, hogy csak szakértôi támo-
gatást kér a tábora megszervezéséhez, de mindent maga
kíván intézni és irányítani is. Ennek a választott megoldás-
nak ugyanis átlátták azt az elônyét, hogy ezzel szert tehet-
nek olyan tudásra, amelyet további programjaik meg-
valósítása során is hasznosítani tudnak. Valamint úgy
gondolták, hogy a közös szervezômunka segít a közösségük

építésében és a kapcsolataik elmélyítésében. S bár a tábor
az eredeti elképzelésektôl eltérôen (kisebb résztvevôi lét-
számmal és rövidebb idôben) valósult meg, a szervezet
számára mégis ez a megoldás, a választott eszköz nagyobb
hasznot hozott, mintha más lehetôséget választottak volna.
A fenti példában szereplô diákszervezetnek az
együttmûködéssel kapcsolatos elsô döntést az alapján kel-
lett meghoznia, hogy valóban az együttmûködés az az
eszköz, aminek segítségével a célját a rendelkezésre álló
erôforrásainak használatával a leghatékonyabban el tudja
érni? 
A kérdést átfordítva feltehetô úgy is, hogy mikor van szük-
ség együttmûködésre? Erre a rövid válasz az, hogy akkor,
ha olyan célt kívánunk megvalósítani, amelyhez a ren-
delkezésünkre álló erôforrások (ebbe beleértve a hatáskört
is) nem elegendôek, vagy szeretnénk a cél elérésével járó
kockázatokon, ráfordításokon, illetve hasznon másokkal
osztozni. Pontokba szedve példák az együttmûködések
motivációs tényezôire, amelyek megléte a kérdésre adandó
igenlô választ támasztja alá:
EErrôôffoorrrráássookk mmoozzggaattáássaa sszzeemmppoonnttjjáábbóóll
- költségek megosztása
- kockázatok megosztása
- optimális méret elérése az erôforrások optimális

kihasználása érdekében
- szabad erôforrások kihasználása
- hatékonyság növelése

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 10



- kedvezôbb tárgyalási pozíció elérése
- fejlesztési idô és erôforrásigény csökkentése

FFeejjllôôddééss,, ttaannuullááss sszzeemmppoonnttjjáábbóóll
- új piacok, új célcsoportok elérése
- új információk, új technikák, technológiák megismerése,

transzferálása
- komplementer ismeretek elsajátítása
- szolgáltatási illetve termékkínálat szélesítése
Általánosan megállapítható, hogy az igazi, mûködô
együttmûködések minden esetben valamilyen ügy mentén
jönnek létre. Ilyen ügy lehet egy közös tevékenység meg-
valósítása, valamilyen információcsere biztosítása, vagy
éppen egy érdekképviseleti célból létrehozott lobby cso-
port. 
Az együttmûködés mellett szóló pozitív szempontok mellett
természetes lehet találni ellene szóló érveket is. Ilyen
például az, hogy egy érdemi együttmûködés –különösen
abban az esetben, ha a partnert, vagy partner szervezetet
nem ismerjük– jelentôs erôforrásokat, energiákat és idôt
köt le. Hiszen ki kell dolgozni az közös munka feltételeit,
amihez már a szervezet életében alkalmazott kifejezések,
szófordulatok, modellek mások számára is értelmezhetôvé
tételével kezdôdik. Meg kell állapodni az együttmûködés
tartalmában, formájában, a feladat megosztásban.
Folyamatosan gondoskodni kell a kapcsolattartásról, ami
még korunkban, az elektronikus kommunikáció adta

lehetôségek mellett is meglehetôsen idôigényes feladata. 
A felmerülô problémákat, változtatási szándékokat
egyeztetni kell a partnerrel, és még sorolhatnánk azokat a
szempontokat, amelyek igazolják, hogy mennyi többlet
ráfordítást igényel egy-egy kapcsolat tartása. S akkor még
nem is beszéltünk arról, hogy ezeket a kapcsolatokat meg
is kell szerezni!

Ha az elôzôek alapján igennel feleltünk az együttmûködés
szükségességére következhet a több lehetôség közül
történô válogatás. A lehetôségek vizsgálatához használ-
ható dimenziók közül a szerintünk legfontosabbakat
mutatjuk be a következôkben.

MMiillyyeenn jjeelllleemmzzôôkk aallaappjjáánn lleehheett jjeelllleemmeezznnii aazz
eeggyyüüttttmmûûkkööddéésseekkeett??

IIddôôhhoorriizzoonntt
Az együttmûködések idôtartamuk szerint is megkülön-
böztethetôk. Lehetséges az alkalmi, egészen rövid idôtar-
tamútól az évtizedeken át tartó hosszú távú együttmûködés
is. Az idôtávot a megvalósítandó cél határozza meg, illetve
az, hogy mennyi idô szükséges annak eléréséhez. 

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 11



ÁÁllllaannddóóssáágg
Ez a dimenzió abban tér el az idôhorizonttól, hogy ott egy-
egy együttmûködési projekt idôtartamát vizsgáljuk. Az
állandóság tekintetében pedig a partner, partnerek
állandóságát vizsgáljuk. Egy partnerrel való kapcsolatnak
nem kell az örökkévalóságig tartani, az érdekek kölcsönös
alakulása alapján lehetséges eseti együttmûködés is.
Másképp fogalmazva, lehet az „ördöggel” is szövetséget
kötni, ha éppen egyfelé vezet az utunk. Könnyen elôfordul-
hat a demokrácia játékterén, hogy hosszú távú céljaink
olyan érdekeket határoznak meg, melyek szükségessé
teszik az egyébként nem partnerként kezelt emberekkel,
szervezetekkel való közös gondolkodást. Ez nem jelent
elvtelenséget, vagy erkölcstelenséget, csupán a játéktér
bejátszását, ha ez vállalható a szervezet és a benne
résztvevô személyek számára is. 
Természetes emberi hozzáállás, ösztön, hogy jobban ked-
veljük az állandó kapcsolatokat. Az ismertség az
ismeretlennel szemben biztonságot nyújt. Ezért az állandó
szövetségesek általában kevesebb meglepetéssel szolgál-
nak. Ez nagy elôny, hiszen nem szükséges minden alkalom-
mal elölrôl kezdeni az együttmûködés evidenciáit, a
használt fogalmakat.

