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Négy év… 
 

Meglehetősen szokatlan, hogy egy közösség olyan kiadványt jelentessen meg, amely az általa 

végzett munka valós eredményeinek és hatásainak bemutatására irányul. Az értékelésre 

rendszerint kevesebb figyelmet, energiát és anyagi erőforrást fordítunk, mint akár tervezésre, 

akár a megvalósításra. Hiszen mi is csak emberből vagyunk, és szívesebben látnánk 

dolgainkat egyértelmű sikernek, és szívesebben foglalkoznánk kizárólag a jövővel. A 

TRIVIUM Programot viszont egy olyan partnerség valósítja meg, amelyben szervezeteink 

felelősen, felelősséget vállalva vesznek részt. Ezért korántsem haszontalan, ha visszajelzést 

kapunk arról, hogy az eddig befektetett munkánk mennyiben térült meg, mennyiben teremtett 

a Program érték- és érdekközösséget a megvalósítókból. 

A kiadványban megjelentetett kutatás mégsem csupán az eddig végzett munkáról szól. A 

TRIVIUM Program megvalósítására irányuló együttműködés 2009-ig él. Időnk és 

lehetőségünk is van arra, hogy közösen hasznosítsuk eredményeinket és korrigáljuk 

tévedéseinket.  Mi egy fejlesztő jellegű program lebonyolítására vállalkoztunk. Ebben 

legalább annyira fontos elem saját magunk formálása, mint az érintett régiók ifjúsági és civil 

életének építése. Ez a kutatás ebből a szempontból leginkább arra alkalmas, hogy lássuk: 

 az általunk közösen elfogadott célok, értékek mennyire váltak gyakorlattá; 

 a program javított-e a résztvevők helyzetén; 

 történt-e változás a motivációnkban; 

 merre alakítsuk a következő 3 év „belső” fejlesztő tevékenységeit. 

 

A kutatás eredményeit bárki összevetheti a TRIVIUM Program működési dokumentumaiba 

foglat elvekkel és az elmúlt évek tapasztalataival.  Az összevetés olykor örömteli, olykor 

elgondolkodtató lehet. Semmi okunk azonban arra, hogy féljünk a nyilvánosságtól. A 

Programnak kezdettől fogva célja, hogy mintával segítse az ifjúsági szervezetek határon 

átnyúló együttműködését.  A TRIVIUM Program eredményességi és hatásvizsgálatának 

közreadásával úgy gondoljuk segíthetünk más szervezeteknek, partnerségeknek is. 

Megmutathatjuk például, hogy egy hosszabb távú együttműködés nem feltétlenül a teljes 

véleményazonosságra épül. A szervezetek eltérő módon értékelik a helyzetet, és mást tartanak 

lényegesnek a saját szempontjukból. Problémát nem az jelent, ha ezeket a különbözőségeket 

feltárjuk, hanem ha nem veszünk róluk tudomást. A Program azért működött és azért 

működhet a továbbiakban is, mert képesek vagyunk tanulni egymástól és 

kompromisszumokat kötni.  

A kiadványban közzétett vizsgálat más szempontból is minta lehet a civil szervezetek 

számára. Sajnos a civil és ifjúsági területen viszonylag kevés folyamatos, nagyobb időszakot 

felölelő program és együttműködés, így az értékelés szükségessége, haszna sem igazán 

felismert és felmért.  A gyakorlati példák sem állnak rendelkezésre, ami a programszerű 

működést feltételezi. Mi egy európai színvonalú programot akartunk felépíteni, azoknak a 

programépítési normáknak alkalmazásával, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hozzáférjünk 

az EU forrásokra támaszkodó pályázatokhoz, fejlesztésekhez. E folyamatnak pedig legalább 

olyan fontos része az értékelés rendszerének felépítése és kiépítése, mint a célok helyes 

megválasztása. Ezeket a tapasztalatainkat pedig legalább annyira szeretnénk megosztani 

másokkal, mint bármely más eredményünket.     

 

Kovács Zsolt programvezető 

Kmotrik Péter felvidéki koordinátor 

Gál István kárpátaljai koordinátor 

Mankovits Tamás projektvezető 

 



Mi a TRIVIUM Program? 

 

A Program nevében szereplő latin TRIVIUM kifejezés kettős jelentéssel bír. Első jelentése 

szerint olyan hely, ahol 3 út találkozik. Ez jól adja vissza, hogy a Program 3 régiót kapcsol 

össze. TRIVIUM volt továbbá annak a 3 humán tárgyból álló tanegységnek az elnevezése is, 

amely a középkori oktatásban az alapozó szakaszt jelentette. Ez rímel arra a szándékunkra, 

hogy a Programmal a fiatalok és civil szervezetek közösségi és társadalmi részvételének 

alapjait kívánjuk megerősíteni. 

A TRIVIUM Programban 28 észak-magyarországi, felvidéki és kárpátaljai ifjúsági szervezet 

és intézmény vesz részt. A Programot 2002-ben indítottuk útjára.  Két év közös munka és 

tervezés után 2004-ben döntöttünk úgy, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat, és egy 

2009-ig érvényes Együttműködési Megállapodást írtunk alá.   

 

Milyen értékeket vallunk? 
A TRIVIUM Program értékorientált, ami egyaránt erősíti a kezdeményezés belső kohézióját 

és közösségi, szakmai érvényességét. A Program az alábbiakban felsorolt értékek mentén 

szerveződik: 

1. egyaránt fontosnak tartja a partnerség, valamint partnerségben résztvevő egyes 

szervezetek értékeit és küldetését  

2. a fiatalokra erőforrásként tekint az érintett régiók fejlődésének szempontjából. Ezért 

kötelességünknek tekintjük a fiatalok részvételét és esélyeit növelő szervezetek, 

kezdeményezések és intézmények erősítését is. A Program az ifjúsági szolgáltatások 

és párbeszéd témáinak kiszélesítésére törekszik.  

3. a helyi erőforrások szélesebb körű feltárására, hasznosítására törekszik. Ezzel kívánja 

segíteni a Partnerségben résztvevő szervezetek és a kezdeményezést befogadó 

közösségek, (helyi, regionális, nemzeti) társadalmak építését.  

4. az észak-magyarországi, kárpátaljai és a kelet-szlovákiai régiók kulturális, szellemi és 

természeti örökségének megőrzésére, megismertetésére és hasznosítására épül.  

5. kedvező adottságként tekint az érintett régiók nemzeti, etnikai és vallási 

sokszínűségére.  

6. az érintett országok és régiók szervezeteivel, intézményeivel nemzeti, etnikai, vallási 

és szociális megkülönböztetés nélkül működik együtt a társadalmi 

versenyképességének fejlesztésében, a fiatalok esélyeinek kibontakoztatásában.  

7. felelősséget vállal elért eredményeinek kisebbségi és többségi nemzetek részére 

történő átadására, a régióban élő fiatalok, illetve a közösségek, szervezetek nemzeti, 

etnikai és vallási megkülönböztetéstől mentes szolgálatára.  

8. a demokratikus normákat mind szervezeti-, mind eljárásrendjében érvényesíti. Ezért 

törekszik arra, hogy:  

 a helyi, regionális, nemzeti társadalmak építésében;  

 a közösségek erősítésében;  

 a szervezetek, intézmények döntéshozók közötti kapcsolatokban;  

 a társadalmi célú fejlesztésekben, programokban a demokratikus normák 

mindennapi gyakorlattá váljanak.  



 

9. európai kezdeményezés, melyben vállaljuk a társadalmak erősítésére, az ifjúsági 

munkára, a civil szektor építésére és az interregionális együttműködésekre vonatkozó 

célok, értékek alkalmazását és közvetítését. E mellett törekszünk arra, hogy a régiók 

közötti és a szomszédsági kapcsolatok újszerű megközelítésével gazdagítsuk az 

európai gondolkodást és programokat.  

 

 

Melyek a TRIVIUM Program céljai? 

