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I.

A szervezet alapadatai

Elnevezés:

Partners Hungary Alapítvány

Képviselő:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Közhasznúsági fokozat:

Wagner János és Herbai István
1027 Budapest, Frankel Leo utca 5.
1027 Budapest, Frankel Leo utca 5.
18068038-2-41
közhasznú szervezet

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
12. Pk. 61. 576/19 94/20
2002.01.09., Budapest
Közhasznúsági végzés száma, hatálya:
5385 számon
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II.

A Partners Hungary Alapítvány számviteli beszámolója

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Partners Hungary Alapítvány 2007. évi egyszerűsített éves
beszámolójához

Az Alapítvány eszközállománya 2007. december 31-én:

A 2007-ben beszerzett számítástechnikai, műszaki és egyéb berendezések, programok bruttó
értéke 0 e Ft volt, az 100,-eFt alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök értéke 119 e Ft.
Amortizációt az adótörvények és a számviteli törvény szerint számoltunk el:
Immateriális javak értékcsökkenése:
Berendezések értékcsökkenése:

0 e Ft,
0 e Ft volt.

A befektetett pénzügyi eszközök állomání nem változott: 300,-eFt.
Év végére az eszközállomány összértéke, 2 455 e Ft lett.
A követelések értéke 7 318 e Ft, melybõl értékesítésből adódott: 848 e Ft, egyéb követelés: 6 470
e Ft.

Az Alapítvány pénzeszközei:
Bankszámlákon:
Pénztárban:
Összesen:

11 448 e Ft
5 049 e Ft,
16 498 e Ft készpénzzel rendelkezett.

Aktív idõbeli elhatárolások értéke: 0 e Ft.

Források:
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Az Alapítvány induló tõkéje: 500 e Ft, mely teljes mértékben befizetésre került.
A Partners Hungary Alapítvány tõkeváltozása 24 998 e Ft, alaptevékenységbõl adódó
eredménye: -6 115 e Ft, mely az Eredménykimutatás szerinti részletezés szerint alakult.
Kötelezettségek:
Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Áruszállításból eredõ:
Kölcsöntartozás:
Adó kötelezettségek:

1 862 e Ft
568 e Ft
4 457 e Ft.

Passzív idõbeli elhatárolás: 0 e Ft.

Az Alapítvány mérlegfõösszege:

26 271 e Ft.
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III.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Kapott támogatások és bevételek
 Alaptevékenységre kapott támogatások, pályázatok

23 722 e Ft

 Pályázat úton elnyert támogatás

13 200 e Ft

 Közhasznú tevékenységből származó bevétel

13 462 e Ft

 Egyéb bevételek
2007. évben kapott támogatások és bevételek összesen:

169 e Ft
50 553 e Ft

Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása
a. Alaptevékenységre kapott támogatások, pályázatok

e Ft

b. Pályázat úton elnyert támogatás

e Ft

c. Közhasznú tevékenységből származó kiadások

e Ft

2007. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása :

e Ft
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IV.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

1 8 0 6 8 0 3 8 9

4 9

9 5 6 9 0 1

statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet megnevezése:

1027 BUDAPEST, FRANKEL LEO UTCA 5.

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2007. ÉV
adatok E Ftban

A tétel megnevezése

Sor-

b

1 .

A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)

2 .

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 .

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4 .

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 .

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6 .

B. Forgóeszközök (7-10.sorok)

7 .

I. KÉSZLETEK

8 .

II. KÖVETELÉSEK

9 .

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10 .
11 .
12 .
13 .

Előző év Előző év(ek)

Tárgyév

helyesbítései

szám
a

IV.
PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)
D. Saját tőke (14.-19.sorok)

14 .

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT
TŐKE

15 .

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

16 .

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17 .

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18 .

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

19 .

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

20 .

E. Céltartalékok

21 .

F. Kötelezettségek

22 .

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ

C

d

2 455

e

0

2 455

65

65

2 090

2 090

300

300

25 545

0

23 816

7 307

7 318

18 238

16 498

0

0

28 000

0

26 271

25 498

0

19 383

500

500

46 517

24 998

-21 519

-6 115

2 502

0

6 888
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KÖTELEZETTSÉGEK
23 .
24 .
25 .

II. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

2 502

6 888

0
28 000

0
26 271

0

(13.-20.+21.+24.SOR)

Keltezés:

2008.május 31.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselő)

1 8 0 6 8 0 3 8 9

4 9

9 5 6 9 0 1

statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet megnevezése:
Az egyéb szervezet címe:

1027 BUDAPEST, FRANKEL LEO UTCA 5.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
É
adatok E Ft2 0 0 7 V
ban
A tétel megnevezése

Sor-

2 .

Előző év(ek)

Tárgyév

helyesbítései

szám
a

1 .

Előző év

b

A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott
támogatás

3 .

a) alapítótól

4 .

b) központi költségvetésből

5 .

c) helyi önkormányzattól

6 .

d) egyéb, ebből 1% ………………………….

7 .

2. Pályázati úton nyert támogatás

8 .

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9 .

4. Tagdíjból származó bevétel

c

d

e

75 261

0

75 261

525

0

23 722

0

14 325

525

4 001
5 396

66 233

13 200

7 440

13 462
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10 .

5. Egyéb bevétel

11 .

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12 .

C. Összes bevétel (A.+B.)

13 .

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

14 .

1. Anyagjellegű ráfordítások

15 .

2. Személyi jellegű ráfordítások

16 .

3. Értékcsökkenési leírás

17 .

4. Egyéb ráfordítások

18 .

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

19 .
20 .

1 063

169

0

0

75 261

0

50 553

96 780

0

56 668

54 206

33 907

10 423

11 736

2 206

119

28 481

10 363

1 464

543

0

0

Rendkívüli
ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
6.

21 .

1. Anyagjellegű ráfordítások

22 .

2. Személyi jellegű ráfordítások

23 .

3. Értékcsökkenési leírás

24 .

4. Egyéb ráfordítások

25 .

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

26 .

6.

0

0

0

Rendkívüli
ráfordítások

1 8 0 6 8 0 3 8 9

4 9

9 5 6 9 0 1

statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet megnevezése:
Az egyéb szervezet címe:

1027 BUDAPEST, FRANKEL LEO UTCA 5.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2 0 0
Sor-

A tétel megnevezése

adatok E Ftban

7 ÉV
Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

helyesbítései

szám
a

b

27 .

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

28 .

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

c

d

e

96 780

0

56 668

0

0

0
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29 .

H. Adófizetési kötelezettség

30 .

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

0

0

0

31 .

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

-21 519

0

-6 115

TÁJÉKOZTATÓ
ADATOK
32 .
33 .
34 .

A. Személyi jellegű ráfordítások

- tiszteletdíjak

36 .

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

37 .

3. Bérjárulékok

39

Keltezés:

8 287

ebből: - megbízási díjak

35 .

38 .

20 024

1. Bérköltség

8 287
605
2 845

B. A szervezet által nyújtott támogatások

10 172

ebből: A Korm.rend.16§(5)bek.szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, ill.átadott támogatás

2008.május 31.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselő)
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V. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Kapott támogatások és bevételek
 Munkaügyi központtól kapott támogatás, bevétel

0 e Ft

2007. évben kapott támogatások és bevételek összesen:

0 e Ft
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VI.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
Wágner János
Herbai István
Összesen