IInntteeggrráállttssáágg ffookkaa
Az együttmûködés kezdetének azt tekinthetjük két
szervezet, csoportosulás között, amikor azok tagjai közül

egy-kettô, néhány eellkkeezzdd eeggyymmáássssaall iinntteerraakkcciióóbbaa llééppnnii. Ez a
kor információs háttere mellett (internet, mobil kommuniká-
ció és a határok nélküli utazás) nem okoz nehézséget.
Amikor az embereken keresztül a szervezetek szim-
patikusak lesznek egymás számára, illetve olyan
megoldandó helyzetek elé kerülnek, amelyekben a másik fél
támogatása segítô lehet, akkor kezdôdnek el az ad hoc
közös megoldások, majd a közös projektekbe gondolkodás
és megvalósítás. 
Itt jegyezném meg, hogy léteznek olyan hosszú távú
együttmûködési megállapodások, amelyek késôbb sem hoz-
nak komolyabb közös megjelenést, közös fellépést. Ezeket
a megállapodásokat igen laza integráltságú együttmûködés-
nek tekinthetjük. 
Ahogy a szervezetek egyre több energiát fektetnek egy-
egy partnerrel, vagy partner csoporttal való közös
ügyekbe a kapcsolat elkezd formálódni, sôt legtöbbször
formalizálódni is. Az együttmûködésnek egy elkötele-
zettebb formája aa kkeerreekkaasszzttaallookk,, ffóórruummookk mûködtetése. Itt
már valamilyen rendszeresség, írott, vagy íratlan szabályok
mellett kezdenek el találkozni az érintettek. Ez a forma
kiváló lehetôséget biztosít az információ és tapasztalat
cserére, a közös érdek és célterületek megtalálására.
Egy erôsebb integráltságot jelenten, amikor az érintettek
szövetséget kötnek, sszzöövveettssééggeett hhoozznnaakk llééttrree. Ez a forma
tipikusan megjelenik az érdekképviselet terén és ugyanúgy
mûködik a forprofit világban (pl. munkaadók szövetségei),

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 12



mint az önkormányzati szektorban (önkormányzati szövet-
ségek), vagy éppen az általunk is vizsgát nonprofit és civil
világban. A szövetségekben már formalizált szabály- és
feltételrendszerrel rendelkeznek. Azaz nem csak azt
határozzák meg, hogy ki, mi, milyen feltételek mellett vál-
hat a szövetség tagjává, hanem azt is, hogy milyen rend
szerint lehet a szövetségben mûködni (hogyan lehet dön-
téseket meghozni, lobbyt folytatni, stb.). Ugyanakkor a
szövetségek még meghagyják a szervezetek önállóságának
nagy részét, miközben elvárják, hogy a szövetség által
megfogalmazott témakörökben a szervezetek álláspontja
nagyban igazodjon a szövetségben elfogadott állításokhoz. 
Az integráltság legerôsebb foka pedig az, amikor az
egyének, vagy szervezetek a céljaik megvalósítása
érdekében felhagynak az önálló mûködéssel és egy úújj,, öönnááll--
llóó sszzeerrvveezzeetteett hhoozznnaakk llééttrree. Erre példa a forprofit világban
történô nagy vállalati, szervezeti összeolvadások, de
ugyanilyen megtörténhet a nonprofit szférában is. Ezeknek
az új szervezeteknek a létjogosultságát az adja, hogy a
közös cél érdekében mozgósítható erôforrások a méretgaz-
daságosság lehetôségeit kihasználva összpontosulnak. A
célok érdekében nagyobb erôket lehet így mozgósítani és
lehet, hogy csak így érhetô el az a kritikus tömeg, amellyel
elindítható egy-egy olyan láncreakció, amivel elérhetjük az
általunk kívánt eredmény.

Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy az integrált-
sággal kapcsolatban leírt lehetôségek nem jelentenek sem
jósági fokozatokat, sem evolúciós fejlôdést. Véleményünk
szerint az ügynek kell meghatároznia az együttmûködés
formáját, vagyis aa ttaarrttaalloommhhoozz kkeellll mmeeggvváállaasszzttaannii aa lleegg--
mmeeggffeelleellôôbbbb ffoorrmmáátt. S itt is figyelembe kell venni, hogy az
egyes lehetôségek mûködtetése mekkora erôforrásokat köt
le az egyén, vagy a szervezet egyéb értéket, hasznot
teremtô tevékenységeitôl. Egy településen mûködô, szemé-
lyeken, informális találkozásokon alapuló együttmûködés a
tapasztalataink szerint sokszor hatékonyabb, a leginkább
kidolgozott szabályrendszer mellett mûködô szervezetnél.
Ugyanakkor vannak olyan helyzetek (pl. pályázatok), mikor
is szükség van az együttmûködés integráltabbá tételére,
pedig maguk a reálfolyamatok ezt nem követelnék meg.
A fenti állítások igazságát mutatja az a tanulság is, hogy a
jelen fejlesztés során megtartott képzéseknek ugyan a
célja, tartalma gyakorlatilag ugyanaz volt, az egyes csopor-
toknál más-más technikákkal lehetett eredményt elérni. Volt
olyan csoport, ahol a résztvevôk megkövetelték, hogy a nap
teljesen strukturált formában (gyakorlatokon, elméleteken
keresztül a napirend szerint) kerüljön lebonyolításra, míg
más csoportnál az elsô ilyen kísérlet teljes ellenálláshoz
vezetett. Az ott résztvevôk egy laza szellemi mûhelyben
történô együtt gondolkodás során jutottak el az általuk is
mûködônek tartott célok és lehetôségek megtalálásáig. 

