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Regionális vezetőképző diákszervezeteknek 
A z L. F. Szegedi Hallgatói Egye-
sület „Regionális vezetőképző fel-
sőoktatási diákszervezeteknek" 
címmel kétnapos tréninget szer-
vezett április 26-27-én az MTA 
Szegedi Akadémiai Központban. 

A rendezvény célcsoportjai közé 
tartozott a diákszervezeteken felül 
valamennyi, a régióban működő non-
profit társadalmi szervezet (így az 
egyesületek, alapítványok, közhasz-
nú társaságok, stb.), melyek képvise-
lői, vezetői közül néhányan rész vet-
tek a rendezvény programjain. 

A tréning céljai között szerepelt 
többek között, hogy egy általános 
képet fessen a régióban működő ci-
vil szervezetek jelenlegi helyzetéről, 
és kilátásairól, továbbá, hogy rávilá-
gítson, és megoldást keressen e szer-
vezetek jellegzetes problémáira, hiá-
nyosságaira. E regionális, illetve 
helyi szinten működő civil szerveze-
teknek, ugyanis számos olyan gond-
dal kell előbb-utóbb szembe néznie, 
ami talán az országos szinten műkö-
dő nonprofit szektorban már megol-
dott. Vitathatatlan, hogy e helyi 
szervezetek óriási előnye a kis mére-
tükben jelentkezik, de ugyanez rejti 
magában a problémát is. Előnyük, 
hogy sokkal rugalmasabban, gyor-
sabban tudnak reagálni a helyi jelle-
gű igényekre, problémákra: igen 
nagy lelkesedéssel és aktivitással, 
ami kompenzálhatja e szervezetek 
negatív vonásait. E negatív elemek 
között említhetném meg sok eset-
ben a profizmus hiányát (mind a ha-
tékony szervezés, vezetés tekinteté-
ben), illetve azt, hogy a kis 
szervezetek pénzügyi nehézségei, a 

pályázati lehetőségek, a csapatmun-
ka és kommunikáció megfelelő is-
meretének hiánya elvonja az erőfor-
rást a szervezetek eredeti céljától, 
feladatától, rosszabb esetben meg is 
hiúsíthatja azokat. 

A kétnapos program ezekre a kér-
désekre próbált választ adni, olyan 
szemináriumokon, ahol a résztvevők 
aktív bevonásával egyfajta „kérdezz-
felelek" formában hasznos informá-
ciók és tapasztalatok cseréltek gaz-
dát az előadók és a hallgatók tagjai 
között. 

A tréning megnyitója után, me-
lyet a r e n d e z v é n y f ő v é d n ö k e , 
Dr. Botka László vezetett be, Újhe-
lyi István, a Magyar Gyermek- és If-
júsági Tanács elnöke, a program má-
sik fővédnöke áttekintést adott a 
magyarországi gyermek és ifjúsági 
intézményrendszerről, felvázolva a 
nonprofit szervezetek országon belü-
li és az Európai Unión belüli pályá-
zati lehetőségeit. A pályázati rend-
szerekről hallhattunk még fontos 
információkat Dr. Kapás Ferenctől, 
és Földi Lászlótól, a Mobilitás Ifjúsá-
gi Szolgálat megbízott igazgatójától. 
A pénzügyi nehézségekről, és ki-
utakról az SZTE GTK előadói (Majó 
Zoltán, Garamhegyi Ábel) tartottak 
tréninget, kitérve arra is, hogy mi-
lyen legyen a marketing, ha nem a 
pénzkeresés a célunk. Szó esett még 
a hatékony csapatmunka szervezésé-
ről (Málovics Éva, előadó részéről, 
SZTE GTK) és a média szerepének 
kihangsúlyozásáról, amire Kisimre 
Ferenc, a Délmagyarország főmun-
katársa hívta fel a figyelmet. Kieme-
lést érdemel Tóth Árpád előadása, 

aki a Miniszterelnöki Hivatal civil 
kapcsolatokért felelős főosztályáról 
tartott beszámolót a civil szervezetek 
és a bürokrácia, továbbá az állam kö-
zötti kapcsolatrendszerről. 

Az egyik legnagyobb érdeklődés 
Lantos Erzsébet, beszédtanár elő-
adását kísérte, aki a kommunikáció 
jelentőségéről, illetve a beszéd, mint 
munkaeszköz szerepéről tartott rend-
kívül élménydús szemináriumot. 

Összegzésképpen elmondható, 
hogy a szerény hallgatói részvétel el-
lenére, a jelenlévők mindenképpen 
fontos tanácsokkal, információkkal, 
és tapasztalat cserével távoztak el a 
tréningről. Mindenféleképpen hang-
súlyoznom kell az alábbi tényeket, 
amik a programon elhangoztak: 

- rengeteg pályázati lehetőség van 
ma Magyarországon, és az Európai 
Unión belül, ami valamennyi civil 
szervezet számára elérhető (persze 
megfelelő önrész ellenében); 

- a civil szervezetek csakis akkor 
tudnak maguknak tekintélyt, és 
hatásos fellépést szerezni (ami a 
számadatok alapján teljesen érte-
lemszerű lenne), ha egymással fel-
veszik és tartják a kapcsolatot, 
megkeresik azokat az ernyő szer-
vezeteket, és becsatornázási lehe-
tőségeket, amelyek útján megfelelő 
anyagi támogatásra, ismeretségre, 
kapcsolatokra tudnak szert tenni. 

Ezen lehetőségek valamennyi 
nonprofit diák és civil szervezet számá-
ra ma már adottak és kiaknázhatóak. 
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