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A tanulmányút házigazdája, azaz a tanulmányút keretében meglátogatott szervezet a 

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület (NCK) volt. 

A tanulmányúton kedvezményezett EUROPÉER Alapítvány képviselője, a horvát partner 

szervezet, a CEDEX képviselője, valamint a téma szempontjából releváns szervezetek, 

cégek képviselői vettek részt.  

 

Az NCK missziója a civil aktivitás és értékteremtés, a civil szektor társadalmi 

szerepvállalásának fejlesztése. A civil szektor folyamatos jelenlétének szervezése, 

társadalomfejlesztési projektek generálásával és végrehajtásával. A nonprofit 

szolgáltatási kötelezettségek ellátásán túl a társadalmi felelősségvállalás és az 

önkéntesség elterjesztése, társadalmi ismertségének és elfogadottságának erősítése. A 

szektorok közti együttműködés kialakítása. Szociális területen magas színvonalú 

szolgáltatások nyújtásával járulnak hozzá a szegénység és társadalmi kirekesztés 

problémájának megoldásához.  

 

Az NCA számos témával foglalkozik: - szociális, egészségügyi, - környezetvédelmi, - 

művészeti, - oktatási, kulturális, - sport, - urbanisztikai, - ifjúsági, - idősügyi, - 

esélyegyenlőségi, - gazdaságfejlesztési. 

 

A tanulmányút átfogó célja az NCA által – különösen az oktatás terén - alkalmazott 

módszerek, tapasztalatok megismerése volt, tekintettel arra, hogy célcsoportjaik jelentős 

átfedést mutatnak a PLM és a résztvevő szervezetek szolgáltatásainak célcsoportjaival. 
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A tanulmányút specifikus céljai között szerepelt – az Européer Alapítvány részéről - a PLM 

programmal, annak alkalmazásával, alkalmazhatóságával kapcsolatos észrevételek, 

javaslatok áttekintése, megbeszélése. 

 

A tanulmányút a résztvevők rövid bemutatkozásával kezdődött. 

A bemutatkozást néhány előadás követte, melyek keretében bemutatásra került  

- a transznacionális program 

- a NCK tevékenysége, az oktatás terén szerzett tapasztalatai 

- a PLM program  

- Horvátországban végzett releváns felmérések tapasztalata 

 

Az előadásokat „kerekasztal” beszélgetés követte, melynek keretében a résztvevők 

részletesebben is belementek az őket érintő kérdésekbe, témákba. 

Tekintettel arra, hogy a képviselt szervezetek célcsoportjai között jellemzően 

magánszemélyek (és azon belül szegények, hátrányos helyzetűek) vannak, így a 

beszélgetések súlyponti témái az alábbiak voltak: 

- a célcsoportok elérése 

- érdeklődés felkeltése, fenntartása a képzés iránt 

- a képzési módszerek alkalmazhatósága, 

- jó gyakorlatok, tapasztalatok. 

 

A beszélgetés egy fontos eleme volt a projekt menedzsment szemlélet és eszköztár 

alkalmazásának szükségessége, lehetőségei, különös tekintettel a magánszemélyek 

körében (PLM program). 

A résztvevők megítélése szerint egy ilyen programnak mindenképpen van 

létjogosultsága, ugyanakkor kihívást jelenthet a célcsoportok elérése, „mozgósítása”, és 

nem utolsó sorban fizetőképessége. Ezért célszerűnek tűnik pilot projektek pl. pályázatból 

történő megvalósítása. 

A résztvevők áttekintették a további kapcsolódási, együttműködési lehetőségeket is. 

A tanulmányút egyben lehetőséget adott a nemzetközi kapcsolatok építésére, 

elmélyítésére is. 
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Fotódokumentáció: 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/ 

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/nagykanizsai-tanulmanyut-a-civil-kerekasztal-egyesuletnel/ 
 
http://www.projectlifemanagement.eu/a-tarsadalmi-felelossegvallalas-es-az-oktatas-kapcsolata/ 
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