RiffesBelivkék  2007.11.26  23:57  Page 13



AAllkkaallmmaazzáássii tteerrüülleett sszzeerriinntt
Az együttmûködés célja lehet a már korábban is említett
kköözzööss ffeellhhaasszznnáálláássaa a feleknél megtalálható eerrôôffoorrrráássookk--
nnaakk. Az egyik képzési alkalmon gyakorlatilag néhány perc
alatt kiderült, hogy a résztvevôk összessége bármikor elô
tud teremteni egy falunap lebonyolításához szükséges
tényezôket. Míg az egyik település képviselôi között kiváló
szervezôk, a másikban aktív önkéntesek, a harmadikban
speciális tudással rendelkezô elôadók, a negyedikben egy
komplett mobilizálható színpad és hangtechnika állt ren-
delkezésre. S voltak még lobbyban, marketingben és más
hasznos területeken járatos személyek is. Ez önmagában
lehet egy együttmûködés alapja. 
Más esetekben nem az erôforrásokat akarják közvetlenül
mmeeggoosszzttaannii a résztvevôk, hanem éppen eeggyy ccééll mmeegg--
vvaallóóssííttáássáávvaall eeggyyüütttt jjáárróó kkoocckkáázzaattoott. Ilyen helyzet lehet,
amikor egy olyan célt kívánnak megvalósítani a felek, ame-
lynek el nem érése az egyes szervezeteket önmagukban
ellehetetlenítené. Azonban az összefogás révén létrejövô
közösség már tudja vállalni a cél elbukásával járó
kellemetlen hatásokat is. 
Az erôforrások közös kihasználásának egy harmadik aspek-
tusa az eeggyyeezztteetteetttt ffeellllééppééss,, aa kköözzööss aakkaarraattnnyyiillvváánnííttááss. Itt
bár lehet, hogy a közösséget vállalók külön-külön is el
tudnák érni a céljukat, de együtt könnyebben törhetnek
utat maguknak. Ez lehet, hogy éppen az egymástól való ta-
nulás, a különbözô tudások által kölcsönösen generált
fejlôdés hatására következik be.

LLééttrreejjöövveetteell ffoorrmmáájjaa sszzeerriinntt
Az együttmûködések létrejöhetnek aalluullrróóll ttöörrttéénnôô kkeezzddee--
mméénnyyeezzéésssseell. Ekkor az érintettek saját maguk észlelik
annak szükségességét, hogy nyissanak egymás irányába, és
közösen valósítsák meg a céljaikat.
A pályázatokon és más eljárási utakon keresztül azonban
igen gyakran kküüllssôô kkéénnyysszzeerr, vagy legalább is ösztönzés
alapján felülrôl hoznak létre együttmûködéseket. 
Bár a két irány közül mindenkinek meglehet az általa szim-
patikusabbnak tartott változat azonban itt is megjegyez-
zük, hogy az egyik, vagy másik verzió alapján is létrejöhet-
nek jól mûködô szövetségek, közös projektek. Tehát a
létrejövetel formájából sem következtethetünk azok
jóságára.
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EEggyyüüttttmmûûkkööddééss –– eeggyyüütttt mmûûkkööddééss??
KKóóssaa AAnnddrrááss LLáásszzllóó

„Tízezer lépés kéne csak
Tízezer boldogtalannak

…
Tízezer lépés olyan sok
Tízezer lépésre vagyok

Tízezer lépésre ott vagy
Tízezer lépés kéne csak”

OOmmeeggaa:: TTíízzeezzeerr llééppééss

Az Európai Uniós csatlakozás kapcsán az együttmûködés
olyan „hívószó” lett, amely a civil szervezetek nyilvános
kommunikációjának kötelezô részét képezi. Együtt kell
mûködni forrásteremtéshez, pályázatok beadásához, pro-
jektek megvalósításához, de az együttmûködés szinte
kötelezô bármiféle civil fellépés érdekében is. Vagyis egyre
kevésbé válik hitelessé a pályázat, ha abban nem vesz
részt több szervezet, intézmény, amelyek egyféle kontrollt
képeznek a forráselosztó szemében. Az Európai Unió csak
olyan projekteket fogad be, amelyek valamiféle
együttmûködésben jönnek létre, valósulnak meg. De nem
számít legitimnek az a tiltakozás sem, amely nem több
szervezet kezdeményezéseként jött létre – csak hogy a
civil szféra klasszikus eszközét is megemlítsük. Sôt ma már