894 000.- Ft
1 572 000.- Ft
2 466 000.- Ft
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VII.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A Partners Hungary Alapítvány 2007-ben a szolgáltatásainak új strukturálásával öt ún.
stratégiai területet hozott létre:
 A mediáció stratégia területhez a képzéseken kívül a tényleges mediációs
szolgáltatás szervezése, lebonyolítása tartozik.
 A roma integrációs alapítványi feladatok köre az eddigi tevékenységi
területeinket öleli fel: főleg a szakmai és készségfejlesztő tréningeket, oktatási,
munkaerőpiaci, szociális komplex programokat a tartós helyi együttműködések
kialakítása és az integráció érdekében.
 A társadalmi nemek esélyegyenlősége (TNE) terület a női esélyegyenlőség
segítését vállalja fel a nemek, a társadalmi szektorok és csoportok, intézmények,
szervezetek széleskörű együttműködése, illetve ennek ösztönzése, menedzselése
révén.
 A vállalatok társadalmi felelősség vállalása (CSR) terület a vállalatok és a
társadalmi szektorok közötti kooperációt segíti annak érdekében, hogy a CSR
szemlélet a vállalatok esetében stratégiai értékként jelenjen meg, a társadalmi
szereplők pedig az együttműködésre kész partnerekké váljanak.
 A tréningek, képzésfejlesztés terület a Partners Hungary, mediációs mellett
fontosnak tartott akkreditált és nem akkreditált képzéseit kezeli, illetve a szakmai
fejlesztéseket koordinálja.
JELENTŐSEBB PROGRAMOK 2007-BEN

