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Előszó

A proHáló hálózat nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai – re-
gionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben – szolgáltató, koor-
dináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai 
nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van. A hálózatot 
azzal a céllal hoztuk létre, hogy összefogjuk a nonprofit szolgáltatásokat 
nyújtó megyei szervezeteket, közösen új szolgáltatásokat vezessünk be, 
és olyan tudatos hálózatfejlesztő folyamatot valósítsunk meg, amely a 
tagokat segíti helyi tevékenységük végzésében, ezen túl lehetőséget ad 
az információk és tapasztalatok megosztására.

A proHáló hálózat országosan, nem bejegyzett, de írásban rögzített 
szabályok szerint működik. A Hálózati Találkozó a proHáló hálózat leg-
magasabb szintű döntést hozó testülete, amelyet félévente hívunk ösz-
sze. A munkát koordinálja, és a döntéseket előkészíti az öt fős  Hálóza-
ti Tanács. A projektek előkészítése a munkacsoportok – nemzetközi, 
helyi fejlesztési, képzési, marketing – feladata. Minden hálózati tagtól 
elvárás, hogy legalább egy munkacsoportban munkát végezzen. A mun-
kacsoportok legalább félévente találkoznak, ezen túl írásban – levele-
zőlistájukon – tervezik meg feladataikat. A proHáló hálózat tagszer-
vezetei aktívan és úgy kapcsolódnak be a hálózat munkájába, hogy a 
tag által képviselt szakmai tudás és tapasztalat maximálisan álljon más 
tagok rendelkezésére. A legfontosabb összekötő kapocs a színvonalas 
hálózati tevékenység a nonprofit szolgáltatások nyújtása és fejlesztése 
érdekében.

A proHáló hálózat küldetése igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő sze-
mélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással 
szolgálni a hazai nonprofit szektor működését. A proHáló középtávon 
egy nyitott, széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező hálózat kíván 
lenni, melynek erőssége a tagszervezetek helyi munkájára épített magas 
szintű szakmai programok megvalósítása.

Ennek a célnak az elérésében – napjainkban – különböző kihívások-
kal kell megküzdenünk. Egyik legfontosabb, a hálózat bővítése, mely 
várhatóan egy minőségi ugrást hoz majd a hálózati működésünkben. 
Ennek egyik eleme lehet a tagszervezeti bővítés mellett a hálózat nem-



zetközivé válása. Fontos és nehéz feladat a fejlődés megfelelő ritmusá-
nak megtalálása. A minőségi fejlődéshez pedig elengedhetetlen az egyes 
tagok helyi szolgáltató, fejlesztő munkájának hálózati erőforrássá tétele. 
A másik kihívást a munkamegosztás jelenti: akkor tudunk eredménye-
sen működni, ha a nagyobb projektek megvalósításának terhe egyenle-
tesen oszlik szét a hálózat tagjai között.

Kedves Olvasó!

Kiadványunkban bemutatjuk a proHáló Hálózat elmúlt időszakban ki-
dolgozott, működési dokumentumait, azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy más informális hálózatok tevékenységének jobbításához tapasz-
talatainkkal hozzájáruljunk, ezzel elősegítve a civil szervezetek közötti 
rugalmas együttműködési formák erősítését.

Bárdos Ferenc
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proHáló – Hálózat a nonprofit 
szolgáltatások és a nonprofit 

szolgáltatók fejlesztéséért

A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai – regionális, 
megyei, kistérségi és települési hatókörben – szolgáltató, koordináló és 
fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit 
szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.

A proHáló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szem-
lélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással 
szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.

Célja:
A civil szférán belüli partnerség fejlesztése és hálózatépítés, hozzájárul-
va ezzel a szerepét tudatosan vállaló nonprofit szektor kialakulásához, 
dinamikus fejlődéséhez

Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, és megvalósítása
Az önszerveződések bátorítása, a civil közösségek létrejöttének elő-

segítése és a működésükhöz szükséges információk biztosítása
A Szektorok közötti együttműködés generálása, különös tekintettel a 

települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra
Olyan partneri együttműködések kialakítása, amelyben a programok 

tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a proHáló hálózat és 
hosszú távon, működőképes marad

Működési struktúránk:
A proHáló országos hálózat nem bejegyzett, de írásban rögzített szabá-
lyok szerint működik.

A Hálózati Találkozó a proHáló legmagasabb szintű döntést hozó tes-
tülete, amelyet félévente hívunk össze. A munkát koordinálja, és a dön-
téseket előkészíti a Hálózati Tanács, amelynek tagjai a munkacsoportok 
vezetői, a belső hálózatfejlesztő munka és a programközpont vezetője. 
A projektek előkészítése a munkacsoportok – nemzetközi, helyi fejlesz-
tési, képzési, marketing – feladata. Minden hálózati tagtól elvárás, hogy 
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legalább egy munkacsoportban munkát végezzen. A munkacsoportok 
legalább félévente személyesen találkoznak, ezen túl írásban – levelező-
listájukon – tervezik meg feladataikat. A Programközpont a programok 
tartalmi és pénzügyi koordinálója, a fenti testületekkel együttműködés-
ben. 

Közösen megalkotott és elfogadott dokumentumaink, amelyek együtt-
működésünket meghatározzák: Működési Alapelvek (2005, módosítás: 
2007, 2009), Tudástár (2008), A proHáló értékelési, monitoring és kont-
rolling rendszere (2009) Arculati útmutató (2009)

Legsikeresebb projektjeink:
Nonprofit szolgáltató szervezetek felmérése, 2003-2004.
Civil Műhely sorozat, öt megyében, 2005.
Fókuszban a Hálózatok konferencia sorozat Magyarország hét régi-
ójában, 2007.
Nemzetközi kapcsolatépítést elősegítő konferenciák Egerben, Gyu-
lán 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
Tanulmányutak: Lengyelország, Franciaország, Németország, Spa-
nyolország, Erdély (2006-2010)
Közösségi munka – hálózati önképző program, 2008. 
Civil hálózatfejlesztés – képzési tananyag kidolgozása, 2009.
Fókuszban a hálózatok konferenciák Erdélyben és Szlovákiában, 
2009.
„Közösségi Házban közösségként” közösségfejlesztő projekt Pécsett, 
2009.
Fókuszban a szervezetfejlesztés – regionális konferenciasorozat, 
2010.

Kiadványaink, amelyben tapasztalatainkat közreadtuk:
proHáló – Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgál-
tatók hálózatának fejlesztéséért, Debrecen- Kecskemét, 2005.
proHáló – Civil Műhely kötetek 1. – Kistérségi fejlesztések, Békés-
csaba-Debrecen, 2006.
proHáló – Civil Műhely kötetek 2. – Hálózatfejlesztés, Debrecen-
Pécs, 2008.

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
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proHáló – Civil Műhely kötetek 3. – Nonprofit Címtár – Hálózatok 
és együttműködések a harmadik szektorban, Debrecen-Pécs, 2009.
proHáló – Civil Műhely kötetek 4. – Nonprofit marketing, Debre-
cen-Pécs-Veszprém 2010.
proHáló – 7 éve hálózatban – Seven years in network, Debrecen-
Pécs 2010.
pHérték – a hálózat időszaki kiadványa, 2007 decembere óta évente 
két alkalommal jelenik meg.