a politikai pártok is igyekeznek nem annyira általánosan
lefedni a különbözô társadalmi csoportokat, hanem sokkal
inkább általuk gründolt, vagy beolvasztott réteg-
szervezeteket magukhoz láncolni, ezzel legitimálva saját
politikai elképzelésüket. 
Ebben az együttmûködôs világban nem véletlen, hogy igen
gyakran megjelenik, „aki nincs velünk, az ellenünk van” elv,
illetve a létezô együttmûködésekrôl sokszor kiderül, hogy
üres szlogenként léteznek csupán. 
De mi is ez az együttmûködés, amely ilyen sok formában és
színben van jelen a civil szervezetek életében? Milyen
együttmûködési formák léteznek? Mire is érdemes
együttmûködni? 
Ezekre a kérdésekre igyekszünk – saját szemléletünknek
megfelelôen – megfogalmazni a választ. Természetesen ez
is csak modell, amelytôl merôben eltérô együttmûködések is
létezhetnek. Már az elején le kell szögeznünk, hogy rövid
tanulmányunkban a résztvevô szereplôk köre szerint két
együttmûködési modellt vizsgálunk meg: a civil
szervezeteknek az érdekképviselet területén megjelenô
együttmûködési formákat, illetve az önkormányzat és civil
szervezetek együttmûködési modelljét.
Mielôtt belevágnánk, fontosnak tartunk egy foga-
lomtisztázást is: érdek alatt azt az elvi jelentôséggel bíró,
tapasztalati úton nehezen megfogható (lásd. Papp Zsolt)
döntést értjük, amelynek nincs objektív vagy szubjektív
vonzata (karteziánus filozófia). Vagyis, ha valamely
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szervezet legitim döntéshozó fóruma azt mondja, hogy ez
és ez az érdeke, akkor az – a mi értelmezésünkben – nem
kérdôjelezhetô meg az igaz/hamis kategóriáiban. Tehát egy
szervezet által magának fenntartott, megfogalmazott
érdekét másik szervezet, személy részérôl nem lehet
megkérdôjelezni. Ebben az értelemben – bár elfogadjuk
lehetséges elemzési keretként – nem foglalkozunk az
érdek-érték fogalomkategóriák mentén történô
együttmûködések vizsgálatával, modellezésével. Vagyis
jelen írásban nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy egy
együttmûködés valamiféle közös értékek megfogal-
mazásából indul ki (pl.: a fiatalok egy település hajtóerejét
képviselik), vagy pedig pusztán érdekbôl történik az
együttmûködés (pl.: az erôforrások jobb felhasználása
érdekében közösen használ két szervezet egy irodát). A
két példából is jól látható, hogy nem lehet egyiket poz-
itívként, másikat negatívként értelmezni. Ugyanakkor az
együttmûködés kérdésében – éppen a fent vázolt tapaszta-
latok miatt – fontosnak tartjuk, hogy különbséget tegyünk a
külsô (a szervezetet kívülrôl érintô) vagy belsô (a
szervezet belsô életében megjelenô) motiváció között. Ilyen
külsô motiváció lehet a pályázati felhívásban megjelenô
együttmûködés felmutatása, miközben belsô tényezôként a
stratégiai tervezés során megfogalmazott partnerek, lehet-
séges támogatók értelmezhetôk.
A tanulmányunk tárgyát képezô ifjúsági civil szervezetek
szempontjából fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az

elmúlt években nem annyira a korosztályt egészében
átfogó szervezetek jellemzôek (gondolunk itt mindenek
elôtt az egykori KISZ-re, amely igyekezett a maga tel-
jességében lefedni az ifjúságot a kulturális fogyasztástól a
szabadidôs tevékenységeken át egészen a tanulásig),
hanem sokkal inkább az egy-egy részterületre koncent-
rálok jelennek meg hitelesen. Vagyis a szervezetek nem
igyekeznek egyszerre szabadidô-szervezô, kulturális,
érdekképviseleti és sport tevékenységeket lefedni, hanem
„szakosodnak” jól vagy kevésbé egyértelmûen körül-
határolható részterületekre. Vannak ifjúsági szervezetek,
amelyek mindenek elôtt az érdekképviseletet tûzik zász-
lójukra, mások pedig egy-egy területen igyekeznek ren-
dezvényeket, eseményeket, tevékenységeket szervezni,
megint mások az ifjúsági nyilvánosság megteremtôi
igyekeznek lenni, ifjúsági média mûködtetése révén.
Véleményünk szerint lejárt azon ifjúsági szervezetek kora,
amelyek egy adott földrajzi területen a teljes ifjúsági igényt
lefedni képesek – éppen ezért azt is axiómaként kell meg-
fogalmazzuk, hogy az önkormányzat sem várhatja el, hogy
támogatás fejében egyetlen civil szervezet a település
ifjúsági igényeit teljes egészében le tudja fedni.
Az eeggyyüüttttmmûûkkööddééss hosszát/mélységét tekintve – amint azt
alább az érdekképviseleti együttmûködésnél is látni lehet –
különbség adódik az egyes formák között. Az
együttmûködés lehet: aallkkaallmmii vvaaggyy áállllaannddóó.. Vagyis egy-egy
ügyre alakul ki az együttmûködés, amelynek megvalósulását
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követôen megszûnik az, vagy pedig valamiféle örök
érvényû együttmûködésrôl van szó, ami akkor is fennáll, ha
éppen nincsenek közös rendezvények, közös események.
Az alkalmi is tarthat hosszabb ideig, fontos hogy csak egy
projektre, egy alkalomra vonatkozzon.
Egy másik különbségtétel aa ffoorrmmáálliiss vvaaggyy iinnffoorrmmáálliiss
együttmûködés, ami a közös létnek a strukturáltságát jelen-
ti. A formális együttmûködés esetén akár új szervezet is
létrejöhet, amely az együttmûködésben résztvevôk közös
szervezetté, tömörülése, esetleg szövetséggé való
alakulását jelenti. Miközben az informális együttmûködések
sokkal inkább az egy-egy részterületen történô közös fel-
lépést jelenítik meg, semmiféle elôre meghatározott
kötöttséget nem jelentve. Természetesen ezen együtt-
mûködési formák közül sem lehet egyértelmûen kimondani
egyikrôl, hogy jobb mint a másik, sokkal inkább az adott
együttmûködési területek, kérdések határozzák meg, hogy
melyik érdemes inkább elônyben részesíteni. Az viszont
elmondható, hogy a formális együttmûködési formák sokkal
közelebb állnak az önállóság elvesztése irányába tartó
folyamathoz. 
Az együttmûködések mélységét illetôen sok esetben önálló
struktúrát alakítanak ki az együttmûködô felek. Ezáltal egy
másik, sok esetben hierarchikus rendszerbe tagozódnak be
és nem önálló együttmûködésként jelentkeznek. Ilyen lehet
például, ha a RIF tagjai befolyással vannak a RISZI
tevékenységére, esetleg NCA tagot is delegálnak, stb. Ebben