Szakértői munka
A Partners Hungary munkatársa 2007-ben is dolgozott pályázatbíráló szakértőként a
Maholnap Alapítványnál. A több mint egy évtizedes tapasztalatokat különösen a roma és
a hátrányos helyzetű csoportok érdekeit képviselő szervezetektől érkezett pályázatok
elbírálásában lehetett hasznosítani.
Projektek
USAID – Roma Együttműködési Program 2003-2007
Az amerikai fejlesztési szervezet, az USAID (United States Agency for International
Development) támogatásával a Partners for Democratic Change International (PDCI)
négyéves Roma Együttműködési Programot hajtott végre Csehországban,
Magyarországon és Szlovákiában. A projekt összköltségvetése 2.7 millió dollár (kb. 2.1
millió euró).
A 2003. május és 2007. április között megvalósuló program célja a kisebbségi és a
többségi együttműködés fejlesztése a program országaiban, illetve az azokban
kiválasztott településeken. A közösségi struktúrák, valamint a roma és nem roma
lakosság közösségi részvételének megerősítésével a program elősegíti a többség és a
kisebbség részvételét a gazdasági és politikai döntéshozatalban, javítja a romák
hozzáférését a rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz, egyúttal csökkenti
a romák elleni diszkriminatív megnyilvánulásokat.
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A programot a PDCI három országbeli szervezetei, így Magyarországon a Partners
Hungary Alapítvány valósítja meg
 helyi közösségek szintjén, Hatvanban, Ózdon és Pécsett, valamint
 országos programok révén
 régiós szinten: Csehországban és Szlovákiában a magyar gyakorlathoz hasonlóan
3-3 városban.
A közösségi szintű kezdeményezések célja egy helyi szinten hatékonyan működő
konfliktuskezelő és érdekérvényesítő hálózat kialakítása.
A tréningsorozat keretében kiképzett résztevők Regionális Konfliktuskezelő Hálózatokat
(RKH) hoztak létre, és bejegyzésüket kezdeményezték civil szervezetként. Hatvanban a
már létező Zhutinas Egyesületet újították meg, Ózdon pedig az „Észak-Magyarországi
Mediátorok Egyesületé”-t jegyezték be.
Pályázatok
A program fontos része a három helyszínen dolgozó roma vagy romákért tevékenykedő
civil szervezetek projektjeinek támogatása egy pályázati program keretében.
Magyarországon összesen 242 488 USD került szétosztásra grantekre három pályázati
kör keretében. Az első körben 12 nyertes pályázó volt, akiknek helyi szintű
együttműködéseket kellett létrehozniuk, és maximum 10.000 amerikai dollárnak
megfelelő összeget kaphattak a 12 hónapos projektjeikre. A második és harmadik körben
újabb 10 pályázó nyert max. 15.000 dollárt. Minden pályázatnak biztosítania kellett,
hogy a programban résztvevők romák és nem romák legyenek, tehát a roma lakosság
integrációja ily módon is támogatást kapjon. A projektek eredményeként közvetve és
közvetlenül mintegy 1100 ember, többségében romák jutottak hozzá oktatási, szociális és
egészségügyi szolgáltatásokhoz. A projekteket végrehajtó szervezetek pedig fontos
tapasztalatot szereztek pályázatok lebonyolításában, partnerségek kialakításában
nemcsak helyi, de regionális szinten is.
30.000 dollárt az Alapítvány a volt Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztériummal (ICSSZEM) karöltve 5 roma származású fiatal újságíró gyakornoki
programjára fordított. Ezek a fiatalok 2006 márciusától egy évig a Magyar Televízióban
dolgozhattak és tanulhatták a televíziós szakmát. A program célja az volt, hogy
növekedjen a romák részvétele az országos elektronikus médiában, nemcsak a képernyőn
de a szakmai állományon belül is. A program végén az öt gyakornokból négyen
szerződéses állást kaptak az MTV-ben. Az Alapítvány adományozóként végigkísérte a
folyamatot, tréningeket, problémafeltáró megbeszéléseket tartott a gyakornokoknak és a
Minisztériummal együtt igyekszik segíteni a fiatalok karrierjét a televízión belül.
Országos szinten média szakemberek részvételével tematikus kerekasztal sorozat zajlott
le 2005-06 folyamán. A kerekasztal résztvevői egy Zöld könyv létrehozásához adtak
tanácsokat, amely könyvet az újonnan létrehozott Munkaügyi és Szociális Minisztérium
jelentetett meg „Zöld Könyv - A romák médiaábrázolása” címmel. Ez az első olyan
kiadvány, melyben a kormányzat ajánlásokat fogalmaz meg a magyar médiának arról,
hogyan érdemes a roma (integrációs) ügyet megfelelő módon bemutatni.
Az USAID program keretében, a korábbi Ifjúsági Családügyi Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium együttműködésével a Partners Hungary Alapítvány részt
vett a Roma Évtized Program Akcióterve társadalmi konzultációjának lebonyolításában.
Ennek részeként közel 80 roma szervezettel vettük fel a kapcsolatot, és szakembereik
tematikus kerekasztalokon mondhattak véleményt az Akcióterv egyes fejezeteiről. E
megbeszélések eredménye bekerült az Akcióterv újabb változatába.
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Az iskolai programban két budapesti és a három vidéki helyszínről 1-1 középiskola vett
részt. A változatos és a tanulók számára vonzó formában kidolgozott, konfliktuskezelésközpontú tréningek
(kulturális érzékenység, kultúrák közötti kommunikáció,
diákmediátor-képzés, demokratikus problémamegoldás, előítélet-ellenes képzés) a
tanárok bevonásával valósultak meg. Ők a továbbiakban egyedül is folytatni tudják majd
a foglalkozásokat a munkájukat segítő kézikönyv révén.
Munkánkat a helyi és országos szinten egyaránt segítette a félévente rendszeresen
ülésező Tanácsadó Testület. Tagjai – felkérésre - a hasonló területtel foglalkozó civil
szervezetek vezetői, néhány médium, valamint az Országos Cigány Önkormányzat
képviselője, illetve a Romaügyi államtitkár voltak.
A programot közvélemény-formáló, figyelemfelkeltő médiakampány kísérte végig,
amely nemcsak a program eseményeinek és eredményeinek megismertetését, ezáltal
megsokszorozhatóságát jelentette, de hozzájárult a romákkal kapcsolatos előítéletek
csökkentéséhez is.
A teljes program 2006-os évi eredményei (figyelembe véve, hogy választási év lévén
mind a roma közösséggel, mind pedig az önkormányzatokkal és intézményeikkel
nehezebb, komplikáltabb volt az együttműködés):
 131 356 dollár pályázati pénz odaítélése a nyertes helyi projektek számára.
 10 kicsi és közepes projekt indult a 2. illetve a 3. pályázati körben.
 Két RKH egyesületként működik, melyek és mediációs szolgáltatást ajánlanak fel
a közösségeikben.
 Az iskolai program keretében a konfliktus kezelő tréningsorozatot egy tanári
kézikönyv elkészítése zárta le.
 2 országos kerekasztal sorozat facilitálása, mely kormányzati képviselőket, roma
vezetőket és civil szervezeteket ültetett egy asztalhoz. Ezek egyikében a romák
médiaábrázolása volt a téma. A különböző kerekasztalok és az utómunkák
eredményeként a Magyarországon az első, kormányzat által elfogadott Zöld
Könyv valósult meg a romák médiaábrázolásáról.
 Helyi és országos szinten különböző média kezdeményezések indultak el: a
projekt helyszínein roma PR munkatársak kezdtek el dolgozni, valamint 1 éves
ösztöndíj keretében roma gyakornokok kerültek a Magyar Televízióhoz.
 Az RKH-k tagjai országos konferencián vehettek részt, amelynek keretében nem
csak a tapasztalatok cseréjére kerülhetett sor, hanem forrásfeltáró tréningen is
részt vehettek.
 A programot országos konferencia zárt le, amelyen az eredmények értékelése, a
tapasztalatok cseréje mellett a megjelentek a potenciális adományozókkal,
pályáztató cégek vezető képviselőivel is találkozhattak.
A program a záró és utómunkálatok elvégzésével 2007 áprilisában zárult.
Mediációs képzési csomag a budapesti Közgazdasági Politechnikumban
Ez a képzési csomag lényegében egy helyi igényre adott válasz volt a korábban az USAID
programunk részeként indított iskolai előítélet kezelő projekt folytatásaként. Az Országos
Bűnmegelőzési Bizottság által támogatott komplex programunkban először tanárok
vettek részt mediáció tréningen, valamint trénerképzésben. Ennek célja az volt, hogy a
tanárok felkészüljenek a mediáció alkalmazására, illetve a trénerképzés elvégezése után,
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képesek legyenek a diákokkal tréning módszerrel együtt dolgozva az új ismeretek
átadására, ezáltal a program fenntartására is.
Másrészt diákok vettek részt a programban. Bevonásuk egy olyan hatékony tanulási
mód megismerését célozta, amely a saját élményű tanulás megtapasztalását segíti elő, és
olyan innovatív megoldások keresését ösztönzi, amelyek a sztereotip megoldások
elhagyását bátorítja.
A program alapvető célja tehát a pedagógusok és a diákok felkészítése volt a konfliktusok
alternatív módon történő kezelésére az intézmény adta szervezeti keretek között és
természetesen a magánéletükben jelentkező ügyek esetében.
A program keretében többféle tevékenységre került sor.
Előítélet-kezelő tréninget a tanárok a korábbi program során kidolgozott előítélet-kezelő
tematika alapján a Partners trénereivel közösen tartották meg. A tréning célja az volt,
hogy a diákok játékos formában találkozhassanak saját előítéleteikkel, határaikkal,
sztereotip viselkedésük negatív hatásaival.
Mediációs szolgáltatás lehetősége kapcsán az az ötlet merült fel, hogy a
Politechnikumban működő Iskola Bíroság (IB) alternatívájaként lehessen mediálni
bizonyos ügyekben. A mediáció tréninget elvégzett tanárok közül program végére
egyikük megbízást kapott, hogy az IB-t folyamatosan informálja, illetve tanácsadás révén
megkönnyítse a mediáció IB struktúrába illesztését.
Célunk volt továbbá, hogy alsóbb osztályok diákjaival is kezdjük meg a program
megvalósítását. Ezáltal a kortárs-segítő mediátorként képzett diákok még évekig az
iskolában maradnak, és az iskola támogató magatartásának fennmaradása esetén
biztosítani tudják a kortárs segítők hosszú távú jelenlétét az iskolában. Végül volt néhány
végzős diák is az érdeklődők körében, akik mint független mediátorok alkalmi felkérésre
mediálhatnak pedagógusokkal közösen.
A tanárok számára tervezett trénerképző tréning azt a célt szolgálta, hogy a tanárok a
mediáció módszerén túl ismerjék a tréning módszertani alapjait is. Ezáltal a tanárok
magabiztosabbá válnak, illetve képesek lesznek hatékonyan továbbadni a módszert a
következő évfolyamok számára is. Az előítélet-kezelő modul teljes egészében alkalmas
arra, hogy azt pedagógus önállóan vezethesse.
Az esetmegbeszélő szemináriumok mindkét célcsoport esetében a szakmai elmélyülést, a
szerep jobb megértését, mélyebb elsajátítását, illetve a szakmai minőségbiztosítás célját
is szolgálták, ezáltal járulva hozzá a program fenntarthatóságához.
A közösen készített akcióterv azt célozta, hogy a mediáció szervesen épüljön be az iskola
életébe.
Mozgássérült emberek munkaerőpiaci helyzetét javító program
A "Szociális szakemberek felkészítése a mozgássérült emberek munkaerőpiaci helyzetét
javító foglalkozási rehabilitáció eszközrendszerének gyakorlati alkalmazására” címet
viselő HEFOP pályázati kiírás nyújtott lehetőséget a Partners Hungary Alapítványnak,
hogy konzorciumi partnerként vegyen részt a programban, amelyet a Mozgássérültek
Állami Intézete koordinált és vezetett.
A projekt konkrét célja a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szakemberek felkészítése a
munkaerőpiacra jutást elősegítő szolgáltatások bevezetésére.
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A projekt közvetlen célcsoportját a mozgássérült emberek számára komplex
rehabilitációs szolgáltatásokat és szakképzést nyújtó szakemberek képezték, a közvetettet
pedig az általános iskolát befejezett, munkaképes korú, komplex rehabilitációs
szolgáltatást igénybevevő mozgássérült emberek alkották.
A Partners Hungary Alapítvány 2006-ban, majd 2007-ben is mediációs képzéssel vett
részt a programban, emellett vezetői és változásmenedzsment tréningekre is sor került.