Tevékenységünket támogatják:

Charles Stewart Mott Alapítvány (2003-ról 2010-ig)
Nemzeti Civil Alapprogram,

és a tagszervezeteink.

Hálózatunkról bővebb információ található a prohalo.hu portálon!

Groskáné Piránszki Irén

•

•

•

•
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A proHáló működési AlApElvEi

A proHáló programot 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdemé-
nyezte. A hálózati működés öt éves tapasztalata alapján összegződtek 
mindazon elvek és elvárások, melyek a további működést meghatároz-
zák.

A működési alapelvek a hálózat olyan dokumentuma, amely össze-
foglalja és rendszerezi a proHáló szakmai, etikai, együttműködési nor-
máit a hálózaton belül és külső kapcsolataiban egyaránt. 

1. Küldetése
A proHáló igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szük-
ségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai non-
profit szektor fejlődését.

2. Céljai
A nonprofit szektoron belüli partnerség fejlesztése és hálózatépítése, 
hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló szektor kialakulásához, 
dinamikus fejlődéséhez. Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése 
és megvalósítása.

A hálózat tagjai működési területükön bátorítják az önszerveződést, 
elősegítik nonprofit közösségek létrejöttét és biztosítják számukra a 
szükséges információkat.
Elősegítik a szektorok közötti együttműködést – különös tekintet-
tel – a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra, amely-
nek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szer-
vezeteik közvetlen részvétele a helyi stratégiák kialakításában, a helyi 
döntési folyamatokban.
Olyan partneri együttműködéseket alakítanak ki, amelyben a prog-
ramok tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a proHáló há-
lózat, és hosszú távon működőképes marad.

3. A proHáló tagsága és együttműködő partnerei
A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amely regionális, megyei, 
kistérségi és települési hatókörben szolgáltató, koordináló és fejlesztő 
feladatokat lát el.

•

•

•
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Egyéni Tagság: A proHáló Hálózati Tanácsa a hálózati találkozó dön-
tése alapján egyéni tagságot ajánl fel azoknak a magánszemélyeknek, 
akik a proHáló alapító tagszervezetinek valamelyikében vezető vagy 
kapcsolattartó funkciót láttak el, és élethelyzetükben változás történt.

A hálózati alapelveit, értékeit és elvárásait a továbbiakban is elfogad-
ják, valamint szakmai tevékenységükkel segítik a hálózat munkáját és 
fejlődését. Az egyéni tagok a hálózatban csoportként működve 1 szava-
zati joggal vesznek részt a hálózati döntésekben.

Együttműködő partnerek, támogatók
A proHáló együttműködő partnerei lehetnek azok a magánszemélyek, 
jogi személyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, 
amelyek elfogadva a proHáló céljait, kölcsönös érdekek alapján készek 
anyagilag, vagy más módon elősegíteni azok megvalósítását.

A Hálózati Tanács – megismerve az együttműködő partner szándé-
kát – a kezdeményezővel közösen dönt – a Hálózati Találkozó utólagos 
jóváhagyásával – a kapcsolódás mikéntjéről, az együttműködési szerző-
désről, és erről tájékoztatja a hálózat tagságát.

4. A hálózat tagjai és struktúrája

Alföldi Civilekért Alapítvány  Kecskemét
Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége  Székesfehérvár
Életfa Környezetvédő Szövetség  Eger
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság  Nyíregyháza
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány  Debrecen
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  Békéscsaba
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete  Salgótarján
Nevelők Háza Egyesület  Pécs
Regionális Civil Központ Alapítvány  Miskolc
United Way Vértes Vidéke Alapítvány  Tatabánya
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület  Veszprém
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület  Zalaegerszeg 
Egyéni tagok csoportja Kovács György

Takátsy Piroska
Tölcsér Tímea
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A hálózat struktúrája

5. Értékek és elvárások a hálózat tagjaival szemben
A hálózat tagjai az alábbiakban fogalmazták meg és fogadták el azokat 
a minőségi követelményeket és feladatokat, amelyek meghatározzák a 
hálózathoz tartozás feltételeit és a „proHáló” védjegy használatának jo-
gosultságát.

5/1. A proHáló védjegy minőségi tartalma
Szakmaiság
A hálózat tagjai a nonprofit szervezetek igényeiből kiinduló, együttmű-
ködéseken alapuló, illetve azt fejlesztő igényes szolgáltató programok 
tervezésére és megvalósítására törekednek.

Hálózati találkozó

Hálózati Tanács Hálózati 
programközpont

Monitoring

Helyi fejlesztési 
munkacsoport

Képzési 
munkacsoport

Marketing 
munkacsoport

Nemzetközi 
munkacsoport

Projektek

Projektek

Projektek

Projektek

T
ag

sz
er

ve
ze

te
k

E
gy

én
i 
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k 
cs
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or
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Megbízhatóság
A tagok tevékenységük során folyamatos, megbízható, kiszámítható, 
igényes, minőségi, partneri viszonyban megvalósuló munkát végeznek. 
A közös projektek megvalósítása megállapodások alapján történik.

Hitelesség
A tagok rendszeres hálózati önértékelés, monitoring és kontrolling te-
vékenység mellett saját működésükkel hitelesítik a hálózat tevékenysé-
gét.

Együttműködés
A stratégiai céloknak megfelelően folyamatosan fejlődik a kapcsolat-
rendszer a tagok között és a hálózat szintjén. A hálózat szintjén etikai 
elvárás egymás munkájának kölcsönös tisztelete, a kitűzött célok érde-
kében a hatékony és partneri együttműködés, valamint az alkotó rész-
vétel a hálózat közösségi tervező folyamataiban és azok megvalósításá-
ban.

Nyitottság
A hálózat nyitott, együttműködésre törekvő, fogékony a tevékenységét 
megújító törekvések iránt.

Függetlenség
A hálózat a nonprofit szektor önazonosságának erősítése érdekében 
pártpolitikától mentes szakmai tevékenységet fejt ki, ezt elvárja tagjai-
tól is.

Folyamatosság
A hálózat tagjaival szemben követelmény, hogy rendszeresen vegyenek 
részt a hálózat tevékenységében.

5/2. Minőségi tevékenység a hálózat és a tagok szintjén
A proHáló-tag aktívan és úgy kapcsolódik be a hálózat munkájába, hogy 
a tag által képviselt szakmai tudás és tapasztalat maximálisan álljon más 
tagok rendelkezésére. 
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A legfontosabb összekötő kapocs a színvonalas hálózati tevékenység a 
nonprofit szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében.