az értelemben fontos különbséget tenni a független vagy
alulról építkezô együttmûködések és a fentrôl, állami vagy
nemzetközi intézmény által életre hívott, esetleg finan-
szírozással befolyásolt együttmûködések között. Sôt itt már
megjelenhet a jog által elismert, vagyis külön státusszal
rendelkezô együttmûködések: amikor egy önkormányzat
csak azt a civil delegáltat fogadja el partnernek, aki az
általa meghatározott szabályok szerint legitim, vagy még
erôsebbé téve a „jogosságát” egyféle törvénynek
megfelelôen létrejött együttmûködésként jelenik meg.

EEzzeekk uuttáánn nnéézzzzüükk mmeegg,, hhooggyy mmiillyyeenn eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii mmoodd--
eelllleekk iiss aallaakkuullhhaattnnaakk kkii aazz eeggyyeess sszzeerrvveezzeetteekk kköözzöötttt::
11.. ÁÁllttaalláánnooss
Az érdekképviselet kiterjed minden szervezetre, amely az
adott társadalmi csoporttal foglalkozik (ifjúsági és
ifjúságért szervezetek egyaránt) az adott földrajzi
területen tevékenykedve (jelen esetben, a régióban jelen
lévô bármely szervezet). Abban minden szervezet
közvetlenül részt vehet. Többnyire olyan esetben jöhet ez
létre, ha sikerül egyetlen általános, akár jogi személyû
szervezetként jelen lennie, amelyet vagy minden szervezet
elfogad, vagy pedig egyféle kamaraként valamilyen jogsz-
abály határoz meg. Az egyes szervezetek azonos súllyal
vesznek részt a döntéshozatali mechanizmusban, minden
szervezetnek egy szavazata van, függetlenül területi vagy
tagsági kiterjedtségétôl, vagy bármely más szemponttól.
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22.. TTeerrüülleettii mmooddeellll
Lényege a területiség, az érdekképviselet területi szintek-
bôl áll, az Észak-alföldi régió esetén a kistérségekbôl,
megyékbôl épülhet fel a képviseleti rendszer. Az adott
terület a meghatározó, az abban jelen lévô valamennyi
szervezetre kiterjed. Egy-egy földrajzi egység képvise-
letének kialakításához nem kötelezô, hogy csak jogi szemé-
lyiségû csoportok, szervezetek vegyenek részt benne,
hanem akár ifjúsági csoportok véleményét is figyelembe
lehet venni. A területi (kistérségi, megyei) választások
alapján létrejövô, független területi szervezetek azután
delegálás útján, föderatív szervezetet hozhatnak létre. A
szakmai (ifjúságért), ágazati (ifjúsági) szervezetek is
területi tagozódásuk szerint kapcsolódnak a megfelelô
szinthez.

33.. KKééppvviisseelleettii mmooddeellll
A nem „állami”, „civil” nonprofit szervezetek területi
(kistérségi, megyei) és párhuzamosan ágazati (ifjúságért és
ifjúsági) elvek szerint képviseleti csoportokat hoznak létre.
Minden szervezet egyszerre lehet egy területi és egy
ágazati csoport tagja. Lehetôség van a nem jogi személyû
csoportok bevonására is. Ebben az értelemben a képviseleti
modell közvetett választás és/vagy delegálás útján létre-
jövô érdekképviseleti egyesületet jelent, melyben azonban
elkülönült, együttmûködô szervek, csoportok vannak jelen.

44.. HHáállóózzaattii mmooddeellll
Területi és/vagy ágazati szövetségek nem jogi személyû,
hálózati formában, de folyamatosan mûködô, konzultatív
testületet alakítanak, amelynek nincs vagy minimális a
kötelezô jellegû döntése, illetve nem egyféle formális
együttmûködésként jelenik meg. Azért fontos hangsúlyozni
a folyamatos mûködést, hogy lássuk, nem arról az
együttmûködésrôl van ezen esetben szó, amikor egy-egy
cél elérése, projekt megvalósítása érdekében átmenetileg
alakulnak ki együttmûködések.

55.. HHiieerraarrcchhiikkuuss mmooddeellll
Valamennyi bejegyzett szervezet kapcsolódhat egy hierar-
chikusan, területi és/vagy ágazati elvek mentén felépülô
érdekképviselethez. A szervezetek közvetlenül csak a
helyi vagy a szakmai alapszervezethez csatlakoznak, nem
egybôl a „csúcshoz”. A magasabb szint úgy alakul ki, hogy
alacsonyabb szintrôl választással delegálják a képviselôket
(kistérségi – de lehet akár önkormányzati szintû is, megyei,
regionális, illetve szakmai szintek szint). 