A program lehetőséget adott a konzorciumi partnerek közötti hosszú távú együttműködés
megalapozására is.
Európai Állampolgári Konzultáció
2007 februárjában érdekes európai program végrehajtásában vett részt a Partners
Hungary Alapítvány. Az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága
megbízásából a Baudouin Király Alapítvány (Brüsszel) 2006. májusában, a németországi
IFOK konzultációs és tanácsadó cég szervezésében az Európai Állampolgári Konzultáció
(European Citizens’ Consultations — ECC) című projektet indította el egyszerre több
országban is.
A programsorozat célja, hogy az állampolgárok véleménye az Európai Unió energia- és
környezetvédelmi, valamint szociálpolitikájával, továbbá a világban betöltött szerepével
kapcsolatban a döntéshozás alapjául szolgáljon, vagyis az állampolgárok hangja,
véleménye közvetlenül eljusson a döntéshozókig. A 27 tagországra kiterjedő projektnek
közel 3000 résztvevője volt. Egy-egy hétvégén ugyanabban az időben, ugyanazzal a
forgatókönyvvel egyszerre több országban folytak a megbeszélések, a különböző
helyszínek pedig közvetlen kapcsolatban álltak egymással, így lehetőség nyílt bepillantani
mások munkájába is.
A konzultáció résztvevője és főszereplője 30 véletlenszerűen kiválasztott magyar
állampolgár volt. A csoportmunka során, facilitált megbeszélés keretében a résztvevők
önállóan alakították ki véleményüket a jelzett témákban, ehhez szakmai konzultánsok is
segítséget nyújtottak. A program nyitásán és zárásán részt vettek magyar Európai Uniós
képviselők is.
Az eredményről készült írásos jelentés a megbízó szervezethez jutott el.
A program folytatásaként május közepén Brüsszelben találkoztak az egyes országok
partnerszervezeteinek képviselői, valamint egy-egy résztvevő a nemzeti találkozókról:
tehát a 27 partner és 27 állampolgár. A találkozó célja az volt, hogy az egyes országok
elvárásait, vízióit tartalmazó anyagokból – az írásos jelentésekből - egy, minden fél
számára elfogadható dokumentum szülessen. A végül valamennyi résztvevő által aláírt
javaslatot sajtótájékoztató keretében nyújtották át az Európai Bizottságot és az Európai
Parlamentet képviselő vezetőknek, Margot Wallströmnek, Gérard Onestanak, illetve
Jean-Luc Dehaene-nek. Az anyag ajánlásait az EU vezető intézményei figyelembe fogják
venni az egyes területeket érintő döntéseknél. A résztvevők és az Unió illetékesei szerint
is hasznos lenne rendszeressé tenni ezeket a konzultációkat.

