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 Anima_bemutatás_2009_10_26 
A szervezet célja az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, népek, kultúrák 
csoportok  közötti kapcsolat, információáramlás  és párbeszéd létrejöttének segítése, 
az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés elősegítése és az  
ehhez szükséges innovációk közvetítése, szakmai oktatás, felnőttképzés és 
továbbképzés szervezése, bonyolítása, a jelenleg működő közösségek társadalmi 
vállalkozók és innovátorok összefogása, fejlesztése és menedzselése. 
 
Az egyesület 2008-ban újította meg vezetőségét, a vezetőség tagja lett három 
települési polgármester a Letenyei Kistérségben és a helyi LEADER Iroda vezetője, 
amely jelentősen megnövelte a szervezet helyi beágyazottságát. Döntés született 
arról is, hogy a szervezet Lispeszentadorján hátrányos helyzetű zalai kistelepülésen 
nyit irodát és itt működteti székhelyét. Az iroda létesítését megkönnyítette, hogy 
lispeszentadorjáni polgármester ingyenes  irodahasználatot biztosít részünkre bérleti 
díj fizetése nélkül, és részben ingyenes infrastruktúra, pl. Internet a szomszédos 
Teleházból. Az egyesület megállapodást kötött  a Kerka-menti Települések 
Szövetségével és a Kerkaszentkirályon működő Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 
Egyesülettel, így elsődleges működési területének a Szövetséghez tartozó 14 zalai 
kistelepülést tekinti. Az együttműködés eredményeképpen szervezeteünk létrehozta 
és folyamatosan üzemelteti a Kerka-mente című térségi honlapot 
http://sites.google.com/site/kerkamente/ 
Civil Kerka-mente Picasa Galériák 
http://picasaweb.google.co.uk/animaegyesulet/JovomuhelyAdorjan#  
 
Az egyesület megújulása és jelenlegi szellemisége három fajta szellemi erőforrásból 
táplálkozik: 1) Alapító helyi kötődésű/születésű nagykanizsai értelmiségi kör, 
többéves nonprofit menedzsment tapasztalatokkal 2) Helyi fejlesztő szakemberek 
(polgármesterek helyi intézményvezetők, LEADER Iroda munkatársai) 3) A székhely 
melletti településre, Marócba költözöttbudapesti értelmiségi kör, jelentős kapcsolati 
tőkével(EzVan Kiadó Közönsége, a Suska Kör tagjai -150 fő, többségben a 
fővárosból és környékéről) A maróci csoport érdekei beépítésre kerültek, 
megállapodás született a Suska Kör (Közösségi Önsegítő Rendszer, amely saját 
pénzt használ) helyi bevezetéséről, és a Kör bekacsolódásáról a LEADER HACS 
helyi termék kampányába és a helyi termékek városi fogyasztói körének 
szervezésébe. További bővülést jelent, hogy  Suska Kör egyik külföldi 
barátja/szponzora Marócban külön ingatlant vásárolt, amely jelenleg felújítás alatt áll,  
„Suska Ház” néven fog üzemelni a Kör tagjai számára. 
 
Szakmai, szakértői tevékenységet elsősorban a képzés, képessé tétel, facilitálás, a 
civil kutatások területén fejtettünk ki az elmúlt években.  Tevékenységünk érinti az 
ifjúság, kultúra, oktatás, civil hálózatépítés, nemzetközi kapcsolatok, a 
településfejlesztés, társadalomfejlesztés területét. Több mintaprojektet hajtottunk 
végre az ifjúsági demokráciafejlesztés, a stratégiai jövőtervezés, és legutóbb a dél-
zalai kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közműmodelljének 
kidolgozása során. 
 