 

Hosszú távú célok: 

 a Program által érintett régiók megtartó erejének növelése;  

 a fiatalok érdekeltségének, társadalmi részvételének fejlesztése;  

 az ifjúsági és civil szervezetek elszigeteltségének mérséklése;  

 

Közvetlen célok: 

 a fiatalokat és a civil szervezeteket célzó szolgáltatások erősítése és bővítése;  

 az ifjúsági és civil szervezetek részvétele a helyi, regionális fejlesztésekben;  

 demokratikus, horizontálisan szerveződő ifjúsági élet építése.  

 

 

Melyek a TRIVIUM Program prioritásai? 

 

A TRIVIUM Program tevékenységeit három fő irányban – hivatalosabban fogalmazva három 

prioritási tengely mentén – szervezzük: 

  

1. szolgáltatásfejlesztés  

2. innováció és társadalom  

3. szakmai közösség  

 

 

1. Szolgáltatásfejlesztés  
 

Tevékenységeinkkel egyrészt a TRIVIUM Programban résztvevő szervezetek által nyújtott 

szolgáltatások számát és színvonalát szeretnénk növelni. Másrészt számolunk azzal, hogy a 

Program által fejlesztett erőforrásokat (munkatársaink tudását, az általunk létrehozott szakmai 

és módszertani anyagokat, stb.) mások is igénybe veszik. A fiatalokat és civil szervezeteket, 

célzó szolgáltatásokat három részterületen építjük:  

 

1. 1. A szolgáltatási területek szélesítése (a fiatalok problémáira reagáló     

       szolgáltatások szervezése)   

1. 2. Alacsonyküszöbű, tehát mindenki számára egyszerű, megkülönböztetés  

        nélkül igénybe vehető szolgáltatások szervezése  

1. 3. A szolgáltatások fejlesztésének támogatása, 

       "A." komponens - képzési rendszer építése,  

       "B." komponens – az információs és tanácsadó háttér kialakítása,  

       működtetése.  

 

 

 



2. Innováció és társadalom   
 

E prioritási tengely elnevezése arra utal, hogy saját közösségeink helyzetén fiatalok és a civil 

szervezetek újító szándékait használva, újszerű megközelítésekkel kívánunk változtatni. 

Ugyanakkor nem képzeljük, hogy erre önállóan, saját erőből képesek lehetnénk. Ezért akarjuk 

a szervezeteket képessé tenni arra, hogy csatlakozzanak azokhoz az átfogó fejlesztésekhez, 

amelyek a településük, térségük, régiójuk, stb. társadalmi versenyképességét hivatottak 

megteremteni.  

Ez egy meglehetősen összetett kérdéskör. De a lényege könnyedén összefoglalható. Annak 

feltételeit kell megteremteni, hogy a szervezetek:  

 felelős és kiszámítható partnerként jelenhessenek meg a fejlesztésekhez kapcsolódó 

párbeszéd folyamatokban,  

 olyan projekteket építsenek, amelyek hatással vannak a tágabb közösségük életére is,  

 működésük és tevékenységeik során vegyék figyelembe az átfogó európai, nemzeti, 

regionális, stb. célkitűzéseket. 

  

Az együttműködés és a projektépítés irányai az innováció és társadalom prioritáshoz 

kapcsolódóan:  

 

2. 1. a szervezetek működésének stabilizálása: 

"A." komponens - tagság és "utánpótlás" felkészítése 

"B." komponens - a támogatási függőség mérséklése 

"C." komponens – felelős megjelenés és képviselet 

2. 2. a nemzeti fejlesztési tervekhez, valamint az EU közösségi programjaihoz 

illeszkedő projektek építése  

2. 3. ágazatok és szektorok közötti együttműködés  

 

3. Szakmai közösség  
 

A Program korrekt, a tekintélyelvűségtől mentes partnerségi viszonyok kialakítására törekszik 

a kormányzati, intézményi szereplők és a civil szervezetek között. Valamennyi szereplő közös 

érdekének tartjuk: 

 a fiatalok, és a közösségek helyzetének megismerését és javítását; 

 a szolgáltatási hiányosságok pótlását, 

 a demokratikus elvek érvényesítését; 

 a Program által érintett régiók felzárkóztatását érintő programok, kezdeményezések 

társadalmi beágyazottságát. 

 

Programunk a civil szervezetek közötti kapcsolatokat érintően is az egyenrangú, felkészült és 

lehetőleg „tétre menő” párbeszédre törekszik. Ennek érdekében tartjuk fontosnak a különböző 

ágazati és területi fórumokat, valamint az eredményeink, javaslataink közreadását. A szakmai 

közösségünk építésére irányuló elemek: 

 

3. 1. kapcsolat a nemzeti, az országos, a regionális és a helyi intézményekkel  

3. 2. kapcsolat a nemzeti, az országos, a regionális és a helyi ifjúsági és civil 

fórumokkal  

3. 3. a kormányzati, önkormányzati és a civil szféra számára rendelkezésre álló 

mozgásterek felmérése országonként és régiónként  

3. 4. a Program eredményeinek többszörözése (képzések, ajánlások közreadása, 

fórumok szervezése, stb.) 



 

Miért indítottuk el a TRIVIUM Programot? 
 

Mindenkinek, aki valamilyen mértékig részt vesz a Program lebonyolításában, vannak 

személyes indíttatásai, mint: 

 az ismeretségek, barátságok kötése;  

 szakmai kapcsolatok bővítése;  

 a kezdeményezőkészség, innovációs kedv hasznosítása;  

 az ismeretek, tapasztalatok szerzése és átadása.   

E személyes motivációk mellett fontos mozgatóerőt jelent, hogy a szervezetek működésük, 

szolgáltatásaik fejlesztésére, helyzetük erősítésére törekednek. A szervezetek az 

együttműködéstől elvárják, hogy alapot teremtsen:  

 új szolgáltatások kialakításához és a már meglévő tevékenységeik fejlesztéséhez;  

 a bevált minták áramlásához és átvételéhez;  

 erőforrásaik hatékonyabb használatához;  

 kapcsolataik gyarapításához;  

 az információk eléréséhez, illetve az általuk birtokolt információk közvetítéséhez;  

 nemzeti és európai programok eléréséhez;  

 a forrásszervező képességük növeléséhez.  

A szervezetek természetesen nem csak saját helyzetükön, hanem az őket befogadó szűkebb és 

tágabb közösségek helyzetén is szeretnének jobbítani a Program által. Így az együttműködés 

belső motorjai közé soroljuk:  

 a szervezeteknek a helyi és a tágabb értelemben vett (regionális, nemzeti, európai) 

közösségek építése iránti elkötelezettségét;  

 a szervezetek társadalmi és szakmai szerep szerinti összetartozásának (pl. civil 

szervezetek érdekazonossága) megjelenítését, érvényesítését;  

 a szervezeteknek a fiatalok és a hátrányt szenvedők lehetőségeinek bővítésére irányuló 

törekvését;  

 a demokratikus, horizontálisan szerveződő ifjúsági és civil élet építésének szándékát.  

Az elmúlt években olyan motivációkkal is gazdagodtunk, amelyekhez a TRIVIUM Program, 

illetve az azt megvalósító partnerség jelenti az optimális érvényesülési terepet.   

 

Ezek közé tartozik:  

 közös értékek, eredmények teremtése, közvetítése;  

 egymás szakmai és emberi támogatása;  

 közös szolgáltatási piac kialakítása;  

 a határ menti együttműködésben rejlő kitörési lehetőségek feltárása, kihasználása;  

 a három régió fejlődésének összekapcsolása;  

 innovatív szakmai és szakmapolitikai mozgástér biztosítása.  

A TRIVIUM Program motivációs háttere szerencsére elég gazdag ahhoz, hogy egy olyan 

kezdeményezés lebonyolítására törekedjünk, amelynek hatásai a szervezetek működését, 

valamint szűkebb és tágabb környezetüket egyaránt érintik. 



 

Mit értünk el eddig? 

 

A kérdés alaposabb megválaszolására kevés a rendelkezésre álló terjedelem. Ezért tudva azt, 

hogy a honlapunk bővebb áttekintést ad, csak a Program eseményeinek, úgymond 

mérföldköveinek felsorolására vállalkozunk. 

