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Bizottságok, bizottsági tagok beszámolói
Összefoglaló az ECF által létrehozott Kommunikációs Bizottság munkájáról
A Civil Kódexben szereplő feladatok:
3. Arculat- és logótervezés
Kommunikációs Bizottság
Az egri Civil Kerekasztal által egy évre megválasztott bizottság, mely a Civil Kerekasztal, a civil
szerveződések, a szekciók és a szektoron kívüli
szervezetek kommunikációs tevékenységét szervezi és a kapcsolatok működését elősegíti.
(Médiakapcsolatok: rádió, TV, sajtó. Általános és
szakmai tájékoztatások, a Civil Hírlevél szerkesztése és kiadása, kiadványok előkészítése stb.)

Eredmény: Nagy Mária Irén logótervet terjesztett
elő (ez az arculat egy eleme), amely felhasználásra
került az Eger Ünnepe kiadványain, valamint az
ECK levelezésén is megjeleníthető. Szeptember 25n került a Civil Kerekasztal elé megtárgyalásra. Célunk, hogy általános legyen a használata. Jelenjen
meg az ECK honlapon a fejléc letölthető változatban. Kapjanak elektronikus segítséget, akik használni szeretnék.

Tagjainak száma: 3-5 fő.
A bizottság vezetőjét évenként a bizottság tagjai
maguk közül választják.

4. Külső kommunikáció

Ülésezik: alkalmanként, szükség szerint.

A külső civil szervezetek megszólítása, illetve az
Önkormányzattal történő kapcsolat, együttműködés lehetőségeinek megfogalmazása.

A Civil Kerekasztal 2010. májusi ülésén a Kommunikációs Bizottságba választotta

Eredmény: Dr. Nagy Árpád elkészítette az Önkormányzatokkal (Eger Megyei Jogú Város és Heves
Megye Önkormányzata) kötendő együttműködést

Dr. Renn Oszkárt, Dr. Nagy Árpádot, Gál Sándort,
Nagy Mária Irént, és szakértőként Dr. Varga Gyulát, az EKF Kommunikáció Tanszékének vezetőjét.
A bizottság 2010. július 6-n megkezdte munkáját.
Az alakuló ülésen a bizottság munkájához érkező
javaslatok és a bizottság tagjainak programjavaslata került napirendre.
Egyetértés született abban, hogy az alábbi munkaterületeken kell előrelépést felmutatni, a megbízás
egyéves időtartama alatt:
1. A civil mozgalom közéleti kommunikációja – elméleti ismeretek
A közéleti kommunikációban szereplők segítése.
Eredmény: Balázs László főiskolai oktató előadása
és tréningajánlata.
2. PR- és reklámtevékenység
Ezen belül a Civil Fórum és Kerekasztal belső kommunikációjának áttekintése, annak megtervezése,
hogy az ECF és az ECK hogyan tud megjelenni az
egri polgárok életében.
Eredmény: Gál Sándor összefoglalta a területen
eddig történteket.

Július közepétől a Kommunikációs Bizottság munkájának középpontjába az Eger Ünnepe rendezvény került.
Augusztusban az Eger Ünnepe rendezvény írásos
anyagainak áttekintése és korrektúrája zajlott.
Szeptemberben napirendre került az 1%-os kampány pályázatának beadása, illetve a tartalmi elemek megújításának igénye. A gondos előkészítés
érdekében kibővített ülést szerveztek a potenciális
pályázókkal kiegészítve (Életfa, Baba-mama Szabadidő és Életmód Alapítvány TIT, Paraaqua Alapítvány).
A felkért pályázó a TIT Bugát Pál Egyesület lett,
amelynek már többéves referenciája volt. A pályázat sajnos nem nyert.
Decemberben a Kommunikációs Bizottság elméleti
témát ajánlott a Kerekasztal tagjainak. A civil szektor belső és külső kommunikációjának segítése témát egy külső szakember foglalta össze. Címe: A
nonprofit szervezetek külső és belső kommunikációja.
Az előadás nagyon szemléletes, követhető és a gya-
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korlatba ültethető elemeket tartalmazott. Az előadó egy felajánlást tett ingyenes kommunikációs
tréning vezetésére a Kerekasztal tagjai számára.
Fent vázolt elméleti kérdésekben a Kerekasztal tagjainak felkészítését csak elkezdeni tudtuk. Ezzel
párhuzamosan a gyakorlatban a mindennapi tennivalók (Eger Ünnepe) voltunk közreműködők.
Ajánlások:
A most leköszönő Kommunikációs Bizottság ajánlja a Civil Fórumnak, hogy a Kommunikációs Bizottság tovább működjön.
Működése során tegyen további lépéseket az egységes és hatékony kommunikáció érdekében. Tegye
rendezetté és mélyítse el kapcsolatait a médiával. A
Civil Kerekasztal tárgyalásai során vegye igénybe
egy PR szakember közvetlen segítségét. Tegyen
technikai lépéseket az arculati elemek mindenki
számára történő elektronikus elérhetőségéért, valamint ajánlja annak alkalmazását.
A Kommunikációs Bizottság feladatkörének bővítését az alábbiakban javasolja:

A kerekasztal tagjai közötti kapcsolattartást erősítő tréningek szervezése.
A média megjelenések értékelő elemzése.
A Kerekasztal és a szervezetek írásos anyagainak
korrektúrája.
A Kommunikációs Bizottság tagjai munkájukkal
nem csupán elméleti segítséget kínálnak a szóbeli,
írásos és egyéb kommunikációs formák célszerű és
helyes alkalmazásában, hanem annak kivitelezésében is készségesen vállalnak személyes közreműködést. Ehhez az szükséges, hogy a Civil Kerekasztal tagjai jelezzék igényüket.
A Kommunikációs Bizottság tagjai önkritikusan
megállapították, hogy erőfeszítéseik ellenére a belső kommunikációs rendszer hiányosságai rányomják a bélyegét a Civil Kerekasztal PR munkájára, s
ezek a hiányosságok a külső kommunikáció hatékonyságát is gyengítik. Nem tudott előrelépést felmutatni a weblapon történő kommunikáció változásában, valamint a Civil Hírlevél megjelentetésében.

EGER Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
civil delegált beszámolója
EGER Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környe-

Az elmúlt évek tényei számomra azt jelezték, hogy

zetvédelmi Bizottsága (továbbiakban UKB) havon-

az UKB elé kerülő napirendek az ECK- ba tömörült

ta ülésezett – 1 havi nyári szünettel – a 2010. év-

társadalmi szervezeteket többnyire nem érdekel-

ben.

ték, zömében nem is érintették; csak egyéni szem-

A 11 bizottsági ülésből 9-en tudtam részt venni.
Egy-egy ülésen átlagosan 15-17 napirendi pont ke-

pontok és érdekek motiválták az esetleges érdeklődőket.

rül megbeszélésre, melyekhez kb. 10%-ban volt

Tudomásul kell venni, hogy az UKB munkájából

hozzáfűzni valóm; de a Bizottság munkáját észre-

mi kaphatunk értékes információkat és nem az

vételeimmel csak esetleg befolyásolni tudtam, irá-

UKB kíváncsi a mi (értsd: társadalmi szervezetek)

nyítani kisebbségből nem lehet.

esetleges véleményünkre.

Egyéni megítélésem szerint a tapasztalatom és tudásom jó szándékú észrevételeivel a bizottság szakmaiságát próbáltam erősíteni.

Koltai Ottó