Szervezetünk megalakulása óta több regionális hatókörű civil társadalom fejlesztési 
projektben működött közre és 2006-2007-ben főpályázóként a NCA Civil Szolgáltató 
Kollégiumának támogatásával valósította meg  a NYDR civil jövőképének 
megalkotását felvállaló workshopot. A program kivitelezése különféle civil 
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szervezeteknek segített változatos érdekeiket egy közös jövőképben megjeleníteni. 
A fenti célokat Civil Jövőkutató Szakmai Műhely üzemeltetésével és egy olyan 
gyakorlatorientált képzés bonyolításával valósította meg, amely képes volt egy 
fejlesztési folyamat elindítására a NYDR-ban és előkészítette a régió középtávú civil 
stratégiai tervének megalkotását. 
 
NCA-CIV-08-B-P-0217 programunk keretében civil szakértői munkacsoport került 
megalakításra a társadalmi egyeztetések eljárási normarendszerének (TEEN) 
kialakítására a Nyugat-dunántúli Régióban. A társadalmi egyeztetésre és a regionális 
hatókörű program kommunikációjára a pályázó szervezet kezelésében működő 
www.parbeszed.net internetes portált használtuk fel. A civil partnerekkel történő 
rendszeres kommunikáció érdekében sor került a Társadalmi Párbeszéd Hírlevél 
került kiküldésre a civil szervezeti célcsoport körében.   
 
NYD Regionális Civil Kerkasztal projekt elsősorban az információszervezés területén 
mutatott fel jelentős eredményeket, elvégeztük a civil hálózatok regionális 
helyzetfeltárását, kidolgoztuk az RCK koordinációs stratégiáját, PR és marketing 
anyagokat terveztünk és jelentettünk meg, sor került a hálózat prospektusának 
kiadására és terjesztésére. Sor került a Civil Egyeztető Fórumok honlapjának 
tervezésre és programozására, anyaggyűjtésekre és a honlap feltöltésére, az 
interaktív felületek kialakítására és online szolgáltatások kifejlesztésére. 
Jelenleg futó programunk „A Nyugat-dunántúli Regionális Civil Kerekasztal 
érdekvédelmi hálózatának felépítése” (NCA-ÖNSZ-09-A-0318) az előbbi programok 
nyomdokain haladva fejleszti tovább a régiószintű civil hálózati kapcsolatokat. 
 