 
2003. év mérföldkövei: 

1. Civil börze - Kassa, február 18. 

2. TRIVIUM megbeszélés - Munkács, március 07. 

3. Trivium tanácskozás- Beregszász, március 08. 

4. TRIVIUM megbeszélés –Kassa, március 14. 

5. Szándéknyilatkozat aláírása – Tokaj 2003. március 17.  

6. TRIVIUM megbeszélés - Miskolc 2003. augusztus 09. 

7. Az I. Észak-magyarországi Ifjúsági Börze – Sárospatak, október 03. 

8. TRIVIUM ifjúsági képzés – Viska, október 17-19. 

9. II. Andrássy Napok- Rozsnyó, október 24-25. 

10. Az I. TRIVIUM Interregionális Ifjúsági Konferencia és Találkozó – Tokaj, november  21-22. 

11. Az I. TRIVIUM Interregionális Ifjúsági- és Civilbörze – Királyhelmec, december 12. 

12. TRIVIUM értékelő szeminárium – Királyhelmec, december 13. 

 

2004. év mérföldkövei 

1. Ajánlás a Magyar Ifjúsági Konferencia számára – Miskolc, február 

2. Programegyeztetés és a 2004. évi munkaterv elfogadása – Tokaj, április 02. 

3. TRIVIUM kiadvány – Miskolc – Tokaj, június  

4. Magyar Ifjúsági Konferencia értekezlet - Zánka, június 25. 

5. Ajánlás a Magyar Ifjúsági Konferencia számára – Miskolc, június 25. 

6. I. TRIVIUM Ifjúsági Tábor - Tokaj, augusztus 16-22. 

7. TRIVIUM Vándor Tábor - Rozsnyó, augusztus 23-28. 

8. A Gömöri Ifjúsági Társaság 5. Születésnapnapja – programegyeztetés - Rozsnyó, szeptember 18-19. 

9. II. Kárpátaljai Ifjúsági Kerekasztal- Beregszász, szeptember 24. 

10. A II. TRIVIUM Ifjúsági és Civilbörze  - Beregszász, szeptember 25. 

11. A III. Andrássy-Napok – programegyeztetés - Rozsnyó, október 23-24. 

12. Hálózati képzés - Várhosszúrét, november 10-12. 

13. Szakember találkozó és ötletbörze - Királyhelmec, november 12-14. 

14. A II. TRIVIUM Interregionális Ifjúsági Konferencia és Találkozó - Salgótarján, december  10-11. 

15. Együttműködési Megállapodás aláírása - Salgótarján, december 11. 

16. TRIVIUM Tananyag kidolgozása – Miskolc – Rozsnyó, szeptember – december 

 

2005. év mérföldkövei 

1. TRIVIUM Tanács ülése - Hollókő, március 05. 

2. Kassa Megyei Önkormányzat és B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat együttműködési lehetőségei a TRIVIUM 

Programmal, tanácskozás - Miskolc március 11.  

3. Pályázati tanácsadó nap - Királyhelmec, március 18.  

5. TRIVIUM tanácskozás - Beregszász, március 18.  

6. Interregionális Ifjúsági- és Turizmus Konferencia - Tokaj, május 28. 

7. TRIVIUM Nemzetközi Ifjúsági Képzés - Mályi, június 15-22.  

8. TRIVIUM Ifjúsági Csere – Tokaj, július 04-10.  

9. TRIVIUM Ifjúsági Vándorgyűlés - Rozsnyó, augusztus 25-29.  

10. VII. Civil Fórum Konferencia - Kolozsvár, szeptember 09-10.  

11. IV. Andrássy -Napok - Rozsnyó, október 21-23.  

12. Ünnepélyes könyvátadás, Kassa Megye Önkormányzata könyvajándéka a B.-A.-Z. megyei szlovák 

kisebbségi intézmények számára - Kassa, november 09.  

13. III. Interregionális Ifjúsági és Civilbörze - Salgótarján, november 19.  

14. Szakmai Irányítótestületi ülés - Salgótarján, november 19.  

15. Patrónus Nemzetközi Ifjúsági Képzés - Csicser, november 21-29. 
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2006. év mérföldkövei 

1. Hafisz képzés - Hangács, február 10. 

2. TRIVIUM - Fejlesztés – Párbeszéd, III. TRIVIUM Interregionális Ifjúsági és Civil     

    Konferencia - Miskolc, március 10-11. 

3. Programegyeztetés és a 2006. évi munkaterv elfogadása – Miskolc, március 11. 

4. Kárpátaljai Ifjúsági Képzés - Polena, március 22-25. 

5. Hafisz képzés - Hangács, április 14. 

6. GIT Közösségi Ház avatása - Rozsnyó, május 06. 

7. Habarcs Kistérségi Képzés - Hangács, május 13. 

8. TRIVIUM Nemzetközi Ifjúsági Képzés - Viska, június 12-17. 

9. Habarcs Kistérségi Konferencia - Hangács, június 24. 

A TRIVIUM Partnerség tagjai: 
Magyarországi koordinátor:  

1. "Deáktér" - Észak-Magyarország Ifjúságáért Egyesület 

   Magyarország 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 18.  

Szlovákiai koordinátor:  

2. Gömöri Ifjúsági Társaság 

    Szlovákia 04801 Rozsnyó, ul. Akademika Hronca 9/a.  

Ukrajnai koordinátor:  

3. Kárpátaljai Fejlesztési Társaság  

    Ukrajna 90200 Beregszász, Újvásártér u. 52.  

Partnerek:  
4. Agora Irodahálózat - Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány  

   Magyarország 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.  

5. Barkáért Polgári Társulás 

    Szlovákia 04942 Barka 45.  

6. Beregszászi Agora Iroda 

    Ukrajna 90200 Beregszász, Stefanika út 12.  

7. Beregszászi Csernobili Gyermekszövetség 

    Ukrajna 90200 Beregszász, Kocjubinszki út 14.  

8. Botorkáló Tehetséggondozó Társulás 

    Szlovákia 07701 Királyhelmec, Horesska 40.  

9. Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 

    Magyarország 3530 Miskolc, Malomszög u. 2.  

10. Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség - Gordiusz  

     Ukrajna 88000 Ungvár, Lehoczky u. 54.  

11. Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet,  

     Ukrajna 90233 Jánosi, Templom út 12.  

12. "Hangácsi Ifjúságért" Közhasznú Egyesület 

     Magyarország 3795 Hangács, Rákóczi út 12.  

13. Hollókői Fiatalok Kulturális és Szabadidő Egyesülete 

     Magyarország 3176 Hollókő, Orgona út 5.  

14. Nagycsaládosok Egyesülete 

     Szlovákia 07642 Kistárkány 66.  

15. Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

     Ukrajna 88000 Ungvár, Unyiverszitetszka 21/508  

16. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 

     Ukrajna 90200 Beregszász, Görbe u. 6.  

17. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Hallgatói Önkormányzata 

     Ukrajna 90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.  

18. "Magyar a Magyarért" Alapítvány 

     Magyarország 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 9.  

19. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Ifjúsági Tagozata 

     Ukrajna 88005 Ungvár, Bábuskina tér 5/a  

20. Mobilitás Hálózati Igazgatóság 

     Magyarország 1145 Budapest, Amerikai út 96.  

21. Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács 

     Magyarország 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  
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22. Ongai Kulturális Egyesület 

     Magyarország 3562 Onga, Görgey út 2/a  

23. Palota Polgári Társulás  

     Szlovákia 04944 Tornagörgő 273  

24. Patrónus Polgári Társulás 

     Szlovákia 07671 Csicser 21  

25. Pro Pátria Polgári Társulás  

     Szlovákia 077 01 Királyhelmec, Rákóczi u. 15.  

26. Tarcali Hagyományőrzők Közhasznú Egyesülete 

     Magyarország 3915 Tarcal, Fő u. 57.  

27. Társadalomtudományi és Művészeti Közhasznú Egyesület 

     Magyarország 3534 Miskolc, Fazola Henrik u. 7.  