Látható tehát, hogy többféle megfontolást is érdemes
figyelembe venni egy-egy együttmûködés elemzése, vagy
kialakítása esetén. Az érdek alapon történô megközelítés
csak egyik változata az együttmûködések vizsgálatának, de
mindenképpen fontos lehet, hogy ne a forrásteremtés, vagy
éppen „divat-nyomás” miatt alakuljanak ki együttmûködések,
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sokkal fontosabb, hogy ezek tudatosan alakított, jól
elôkészített együttmûködések legyenek, amelyekben az
egyes szervezetek valós elônyök miatt vesznek részt.
Természetesen – a fent vázolt gondolatmenetbôl is
következôen – csak a szervezet, illetve annak vezetôi
tudják megmondani, hogy mely együttmûködések hoznak
eredményt számukra.
Fontos azonban leszögezni: ahogyan a nyolcvanas évek
második felében újra kellett tanulni a civil társadalom ön-
szervezôdési formáját, ugyanúgy most aazz eeggyyüüttttmmûûkkööddéésseekk
kkiiaallaakkííttáássáátt ééss mmûûkkööddtteettéésséétt kkeellll ttaannuullnnii. Erre ma már jól
mûködô stratégiai tervezéssel, szervezetfejlesztéssel
foglalkozó képzések vannak, amelyek bármely
szervezet/csoport számára hozzáférhetôek. 

AA tteelleeppüüllééss ééss aazz iiffjjúússáágg
KKóóssaa AAnnddrrááss LLáásszzllóó

„A demokráciát nem elegendô eltûrni,
mint a diktatúrát.
A demokráciát mûködtetni kell.”
Bihari Mihály

A civil szervezetek és állami, önkormányzati szervek közöt-
ti kapcsolatot mindenek elôtt az határozza meg, hogy
milyen tevékenységi kapcsolat van közöttük. Az alábbiak-
ban igyekszünk számba venni azokat az elméleti model-
leket, amelyek a civil szervezetek és önkormányzat
együttmûködése (együtt nem mûködése) során kialakulhat-
nak. Elôbb azt tekintjük át, hogy a civil szervezet hozzáál-
lása, filozófiája szerint milyen típusok különíthetôk el, illetve
ezek milyen kapcsolatot építenek ki az önkormányzattal.
A civil szervezet tevékenysége több formában is kapcso-
lódhat az önkormányzati szervekhez, annak megfelelôen,
hogy saját tevékenységét milyen formában látja legered-
ményesebbnek, illetve az önkormányzat milyen válaszreak-
ciót ad a civil kezdeményezésekre. A karitatív, szociális
ellátást biztosító civil kezdeményezés kapcsolatot kell
kialakítson az önkormányzati szervekkel, hiszen gyakran
közfeladat ellátását vállalja át, közremûködik a hatóság
munkájának eredményességéhez. 
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Ezt nevezik „„bbeeééppüüllôô”” civil szervezetnek, amely a közfela-
dat-ellátásba épül be. Ebben az esetben a „beépülô” civil
pozíciója nagyon erôs, az együttmûködés magas szinten
valósul meg, azonban ez a fajta szoros együttélésnek az is
lehet a következménye, hogy nagyon erôs függés alakul ki
az önkormányzat, illetve intézményei irányába. A civil
szervezet teljesen elveszíti a kritikai, kontroll jellegét, a
megfelelés, alkalmazkodás minden szinten jelen van. Az
alábbiakban látni fogjuk ez úgynevezett állami-civil
szerephez is vezethet.
Sok esetben lehet hallani a civilek „panaszát” azzal kapcso-
latban, hogy ôk maguk nagyon jól megoldanak bizonyos
közfeladatokat, ezekért cserében az önkormányzati
szervek nemhogy támogatást (költségtérítést) nem nyúj-
tanak, hanem még rossz szemmel is nézik, sokszor
igyekeznek megakadályozni a mûködést. Ebben az esetben
szintén a közfeladat ellátásának pozíciójából megközelítve
„„kkoonnkkuurreennss”” cciivviill sszzeerrvveezzeettrrôôll, konkurens önkormányzat-
civil viszonyról beszélhetünk, hiszen a civil szervezet alter-
natív szolgáltatást kínál ugyanarra a közfeladatra, amelyet
az önkormányzat vagy annak intézménye jól-rosszul ellát.
A civil szervezet immár szakmai alapon szervezi támo-
gatóit, szimpatizánsait, erôs civil autonómiát alakít ki, ame-
lynek következménye sok esetben az állami, önkormányza-
ti szervekkel való rossz viszony. Az önkormányzat ilyenkor
potenciális politikai ellenfelet lát a civil szervezetben,
illetve annak vezetôjében, így sok esetben politikai