Önkormányzati fejlesztő program
A Diósd községgel kialakult együttműködést társszervezetünk, a Partners Romania által
szervezett regionális együttműködési program eredményezte. A romániai projekt
keretében – nemzetközi szinten és résztvevőkkel – egy módszertani tréningprogram
valósult meg. Ennek során minden résztvevő egy-egy önkormányzattal vagy
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önkormányzati fenntartású intézménnyel fejlesztésekre vonatkozóan igény- és
szükségletfelmérést végzett, melynek eredményeire alapozva egy képzési, fejlesztési
programot dolgozott ki és szolgáltatott az önkormányzatnak. Így, a nemzetközi projekt
keretében 11 ország non-profit szakemberei osztották meg egymással tapasztalataikat a
helyi önkormányzatokkal való együttműködés sajátosságairól.
Diósd azért lett a program helyszíne, mert a település az utóbbi években olyan új
kihívásokkal néz szembe, amelyek intézményeinek eredményes működésével és a község
jövőjével kapcsolatban is megválaszolandó kérdésekkel, illetve megoldandó feladatokkal
szembesítik a település vezetését, intézményeit, és a lakosság egészét egyaránt. Ahhoz,
hogy a közösséget érintő kihívásokra eredményes és a lakosság egésze által támogatott
megoldások születhessenek, egy átfogó és hosszú távú fejlesztési terv kidolgozására van
szükség. A készülő fejlesztési terv alapját egy széleskörű helyzetfeltárást és
szükségletfelmérést tartalmazó kutatás képezte. A kutatás keretében a település
lakosságát, a Diósdon működő önkormányzati fenntartású intézmények (Általános
Iskola, Óvoda, Egészségház és Polgármesteri Hivatal) dolgozóit, valamint az intézmények
működése által érintetteket kérdeztük meg a település jövőjéről, valamint az
önkormányzati fenntartású, közszolgáltatást nyújtó intézmények, elsősorban az óvoda és
az iskola fejlesztési irányairól
A kutatás keretében nem csak kérdőívek kitöltésére került sor, hanem szülőkkel
folytatott fókuszcsoportos beszélgetéseket és személyes interjúkat is szerveztünk (a
lakosság körében vélet lenszerű kiválasztással, továbbá intézményi és önkormányzati
vezetőkkel.)
A kutatás eredményeinek ismertetése, megvitatása lakossági és önkormányzati,
intézményi szinten zajlott. A község és az Alapítvány együttműködése hozzájárult a helyi
viszonyok és viszonylatok jobb megértéséhez, ezáltal pedig a helyi hosszú távú optimális
tervezés megvalósításához. A munka folytatása – a szükséges források biztosításával –
mindkét fél igénye.