 

A Program 2002-2004. közötti szakaszában résztvevő további szerveztek:  

Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 
Magyarország 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.  

Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács 
Magyarország 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.  

Heves Megyei Ifjúsági Kerekasztal 
Magyarország 3300 Eger, Kossuth Lajos u 9.  

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
Ukrajna, 89600 Munkács, Frunze u. 1.  

Zempléni Fejlesztési Társaság Alapítvány 
Magyarország 3950 Sárospatak, Kazinczy u. 27.  

Új Nemzedék Ifjúsági Klub 
Szlovákia 040 01 Kassa, Baštova 4.  

 

 

 

 

TRIVIUM Program Kutatása 
 

 

A terepmunka során megismertük a felvidéki, kárpátaljai és magyarországi szervezeteket, 

akik részt vesznek a TRIVIUM programban. Az értékelésnél az alábbi 10 szervezet által 

kitöltött kérdőíveket értékeltük: 

 

Felvidék: 

Pro Pátria Polgári Társulás  

Gömöri Ifjúsági Társaság 

Botorkáló Tehetséggondozó Társulás 

 

Kárpátalja: 

Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség - Gordiusz  

Kárpátaljai Fejlesztési Társaság  

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

 

Magyarország: 

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 

Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács 

"Hangácsi Ifjúságért" Közhasznú Egyesület 

Tarcali Hagyományőrzők Közhasznú Egyesülete 
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A kérdőív feldolgozása: 
 

1. Miért tartod fontosnak a magyar-magyar kapcsolatok építését? Kérjük, állíts fel 

sorrendet az alábbi indokok között! A felsorolt indokokat pontozd 1-9-ig aszerint, hogy mit 

tartasz leginkább, illetve a legkevésbé fontosnak!  (1 – legfontosabb; 9-legkevésbé fontos) 
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1 nemzeti identitás/összetartozás tudat erősítése
a közös nyelvi, kulturális háttér jelentette előny kihasználása
segítségnyújtás
 szervezetek működési és támogatási normáinak közelítése
 relatíve könnyen lehet „civil szolgáltatási piacot” építeni
az elszigeteltség mérséklése
 meglévő szakmapolitikai keretek tágítása
 a szervezetek működésének erősítése
pályázati lehetőségek kihasználása

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 
sorrend 

nemzeti identitás/összetartozás tudat erősítése 32 1 

 meglévő szakmapolitikai keretek tágítása 39 2 

segítségnyújtás 40 3 

az elszigeteltség mérséklése 41 4 

 a szervezetek működésének erősítése 43 5 

a közös nyelvi, kulturális háttér jelentette előny kihasználása 46 6 

pályázati lehetőségek kihasználása 53 7 

 szervezetek működési és támogatási normáinak közelítése 57 8 

 relatíve könnyen lehet „civil szolgáltatási piacot” építeni 60 9 

 



2. Személy szerint miért tartod fontosnak a TRIVIUM Programban történő részvételt? 
Kérjük, állíts fel sorrendet az alábbi indokok között! A felsorolt indokokat pontozd 1-9-ig 

aszerint, hogy mit tartasz leginkább, illetve a legkevésbé fontosnak!  (1 – legfontosabb; 9-

legkevésbé fontos) 
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szakmai kapcsolatok bővítése
 nagyobb cselekvési és gondolkodási teret biztosít
új ismeretek szerzése
információk begyűjtése
nemzeti identitás/összetartozás tudat erősítése
a saját szervezet építése szempontjából
az ismeretségek, barátságok kötése
 a kezdeményezőkészség, innovációs kedv hasznosítása; 
egzisztenciális, karrier megfontolásokból

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

szakmai kapcsolatok bővítése 33 1 

 nagyobb cselekvési és gondolkodási teret biztosít 37 2 

új ismeretek szerzése 37 3 

információk begyűjtése 39 4 

nemzeti identitás/összetartozás tudat erősítése 42 5 

a saját szervezet építése szempontjából 45 6 

az ismeretségek, barátságok kötése 47 7 

 a kezdeményezőkészség, innovációs kedv hasznosítása;  61 8 

egzisztenciális, karrier megfontolásokból 79 9 

 

 

A civil szervezetek tagjai személy szerint a szakmaiság szempontjából tartják fontosnak a 

TRIVIUM programban való részvételt. Fontos számukra a szakmai kapcsolatok bővülése, az 

együtt cselekvés és gondolkodás lehetősége, ismeretek, információk szerzése. A személyes 

egzisztencia, karrier háttérbe szorul.



3. Szervezeted szempontjából miért tartod fontosnak a TRIVIUM Programban történő 

részvételt? Kérjük, állíts fel sorrendet az alábbi indokok között! A felsorolt indokokat 

pontozd 1-9-ig aszerint, hogy mit tartasz leginkább, illetve a legkevésbé fontosnak!  (1 – 

legfontosabb; 9-legkevésbé fontos) 
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 a szervezet működésének erősítése

 az érdekérvényesítési képesség javítása

egymás szakmai és emberi támogatása

nemzeti identitás/összetartozás tudat erősítése

 az önálló projektek, kezdeményezések, rendezvények megerősítése

pályázati lehetőségek kihasználása 

az elszigeteltség mérséklése 

a szervezet ismertségének, megítélésének javítása 

a szervezet által kínált szolgáltatások hasznosítása

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

 a szervezet működésének erősítése 34 1 

 az érdekérvényesítési képesség javítása 39 2 

egymás szakmai és emberi támogatása 39 3 

nemzeti identitás/összetartozás tudat erősítése 43 4 

 az önálló projektek, kezdeményezések, rendezvények megerősítése 43 5 

pályázati lehetőségek kihasználása  47 6 

az elszigeteltség mérséklése  50 7 

a szervezet ismertségének, megítélésének javítása  54 8 

a szervezet által kínált szolgáltatások hasznosítása 62 9 

 

 

A szervezetek azért tartják fontosnak a TRIVIUM programban való részvételt, mert az erősíti 

működésüket. Fontos szempont számukra az érdekérvényesítési képesség javítása, a „ha 

összefogunk, elérhetjük” elv alkalmazása. Az egymás „szakmai és emberi támogatása” 

szintén előkelő helyezést kapott. 

A civil szervezetek önmagukban gyengének érzik magukat, támogatást, erősítést, védelmet 

várnak egymástól, az összefogástól.



4. Mennyire jelent előrelépést a TRIVIUM Program a szervezted számára? Kérjük, 

jelöld meg azokat az állításokat, amelyeket érvényesnek találsz a saját szervezeted 

részvételének eredményeit illetően! 
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a Program révén vállalkozási/szolgáltatási bevételhez jutott a szervezet

a Program segítségével új szolgáltatásokat, tevékenységeket indított el a szervezet

a Program segítségével korábban is működő szolgáltatásokat, tevékenységeket erősített  meg a szervezet

a Program révén erősödött szakmapolitikai szerepvállalása

a Program révén pályázati lobby lehetőséghez jutott a szervezet

a Program hozzájárult a szervezet utánpótlását jelentő fiatalok összetartásához,  felkészítéséhez

a Program (is) hozzájárult ahhoz, hogy tervezettebbé váljon a szervezet működése

a TRIVIUM Program révén pályázati forrásokhoz jutott a szervezet

 a Program javította a szervezet felnőtt munkatársainak, önkénteseinek felkészültségét

a program révén javult a szervezet térségi, megyei, regionális ismertsége, megítélése 

 a program révén emberi, erkölcsi többletre tett szert a szervezet

 a Program révén működő szakmai kapcsolatokra tett szert a szervezet

 
 

 
Kapott 
pont 

Eredményességi 
sorrend 

 a Program révén működő szakmai kapcsolatokra tett szert a szervezet 10 1 

 a program révén emberi, erkölcsi többletre tett szert a szervezet 7 2 

a program révén javult a szervezet térségi, megyei, regionális 
ismertsége, megítélése  7 3 

 a Program javította a szervezet felnőtt munkatársainak, önkénteseinek 
felkészültségét 6 4 

a TRIVIUM Program révén pályázati forrásokhoz jutott a szervezet 5 5 

a Program (is) hozzájárult ahhoz, hogy tervezettebbé váljon a szervezet 
működése 5 6 

a Program hozzájárult a szervezet utánpótlását jelentő fiatalok 
összetartásához,  felkészítéséhez 5 7 

a Program révén pályázati lobby lehetőséghez jutott a szervezet 4 8 

a Program révén erősödött szakmapolitikai szerepvállalása 4 9 

a Program segítségével korábban is működő szolgáltatásokat, 
tevékenységeket erősített  meg a szervezet 4 10 

a Program segítségével új szolgáltatásokat, tevékenységeket indított el a 
szervezet 2 11 

a Program révén vállalkozási/szolgáltatási bevételhez jutott a szervezet 1 12 

 

A válaszadók szinte egybehangzóan úgy érzik, hogy a szakmai kapcsolataik működésében 

hozta a legnagyobb előrelépést a TRIVIUM program. Emberi, erkölcsi többletekre tettek 

szert, szervezetük ismertebbé vált. 