Ezért minden proHáló-tag:

szervezetként csatlakozik a hálózathoz és a szervezet vezetőségének 
érdemi, írásos döntése alapján tagja a hálózatnak,
rendszeresen és érdemben tájékoztatja a szervezet vezetőségét a há-
lózati munkáról,
nyilvános szereplésein és a hálózat tevékenységéhez kapcsolódó 
anyagokon feltünteti proHálós tagságát,
a nonprofit szolgálatást alapdokumentumában szervezeti tevékeny-
ségként nevezi meg,
minden hálózati találkozón úgy képviselteti magát, hogy a hálózat 
érdemi munkát - beleértve a tagokra vonatkozó döntéseket - tudjon 
végezni,
legalább egy hálózati szintű programnak aktív kezdeményezője és/
vagy feladatot vállaló együttműködője,
két évente legalább egyszer házigazdája hálózati szintű programok-
nak,
legalább három másik taggal áll sikeres és folyamatos együttműkö-
désben,
résztvesz legalább egy, a proHálón belül működő munkacsoport te-
vékenységében,
saját földrajzi területén aktívan hozzájárul a proHálóban végzett 
munka és az elért eredmények nyilvánosságra kerüléséhez és azok 
felhasználásához,
a Hálózati Találkozó által meghatározott módon közreadja a hálózat 
céljaihoz kapcsolódó programjait a prohalo.hu honlapon.

A proHáló-tag hálózati tagságának legfontosabb célja és motiválója 
saját szakmai munkájának és kapcsolatainak fejlesztése az alábbi terü-
leteken:

információszolgáltatás,
tanácsadások,
képzések,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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együttműködést elősegítő és közösségfejlesztő programok regioná-
lis, megyei, kistérségi, és települési szinten,
hálózatépítés,
térségi együttműködések kialakítása,
hálózati kommunikáció, nyilvánosság biztosítása, marketing, PR,
kiadványok megjelentetése,
tanulmányutak szervezése.

6. Csatlakozás a hálózathoz
A proHáló minőségi hálózatépítésre törekszik. Érdekelt abban, hogy 
gazdag szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, ezért nyitott mind-
azok meghívásának irányában, akik a működésének alapelveit elfogad-
ják.

A hálózat bővítésének alapelvei:
A meghívás, ajánlás tagszervezeteken keresztül történik
A 2 éves tervezési ciklusonként legfeljebb 2 új tagszervezet felvéte-
lére van lehetőség
Törekszünk az országos lefedettségre
A működési alapelvekbe foglalat szakmai tevékenységeknek és etikai 
elvárásoknak a jelöltnek meg kell felelnie

A hálózathoz való csatlakozáshoz az alábbiak szükségesek.

A jelentkezéshez:
Szándéknyilatkozat a csatlakozásról és a proHáló érvényes működé-
si alapelveinek elfogadásáról, referenciák a csatlakozni kívánó szer-
vezetről,
Egy proHáló tagszervezet írásos ajánlása.

A tagfelvételhez:
Feladatvállalás egy évig,
A felvételét kérő szervezettel azonos területen – szakmai vagy föld-
rajzi – dolgozó proHáló tagok írásos véleménye,
eredményes monitoring, záró értékelés.
A tagfelvételről a Hálózati Tanács által elfogadott záró értékelés 
alapján a Hálózati Találkozó konszenzussal dönt.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
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Döntési folyamat és rendszer

Folyamat Döntési szint
1 kezdeményező tagszervezet és 1 monitorozó tag-
szervezet tesz ajánlást a meghívásra a hálózat felé

tagszervezet  (a kezdeményező 
saját megyei vagy régiós tag il-
letve ha nincs ilyen, akkor saját 
ágazati)

Meghívás és a jelöltségre való elfogadás Hálózati tanács javaslatot tesz 
a hálózat felé (igen v. nem)

Hálózat konszenzussal dönt a jelöltségre való el-
fogadásról
Közös munkába való bevonás (1 éves próbaidő)
mentor (kezdeményező) megismerteti a hálózattal 
+ monitorozó figyeli
tagszervezet
1 munkacsoportban való részvétel (a jelölt választ) munkacsoport
Egy tagszervezeti hálózati projektben hospitálás, 
kisebb feladatok megvalósítása

tagszervezet

Értékelés-önértékelés tagszervezet (mentor és moni-
torozó)

Döntés a tagfelvételről Hálózat konszenzussal dönt
Jelölt szervezet (szándékát fönntartja)
Írásbeli megerősítés Hálózat, jelölt szervezet

7. Együttműködés más hálózatokkal
A proHáló együttműködésre törekszik hazai és nemzetközi szakmai 
szervezetekkel, hálózatokkal.

A fenti alapelveket 2010. június 3-4-én Balatonvilágoson megtartott há-
lózati találkozón fogadta el a proHáló hálózat.

Balatonvilágos, 2010.
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amely tartalmazza az arculati elemeket, 
azok összes használatát, 

meghatározza a proHáló Hálózat mint önálló egység, 
valamint a résztvevő szervezetek kapcsolódó megjelenésének 

alapelveit és kereteit.

proHáló Hálózat

arculati útmutató
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Bevezetés

A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai – regioná-
lis, megyei, kistérségi és települési hatókörben – szolgáltató, koordináló 
és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonpro-
fit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.

A proHáló Hálózat küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fej-
lesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és 
gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.

A proHáló Hálózat arculati kézikönyve régóta formálódik. Mint minden 
nonprofit jellegű hálózat, kezdetben a proHáló is ösztönösen használt 
marketing-elemeket mindennapi kommunikációja során. Ezt az ösztö-
nös állapotot váltotta fel az évek során, egy tervezett és időzített, a háló-
zat munkájához szervesen kapcsolódó marketing tevékenység, melynek 
első tudatos lépése a marketing munkacsoport létrehozása volt. 

A proHáló Hálózat marketing-munkájának legfontosabb eredménye a 
hálózat kommunikációs és marketing stratégiájának megszületése és 
végrehajtása lesz, a munka egyik fontos mérföldköve a hálózat arculati 
útmutatójának elkészülése volt.

A kiadvány hatálya

Az arculati útmutató elsődlegesen a proHáló Hálózat tagszervezetei 
számára készült.

• Egyrészt megszabja a hálózat, mint egységes arculattal rendelkező 
önálló egység külső és belső kommunikációjának arculatát, az arcu-
lati elemek használatának szabályait.

• Másrészt ajánlásokat ad a tagszervezetek számára, azok kommuni-
kációjában a proHáló Hálózat arculati elemeinek használatára. 

• Az egyes arculati elemek kötelező érvénnyel alkalmazandók a tagszer-
vezetek számára, ezeket az előírásokat nem az arculati útmutató, ha-
nem a mindenkori érvényes működési alapelvek szabják meg.
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1. A hálózat nevének használata

A proHáló Hálózat elnevezésének használata az alábbi módon jelenik 
meg, bármely írott formá-ban: 

• rövidített megjelenés: 

proHáló vagy proHáló Hálózat 

• teljes formátumban, szlogennel együtt használt: 

proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltató 
szervezetek fejlesztéséért. 

Ez a szöveg jelenik meg a hálózat logójában is. Teljes formában – hacsak 
lehetséges – a proHáló Hálózat vastagbetűvel, míg a szlogen normál 
betűtípussal írandó. Nem hivatalos szövegben, szakmai kiadványban a 
proHáló, hálózat szavak önállóan is használhatók.

