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ZÁRÓNYILATKOZAT  
 

A közösségfejlesztés területén nyilvánvaló a tenni akarás, a változásokért történő 
egységesebb fellépés igénye. Időszerűvé vált a működő, gyakorlatias, szakterületenként 
megfogalmazott, együttműködésen alapuló stratégiák és módszerek kidolgozása és ezek mentén 
megfogalmazott programok megvalósítása. Ezt sürgetik az egyre gyarapodó, kilátástalan helyzetbe 
lévő magyar érdekeltségű szervezetek, forráshiányba, technikai és szakmai segítség hiányba 
belefáradt vezetők és munkatársak. A közösségfejlesztés mai követelményei, a cselekvő stratégia, az 
együttműködés irányába mutatnak, valamint a közös nevezők mentén létrejövő új alternatívák 
megvalósítása felé. 

Megtapasztalva a polgári és egyházi talajon kibontakozó szervezetek érvényesülési 
útkeresését, azt állíthatjuk, hogy ők az együttműködésen alapuló, közösségfejlesztési program 
megfogalmazását és megvalósítását helyezik előtérbe.  Változó társadalmunk feltételei között, új 
cselekvési program fogalmazódik meg igényként. A nyitás érdekében szükséges a regionális 
együttműködés fejlesztési cselekvési program kidolgozása, a szerbiai, magyarországi és nemzetközi 
civil szervezetek nemzeti és multikulturális együttműködési irányelveinek megfogalmazásával. 

A közösségfejlesztés helyi és regionális együttműködéséhez szükséges a közösség civil, 
társadalmi, gazdasági, művelődési, kulturális, egyházi, szociális, oktatási, képzési és kutatási 
területeinek egységesebb fellépése, aminek érdekében a következő célterületek áttekintését, valamint 
megvalósítását javasoljuk: 

1. Tevékenységi hálóépítés céljából szükséges: 

Újkeltű, tudásalapú közösségfejlesztési cselekvési program kidolgozása a vajdasági magyar civil 
szféra, állami-, szakmai- és politikai érdekszervezetek együttműködésében, hazai, magyarországi 
és nemzetközi szaktekintélyek és a média bevonásával, amely hálózati, vagy fórumszerű találkozási 
pontokat fog biztosítani. A régióra érvényes aktuális állami fejlesztési programok és prioritások a civil 
szféra tevékenységi esélyei is lehetnek, amelyet támogatásra tart érdemesnek az állami szféra is. A 
civil hálózat (cselekvési autonómiáját megőrizve) rugalmas együttműködést biztosíthatna a (1) 
hagyományőrző- és művelődési szervezetek, (2) az ifjúsági szervezetek, (3) a szakmai-, oktatási-, 
tudományos szervezetek, (4) segélyző és karitatív, ösztöndíjazó szervezetek és alapítványok között. 

2. A civil szervezkedés méltó helyezkedése végett szükséges: 

A „nem kormányzati” illetve civil szervezetekről szóló szerbiai törvénymódosítási javaslat 
kidolgozásához szükséges szakmai, koordinációs, operatív és gyakorlati előfeltételek megteremtése. 
Szakmai anyaggal bővített törvényjavaslat megismerésére, támogatására és elfogadására irányuló 
helyi, regionális és nemzetközi együttműködési cselekvési terv, kampány és lobby terv kidolgozása. 
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3.  A civil-civil koordinált önszerveződés erősítéséhez szükséges: 

A vajdasági civil szervezetek, regionális és nemzetközi állandó fórumának létrehívása (legalább 
évenként egyszer) „Civil Akadémia” néven, a tudásalapú közösségfejlesztés folytonosságának, 
közéleti nyilvánosságának és koordinációjának napirenden tartása érdekében. E fórum alkalmasint 
megfogalmazhatja az új érdekek, hálózatok igényeit is. 

4. Partnerkapcsolatok építése céljából, szorgalmazzuk az együttműködést a következő területeken: 

4.1.  Szükség van a (magyar) civil szervezetek és a (magyar) politikai pártok folyamatos 
konzultációira, a társadalmi elvárások és igények megfogalmazása, valamint az erre ráhangolandó, 
változó tevékenységi tervek kidolgozása végett.  

4.2. Szükséges a „nem kormányzati” civil szervezetek kapcsolatépítése az önkormányzati és állami 
szervekkel olyan egymást megbecsülő partnerkapcsolat kiépítése miatt, amely főleg a lokális érdekek 
hatékonyabb kielégítése miatt jön létre.  A civil szervezetek hajlanak az együttműködésre, amely nem 
maradhat egyoldalú, hiszen igényt tartanak az állami támogatásokra, amelyek Civil Szolgáltató 
Központok (Koordinációs Irodák) segítségét is jelentené hazai- és nemzetközi pályázások terén. 

4.3. A magyar civil szervezetek igénylik a Magyar Nemzeti Tanáccsal való folyamatos 
együttműködést, tájékoztató, szaktanácsadói és koordináló feladatok céljából. Az intézményes 
kapcsolat a civilek és az állam között az MNT vagy akár a magyar politikai párt parlamenti képviselői 
is lehetnek. 

4.4. A civil szervezetek tevékenységükben, új tudásalapú és európai szellemiségű célokat 
szeretnének megfogalmazni, amihez igénylik az állami, oktatói intézmények, a médiák és a 
művelődési szervezetek tájékoztató, oktatói, képzési támogatását. A hazai, magyarországi és 
nemzetközi oktatási- és képzési programok célja a szakmai humánerőforrás fejlesztése, felkészítése 
civil tudásalapú közösségfejlesztésre (civil tevékenységi, szervezési, kapcsolatépítési, marketing 
útmutató). 

A zárónyilatkozatban önálló megvalósításra javasolt tételeit a konferencia munkabizottsága, a 
megvalósítás ütemezése szerint, a szükséges együttműködők bevonásával kidolgozza és a 
megvalósításról a közvéleményt tájékoztatja. 
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