A szervezeted fejlődése szempontjából elégedett vagy a Program eredményeivel? Kérjük, 

1-7-ig terjedő pontozással jelezd, hogy a szervezet mennyire elégedett a Program 

eredményeivel. (1 teljes mértékben, 7 a legkevésbé sem elégedett) 
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elégedett- 7 pont

 
 

A TRIVIUM programmal való elégedettségi mutatók szintén az emberi, erkölcsi értékek és a 

szakmai, szakmapolitikai kapcsolatok épülését emelik ki. Háttérbe szorult a pályázatok, 

támogatások elérésének és a szolgáltatások, tevékenységek építésének lehetősége.



Miként értékeled a szervezeted részvételét? Kérjük, jelöld meg azokat az állításokat, 

amelyeket leginkább jellemzőnek találsz a szervezeted részvételét illetően/ 

 

50%

 30%

10%10%

a szervezet erején felül

is részt vett a Program

megvalósításában

még nem nagyon volt

mód arra, hogy a

szervezet aktív szerepet

vállaljon a Programban

 a szervezet erejéhez

mérten, aktívan vett

részt a Programban

a szervezet kevesebbet

vállalt, mint amennyit

tudott volna

 
 

A megkérdezett szervezetek fele úgy érzi, hogy erején felül is részt vett a TRIVIUM program 

megvalósításában. 30 % nem talált rá módot, hogy aktívan részt vegyen a programban ez 

jelentős arány. 

 

 

Mennyire tartod megfelelőnek a Program szervezetednél jelentkező eredményeit a 

vállalt feladatokkal összevetve? Kérjük, jelöld meg azt az állítást, amelyeket leginkább 

jellemzőnek találsz! 

 90%

 10%

arányban állt egymással

a feladatvállalás és az

eredmény

 kevesebbet vállalt a

szervezet, mint

amennyit kapott

 
 



Mire épül a partnerség?   Kérjük, az alábbiakban felsorolt jellemzőket rangsorold 1-9-ig 

aszerint, hogy mit vársz el leginkább, illetve a legkevésbé a partnerség működése során!  (1 – 

legfontosabb; 9-legkevésbé fontos) 
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célok mentén működjön 

 az érdekek, igények összehangolása

értékek mentén működjön

 folyamatosan épüljön, fejlődjön

 minden résztvevő viseljen felelősséget 

 áttekinthető formális „szervezeti” keretek között működjön

 részvétel a döntéshozói, irányítói és értékelési feladatokban 

 a résztvevők anyagi, erkölcsi, stb. kötelezettségvállalása

a résztvevők a kötelezettségvállalás mértékében részesedjenek az eredményekből

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

célok mentén működjön  31 1 

 az érdekek, igények összehangolása 34 2 

értékek mentén működjön 37 3 

 folyamatosan épüljön, fejlődjön 38 4 

 minden résztvevő viseljen felelősséget  46 5 

 áttekinthető formális „szervezeti” keretek között működjön 48 6 

 részvétel a döntéshozói, irányítói és értékelési feladatokban  56 7 

 a résztvevők anyagi, erkölcsi, stb. kötelezettségvállalása 64 8 

a résztvevők a kötelezettségvállalás mértékében részesedjenek az 
eredményekből 73 9 

 

A partnerséget a megkérdezettek szerint leginkább a közös céloknak, érdekeknek és 

értékeknek kell összetartaniuk. A folyamatos fejlődés lehetőségét szintén fontosnak tartják. 

Az eredményekből való részesedés az utolsó helyre került, non profit szervezetek 

kapcsolatában ez nem jelent fontos tényezőt.



Mennyire működött a TRIVIUM Partnerség? Kérjük, 1-7-ig terjedő pontozással jelezd, 

hogy mennyire vagy elégedett a TRIVIUM Partnerség működésével! (1 teljes mértékben, 7 a 

legkevésbé sem vagy elégedett) 
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az érdekek, igények összehangolása

áttekinthető formális „szervezeti” keretek között működés

folyamatosan belső fejlődés

a résztvevők anyagi, erkölcsi, stb. kötelezettségvállalása

a kötelezettségvállalás és az eredményekből történő részesedés aránya

a „triviumos” értékek érvényesülése

részvétel a döntéshozói, irányítói és értékelési feladatokban

közös felelősségvállalás
 

 

 
Kapott 
pont 

Fontossági 
sorrend 

célok szerinti működés 33 1 

az érdekek, igények összehangolása 34 2 

áttekinthető formális „szervezeti” keretek között működés 34 3 

folyamatosan belső fejlődés 37 4 

a résztvevők anyagi, erkölcsi, stb. kötelezettségvállalása 38 5 

a kötelezettségvállalás és az eredményekből történő részesedés aránya 38 6 

a „triviumos” értékek érvényesülése 38 7 

részvétel a döntéshozói, irányítói és értékelési feladatokban 41 8 

közös felelősségvállalás 43 9 

 

A TRIVIUM partnerség megítélésében a közös célok és érdekek érvényesülése – ami fontos 

elvárás volt – viszont hátrébb került, ami azt jelenti, hogy ezen a területen még van mit 

javítani. Megvalósultnak látják a formális, szervezeti keretek között való működést és a 

folyamatos fejlődés lehetőségét.



Milyen tényezők gátolták a partnerség működését?  Kérjük, jelöld meg azokat a 

tényezőket, amelyek szerinted gátolták a partnerség működését? 
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 a Program, az SZMSZ és az Együttműködési Megállapodás nem kellő ismerete

 a program belső követelmény szintje magas

 a programszervezet kialakulatlansága  

 személyes konfliktusok

 hiányos a belső értékelés

 a projektmenedzsment és koordinációs feladatok ellátásának hiányosságai

 fegyelmezetlen külső és belső a kommunikáció

 a szervezetek motiváltsága csökkent 

 a szervezetek közötti bizalmatlanság/konfliktusok

 a szervezetek kevés szabad kapacitással rendelkeznek 

 a szervezetek tapasztalatlanok az ilyen együttműködéseket illetően

  hiányos kapcsolattartás a szervezetek között

 a pénzügyi források akadozva állnak rendelkezésre

 
 

 Kapott pont sorrend 

 a pénzügyi források akadozva állnak rendelkezésre 7 1 

  hiányos kapcsolattartás a szervezetek között 6 2 

 a szervezetek tapasztalatlanok az ilyen együttműködéseket illetően 6 3 

 a szervezetek kevés szabad kapacitással rendelkeznek  5 4 

 a szervezetek közötti bizalmatlanság/konfliktusok 4 5 

 a szervezetek motiváltsága csökkent  4 6 

 fegyelmezetlen külső és belső a kommunikáció 3 7 

 a projektmenedzsment és koordinációs feladatok ellátásának hiányosságai 2 8 

 hiányos a belső értékelés 2 9 

 személyes konfliktusok 1 10 

 a programszervezet kialakulatlansága   1 11 

 a program belső követelmény szintje magas 1 12 

 a Program, az SZMSZ és az Együttműködési Megállapodás nem kellő 
ismerete - 13 

 

A partnerség működésének gátló tényezői között pénzügyi, kapacitásbeli, konfliktusból, 

tapasztalatlanságból fakadó problémákat és okokat látnak a megkérdezett szervezetek.