Elnevezés betűtípusa:

• elsődlegesen, hivatalos levelezésben Calibri, Verdana normál, 
11 pt 

• másodsorban, e-mailben: Calibri, Verdana, Tahoma, normál, 
10-12 pt

• pHérték újságban, nyomtatott kiadványban Chaparral Pro, törde-
léstől függő méretben.

A betűtípusok a Windows alaptelepítés és az Office 2007 telepítésének 
alap betűtípusai, használatuk minden Windows alapú számítógépen el-
érhető.
A betűtípusokat tilos torzítani, elfordítani, dőlt betűt használni. Nyom-
tatott kiadványban törekedni kell a betűtípusok eredeti torzítatlan for-
májának megőrzésére, a betűközök, szóközök és sorközök megtartására. 
A bekezdéseket kiadványban, levélben sorkizártan használjuk, sorvégi 
szóelválasztás használandó.
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 2. A LOGÓ használata

A logóhoz tartozó szöveg:

• Angol: Network for the development of non-profit services and 
service providers

• Német: Netzwerk für die Entwicklung von Nonprofit-
Dienstleistungen und Nonprofit-Dientsleistern

• Francia: Réseau pour le développement des services et des sociétés 
de service à but non-lucratif

A logó egyedi, nincs megyei, vagy területileg eltérő változata, kifejezi, 
hogy a hálózat egységet alkot.

Logóhasználat

színes logo
csak fehér, vagy ahhoz közeli, 
egyszínű alapon használható

szürkeárnyalatos logo
ha színes nyomtatás nem lehetséges, 
fehér vagy világos alapon

színes logo keretben
ha az alap nem egyszínű vagy 
nem világos

fekete-fehér logo keretben
csak fekete szín, gravírozás vagy 
dombormű esetén
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PANTONE 7401 C 
C: 0%, M: 4%, Y: 18%, K: 0% • R: 254 G: 250 B: 198

PANTONE 471 C 
C: 0%, M: 59%, Y: 100%, K: 18% • R: 174 G: 92 B: 16

Pantone Process Black C 
100 % black

A logót fehér, vagy a megadott pasztell alapon lehet használni (Panto-
ne 7401C, R:254 G: 250 B:198), más színek és mintázott alapfelületek 
használata tilos.
A logót lehetőség szerint együtt kell használni a szlogennel. A szlogen 
csak akkor hagyható el, ha a logó túlságosan kicsi, a szöveg olvashatat-
lan, vagy pedig a szerkesztés-tördelés megköveteli. Ebben az esetben a 
hálózatnak a módosítást jóvá kell hagynia. A szlogen betűtípusa Canda-
ra normál, a szlogen a logó jobb széléhez zárt.

A logó használata:
A logó használható minden olyan kommunikáció során, amikor a szer-
vezet a proHáló Hálózattal, annak rendezvényével kapcsolatban kom-
munikál.
A logók eltérő nyelvű és felbontású, színes, szürkeárnyalatos és feke-
te-fehér formái a tagszervezetek számára elérhetők a prohalo.hu web-
lapon, JPG, WMF és CDR formátumokban.

Színek: 

Tilos a logó torzítása, arányainak megváltoztatása, elforgatása:
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3. Arculati elemek

LEVÉLPAPÍR
A proHáló nevében küldendő levelek esetén alkalmazandó. Nincs ki-
emelve egy szervezet, csak a tagok felsorolása. További lehetőség a 
programvezető szervezet külön megemlítése, vagy kiemelése.

Fejléc és lábléc:

Tagszervezet saját levélpapírján megjeleníti a proHálót láblécben, 
amennyiben a szervezet nem használja levelein ezt a területet:

További lehetőségek a tagszervezet levelein a fejlécben megjeleníteni a 
porHáló tagságot, amennyiben a tagszervezet láblécét egyéb támoga-
tók, információk… stb. közlésére használják.
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ELEKTRONIKUS NÉVJEGYKÁRTYA

Ajánlott a hivatalosan küldött e-mailek alján a következő lábléc viselése. 
A szöveghez ajánlott a Verdana, Tahoma betűtípus, barna vagy fekete 
színnel, fel kell tüntetni szövegesen a szlogent is. A levél törzse szintén 
lehet Tahoma vagy Verdana, de nem kötelező a barna szín, maradhat a 
fekete, vagy kék (ezek a színek az elektronikus levelezésben sokszor kö-
töttek, az idézetet és a rendes szöveget jelölik, ezért a barnára módosítás 
nem javasolt.)
Ha a szervezetnek már van saját logója, illetve névjegye, akkor ez a pro-
Háló lábléc a céges névjegy alatt lehet, vagy a két logó egymás mellett, 
azonos méretben megjeleníthető. 
A láblécben a proHáló szó legyen hivatkozás a http://prohalo.hu oldalra.
A <hr> tag nem kötelező. (Vízszintes elválasztó vonal a két névjegy, vagy 
a névjegy és a levéltörzs között. Itt csak az elválasztás miatt szerepel)

Szervezetünk a proHáló országos hálózat tagja. 
proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltató szervezetek fejlesztéséért

Életfa Környezetvédő Szövetség
3300 EGER, Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel/fax: +36 (36) 411-036 Web: eletfa.org.hu

Szervezetünk a proHáló országos hálózat tagja. 
proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltató szervezetek 
fejlesztéséért

Életfa Környezetvédő Szövetség
3300 EGER, Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel/fax: +36 (36) 411-036 Web: eletfa.org.hu

Szervezetünk a proHáló országos hálózat tagja. 
proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltató szervezetek fejlesztéséért
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MAPPA 
A proHáló Hálózat által készített mappa, melyet a Hálózat közösen vagy 
akár egy-egy tagszervezet önállóan is elkészíthet.
Színe az alábbiak szerint:
• A logóban használt világos alapszín: R: 255, G: 252; B: 201 a HTML 

color: #fffcc9
• A betűk színei: R: 178; G:87, B:16 HTML color: #b25710 vagy R:79, 

G:79; B:72 HTML color:#4f4f48
Mérete lehet A/4 vagy A/5 formátumban 
Szöveg: Külső borítón kötelezően használt szöveg: Logó és Hálózat a 
nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltató szervezetek fejlesz-
téséért.
Szervezeti tagok: A Hálózat tagjainak feltüntetése belső fülön, a me-
gyék szerinti ABC sorrendben. 
Támogató(k) feltüntetése kötelező névvel, amennyiben előírás, úgy az 
előírtnak megfelelően.
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proHáló kiadvány

Civil Műhely Kötetek

• boritó:  szín: 4+0 szín, háttér
 papír:  300g/m2 matt műnyomó
   fényes fóliával

• belívek színe: 1+1 

• betűtípus:  törzsszöveg: Warnock Pro 
   címek betűtípusa: Franklin Gothic
   betűméret/sortáv: 9/11 

• méret:  vágott A/5 

• logó:  kétszínnyomás: fekete, Pantone 470

• prohalo.hu:  hátsó borítón feltüntetve 

• támogató(k):  hátsó borítón feltüntetve 

• hátlap:  proHálóhoz kapcsolód aktualitások 
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ÚJSÁG

pHérték

• borító:  filmszalagszerűen 

• papír:  borító: 150g matt műnyomó  
  belívek: 80g/m2 ofszet papír

• szín:  borító: 4+4 színnel nyomva  
  belívek: 12 oldal 1+1 színnel, 
  4 oldal 4+4 színnel nyomva

• logó:  szöveges, háttér nélküli színes 

• betűtípusok: borító: Batik Regular, # a63000 és # 471212  
  színekben  
  belívek: Chaparral Pro

• támogató(k): a 3. oldalon feltüntetve 

• forma:  16+4 oldal, irkafűzve 

• méret:  A/4 kifutó 
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ELŐADÁS

A proHáló konferenciáin, rendezvényein, a hálózattal kapcsolatos elő-
adásokban a hálózat tagjai az alábbi PPT hátteret használhatják.