támadást intéz a civil szervezet ellen, amely erre csakis
szakmai szinten tud reagálni, megtartva függetlenségét. 
Természetesen nem minden esetben kapcsolódik közfeladat
ellátásához a civil szervezet tevékenysége, hiszen például
a hobbikörök az önkormányzati feladatellátáshoz legfel-
jebb közvetetten kapcsolódó tevékenységet folytatnak.
Ebben az esetben a viszony többnyire „„kköözzöömmbbööss”” az ön-
kormányzati szervek és civil szervezet között. A civil
szervezet végzi a maga mindennapi tevékenységét, amely-
nek során nagyon ritkán találkozik az önkormányzat
szerveivel, képviselôivel, intézményeivel, ennek azonban
az is az eredménye, hogy támogatást sem kap a költ-
ségvetésbôl, a civil autonómia tökéletesen megvalósul, még
a támogatás szintjén sem jöhet szóba a civil szervezet kor-
rumpálhatósága. 
Nem utolsósorban pedig a civil szervezetek – a civil szféra
eszményének megfelelôen – beleszólnak, ellenôriznek, szá-
mon kérnek, érdeket érvényesítenek valamely közfela-
dathoz tartozó területen. Ilyenkor „„kkrriittiikkaaii”” sszzeerrvveezzeettrrôôll
és ennek megfelelôen konfliktusos viszonyról beszélhetünk,
hiszen az adott közfeladattal kapcsolatban a legkülön-
félébb civil technikákat használják fel a civil-jogon való
beleszólás érdekében. A „kritikai” szervezetet sehol nem
szeretik a hatóságok, velük van a legtöbb gond. Sem helyi-
közvetlen, sem pedig szakmai szinteken nem lehet velük
vitázni – hangzik a közigazgatási, önkormányzati hierarchia
magyarázata. Azonban túllépni rajta, figyelmen kívül hagy-
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ni nem lehet, hiszen a közvélemény, a média és a politikai
ellenzék nemcsak odafigyel, de igyekszik politikai part-
nernek is megnyerni ezen szervezeteket.
A négy különbözô viszony rámutat arra, hogy mennyire
szerteágazó a helyi közéletben jelen lévô civil szervezet és
helyi hatalom viszonya: a szoros együttmûködéstôl a felold-
hatatlan szembenállásig mindenféle pozíció lehetséges. A
viták középpontjában továbbra is a támogatások kérdése
van, hiszen az 1989-et követô folyamatok több-kevesebb
lendülettel, de mindenképpen az állami szinttel szemben a
helyi döntések és feladatellátások erôsítésének irányába
vezették a közfeladatok megszervezését. Ezt a helyi fela-
datellátást azonban Magyarországon nem követte a
közpénzeknek megfelelô szintû decentralizációja, az elmúlt
évtizedben regnált kormányok részérôl egyfajta újracen-
tralizálási törekvés figyelhetô meg. Ebben a helyzetben
csak erôsödik az a tendencia, hogy az önkormányzatok
érdeke minél több közfeladat civilekkel való elvégeztetése,
minél kevesebb közforrás felhasználásával és természete-
sen a felelôsség megosztásával. 

EEnnnneekk mmeeggffeelleellôôeenn eellmméélleettii sszziinntteenn aa hheellyyii hhaattaallmmii sszzfféérraa
oollddaalláárróóll iiss kküüllöönnbböözzôô hhoozzzzáááálllláássáátt lleehheett mmeeggffiiggyyeellnnii::

11.. AA hhaattaalloomm ((hheellyyii vvaaggyy áállllaammii)) mmiinntt sszzuuppeerr--EEggyyeessüülleett,, aazz
EEggyyeessüülleetteekk EEggyyeessüülleettee:: a közhatalmi szerv összekeveredik
a civil szervezetekkel, valamiféle nyilvános lelkiismeretként

viselkedik, kirívóan rugalmas a civil társadalomból érkezô
jelzésekkel szemben. A politikusok nagyrésze a civil életbôl
„igazolt át” a nagypolitika világába. A demokratizálódás
útjára lépett országokban lehet ilyennel találkozni, amikor
a mozgalmi élet egykori vezetôi vállnak az állam
meghatározó politikusaivá. Talán a legjobb példa
Csehszlovákia a bársonyos forradalom után, amikor Vaclav
Havel államfôként „civil barátait” ültette a legfontosabb
tisztségekbe. 

22.. AA hhaattaalloomm mmiinntt aa cciivviill ttáárrssaaddaalloomm ppaarrttnneerree:: a különbözô
intézkedéseket a kormány, önkormányzat megtárgyalja a
civil partnerekkel, érintettekkel. Az ifjúság esetében
például a kormány, önkormányzat megosztja hatalmát az
ifjúsági szervezetekkel, komoly költségvetési forrást nyújt
a közfeladatok civilek általi ellátására, egyre nagyobb koc-
kázatot vállalva ezzel, ugyanakkor számítva a civil tár-
sadalom mindenkori támogatására. Ebben a mintában az
jelent problémát, hogy a hatalom felelôsséget is delegálni
szeretne azzal, hogy a civil társadalomra támaszkodik, ami
egészen addig nem okoz feszültséget, amíg el nem jut arra
a szintre, hogy saját politikai felelôsségét a civil szférára
hárítja. Jó példa rá azon kormánytagok viselkedése, akik
saját területükön a személyi döntéseket is a civilekhez
delegálják, majd ujjal mutogatnak, hogy „tetszett volna
megfelelô személyt választani”. 
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33.. LLaaiisssseezz--ffaaiirree hhaattaalloomm:: nem lehet különbséget tenni az
állampolgárok között még korosztályi szinten sem. A fiat-
aloknak lehetnek speciális problémái, azonban a többi tár-
sadalmi csoportnak szintén vannak speciális problémái, így
nem szabad különbséget tenni. Hagyni kell, hiszen a prob-
lémák maguktól megoldódnak azon a szinten, ahol jelent-
keztek. Ha beleszólunk, csak rontunk a helyzeten. A hata-
lom pusztán napi ügyeket visz és nincs víziója az ideális tár-
sadalomról, így a civil szféra is csak egy létezô entitás a sok
másik mellett. Ebben a hozzáállásban nem lehet stratégiai
kérdésekrôl dönteni, azok fel sem merülnek, hosszabb
távon rendkívül nehéz tervezni, illetve a terveket nem
lehet egy nagyobb entitás részévé tenni.

44.. BBeeaavvaattkkoozzóó hhaattaalloomm:: néhány stratégiai fontosságú tár-
sadalmi probléma esetén avatkozik be az állam, önkor-
mányzat (pl.: drogfogyasztás, fiatalkori bûnözés). A gyors
és látványos eredmények fontosabbak mindennél, így nem
alakulhat ki és nem valósulhat meg hosszú távú stratégia,
az azonnali tûzoltás fontosabb a jövôbeni újraépítésnél.
Van víziója az ideális társadalomról, azonban a napi ügyek
miatt ezt nem tudja megvalósítani, a stratégiai gondolkodás
felaprózódik, a hatalom fél a civil szférától. Azok a prob-
lémák kerülnek napirendre, amelyeket elég erôs civil támo-
gatás mozgat meg. 