Milyen problémákat tartasz jellemzőnek saját régiódban élő fiatalokat (15-29 év között) 

érintően? Kérjük, a megfelelő oszlopba írj X-et! 

 

Észak-Magyarország 

Probléma 

magyar közösséget 
érintően jellemző 

nemzetiségtől 
függetlenül 

jellemző 
Nem jellemzp a 

régiónan 

kapott 
pont 

A válaszok 
aránya % 

kapott 
pont 

A válaszok 
aránya % 

kapott 
pont 

A 
válaszok 
aránya % 

a gyermekvállalási hajlandóság 
csökkenése 

3 
75 2 50  

 

a régió lemaradása más 
régiókhoz képest 

3 
75 2 50  

 

kevés a fiatalok igényeire 
reagáló szolgáltatás 

3 
75 2 50  

 

kevés a minőségi munkahely 3 75 1 25   

a helyi kötődések gyengesége 3 75 1 25   

elfordulás a közélet 
hagyományos intézményeitől. 
fórumaitól 

3 

75 1 

25 

 

 

Elvándorlás 2 50 2 50   

Individualizáció 2 50 2 50   

az emberi jogok tiszteletben 
tartásának hiányosságai 

2 
50 2 50  

 

a házasságkötések számának 
csökkenése 2 50 1 

25 
 

 

alacsony bérszínvonal 2 50 1 25   

Munkanélküliség 2 50 1 25 1 25 

a család válsága 2 50 1 25   

a nemzeti identitástudat 
gyengülése 

2 
50 1 

25 
 

 

a vallásosság háttérbe 
szorulása 

2 
50 1 

25 
 

 

kevés kulturális, szórakozási és 
szabadidős lehetőség 

2 
50 1 

25 
 

 

kevés a közösségi tér 2 50 1 25 1 25 

politikai megosztottság 2 50 0  1 25 

kilátástalanság, alacsony 
társadalmi innovációs 
hajlandóság 

2 

50 0 

 

2 

50 

színvonaltalan kulturális, 
szórakozási és szabadidős 
kínálat 

2 

50  

 

1 

25 

Szegénység 1 25 1 25   

Pénztelenség 1 25 1 25 1 25 

Lakáshelyzet 1 25 1 25 1 25 

alacsony mobilitás 1 25 1 25   

az állampolgári jogok 
gyakorlásának hiánya 

1 
25 1 

25 
 

 

kevés az alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokat biztosító 
szervezetek/intézmények 
száma 

1 

25 1 

25 

 

 



kevés az információs 
szolgáltatást és tanácsadást 
végző szolgáltató/intézmény 

1 

25 1 

25 

1 

25 

passzivitás. a közösségi 
részvétel iránti érdektelenség 

1 
25 1 

25 
 

 

Alkoholfogyasztás 1 25 1 25   

Népességfogyás 1 25 0    

felsőoktatási oktatási kínálat 
hiányos 1 25 0 

 
 

 

a társadalom korösszetétele 0  2 50   

az állampolgári jogok 
ismeretének hiánya 

0 
 1 

25 
 

 

a kisebbségi jogok sérülése, 
korlátozása 

0 
 1 

25 
 

 

Droghasználat 0  1 25 2 50 

a középfokú oktatási kínálat 
hiányos 

0 
 1 

25 
 

 

Bűnözés 0  0  1 25 

 

A programhoz csatlakozott egyesületek közül négy magyarországi, három felvidéki, s három 

kárpátaljai szervezet töltötte ki az általunk kibocsátott kérdőívet. A problématérkép kvalitatív 

értékelése során az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 

Az anyaországbeliek probléma érzékenysége elsősorban a gyermekvállalás hajlandóság 

gyengeségét, a régió lemaradását (társadalmi gazdasági szempontból a leghátrányosabb hazai 

régió), a minőségi munkahelyek alacsony számát, a fiatalok igényét szolgáló szolgáltatások 

számát, a helyi kötödések gyengeségét, valamit a közélet hagyományos intézményeitől való 

elfordulást jelölték meg. Az észak-magyarországon található szervezetek másodsorban a fenti 

problémaelemeket kiegészítő tényezőket jelölték meg, mint a munkanélküliséget, az alacsony 

bérszínvonalat, a családok válságát, a közösségi terek kevés számát, a vallásosság háttérbe 

kerülését, stb..  

A fenti probléma halmazok jól rávilágítanak két tényező együttesre egyrészt a régióban 

meglévő gazdasági gondokra és ezzel együtt jelentkező közösségek kohéziójának hiányára, 

amely mögött a helyi társadalmak jelentős értékválsága húzódik meg.  

A probléma gyökerét az alacsony gazdasági aktivitás (a munkahelyek hiánya, alul 

foglalkoztatottság) idézi elő. Az egzisztenciális létbizonytalanság pedig fokozatosan gyengíti 

a helyi miliők társadalmi tartalékait, amely a végkimerülés határáig ért el.  

A szervezetek probléma érzékenységét elsősorban a kiváltó okok uralják (helyi gazdaság 

leépülése, helyi társadalom dezintegrációja) s harmadsorban azok következményei: 

szegénység, lakáshiány, alacsony mobilitás, függőség, népességfogyás, stb.. 

A helyi civil vezetők szubjektív probléma meghatározása egybe vág azzal az objektív 

társadalmi- gazdasági helyzetértékeléssel, amelyet napjainkban a régió kapcsán napvilágot lát 

köz- és szaksajtóban egyaránt. 



Milyen problémákat tartasz jellemzőnek saját régiódban élő fiatalokat (15-29 év között) 

érintően? Kérjük, a megfelelő oszlopba írj X-et! 

 

Felvidék 

Probléma 

magyar közösséget 
érintően jellemző 

nemzetiségtől 
függetlenül 

jellemző 
Nem jellemzp a 

régiónan 

kapott 
pont 

A válaszok 
aránya % 

kapott 
pont 

A válaszok 
aránya % 

kapott 
pont 

A 
válaszok 
aránya % 

Elvándorlás 1 30 3 100   

Népességfogyás 1 30 3 100   

a régió lemaradása más 
régiókhoz képest 

1 30 3 100   

Szegénység 1 30 3 100   

Pénztelenség 1 30 3 100   

alacsony bérszínvonal 1 30 3 100   

kevés a minőségi munkahely 1 30 3 100   

Munkanélküliség 1 30 3 100   

az állampolgári jogok 
ismeretének hiánya 

1 30 3 100   

az állampolgári jogok 
gyakorlásának hiánya 

1 30 3 100   

kevés a fiatalok igényeire 
reagáló szolgáltatás 

1 30 3 100   

passzivitás. a közösségi 
részvétel iránti érdektelenség 

1 30 3 100   

a helyi kötődések gyengesége 0  3 100   

a gyermekvállalási hajlandóság 
csökkenése 

1 30 2 60 1 30 

színvonaltalan kulturális, 
szórakozási és szabadidős 
kínálat 

1 30 2 60 1 30 

kevés a közösségi tér 1 30 2 60 1 30 

kevés az információs 
szolgáltatást és tanácsadást 
végző szolgáltató/intézmény 

1 30 2 60 1 30 

Alkoholfogyasztás 1 30 2 60 1 30 

felsőoktatási oktatási kínálat 
hiányos 

1 30 2 60 1 30 

Bűnözés  0  2 60 2 

a házasságkötések számának 
csökkenése 

0  2 60 1 30 

alacsony mobilitás 0  2 60 1 30 

az emberi jogok tiszteletben 
tartásának hiányosságai 

0  2 60 1 30 

kevés kulturális, szórakozási és 
szabadidős lehetőség 

0  2 60 1 30 

kevés az alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokat biztosító 
szervezetek/intézmények 
száma 