Egy betűtípusban és színekben beállított PPT sablon fájl a hálózat ren-
delkezésére áll, és letölthető a prohalo.hu weblapról.
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SZÓRÓLAP

• szín: 2+2 

• logó: szöveges, háttér nélküli, 
 fekete–fehér 

• betűtípus: Myriad Pro 

• forma: LA/4 göngyölt hajtogatással 

• tagszervezetek: megyék szerinti ABC sorrendben 

• támogató(k): a proHáló logó alatt elhelyezve 

AJÁNDÉKTÁRGYAK

• A hálózat által készítendő, gyártandó ajándéktárgyakra minden tag-
szervezet javaslatot tehet, melynek kiválasztásáért és elkészítéséért 
a marketing munkacsoport felelős. 

• Az ajándéktárgyakon kötelezően használandó a prohalo.hu felirat. 

• A logó használata nem kötelező, de az ajándéktárgy méretétől, illet-
ve az igényektől függően ajánlott.

2009 - 2010

Szerkesztette: Csathó Tibor, Füri Ildikó, Hajnal Zsolt
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a proHáló értékelési és monitoring  
rEndszErE – A fElAdAtvállAlás módszErtAnA

A proHáló hálózat eredményességének alapkövei a tagszervezetek tu-
dása, kompetenciái, motiváltsága, feladatvállalása, a hálózat szintjén 
indított projektjei, és a közös feladatok megoldására fordított erőforrá-
sainak mennyisége és minősége.

Egy olyan összetett rendszer folyamatos alkalmazása felel meg leg-
jobban a proHáló működési alapelveinek, amely lehető teszi, hogy a 
tagszervezetek megértsék, és megegyezésre jussanak abban, hogy mit 
kell tenniük azért, hogy a működési alapelvekben elfogadott célkitűzé-
sek megvalósuljanak.  A hálózat e folyamat feltételeit megteremtve, a 
cselekedetek eredményeinek mérésére, és visszacsatolására törekszik, 
megadva mindazt a támogatást, felhatalmazást, és lehetőséget, amely 
az eredményességhez szükséges.

Az értékelés, monitoring és kontrolling tevékenység a proHáló telje-
sítményének javítását szolgálja. Az értékelés, monitoring és kontrolling 
tartalma:

az értékelés a működési alapelvekben rögzített célok elérésének 
szintjét vizsgáló szisztematikus, periodikus vizsgálat. Két évre vo-
natkozóan történik, és részét képezi a stratégiai tervezési folyamat-
nak. Az értékelés feltárja a tervezés és végrehajtás hiányosságait is.
a monitoring szisztematikus gyakoriságú teljesítményértékelés, 
amely az adott aktuális eredményeket és a kitűzött célokat veti ösz-
sze.
a kontrolling főként a költségek és eredmények összevetésére, a tel-
jesítmények és a ráfordítások nyomon követésére irányul, célja a ha-
tékony rendszerműködés biztosítása.

I. Értékelés
Az értelés célja:

a hálózat által elfogadott működési alapelvek folyamatos kontrollja, 
a hálózati együttműködés meglévő formáinak, és minőségének fej-
lesztése;
folyamatos, és rendszerében kialakított periodikus értékeléssel hi-
teles, korrekt, objektív visszajelzés a szervezetek hálózati tevékeny-
ségéről és az általuk a hálózati munkába bevitt szervezeti erőforrá-

•

•

•

•

•
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sokról - az erősségek visszajelzése - valamint segítségnyújtás a reális 
szervezeti önkép kialakításához;
A tagok helyi szolgáltató tevékenységéhez folyamatos informáló, ön-
képző, és fejlesztő segítségnyújtás;
az értékeléshez kapcsolódó érdekeltségi rendszer megalapozása.

Az értékelés alapját a Működési Alapelvekben rögzített védjegy hasz-
nálattal kapcsolatos feltételek teljesítése és a többletteljesítéshez kap-
csolódó preferenciák képezik.

A proHáló hálózatban az értékelést a tagszervezetek – a működési 
alapelvekben rögzített célok megvalósítása érdekében – a tervezett és 
a megvalósított tevékenységük – önértékeléssel történő – összehason-
lításával végzik el.

A működési alapelvek alapján meghatározott védjegy követelmények 
és a többletteljesítéshez kapcsolódó lehetőségek motiválják a tagszerve-
zeteket vállalásaik megtételére. A tagszervezet már vállalásai elkészíté-
sénél, meghatározhatja, hogy mit tud felvállalni, részéről milyen hozzá-
járulás várható, és hozzájárulása alapján milyen lehetőségek állhatnak 
majd rendelkezésére.

A szervezetek vállalásait és a várható teljesítményszintet a Hálózati 
Találkozó fogadja el. A vállalások elfogadásánál kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a tagszervezet milyen segítséget, feltétel biztosítást vár a kö-
zösségtől annak érdekében, hogy vállalásait teljesíteni tudja.

A tagszervezet reális vállalásokat fogalmaz meg hitelességének érde-
kében. Létrejön egy megállapodás a proHáló közössége és az adott tag 
között, amely lényegét a hálózat teljesítményéhez nyújtott várható hoz-
zájárulás és a hozzájáruláshoz szükséges feltételek jelentik.

A szervezetek már vállalásuknál jelzik, hogy két év alatt milyen szin-
ten tudnak teljesíteni, és a teljesítmény eléréséhez kitől (együttműködő 
szervezetek, Hálózati Találkozó, Hálózati Tanács, munkacsoportok) és 
milyen feltétel biztosítására van szükségük.

A tagszervezetek megtervezik várható teljesítményüket, majd az ér-
tékelés időszakában a tervezett adatokat összevetik a valóságosan elért 
eredményekkel, és eredményüket a Hálózati Találkozó elé terjesztik. Az 
önértékelésen és a közösségi kontrollon van a hangsúly.