55.. ÁÁllllaammbbááccssii:: a hierarchia mûködik, az állam vagy önkor-
mányzat büntet és jutalmaz, jótékonykodik és elvesz. Az
állambácsi mindent tud, hatalmas tapasztalattal és appará-
tussal rendelkezik, így a problémák megoldását csak ô
tudja kezelni. A civil szféra csak akkor elfogadott, ha
végrehajtóként részt vesz a politikai program meg-
valósításában. Talán a legismertebb forma térségünkben.

66.. EElllleennôôrrzzôô hhaattaalloomm:: állandó defenzívába kerül a hatalom,
fél a társadalmi rétegek reakciójától, folyamatosan informá-
ciókra van szüksége, hogy vajon mit is akarnak az adott
rétegek. Tevékenységében az idegesség és bizonytalanság
érhetô tetten, egyetlen társadalmi réteget sem tekint
autonómnak, sokkal inkább a függést helyezi elôtérbe. 

Térjünk azonban vissza az önkormányzatokkal fennálló vis-
zonyhoz, annak is egy speciális példájára. Az együtt-
mûködés legszorosabb formája, amikor az önkormányzatok
szerzôdés formájában nonprofit szervezetekkel láttatnak
el közfeladatokat. Kétféle útja van ennek: vagy az önkor-
mányzat befogadja a már mûködô civil szervezet
tevékenységét és ahhoz normatív támogatást nyújt, ez
talán a járhatóbb út, de van egy másik formája is: kiszer-
zôdtetik azt, az infrastruktúra és költségvetési keret
átadásával. Ez utóbbi esetében említést kell tenni egy sajá-
tos, a magyar állami-civilnek nevezhetô mintáról. Egyre
gyakoribb, hogy az állami vagy önkormányzati szektor
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saját ál-civil szervezetet hoz létre bizonyos feladatok
ellátására. Ennek jogi formája a közalapítvány, közhasznú
társaság. A közalapítványok elsôsorban a feladatfinan-
szírozásban veszik ki a részüket, miközben a közhasznú
társaságok bizonyos szolgáltatások „társadalmasítására”
rendezkednek be. A szakirodalom ezt nevezi a második
non-profit szférának. Különbözô költségvetési, számviteli,
adózási okok miatt hívják életre ezeket a sajátos non-prof-
it szervezési formákat az önkormányzatok, állami hivatalok.
Azonban lényegüket tekintve nem beszélhetünk civil
szervezetekrôl, hiszen nem rendelkeznek az állami és gaz-
dasági szférától elkülönítô kettôs autonómiával .
Ugyanakkor komoly veszélyeket tartogat, hogy az állami és
önkormányzati szektor jogilag teljesen egyenrangú szerep-
lôként tud jelen lenni a civil szektorban. Egyes kimutatások
szerint a közszférából a civil szektorba érkezô támogatá-
sok több mint 60%-a ma már ilyen burkolt állami és önkor-
mányzati önfinanszírozásként értelmezhetô. Természe-
tesen ez nemcsak a mindennapi gyakorlatban rontja a civil
szervezetek forrásokhoz való hozzáférési esélyét, hanem
magának a civil szférának a társadalmi elfogadtatását és a
civil szféra politikán és gazdaságon kívüli voltát is
megkérdôjelezi. Ebben a formában a szektor nem tud
megtisztulni az állami jelenléttôl, az állam nemcsak a jogsz-
abályok és a források tekintetében van jelen, hanem önálló
szereplôként is, megnehezítve ezáltal az együttmû-
ködéseket is. „A szektor megtisztítása az állami jelenléttôl

javítani tudná a világos kapcsolatok egyértelmû szabály-
ozásának esélyeit, hiszen nem kell már a jogalkotónak ket-
tôs szemüveggel és szándékkal részben (vagy jórészt)
magára is gondolni a szabályozás kialakításakor (Nem kell
például a közszervezetekre méretezett bonyolultsággal és
hivatalisággal nyúlni az ellenôrzés, beszámolás, nyil-
vánosság, kooperáció kérdéseihez.)” (Biró Endre 2002:83-84).
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1. Szóla Rádió Alapitvány, Debrecen
2. Szertelen Egyesület, Debrecen
3. Hang-Kép Egyesület, Debrecen
4. BAKI Egyesület, Balmazújváros
5. Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület, Hajdúnánás
6. PAKK Egyesület, Ebes
7. Zöld Energia Egyesület, Püspökladány
8. Debreceni Önkéntesek Egyesülete - Debrecen
9. Mozgáskorlátozottak Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei

Egyesülete, Vásárosnamény
10. Közösségi Ház, Panyola
11. Túristvándi Ifjúsági Önkormányzat - Túristvándi
12. Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, Tiszabercel
13. Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Ibrány
14. Zöld Kerék Alapítvány, Nyíregyháza
15. Art Misszió Alapítvány, Nyíregyháza
16. Human- Net Alapítvány, Nyíregyháza

17. Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház, Nagyhalász
18. Rákócziújfalui Ifjúsági és Kulturális Egyesület - Rákócziújfalu
19. Cerveza Közhasznú Kulturális és Sport Egyesület,

Jászkisér
20. Jásziványért Közhasznú Egyesület - Jászivány
21. Ifjúsági Klub, Jászivány
22. MIX Klub, Martfû
23. Mûvelôdési Ház, Törökszentmiklós
24. Cserkeszôlôi Ifjúsági Közösség - Cserkeszôlô
25. Szelevényi Ifjúsági Alakulat - Szelevény
26. Tiszaföldvári Fiatalok Ifjúsági Szervezete - Tiszaföldvári
27. Ifjúsági Közösség, Botpalád, Kispalád
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