0  2 60 1 30 

elfordulás a közélet 
hagyományos intézményeitől. 
fórumaitól 

0  2 60 1 30 



kilátástalanság, alacsony 
társadalmi innovációs 
hajlandóság 

0  2 60 1 30 

a társadalom korösszetétele 0  2 60   

politikai megosztottság 0  1 30 2 60 

Droghasználat 0  1 30 2 60 

a nemzeti identitástudat 
gyengülése 

3 100     

a kisebbségi jogok sérülése, 
korlátozása 

1 30   2 60 

a középfokú oktatási kínálat 
hiányos 

1 30   2 60 

Lakáshelyzet 0    3 100 

a vallásosság háttérbe 
szorulása 

0    3 100 

Individualizáció 0    3 100 

a család válsága 0    2 60 

 

A határom túli szervezetek probléma értékelése, helyzetükből és részben funkcióikból 

eredően, az anyaországbeliektől jelentősen eltér. Először is az általuk érzékelt gondok a helyi 

társadalmak eróziójából eredőek, mint passzivitás a közösségi részvétel iránti érdektelenség, 

az elvándorlás (Kárpátalja), népességfogyás, a helyi kötödések gyengesége (Felvidék). Az 

észak-magyarországi szervezetekhez hasonlóan, a felvidéki szerveztek, kiemelik a 

munkanélküliséget, az alacsony bérszínvonalat, a régió lemaradását, s előtérbe állítják ennek 

következményeit is a pénztelenséget, a szegénységet. A felvidéki szerveztek az állampolgári 

jogok ismeretének hiányát, és az állampolgári jogok gyakorlásának hiányát, de ez utóbbiakat 

nem tartják a magyar közösséget érintő specifikumnak, viszont a nemzeti azonosságtudat 

gyengülését értelemszerűen annak vélik. 

Kárpátalján az előbbiekkel eltérően az emberi jogok tiszteletben tartásának hiányát a magyar 

közösséget érintő gondnak tartják, s emellett a nemzeti közösséget terhelő gondnak vélik a 

közösségi részvétel iránti érdektelenséget, az elvándorlást, a közösségi terek hiányát, az 

individualizációt, a társadalom kedvezőtlen korösszetételét, a munkaerő piac hátrányait 

(alacsony bérek, minőségi munkahelyek hiánya).   

A kárpátaljai magyar szerveztek a politikai megosztottságot, a felsőoktatási kínálatot, a 

fiatalok kilátástalanságát amely az alacsony társadalmi innovációs hajlandóságból ered nem 

csak a magyar közösséget érintő gondnak érzékelik, azonban a középiskolák létének hiányát 

már magyar sajátosságnak értékelik. Az állampolgári jogok ismertének hiányát megosztva a 

magyar közösséget hátrányosan érintő, de a nemzeti hovatartozástól független tényezőnek is 

vélelmezik, épp így a kevés kulturális, szórakozási és szabadidős kínálatot is közös gondnak 

tartják.        

A felvidéki szervezetek esetében még inkább jellemző nemzetiségi hovatartozástól független 

problémák érzékelése, amely az egész kelet-szlovákiai fiatal népességet hátrányosan érinti, 

például az elöregedést és a helyi közösségek kohéziójának gyengeségét generális gondnak 

tekintik.   



Milyen problémákat tartasz jellemzőnek saját régiódban élő fiatalokat (15-29 év között) 

érintően?  

 

Kárpátalja 

Probléma 

magyar 
közösséget 

érintően 
jellemző 

nemzetiségtől 
függetlenül 

jellemző 
Nem jellemzp a 

régiónan 

kapott 
pont 

A 
válaszok 
aránya % 

kapott 
pont 

A 
válaszok 
aránya % 

kapott 
pont 

A válaszok 
aránya % 

passzivitás. a közösségi részvétel 
iránti érdektelenség 

3 100 1 30   

Elvándorlás 3 100     

kevés kulturális, szórakozási és 
szabadidős lehetőség 

2 60 2 60   

az állampolgári jogok ismeretének 
hiánya 

2 60 2 60   

színvonaltalan kulturális, 
szórakozási és szabadidős kínálat 

2 60 1 30   

kevés a közösségi tér 2 60 1 30   

kevés a fiatalok igényeire reagáló 
szolgáltatás 

2 60 1 30   

alacsony bérszínvonal 2 60 1 30   

a régió lemaradása más régiókhoz 
képest 

2 60 1 30   

kevés a minőségi munkahely 2 60     

Individualizáció 2 60     

a társadalom korösszetétele 2 60     

a nemzeti identitástudat 
gyengülése 

2 60   1 30 

politikai megosztottság 1 30 3 100   

Munkanélküliség 1 30 2 60   

kilátástalanság, alacsony 
társadalmi innovációs hajlandóság 

1 30 2 60   

kevés az alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokat biztosító 
szervezetek/intézmények száma 

1 30 2 60 1  

elfordulás a közélet hagyományos 
intézményeitől. fórumaitól 

1 30 2 60   

Droghasználat 1 30 2 60   

Bűnözés 1 30 2 60   

az állampolgári jogok 
gyakorlásának hiánya 

1 30 2 60   

Alkoholfogyasztás 1 30 2 60   

Szegénység 1 30 1 30   

Pénztelenség 1 30 1 30   

Népességfogyás 1 30 1 30   

kevés az információs szolgáltatást 
és tanácsadást végző 
szolgáltató/intézmény 

1 30 1 30 1 30 

alacsony mobilitás 1 30 1 30   

a gyermekvállalási hajlandóság 
csökkenése 

1 30 1 30 1 30 



a család válsága 1 30 1 30   

Lakáshelyzet 1 30   1 30 

a kisebbségi jogok sérülése, 
korlátozása 

1 30   1 30 

a helyi kötődések gyengesége 1 30   1 30 

az emberi jogok tiszteletben 
tartásának hiányosságai 

2 60     

felsőoktatási oktatási kínálat 
hiányos 

1 30 2 60   

a vallásosság háttérbe szorulása 1 30 1 30   

egyéb, éspedig:       

a középfokú oktatási kínálat 
hiányos 

 2 60    

 

 

Összességében az alábbi megállapításokat tehetjük a problématérképek láttán: 

 

1. A felvidéki szerveztek egyöntetűen gondnak tartják a kelet-szlovákiai régió gyenge 

gazdasági helyzetéből eredő munkaerő piaci és gazdasági jellegű gondokat, a romló 

demográfiai helyzetet, valamint a közösségi élet gyakorlásának közjogi gyakorlatának 

hiányát és a helyi társadalmak kohéziójának gyengeségét. A magyar közösséget 

érintően a legsúlyosabb gondnak az asszimilációs folyamatokat jelölték meg. 

2. A kárpátaljai szervezetek az ifjúságot érintő gondok homlok terében a helyi 

társadalom kohéziójának gyengeségét, a lemorzsolódást, az állampolgári jogok 

ismeretének hiányát, a politikai megosztottságot, a társadalomban megbújó 

devianciákat (addíciók, bűnözés) jelölték meg. A magyarság sorsát érintő 

legsúlyosabb problémának a térség végleges elhagyását, az elvándorlást említették. 

3. Az észak-magyarországi szervezetek leginkább súlyos gondnak a gyermektelenséget, 

a régió leszakadását, s a fiatalokra irányuló szolgáltatások gyengeségét említették.  A 

magyarság sorsát érintően különösen gondnak értékelték a régió gazdasági 

leszakadását és a helyi közösségek értékvesztését, amely főleg a közéleti 

passzivitásban, valamint a helyi kötödések gyengeségében mutatkozik meg.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megítélésed szerint mely ifjúsági problémák mérséklésében van/lehet szerepe a 

TRIVIUM Programnak a saját régiódban? 