A határon átnyúló kapcsolatok területén tavaly fejeztük be az Osztrák-Magyar 
Interreg IIIA projektünket, amelynek keretében, amelyben a güssingi Megújuló 
Energia Központtal alakítottunk ki munkakapcsolatot, valamint a horvát és szlovén 
határtérségben valósítottunk meg kulturális innovációs és civil hálózatépítési 
tevékenységeket. 
A szervezet célja az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, népek, kultúrák 
csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése, 
az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés elősegítése és az 
ehhez szükséges innovációk közvetítése, szakmai oktatás, felnőttképzés és 
továbbképzés szervezése, bonyolítása, a jelenleg működő közösségek társadalmi 
vállalkozók és innovátorok összefogása, fejlesztése és menedzselése. Szakmai, 
szakértői tevékenységet elsősorban a képzés, képessé tétel, facilitálás, a civil 
kutatások területén fejtettünk ki az elmúlt években. Tevékenységünk érinti az ifjúság, 
kultúra, oktatás, civil hálózatépítés, nemzetközi kapcsolatok, a településfejlesztés, 
társadalomfejlesztés területét. Több mintaprojektet hajtottunk végre az ifjúsági 
demokráciafejlesztés, a stratégiai jövőtervezés, és legutóbb a dél-zalai 
kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közműmodelljének kidolgozása 
során. Az egyesület 2008-ban újította meg vezetőségét, a vezetőség tagja lett három 
települési polgármester a Letenyei Kistérségben és a helyi LEADER Iroda vezetője, 
amely jelentősen megnövelte a szervezet helyi beágyazottságát. Döntés született 
arról is, hogy a szervezet Lispeszentadorján hátrányos helyzetű zalai kistelepülésen 
nyit irodát és itt működteti székhelyét. Az iroda létesítését megkönnyítette, hogy 
lispeszentadorjáni polgármester ingyenes irodahasználatot biztosít részünkre bérleti 
díj fizetése nélkül, és részben ingyenes infrastruktúra, pl. Internet a szomszédos 
Teleházból. Az egyesület megállapodást kötött a Kerka-menti Települések 
Szövetségével és a Kerkaszentkirályon működő Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 
Egyesülettel, így elsődleges működési területének a Szövetséghez tartozó 14 zalai 
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kistelepülést tekinti. Az együttműködés eredményeképpen szervezeteünk létrehozta 
és folyamatosan üzemelteti a Kerka-mente című térségi honlapot 
http://sites.google.com/site/kerkamente/ Civil Kerka-mente Picasa Galériák 
http://picasaweb.google.co.uk/animaegyesulet/JovomuhelyAdorjan# Az egyesület 
megújulása és jelenlegi szellemisége három fajta szellemi erőforrásból táplálkozik: 1) 
Alapító helyi kötődésű/születésű nagykanizsai értelmiségi kör, többéves nonprofit 
menedzsment tapasztalatokkal 2) Helyi fejlesztő szakemberek (polgármesterek helyi 
intézményvezetők, LEADER Iroda munkatársai) 3) A székhely melletti településre, 
Marócba költözöttbudapesti értelmiségi kör, jelentős kapcsolati tőkével(EzVan Kiadó 
Közönsége, a Suska Kör tagjai -150 fő, többségben a fővárosból és környékéről) A 
maróci csoport érdekei beépítésre kerültek, megállapodás született a Suska Kör 
(Közösségi Önsegítő Rendszer, amely saját pénzt használ) helyi bevezetéséről, és a 
Kör bekacsolódásáról a LEADER HACS helyi termék kampányába és a helyi 
termékek városi fogyasztói körének szervezésébe. További bővülést jelent, hogy 
Suska Kör egyik külföldi barátja/szponzora Marócban külön ingatlant vásárolt, amely 
jelenleg felújítás alatt áll, „Suska Ház” néven fog üzemelni a Kör tagjai számára. 
Szervezetünk megalakulása óta több regionális hatókörű civil társadalom fejlesztési 
projektben működött közre és 2006-2007-ben főpályázóként a NCA Civil Szolgáltató 
Kollégiumának támogatásával valósította meg a NYDR civil jövőképének 
megalkotását felvállaló workshopot. A program kivitelezése különféle civil 
szervezeteknek segített változatos érdekeiket egy közös jövőképben megjeleníteni. 
NCA-CIV-08-B-P-0217 programunk keretében civil szakértői munkacsoport került 
megalakításra a társadalmi egyeztetések eljárási normarendszerének (TEEN) 
kialakítására a Nyugat-dunántúli Régióban. A társadalmi egyeztetésre és a regionális 
hatókörű program kommunikációjára a pályázó szervezet kezelésében működő 
www.parbeszed.net internetes portált használtuk fel és havi gyakorisággal 
megjelentetteük a Társadalmi Párbeszéd Hírlevelet. NYD Regionális Civil Kerkasztal 
projekt elsősorban az információszervezés területén mutatott fel jelentős 
eredményeket, elvégeztük a civil hálózatok regionális helyzetfeltárását, kidolgoztuk 
az RCK koordinációs stratégiáját. Sor került a Civil Egyeztető Fórumok honlapjának 
tervezésre és programozására, anyaggyűjtésekre és a honlap feltöltésére, az 
interaktív felületek kialakítására és online szolgáltatások kifejlesztésére. Jelenleg futó 
programunk „A Nyugat-dunántúli Regionális Civil Kerekasztal érdekvédelmi 
hálózatának felépítése” (NCA-ÖNSZ-09-A-0318) az előbbi programok nyomdokain 
haladva fejleszti tovább a régiószintű civil hálózati kapcsolatokat. A határon átnyúló 
kapcsolatok területén tavaly fejeztük be az Osztrák-Magyar Interreg IIIA projektünket, 
amelynek keretében, amelyben a güssingi Megújuló Energia Központtal alakítottunk 
ki munkakapcsolatot, valamint a horvát és szlovén határtérségben valósítottunk meg 
kulturális innovációs és civil hálózatépítési tevékenységeket. 