•

•
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A proHáló hálózathoz tartozás és a „proHáló” védjegy 
használatának feltételei
A hálózat szintjén:

a szervezet vezetőségének érdemi, írásos döntése alapján tagja a há-
lózatnak;
rendszeresen és érdemben tájékoztatja a szervezet vezetőségét a há-
lózati munkáról, szervezetként csatlakozik a hálózathoz;
a hálózat tevékenységével kapcsolatos  nyilvános szereplésein és a 
saját maga által előállított anyagokon – az arculati kézikönyvben 
rögzített módon – feltünteti proHálós tagságát;
a nonprofit szolgáltatást alapdokumentumában szervezeti tevékeny-
ségként nevezi meg;
minden hálózati találkozón képviseleti joggal rendelkező személy 
vesz részt, annak érdekében, hogy a hálózat érdemi munkát, bele-
értve a tagokra vonatkozó döntéseket, tudjon végezni;
résztvesz legalább egy a proHálón belül működő munkacsoport te-
vékenységében;
saját földrajzi területén aktívan hozzájárul a proHálóban végzett 
munka és az elért eredmények nyilvánosságra kerüléséhez és azok 
felhasználásához;
legalább három másik taggal áll sikeres és folyamatos együttműkö-
désben;
legalább egy hálózati szintű programnak aktív kezdeményezője és/
vagy feladatot vállaló együttműködője;
két évente legalább egyszer házigazdája hálózati vagy munkacsoport 
szintű programoknak;
alkalomszerűen, meghatározott tevékenységi területen, vagy földraj-
zilag behatárolhatóan nyújtja a hálózat által meghatározott szolgál-
tatásokat.

Helyi tevékenységben:
helyi közösségfejlesztő vagy hálózatépítő munkát kezdeményez vagy 
abban közreműködik;
a civil szervezetek szükségleteire reagálva működési területén non-
profit szolgáltatásokat nyújt.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



32

A hálózat által preferált tevékenységek:

A hálózat szintjén:
legalább egy hálózati szintű programnak aktív kezdeményezője;
a szervezet munkacsoport vezetését vállalja;
a hálózat egészének működését, fejlesztését elősegítő programot 
működtet.

Helyi tevékenységben:
minden hatóköre területén működő nonprofit szervezetnek kínálja, 
rendszeresen és folyamatosan nyújtja a hálózat által megjelölt szol-
gáltatást;
modellértékű – módszert ad; multiplikátor hatása van; új modell az 
együttműködésre; példa lehet; a meglévő program fejlesztése; új ki-
menete van; új helyszínen valósul meg; fehér területek láthatóvá té-
telét szolgálja – programokat tervez és valósít meg a hálózat közre-
működésével.

A megvalósított tevékenység alapján a Hálózati Találkozó dönt a pro-
Háló védjegy és a preferált tevékenységek alapján meghatározott ked-
vezmények odaítéléséről. A működési alapelvek és az értékelési rendszer 
felülvizsgálatát az értékelési időszak végén – a Hálózati Találkozó – a 
tagszervezetek vállalásai előtt végzi el.

A Hálózati Tanács összehangolja a proHáló tagszervezeteinek és 
munkacsoportjainak tevékenységét, és a feltétel biztosítás tekintetében 
is koordinációt végez.

A hangsúly a vállalások alapján elért teljesítmények reális és pontos 
számbavételén van, a részteljesítmények alapján adódik össze a háló-
zat produktuma és válik hitelessé tevékenysége. A proHáló hálózat nem 
minősíti a szervezetek helyi tevékenységét és nem törekszik hálózaton 
belüli rangsor felállítására.

A vállalások tekintetében létrehozott közösségi megállapodás után 
következik a megvalósítás időszaka, amely során kap szerepet a moni-
toring és a kontrolling.

•
•
•

•

•
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II. Monitoring
A Hálózati Tanács két évben legalább egy alkalommal megvizsgálja 
a vállalások teljesítésének helyzetét. A monitoring tevékenység lényege, 
hogy megállapítsa, hogyan halad a vállalások megvalósítása, milyen fel-
tétel biztosítási problémák jelentkeznek, hol tapasztalható elmaradás, 
és szükség van-e korrekciókra? A különböző munkacsoportok tevé-
kenységénél keletkeztek-e aránytalanságok, és milyen intézkedésekre 
van szükség megszüntetésük érdekében?

A hálózat tevékenységének koordinálása érdekében a Hálózati Tanács 
intézkedik, vagy ha szükséges a Hálózati Találkozó összehívását kezde-
ményezi, a kialakuló problémák feloldása érdekében.

A tagszervezetek vállalásai helyzetének nyomon követését a Hálózati 
Tanács végzi.  A tájékozódás során törekszik a személyes megbeszélé-
sekre, és a skype felhasználására. Konzultál a tagszervezet képviselőjé-
vel arról, hogy milyen stádiumban van vállalásainak teljesítése, és arról 
is, hogy milyen nehézségek jelentkeznek munkájuk során. Milyen vál-
tozások álltak be a külső környezetben, vagy milyen belső problémákkal 
kell szembenézniük. Ez a tevékenység feloldja a magára hagyottság ér-
zését, és motivációt biztosít a további feladatteljesítéshez.

A Hálózati Tanács tevékenységének lényeges elemét képezi a munka-
csoportok tevékenységének figyelemmel kisérése. Minden ülésen átte-
kinti, hogy a munkacsoportok milyen tevékenységet végeztek, és hogy 
mit terveznek a jövőben.

Gondot fordít arra is, hogy a szervezetek megfelelően motiváltak le-
gyenek a munkacsoportok tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 
Ezt az értékelési tevékenységnél, a védjegy követelmények és a hozzájuk 
kapcsolódó lehetőségek megállapításával segíti elő.

III. Kontrolling
A hálózati szintű rendezvények, akciók esetében el kell végezni a költ-
ségek és eredmények összevetését, és képet alkotni a teljesítményekről 
és a ráfordításokról.

Ezt a tevékenységet a Hálózati Tanács végzi el a hálózati kiemelt 
események tekintetében, elemezve, hogy milyen költségráfordítással, 
milyen eredményt lehet biztosítani. A másik szintet képezi a munka-
csoportok tevékenysége, amelyek esetében a munkacsoport vezetők 
fordítanak gondot a kiadások és az elért színvonal kérdésére.
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A proHáló kontrolling tevékenységének lényeges területe a hatékony 
rendszerműködés elősegítése. A fő elem ezen a területen a hálózati 
kommunikáció színvonala, amely biztosításának egyik leglényegesebb 
eleme az alkalmazott informatika. A tervezési tevékenységnél a Háló-
zati Találkozó gondot fordít az egyes tagszervezetek informatikai tudá-
sának és a közös kommunikáció módszereinek fejlesztésére. A hálózat 
hatékonyságának alapkövei között kiemelt jelentősége van a jól működő 
információs háttérnek.

A jelenlegi turbulens környezetben a proHáló kezdeményező szere-
pet játszik, az emberi erőforrások (tudástár) hasznosításában. A hálózat 
közös programjainak eredményességét a jó tervezés, a szakmai poten-
ciálok, a nyomon követhető, rugalmas pénzfelhasználás, és a rendelke-
zésre álló infrastruktúra hatékony kihasználása biztosítja.

A dokumentumot  2009. április 16-17-én az Eger városában megtar-
tott hálózati  találkozón fogadta el a proHáló hálózat.