Lakossági részvétel program
(Gönyűi Erőmű Kerekasztal)
Korábbi Európai Állampolgári Konzultáció projektünk németországi partner
szervezetével, az IFOK-kal az E.ON Erőművek Kft Gönyűbe tervezett gázerőművével
kapcsolatos lakossági részvételi programban dolgozunk együtt. A program célja az, hogy
a lakosság közvetlenül kapjon, az E.ON pedig közvetlenül adhasson választ az erőmű
építésével kapcsolatos kérdésekre, kételyekre.
Első lépésként az E.ON és a lakosság között már több szinten elindult kommunikáció
eredményét mértük fel. Ennek során a Partners több munkatársa különböző helyi és
környéki érdekcsoportban kialakult véleményeket tárta fel személyes interjúkkal. A közel
egy hónapos, több mint húsz megkérdezettet érintő interjú Gönyűben, Győrött és
Budapesten készült, a személyes beszélgetések külön-külön az önkormányzat és
intézményei, környezetvédők, orvosok, egyházak képviselői és mások bevonásával folytak.
Alapítványunk, a németországi IFOK hazai partnereként a tervezett erőműre, az építtetőre
és a projekt eddigi kommunikációjára kérdezett rá egyúttal tudakolva azt is, hogy kinek
milyen további információs igénye van. A felmérés eredményeiről az ősz folyamán két
ízben is megbeszélés folyt az E.ON és az IFOK képviselőivel. A konzultációk
eredményeként Partners Hungary fontos feladatot kapott: a helyi lakosság és az erőmű
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között párbeszédet alakítunk ki, és független félként, mediátorként irányítjuk ezt a
folyamatot.
Az első un. Erőmű Kerekasztalra decemberben került sor, amelyre meghívást kaptak az
önkormányzat, a helyi oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek, az egyházak,
képviselői mellett a környezetvédő szervezetek és a közelebbről érintett lakossági csoport
is. A fórum lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy információkat cseréljenek, kérjenek,
illetve a felmerülő problémákat megvitassák és arra közösen megoldásokat keressenek. Az
elhangzott vélemények szerint a kerekasztalra szükség van, ezzel is magyarázható, hogy a
fórum a következő évben is folytatta munkáját.
Egyetemi oktatói tevékenység
A Partners Hungary Alapítvány munkatársai a szervezet megalakulása óta oktatnak
egyetemeken, főiskolákon. A kurzusok témái a (tárgyalásos) konfliktuskezelés különböző
területeit érintették, illetve érintik (hatékony kommunikáció, tárgyalásos
konfliktuskezelés, mediáció).
2007-ben – mint már évek óta – az Alapítvány munkatársa az ELTE
Társadalomtudományi Karának politológia szakos, a téma iránt érdeklődő hallgatói
számára tartott szemináriumot „Alternatív konfliktuskezelés: mediáció” címmel.
Mediációs tevékenység
Az Alapítvány szakemberei az év folyamán is számos a mediáció tréninget tartottak.
A képzéseken kívül 2007-ben is több területen folytattak közvetítéses konfliktuskezelést:
örökösödési, illetve családi ügyekben: 5
üzleti ügyek esetén: 5
roma ügyben: 3
szervezeti, munkahelyi konfliktussal kapcsolatban: 11
büntető ügyekben: 410
alkalommal került sor mediációra.
Munkatársaink részt vesznek a mediációs szakmai közéletben, régi kapcsolatban
vagyunk a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálattal is. Alapítványunk, mint az
Országos Mediációs Egyesület egyik alapítója, rendszeres aktív közreműködője a
szervezet közgyűléseinek, konferenciáinak. A Wagner János egyúttal az Egyesület
vezetőségének is tagja.

