
I. Helyi szövetségek kialakítása 
 
A civil társadalom megléte, működésének foka a társadalom önszerveződő képességének és 
aktivitásának biztosítéka. Együttműködve egymással és a döntéshozókkal hatékonyabban, 
több információ birtokában tudnak működni, érdekeket érvényesíteni, a lakosság részéről 
érkező problémákat megvitatni és továbbítani a döntéshozók felé. A civil szervezeteknek a 
közfeladat-ellátásban lehet szerepe a jövőben, mivel az állam a hatékonyabb ellátás érdekében 
igyekszik kiszervezni a kötelező, vagy vállalt feladatainak egy részét. 

A helyi szövetség tagjai közötti együttműködés kialakítása érdekében interjúk, 
megbeszélések szervezésére kerül sor. A cél, hogy a civilek hatékonyan és tervezett módon 
kapcsolódjanak be a tervezési és fejlesztési folyamatokba az alábbiak mentén: közös érdek és 
vízió, tematikus civil platform kialakítása, fiatalok bevonása, a kommunikáció javítása, az 
önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata, új EU-s támogatási ciklus pályázatai, 
az egészségügy területén működő civilek támogatása, a polgárőrség munkájának segítése, 
tanoda-iskolai fórum elindítása. 

 
A helyzetfelmérés során a következő kérdéseket tettük fel a komlói civil szervezetek 
képviselőinek: 

1. Ön szerint a civil szervezetek megfelelően vesznek részt a város életében, a problémák 
megoldásában?  

2. Mivel lehetne növelni a civil szervezetek aktivitását, szaktudását, ismertségét 
Komlón? 

3. Milyen közfeladatot tudna jobban, hatékonyabban ellátni egy civil szervezet? Melyek 
lennének ezek a területek? 

4. Ön szerint mivel lehetne az ismert problémák mellett élhetőbb, felhasználó-barátabb 
Komló? Ha változtathatna valamin, mi lenne az? 

5. Ön szerint milyen az együttműködés az önkormányzat és a civil szervezetek között? 
6. Mivel lehetne ezt az együttműködést hatékonyabbá, szorosabbá tenni? 

 

Tevékenység alapján a következőképpen csoportosíthatók a komlói civil szervezetek (egy 
adott szervezet természetesen több csoportba is tartozhat): 

• szakszervezetek 
• kisebbségi érdekvédelmi, érdekképviseleti és oktatási tevékenység 
• egészségügyi és érdekvédelmi tevékenység 
• kulturális, művészeti és honismereti tevékenység 
• közösségszervező és közösségfejlesztő tevékenység 
• állat-, természet- és környezetvédelmi tevékenység 
• szabadidős és sportegyesületek 

 
A nagyobb komlói civil szervezetek 50-70 fős tagsággal rendelkeznek, akik közül általában a 
10-20% aktív, függetlenül életkortól és nemtől, de a tagság elöregszik, ezért fontos a fiatalok 
bevonásának a civilek munkájába. A szervezetek között – más településekhez hasonlóan – 
többségében vannak az egyesületek, alapítványok, kisebb arányban a kamarák, klubok, 
szakszervezeti csoportok. A szervezetek tagdíjból, adományokból, felajánlásokból, város és 
országos pályázatokból, valamint normatív támogatásból és európai uniós, illetve norvég 
pályázati alapokból tartják fenn magukat és látják el feladataikat. 

Az az általános vélemény, hogy leszakadó térségek felzárkóztatására nagyon szűkös a 
közgazdaságtudomány eszköztára. Ilyen esetekben a civil összefogás fontos szempont a helyi 
társadalmi feszültségek enyhítésére és a helyi lakosság életszínvonalának fenntartására, a 



leszakadás mérséklésére. Más, hasonló problémákkal küzdő városok példájából azt szűrtűk le, 
hogy fontos egy közös civil vízió kialakítása, azaz milyen legyen a település 5-10 év múlva és 
mennyiben lehet segíteni a társadalom és a civilek életét. 