Bárdos Ferenc
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1. sz. adatlap

A TAGSZERVEZETEK VÁLLALÁSAI
(Két év időtartam)

Szervezet neve:
Címe: 
Képviselője: 
Képviseleti joggal rendelkező kapcsolattartó neve: 

További, a proHáló hálózati programban közreműködő munkatárs(ak) 
neve, a tevékenység megjelölésével:

Név Tevékenység

A tagszervezet által munkacsoportba vagy szakmai feladatra delegált 
szakértő neve és szakterülete:

Név Munkacsoport; feladat

A hálózati tag vállalásai a helyi tevékenységben
Altalános elvárások A tagszervezet vállalásai
1. Szükségletekre reagálva fejleszti meglévő szolgálta-

tásait, illetve új szolgáltatásokat fejleszt ki
2. Újszerű, innovatív programot tervez és valósít meg a 

hálózat közreműködésével

Részvétel a hálózat munkájában
Általános elvárások A tagszervezet vállalásai
Két évente legalább egyszer házigazdája hálózati szin-
tű programoknak…
(Hálózati szintű az a progam, amely legalább 
5 tagszervezet együttműködésében valósul meg!)
Legalább három tagszervezet szakmai együttműkö-
dést valósít meg…
(Melyek azok a programok, amelyek legalább 3 szerve-
zet együttműködésével valósulnak meg?)
Résztvesz legalább egy,  a proHálón belül működő 
munkacsoport tevékenységében...
(Sorolja fel,hogy melyikben? Milyen tevékenységet végez?) 
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2. sz. adatlap

A TAGSZERVEZETEK VÁLLALÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE
(Két év időtartam)

Szervezet neve:
Címe: 
Képviselője: 
Képviseleti joggal rendelkező kapcsolattartó neve:
További, a proHáló hálózati programban közreműködő munkatárs(ak) neve, az 
elvégzett tevékenység megjelölésével:

Név Elvégzett tevékenység
A tagszervezet által munkacsoportba vagy szakmai feladatra delegált szakértő 
neve és szakterülete:

Név Munkacsoportban ellátott feladat

A hálózati tag helyi tevékenységben végzett vállalásainak értékelése

Altalános elvárások A tagszervezet vállalásának megvalósítása

1. Szükségletekre reagálva fejleszti meglévő szol-
gáltatásait, illetve új szolgáltatásokat fejleszt ki

2. Újszerű, innovatív programot tervez és való-
sít meg a hálózat közreműködésével

A hálózati tag hálózati szintű tevékenységének értékelése

Általános elvárások A tagszervezet vállalásainak meg-
valósítása

Két évente legalább egyszer házigazdája hálózati szin-
tű programoknak…
(Hálózati szintű az a progam, amely legalább 5 tag-
szervezet együttműködésében valósul meg!)

Legalább három tagszervezet szakmai együttműkö-
dést valósít meg…
(Melyek azok a programok, amelyek legalább 3 szerve-
zet együttműködésével valósulnak meg?)

Résztvesz legalább egy,  a proHálón belül működő 
munkacsoport tevékenységében…
(Sorolja fel,hogy melyikben? Milyen tevékenységet végez?)

Szerkesztette: Pocsajiné Fábián Magdolna
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tAgfElvétEli Eljárás rEndjE

Csatlakozás a hálózathoz
A proHáló minőségi hálózatépítésre törekszik. Érdekelt abban, hogy 
gazdag szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, ezért nyitott mind-
azok meghívásának irányában, akik a működésének alapelveit elfogad-
ják.

A hálózat bővítésének alapelvei:
1. A meghívás, ajánlás tagszervezeteken keresztül történik
2. A 2 éves tervezési ciklusonként legfeljebb 2 új tagszervezet felvé-

telére van lehetőség
3. Törekszünk az országos lefedettségre
4. A működési alapelvekbe foglalat szakmai tevékenységeknek és 

etikai elvárásoknak a jelöltnek meg kell felelnie

Döntési folyamat és rendszer

Folyamat Döntési szint
1 kezdeményező tagszervezet és 1 monitoro-
zó tagszervezet tesz ajánlást a meghívásra a 
hálózat felé

tagszervezet  (a kezdeményező saját 
megyei vagy régiós tag illetve ha nincs 
ilyen, akkor saját ágazati)

Meghívás  és a jelöltségre való elfogadás Hálózati tanács javaslatot tesz a háló-
zat felé (igen v. nem)
Hálózat konszenzussal* dönt a je-
löltségről

Közös munkába való bevonás (1 éves próba-
idő)
mentor (kezdeményező) megismerteti a há-
lózattal + monitorozó figyeli

tagszervezet

1 munkacsoportban való részvétel (a jelölt 
választ)

munkacsoport

Egy tagszervezeti hálózati projektben hospi-
tálás, kisebb feladatok megvalósítása

tagszervezet

Értékelés-önértékelés tagszervezet (mentor és monitorozó)
Döntés a tagfelvételről Hálózat konszenzussal dönt

Jelölt szervezet (szándékát fönntartja)

Írásbeli megerősítés (beavatás ) Hálózat, jelölt szervezet
*konszenzus= nincs ellenvélemény és jelenlévők 1/3-nál több tag nem tartózkodik
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A bővítési folyamathoz tartozó dokumentumok
Ajánlás (szervezeti tevékenység, kiemelt programok, miért tartja al-
kalmasnak, más hálózatban való tagság)
A jelölt szervezet szándéknyilatkozata (motiváció és szándék leírása)
Meghívás (Mit adunk neki? és elvárások megfogalmazása )
Értékelés (mentor és munkacsoport) – önértékelés
Nyilatkozat( belépési), szerződés (tagsági lét )

Szükséges dokumentumok tervezett tartalma

1. Ajánlás
………………………….., mint a proHáló hálózat tagja felvételre ajánlom a 
hálózathoz való csatlakozásra a ………………………………………-t.
Az ajánlott szervezet tevékenysége:
Az ajánlott szervezet kiemelt programjai:
A hálózati tagságra való alkalmasság leírása:

Dátum
…………………………………

cégszerű aláírás

2. Szándéknyilatkozat

Alulírott xy, mint a  …………………………… szervezet képviselőjeként 
ezúton fejezem ki szándékunkat a proHáló hálózathoz való csatlako-
zásra.
A hálózathoz való csatlakozásunk motivációi:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Dátum
………………………………..

cégszerű aláírás

•

•
•
•
•
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3. Meghívás
Kedves ……………………!
Örömmel vettük érdeklődésüket munkánk iránt. A hálózat 2010. ….. hó 
…… napján történt döntése értelmében ezúton jelezzük szándékunkat, 
hogy a hozzánk ……………………………….. tagjainktól érkezett ajánlás 
alapján szívesen látnánk tagjaink sorában.
A csatlakozás feltétele: 1 éves közös hálózati munka. Ehhez segítséget úgy-
nevezett mentort ajánlunk, (a kezdeményező szervezet nevének beírása)-t.

Mit kínálunk a proHáló hálózat tagjainak?
a hálózati összefogásban rejlő erősségeket,
szakmaiságot,
csapatmunkában rejlő kreativitást,
civil hálózatokkal való kapcsolatrendszerünket
erőforrások bővülését,
szakmai kompetenciák erősödését,
információkat.

