Kárpát-medencei KÖTHÁLÓ fejlesztése c. program
Tájékoztató a „A környezeti tanácsadás civil hálózatának fejlesztése Erdélyben” című pályázat
megvalósításáról
2007. január 1. és 2007. május 31.
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma támogatásából
megvalósult tevékenységek:
Tevékenységek
- Erdélyi potenciális partnerek megkeresése
- Szeminárium szakmai programjának előkészítése
- Szeminárium erdélyi helyszínének és partnereinek megszervezése
- Szeminárium megvalósítása
- Szeminárium értékelése
- KÖTHÁLÓ tanácsadói kiadványainak újranyomása, erdélyi terjesztése
- Program értékelése, lezárása
Eredmények:
- Megismertettük és felkészítettük az erdélyi civil szervezeteket a környezeti tanácsadásnak, mint
civil szolgáltatásnak az alapjairól, elvárásairól.
- Tájékoztatást nyújtottunk a KÖTHÁLÓ keretein belül az elmúlt tíz évben végbement szakmai
együttműködés tapasztalatairól, a hazai struktúra sajátosságairól.
- Megismertetettük az EU legfontosabb környezetvédelmi direktíváit, melyek megvalósításához a
környezeti tanácsadással hozzájárulhatnak, s melyekkel a romániai környezetvédelmi jogalkotást és
intézkedések végrehajtását hatékonyan elősegíthetik.
- Tájékoztatást nyújtottunk az európai Környezeti Tanácsadók Európai Szövetségének oktatási
rendszeréről, az ehhez szorosan kapcsolódó KÖTHÁLÓ minőségfejlesztési rendszeréről.
- Tájékoztatást nyújtottunk a környezetvédelmi kommunikáció és jogérvényesítés
eszközrendszeréről, technikáiról, az ökológiai fogyasztóvédelem fontosságáról.
- Kiadványokkal és kapcsolatokkal láttuk el az erdélyi szervezeteket.
A program beindításáról 40 erdélyi szervezetet tájékoztattunk. Ezek közül jelentkeztek azok,
akiknek már van megfelelő infrastruktúrájuk ingyenes lakossági tanácsadás végzéséhez.
A szemináriumon a következő szervezetek vettek részt.
Név
Szervezet
Cím
Elérhetőségek
1. Boros István Zöld Erdély EgyesületKolozsvár,Str.Scarisoara 6/18,Kolozsvár40-745-641-398;
boros.istvan@gmail.com
2. Csonta László Zöld Székelyföld Egyesület
Csikszereda,Str.Zöldpéter
11.
0742-125-368 laci@zoldszekely.ro
3. Negrau MirceaCRSE
Nagyvárad,pta,1Decembrie nr.6 con 8
4. Olah Stefan Ecotop-Oradea
pta
.0748-413-407
shaolin@freemail.ro
5. Tamási Andre Gabriella
Agora-Székelyudvarhely
Str.,Victoriei,46/14,Sz.Udvarhely
.0742-898-921,
www.green-agora.ro
6. Serényi János Halit Ökoklub
537240 Parajd 402
.40-742-380-315
halit@pzs.ro
Tóth Mária
Hero-Kolozsvár
Brancusi nr.18/A
.40-742-014-885
7. Horváth Zoltán
Pro-KolozsEgyesület
8400,Cluj Nopoza Pf2023
8. László Tibor Kolozsvári Rádió
Rokót út 160.
.07-45-296-275

9. Hajdu Zoltán Fókusz ÖkoKözpont Marosvásárhely,……
focuseco@rdslink.ro
10. Molnár Attila Zöld Kör
4220 Hajdúböszörmény,
attila@zoldkor.net Bocskay tér. 2. II/21.
11. Trombitás Gábor
Köt
3/1.
88/427-792 trombi@zpok.hu
70/266-249
12. F.Nagy Zsuzsanna
Kötháló

.40-744-774-897
52/280-038 ,
80/204-565
8200 Veszprém, Zrínyi u.
Miskolc, Kossuth u.13.,3525

A pályázati támogatásnak köszönhetően a Kötháló leporelló sorozatából 3 témát sikerült
kinyomtatni és eljuttatni a programba bekapcsolódó szervezetek számára. Ezen túlmenően a
szemináriumon a 18 részes sorozatunk több témáját is átvehették a jelenlévők, szervezetüknél
vállalták terjesztésüket.
Közös elképzelés alapján elindítottunk egy levelező listát: karpatkot@zpok.hu címen, melyre a
hazai, az erdélyi és később a program folytatása esetén a többi határon túli iroda is felkerülhet, és
segítheti egymást a lakossági tanácsadói feladatok ellátásban.
A kért támogatás összegének csökkentése miatt ebben az időszakban nem került sor a szlovák és a
hazai tanulmányút megszervezésére.

Mindenképpen indokolt a program folytatása, hiszen a hazai szervezetek számos kérdésben
felkészültebbek az erdélyieknél, segítségünkkel felgyorsulhat az Európai Környezeti Tanácsadók
Szövetségéhez való csatlakozásuk. Ismereteink, kapcsolatrendszerünk, módszertanunk továbbadása,
gyorsíthatja az erdélyi lakossági tanácsadás fejlődését. Ugyanezekkel a célokkal ismét pályázni
kívánunk később a szlovákiai, és egyéb határon túli szervezetek bevonására is, illetve egy hazai
tanulmányút megszervezésére.

