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Kárpátok Alapítvány - Magyarország
A Kárpátok Alapítvány – Magyarország az öt, önálló jogi személyiséggel rendelkező Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja, mely
Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határ
menti térségeiben pénzügyi és szakmai segítséget nyújtva bátorítja
a civil, az önkormányzati és az üzleti szektorok és helyi közösségek
innovatív fejlesztési kezdeményezéseit.
A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egy független non-profit
civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai,
kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése.
Az Alapítvány határokon átívelő regionális közösségi alapítványként működik, elsősorban a Kárpátok régió magyarországi területén – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-NagykunSzolnok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – működő nonprofit
szervezetek és helyi önkormányzatok számára nyújt segítséget.
Bátorítja a nonprofit, állami és profitorientált szervezetek együttműködését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket:
• közösség alapú vidékfejlesztési,
• humán-erőforrás-fejlesztési,
• kulturális és környezeti értékmegőrző,
•	társadalmi kapcsolatokat fejlesztő programjaival és projektjeivel.
Célja a társadalmi tudatosság, szerepvállalás és összetartás; a regionális érték- és identitástudat erősítése.
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Hátrányos helyzetű
térségek támogatása

15 éve a régióért

háttér

Támogatott szervezetek – eredmények

A Kárpát-medencében különösen igaz, hogy a legfőbb érték az emberi erőforrás, maguk az emberek. Az európai uniós csatlakozások és
a schengeni övezet bővülésének következtében azonban pont a helyi
közösségek indultak eróziónak, a fiatal és az értelmiségi réteg elvándorlása Magyarország északkeleti részén ugrásszerűen megnőtt.
Az otthon maradók, a szétesőben lévő közösségek így egyre kevésbé tudnak saját forrásokra támaszkodni váratlan helyzetekben,
problémakezelési képességük gyenge, a megoldásokat szinte csak –
„felülről”, az államtól és az önkormányzattól várják.
A fiatalok és az értelmiség elvándorlása természetes folyamat,
megállítani nem tudjuk. Programjaink által a helyi szereplőket
igyekszünk helyi szintű megoldások kialakítására sarkallni e negatív
tendencia mérséklése érdekében úgy, hogy a helyi közösségekben
megmaradó embereket ösztönözzük és támogatjuk lehetőségeik bővítésében és életminőségük
javításában.
Ezért indítottuk el 2002ben Frederick Robey úr és
alapítványa támogatásával a
Kárpátok Gyorssegély Alapot,
majd látva a közösségi igények
alakulását, 2008-ban a Közösségi Központok Fejlesztési
Alapot.

2002 óta számos azonnali döntést és cselekvést kívánó esetben
támogattuk a közösségi kezdeményezéseket:
Többek között segítettük 2006-ban a Magyar Közlekedési Klub és
a Levegő Munkacsoport közös akcióját, amely a vasúti szárnyvonalak
megszüntetésével kapcsolatos szakmai egyeztetéseket kezdeményezte.
Támogattuk 2008-ban a Romsom Alapítvány Borsod-AbaújZemplén megyei akcióját, mely a formális oktatásból kiesett, személyiségproblémákkal küzdő, hátrányos helyzetű, iskolaköteles korú
gyermekeknek szóló nevelési–oktatási–képzési támogató rendszer
kialakítását célozta meg.
Szintén 2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, illetve a Ferencvárosi Önkormányzat a cigányokról alkotott előítéleteket és a
társadalmi közbeszédet formáló közös kezdeményezésének, a DISKURZUS program elindítását támogattuk.

Kárpátok Gyorssegély Alap
A program háttere
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a társadalmi és gazdasági
szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthető közösségek nehezen
tudnak önerőből gyorsan és hatékonyan választ találni a különféle
gazdasági és társadalmi feszültségekre. Sok esetben az ötlet és a tenni akarás nem hiányzik ezekből az emberekből, de forráshiányos
környezetben nem találnak azonnali támogatásokat, így a problémakezelés elhúzódik. Ezen a helyzeten kívánunk változtatni.
A program célja
Célunk, hogy támogassuk a régió közösségeit a sürgős reagálást
igénylő helyzetekben, egyszeri kis összegű pénzügyi támogatást
nyújtva civil szervezetek és helyi önkormányzatok számára.

Közösségi Központok Fejlesztési Alap

Mintaprojektek
Az Alap 2008-as indulása óta két mintaprojektet támogatott:
• A túrkevei „Bölcsőd-e táj” program a vidéki népesség megtartásáért;
A projekt célja helyi, közösségi kezdeményezésű képzési programok szervezése a civil szervezetek és oktatási intézmények bevonásával, a közösségi fejlődésben érintettek közötti együttműködés
elősegítése.
A közösségi központban megvalósult tevékenységek
– könyvtárbővítés
– idegen-nyelvi képzés kialakítása és elindítása
– informatikai labor fejlesztése
– informatikai képzés szervezése
– felnőttképzési rendszer létrehozása
– ifjúsági képzési elemek beépítése a képzési rendszerbe
(életpálya-tervezés, ifjúsági parlament)
– közösségi műhely indítása
– közösségi fórumok szervezése
– sportolási lehetőségek fejlesztése és biztosítása

Célok
Magyarországon az elmúlt években a gyerekek számának és a költségvetési források csökkenésének következtében sorra bezárásra kerültek a vidéki kisiskolák. Az iskola eltűnése a település, falu, kisváros
„halálát” jelenti, elnéptelenedik, mivel a gyerekes családok és a pedagógusok többsége elköltözik onnan, vagy emiatt nem költözik oda.

• A telkibányai közösségi civil, felnőttképzési, tudás- és szolgáltató
központ (röviden közösségi központ) kialakítása;
„Nem csupán helyszínt választottunk Telkibányával, vagy legalábbis
nem csak fizikai paraméterek alapján tettük ezt. Jelentős tényező volt
az, hogy a településen az iskolára (annak apparátusára, pedagógiai
programjára – ökoiskola program), a fenntartó fogadókészségére és közösségfejlesztést támogató magatartására is támaszkodhattunk.”
– Bereczky Béla a FÉSZAK-KÖR tagja

Ha az iskolákat azonban
olyan funkciókkal ruházzák fel, olyan programokkal töltik meg, amely az
egész település vagy környék közösségének szolgáltat helyszínt, tanulási, kikapcsolódási, szabadidős
vagy egyéb lehetőségeket,
a bezárásuk, és ezáltal az
adott település elnéptelenedése is megállítható.
Programunk keretén belül
ezért ilyen célkitűzésű projekteket támogatunk.

A közösségi központban megvalósult programok
– szakmai képzések (OKJ-s és egyéb akkreditálást igénylő képzések)
–	általános közösségi képzések (közösségfejlesztésről, a demokráciá
ról, az állampolgári részvételről, a civilségről, az érdekérvényesítésről, a közösségi gazdaságról, fenntartható fejlődésről stb.)
–	népfőiskolai, vasárnapi iskolai jellegű képzések (egymástól tanulás, a helyben és a kistérség településein felmerült szükségletekre
válaszoló képzések)
– ifjúsági közösségi képző központ működtetése
– tematikus közösségi fórumok rendezése
–	k istérségi közösségi adatbázis működtetése, interaktív médiafelület biztosítása. (A településeken feltárt igényekről, lehetőségekről; tevékenységünkkel összefüggő pályázatokról, a futtatott
/tervezett projektekről, a képzési anyagokról, egyéb közösségi
információkról.)