STATISZTIKA

Tréningek
Tréning-típusok

Tréningek (napok) száma

Mediáció (egyetemi kurzusok 13 (37)
is)
Vezetői,
4 (8)
változásmenedzsment

Résztvevők száma (fő)
216
33
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Csapatépítő
Szervezetfejlesztés
Összesen:

2 (6)
1 (2)
20 (53)

28
13
290

Nem tréning jellegű, demokrácia építő tevékenység
Tevékenységek
Szervezetfejlesztés, hálózatépítés, teamépítés, facilitálás
Mediáció
Büntetőügyi mediáció
Konzultáció
Országos Mediációs Egyesület
Projekttervezés, facilitációk előkészítése és
pályázatírás
Összesen

Alkalom (nap)
5 (13)
24
404
8
3
8

(35)
(160)
(13)
(3)
(17)

438 (241)

Média szereplések, konferenciák, publikációk
Tevékenységek
Részvétel és előadás hazai és nemzetközi
konferenciákon,
szemináriumokon,
kerekasztalokon, konferencia szervezés
Kérdőíves lekérdezés, interjúk
Televízió-, rádió-interjú, internetes és
egyéb híradás a PH programjairól, interjú a
munkatársakkal
Cikkek, tanulmányok, kiadványok a
konfliktuskezelési
technikákról,
tréningekről,
a
PH
működéséről,
tevékenységéről

Alkalom (nap)
42 (57)
4
12

(7)

4

Részvétel képzéseken
Téma
Szervezetfejlesztés
Resztoratív konfliktuskezelés
Előítélet kezelés
Összesen

Alkalom (nap)
1 (3)
1 (2)
2 (4)
4 (9)

Budapest, 2008. május 31.

---------------------------------Deák Éva
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