Az 1 éves munka alatt elvárásaink:
feladatvállalás elkészítése
legalább 1 hálózati szintű programban való részvétel mentori segít-
séggel
1 munkacsoportban való részvétel feladatvállalással (saját választás 
alapján)
Önértékelés készítése a feladatvállalás alapján
elköteleződik a működési alapelvekben rögzített elvárások iránt

a proHáló hálózat nevében
xy……………………

Melléklet: működési alapelvek

4. Értékelés-Önértékelés
Ez szerintem az újonnan elkészülő önértékelési dokumentum, melynek 
az értékelés részét a mentor szervezet készíti a csatlakozni szándéko-
zóval.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
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5. Elutasítás
Kedves …………….....!
Örömmel vettük érdeklődésüket munkánk iránt. A 2010. ….. hó …… 
napi hálózati találkozó döntése értelmében ezúton  értesítjük, hogy a 
hozzánk (a kezdeményező és mentor szervezet neve) tagjainktól érke-
zett ajánlás alapján a hálózati tagok nem hoztak konszenzusos döntést 
az Önök csatlakozása ügyében. Ezért sajnálattal értesítem, hogy hálóza-
tunk közös munkájába egyenlőre nem áll módunkban bevonni.

Dátum
 a proHáló hálózat nevében

xy……………………

6. Értesítés a felvételről
Kedves …………….....!
Örömmel vettük érdeklődésüket munkánk iránt. A 2010. ….. hó …… 
napi hálózati találkozó döntése értelmében ezúton  értesítjük, hogy a 
hozzánk (a kezdeményező és mentor szervezet neve) tagjainktól érke-
zett ajánlás alapján a hálózati tagok konszenzusos döntést hoztak az 
Önök csatlakozása ügyében. 
Kérjük, hogy a mellékelt belépési nyilatkozatot és szerződést kitöltve, 
aláírva juttassa vissza hozzám. Szerettel várjuk ………………..-án meg-
rendezésre kerülő hálózati találkozóra, ahol szeretnénk megünnepelni  
hálózatunk bővülését, az Önök tagságát.

Dátum
 a proHáló hálózat Hálózat tanácsa nevében

xy……………………

7. Belépési nyilatkozat
Alulírott, mint a ………………………….. képviselője nyilatkozom, hogy 
egyesületünk/alapítványunk vezető testületének a ………… 2010. ……… 
napján kelt döntése értelmében a proHáló hálózat tagja kíván lenni, elfo-
gadja a hálózat által megfogalmazott célokat, és a működési alapelveket.
Dátum

aláírás

Szerkesztette: Váradi Zsuzsanna
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Tagszervezetek

Név: Alföldi Civilekért Alapítvány
Cím: 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Telefon: 06/20 235-06-89
E-mail: bnk1210@gmail.com
Honlap: www.alfoldicivilekert.hu
Vezető: Budainé Nagy Katalin

Név: Civil Szervezetek Regionális Szövetsége
Cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8.
Telefon: 22/ 506-186
E-mail: civil@cisz.hu
Honlap: www.cisz.hu
Vezető: Elekes Zsuzsa

Név: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
Cím: 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.
Telefon: 42/402-115
E-mail: enyft@enyft.hu
Honlap: http://civilhaz.enyft.hu
Vezető: Váradi Zsuzsanna operatív igazgató

Név: Életfa Környezetvédő Szövetség
Cím: 3300 Eger, Bajcsy Zsilinszky u. 9. 
Telefon: 36/411-036
E-mail: eletfa@eck.hu
Honlap: eletfa.org.hu
Vezetők: Dr. Estók Bertalan elnök, Bárdos 

Ferenc ügyvezető

Név: Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány

Iroda: 4029 Debrecen, Maróthy György u. 5-7. 
Telefon: 52/315- 700
E-mail: adattar@t-online.hu
Honlap: www.eck.hu/adattar
Vezető: Groskáné Piránszki Irén, a kuratórium 

elnöke

Név: Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete

Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther u. 6. Cím: 
Ibsen Ház – Békéscsaba, Andrássy u. 3.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf. 570.
Telefon: 06/30-226-0322
E-mail: civil@bmk.hu
Honlap: civilek.csabanet.hu
Vezető: Hargittainé Megyeri Valéria, Pocsajiné 

Fábián Magdolna

Név: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők 
Egyesülete

Cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Telefon: 32/423-477
E-mail: stcszk@globonet.hu
Honlap: www.civilnograd.hu
Vezető: Uramecz János

Név: Nevelők Háza Egyesület
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: 72/215-543
E-mail: nevhaz@t-online.hu
Honlap: www.civilhaz-pecs.hu
Vezető: Vincze Csilla

Név: Regionális Civil Központ Alapítvány
Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
Telefon: 46/508-626
E-mail: recik@recik.hu
Honlap: www.recik.hu
Vezető: Ginovszkyné Szendrák Dóra 

ügyvezető igazgató

Név: United Way- Vértes Vidéke Alapítvány
Cím: 2800 Tatabánya, Kodály tér 2/a.
Telefon: 34/318-265
E-mail: uwtatab@chello.hu
Honlap: www.unitedwaytatabanya.hu
Vezető: Urbán Zsuzsanna

Név: Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület

Cím: 8200 Veszprém, Stadion u. 1/B
Telefon: 88/401-110
E-mail: civilhaz@vpmegye.hu
Honlap: www.ciszokveszprem.hu
Vezető: Varga Endre

Név: Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.
Telefon: 92/310-384
E-mail: info@zalacivil.hu
Honlap: www.zalacivil.hu
Vezető: Czebeiné Nemes Bernadett

Egyéni tagok csoportja: Kovács György, 
Takátsy Piroska, Tölcsér Tímea

a proHáló Hálózat tagjai
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A kiadvány szerzői:

Bárdos Ferenc
Az Életfa Környezetvédő Szövetség (Eger) ügyvezetője

A proHáló Hálózati Tanácsának tagja, a Nemzetközi munkacsoport 
vezetője

Csathó Tibor
Az Életfa Környezetvédő Szövetség (Eger) elnökségének tagja

Az Egri Civil Kapu webkiszolgáló rendszergazdája és menedzsere

Fűri Ildikó
A Nevelők Háza Egyesület (Pécs) munkatársa

A proHáló Hálózati Tanácsának tagja, a Marketing munkacsoport vezetője

Groskáné Piránszki Irén
A Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány (Debrecen) elnöke

A proHáló Hálózati Tanácsának tagja

Hajnal Zsolt 
A Nevelők Háza Egyesület (Pécs) munkatársa

3. Szektor Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke
A Baranyai Civil Korzó főszerkesztője, a pHérték felelős szerkesztője

Pocsajiné Fábián Magdolna
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete (Békéscsaba) titkára

A proHáló Hálózati Tanácsának tagja, a Helyi fejlesztési munkacsoport 
vezetője

Váradi Zsuzsanna
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (Nyíregyháza) operatív igazgatója
A proHáló Hálózati Tanácsának tagja, a Képzési munkacsoport vezetője





w w w.prohalo.hu

NCA 
Demokrácia- és partnerség fejlesztési Kollégiuma

Charles Stewart Mott Alapítvány

A kiadvány megjelenését támogatták:


