
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Pályázó szervezet neve:  

Program megnevezése: 
Szervezetfejlesztés és hálózatépítés szórványban működő 

civileknek 

Iktatási szám (nem kitöltendő):  



  SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET 

 

 

Kitöltés módja: számítógéppel. 
 

I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 
 

1. A pályázó szervezet 
 

 

Név: 

Rövidítés (ha van): 

Alakulás éve:  Jogi bejegyzés dátuma:  

Irányítószám:  Helység (románul): DEVA 

Utca:  

Szám:  Megye (románul): HUNEDOARA 

Telefon/fax (hívószámmal együtt): 

E-mail:  

Honlap: 

A Communitas Alapítvány Ifjúsági Szaktestületétől 2007-ben kapott támogatások összértéke: – 

 
 
2. A program 

 

Megnevezés: Szervezetfejlesztés és hálózatépítés szórványban működő 
civileknek 

Időtartam/időpont (hónap, nap): 2010. május 1 – 2010. július 31. 

Helyszín vagy földrajzi terület: HUNYAD megye 

Résztvevők száma: Min. 20 civil képviselő + 2 szervező, 4 szakértő, képző 

Összköltségvetés: RON 

Igényelt támogatás: RON 

 
3. A program besorolása (csak egy kategóriát lehet bejelölni!) 

 

 szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás 

 közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése 

X közösségépítési és kistérségi programok (neves személyiségek meghívásával, különböző 
közösségi csoportok részvételével, szórványtelepülések egymás közötti kapcsolatainak kialakítása 
közös programok keretében) 

 

4. A program rövid leírása 

a. Terjedelme ne haladja meg a tíz sort. 
b. Tartalmazzon összefoglaló adatokat a program céljáról, célcsoportjáról, tevékenység-típusáról. 
 

Hunyad megyében jelenleg több civil szervezet működik. Az elmúlt években többször is 
közreműködtünk adatbázisok, igényfelmérések elvégzésében. Ezek alapján visszatérő problémának számítanak 
a szervezeti fejlesztéssel – közösségfejlesztés, pályázatírás vagy pénzügyi ügyvitel – kapcsolatos gondok, 
valamint az elszigeteltségből adódó nehézségek.  

A program a megyében működő egyesületek szervezetfejlesztését és hálózatépítését célozza. E-
tanulásos képzést biztosítunk és szakmai műhelyeket szervezünk minimum 20 civil szervezetben működő 
személynek, az alábbi témákban: közösségfejlesztés, pályázatírás, pénzügyi ügyvitel, kommunikáció és PR. A 
szakmai műhelyek, alkalmat nyújtanak a civil hálózat erősítésére. A program részeként sor kerül a programban 
résztvevő civil szervezetek. 
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II. ROMÁN NYELVŰ PÁLYÁZATI ÖSSZEGZŐ 

(KÉRJÜK, EZT AZ OLDALT CSAK ROMÁN NYELVEN TÖLTSE KI!) 
 
 
1. Általános adatok 
 

Szervezet megnevezése  

Program megnevezése Dezvoltarea organizaţională şi formare de reţea pentru ONG-uri 

Időtartam: (hónap, nap) 1 mai 2010. – 31 iulie 2010 

Helyszín vagy földrajzi terület: Judeţul Hunedoara 

Résztvevők száma: Min. 20 reprezentanţi ONG + 2 organizatori, 4 experţi 

 

2. A program rövid, román nyelvű leírása 

Kérjük, írja le a program általános összefoglalóját legalább tíz mondatban, román nyelven. Térjen ki a 
program jellegére, várt hatására, a közvetlenül és közvetetten érintett célcsoportokra. 
 

 

Din analizele de nevoi efectuate în cadrul ONG-lor din judeţ am constatat că majoiritatea problemelor sunt 

legate de dezvoltarea organizaţională, de probleme cauzate de izolarea grupurilor active  

Prin proiect ne propunem organizarea unei formări pentru 20 reprezentanái ONG pe teme de interes: 

dezvoltare organizaţională, conceperea de proiecte, aspecte financiare, comunicare şi PR.  

Programul oferă totodată posibilitate de formare a unei reţele a ONG-lor, legarea unor parteneriate.   
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3. A program részletes leírása 

A részletes leírás összeállításában térjen ki a következőkre: 
 Határozza meg a program céljait: törekedjen minél több, számszerű célkitűzés meghatározására! 
 Kik érintettek közvetlenül, kik érintettek közvetetten a program megvalósítása következtében? 
 Milyen igényre válaszol a program? 
 A program keretén belül megvalósítandó tevékenységek leírása. 
 A program megvalósítása révén várt eredmények. 
 A program megvalósításának lehetséges akadályai, nehézségei. 
 

Célok:  
- min. 20 Hunyad megyei magyar civil szervezetben tevékenykedő személy képzése e-tanulással és 

szakmai műhelyek révén,  
- min. 10 civil szervezet fejlesztése, honlapjának elkészítése,  
- Hunyad megyei civil háló megerősítése. 

 
Érintettek köre:  

- közvetlenül min. 20 civil szervezetben tevékenykedő személy, 10 Hunyad megyei magyar civil 
szervezet 

- közvetetten a résztvevő civil szervezetek tagjai, általában a Hunyad megyei magyar civil közösség 
 
Igény: 

- Szórványvidéken hangsúlyozottabban igény van az elszigetelten működő civil szervezetek hálózatának 
kialakítására, együttműködés, közös programkialakítás céljából.  

 
Tevékenységek leírása: 

- E-tanulásos tartalomfejlesztés a képzés témáiban: Közösségfejlesztés- szervezetfejlesztés, 
Pályázatírás, Pénzügyi ügyvitel, Kommunikáció és PR  

- A civil szervezetfejlesztési és hálózatépítési program meghirdetése 
- E-tanulásos képzés elindítása 
- Két szakmai műhely megszervezése, az információk gyakorlati feldolgozása, egyéni 

szervezetfejlesztési stratégiák kialakítása, hálózatépítés 
- Civil honlapok kialakítása 
- A program kiértékelése 

 
Várt eredmények: 

- 20 képzettebb szórványban tevékenykedő civil munkatárs, önkéntes, 
- civil szervezetfejlesztési stratégiák, 
- bemutató honlapok, 
- civil kommunikációs csatorna a Hunyad megyei civil szervezetek között 

 
Akadályok, nehézségek: 

- a civil szervezetekben tevékenykedő személyek általában nem fő munkaidőben végzik ezt a 
tevékenységet – gond lehet a szakmai műhelyek megfelelő időpontjának megtalálása (az e-
tanulásos képzésnek ez az egyik nagy előnye, hogy mindenki saját maga gazdálkodik az idejével)                           

 
 
  

 

Amennyiben a megjelölt hely nem elégséges a program bemutatásához, mellékeljen részletesebb leírást 
is pályázatához! 