 

A TRIVIUM Program célja 
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színvonaltalan kulturális, szórakozási és szabadidős kínálat

kevés az információs szolgáltatást és tanácsadást végző szolgáltató/intézmény

kevés a f iatalok igényeire reagáló szolgáltatás

kevés kulturális, szórakozási és szabadidős lehetőség

kevés az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat biztosító szervezetek/intézmények

száma

elfordulás a közélet hagyományos intézményeitől. fórumaitól

a nemzeti identitástudat gyengülése

az emberi jogok tiszteletben tartásának hiányosságai

a kisebbségi jogok sérülése, korlátozása

kevés a közösségi tér

passzivitás. a közösségi részvétel iránti érdektelenség

kilátástalanság, alacsony társadalmi innovációs hajlandóság

a régió lemaradása más régiókhoz képest

az állampolgári jogok ismeretének hiánya

az állampolgári jogok gyakorlásának hiánya

Droghasználat

Alkoholfogyasztás

alacsony mobilitás

a helyi kötődések gyengesége

Elvándorlás

kevés a minőségi munkahely

Bűnözés

a házasságkötések számának csökkenése

a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése

Népességfogyás

a társadalom korösszetétele

Szegénység

Pénztelenség

Lakáshelyzet

alacsony bérszínvonal

Munkanélküliség

a család válsága

a vallásosság háttérbe szorulása

Individualizáció

politikai megosztottság

a középfokú oktatási kínálat hiányos

felsőoktatási oktatási kínálat hiányos

egyéb, éspedig:

Kapott pont Maximum

 
 

A válaszadók szerint a Trivium program leginkább a színvonaltalan kulturális, szórakozási és 

szabadidős kínálaton segíthet, azaz minőségi programokat kínálhat a fiatalok számára, 

amelyet jelenleg hiányolnak.  

Mennyiségében keveslik azokat az intézményeket és szolgáltatásokat, amelyek információval 

és tanácsokkal láthatnák el a fiatalokat, és kifejezetten a fiatalok igényeire reagálnak. A 

minőségen túl mennyiségében is keveslik a kulturális, szórakozási és szabadidős 

lehetőségeket, keveslik az alacsony küszöbű szolgáltatást végző intézményeket, a közösségi 

tereket. Mindezt a Trivium program céljaiként elfogadják, sőt, fontosnak tartják.  

A Trivium program kevésbé segíthet véleményük szerint olyan társadalmi problémákon, mint 

pl. a bűnözés, kevés munkahely, elvándorlás, alkohol- és drogfogyasztás, állampolgári 

öntudatosság, a régió lemaradása. Ha jól meggondoljuk, közvetett módon ezen problémák 

mérséklődéséhez is hozzá tehet valamit a program, természetesen alapjaiban nem oldhatja 

meg őket, hiszen alapvető társadalmi problémákról van szó.



Megítélésed szerint mely ifjúsági problémák mérséklésében van/lehet szerepe a 

TRIVIUM Programnak a saját régiódban? 

 

A TRIVIUM Program közvetett hatással lehet 
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a régió lemaradása más régiókhoz képest

a nemzeti identitástudat gyengülése

a helyi kötődések gyengesége

a vallásosság háttérbe szorulása

Elvándorlás

alacsony mobilitás

kevés a minőségi munkahely

az emberi jogok tiszteletben tartásának hiányosságai

kevés a közösségi tér

passzivitás. a közösségi részvétel iránti érdektelenség

Bűnözés

a középfokú oktatási kínálat hiányos

felsőoktatási oktatási kínálat hiányos

a társadalom korösszetétele

Munkanélküliség

az állampolgári jogok ismeretének hiánya

az állampolgári jogok gyakorlásának hiánya

politikai megosztottság

elfordulás a közélet hagyományos intézményeitől. fórumaitól

Droghasználat

Alkoholfogyasztás

Népességfogyás

Individualizáció

a kisebbségi jogok sérülése, korlátozása

kevés az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat biztosító

szervezetek/intézmények száma

kevés a f iatalok igényeire reagáló szolgáltatás

kilátástalanság, alacsony társadalmi innovációs hajlandóság

a házasságkötések számának csökkenése

a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése

Szegénység

Pénztelenség

Lakáshelyzet

alacsony bérszínvonal

a család válsága

kevés kulturális, szórakozási és szabadidős lehetőség

színvonaltalan kulturális, szórakozási és szabadidős kínálat

kevés az információs szolgáltatást és tanácsadást végző

szolgáltató/intézmény

kapott pont Maximum

 
A válaszadók szerint a Trivium program közvetett hatásai saját régiójuk szempontjából 

leginkább a régió más régiókhoz való lemaradásának mérséklésében mutatkozhatnak meg. 

Ezzel együtt a nemzeti identitástudat és a helyi kötődések gyengülésében hozhat leginkább 

közvetlen változást. De úgy érzik, hogy hatással lehet még az elvándorlásra, a hiányos 

oktatási kínálatra, a minőségi munkahelyek hiányára, az emberi jogok tiszteletben tartására, a 

bűnözés enyhülésére, a közösségi részvétel javulására. Érdekes módon azon problémák 

mérséklését, amelyek a Trivium program általános céljainak, hatásainak tekintettek a 

válaszadók – minőségi kulturális, szórakozási, szabadidős programok; információs és 

tanácsadó szolgáltatások; alacsonyküszöbű szolgáltatások, melyek a fiatalok kifejezett 

igényeire válaszolnak -, a saját régióban szintén kevésbé működőnek éreznék. Ez talán utalhat 

arra is, hogy még kevésbé tették a magukévá, érzik a magukénak a Trivium programot.



Megítélésed szerint mely ifjúsági problémák mérséklésében van/lehet szerepe a 

TRIVIUM Programnak a saját régiódban? 

 

Erre nincs hatással a TRIVIUM Program 
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a házasságkötések számának csökkenése

a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése

Szegénység

Pénztelenség

Lakáshelyzet

alacsony bérszínvonal

a család válsága

Népességfogyás

Munkanélküliség

politikai megosztottság

Elvándorlás

alacsony mobilitás

kevés a minőségi munkahely

a vallásosság háttérbe szorulása

a középfokú oktatási kínálat hiányos

felsőoktatási oktatási kínálat hiányos

Individualizáció

a kisebbségi jogok sérülése, korlátozása

Bűnözés

az állampolgári jogok ismeretének hiánya

az állampolgári jogok gyakorlásának hiánya

kevés kulturális, szórakozási és szabadidős lehetőség

elfordulás a közélet hagyományos intézményeitől. fórumaitól

kilátástalanság, alacsony társadalmi innovációs hajlandóság

Droghasználat

Alkoholfogyasztás

az emberi jogok tiszteletben tartásának hiányosságai

kevés az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat biztosító

szervezetek/intézmények száma

kevés a közösségi tér

a helyi kötődések gyengesége

passzivitás. a közösségi részvétel iránti érdektelenség

a társadalom korösszetétele

a régió lemaradása más régiókhoz képest

a nemzeti identitástudat gyengülése

színvonaltalan kulturális, szórakozási és szabadidős kínálat

kevés az információs szolgáltatást és tanácsadást végző

szolgáltató/intézmény

kevés a f iatalok igényeire reagáló szolgáltatás

kapott pont Maximum

 



Milyen problémák gátolják a magyar civil szervezetek működését a régiódban? Kérjük, 

állíts fel sorrendet az alábbi problémák között! A felsorolt negatív tényezőket pontozd 1-12-ig 

aszerint, hogy mit tartasz leginkább, illetve a legkevésbé meghatározónak!  (1 – leginkább; 

12-legkevésbé meghatározó) 
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pénzhiány  pályázati függőség

esetlegesség az adminisztrációban és pénzügyek intézésében  a szolgáltatói szemlélet gyengesége vagy hiánya

.felkészületlenség a működés, szervezetépítés tekintetében nem folyamatos működés

 gyenge együttműködési, kapcsolati háttér az emberi erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre

a belső és külső kommunikáció elhanyagolása  információhiány

 politikai befolyásoltság elszigeteltség

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

pénzhiány 20 1 

 pályázati függőség 22 2 

esetlegesség az adminisztrációban és pénzügyek intézésében 44 3 

 a szolgáltatói szemlélet gyengesége vagy hiánya 46 4 

.felkészületlenség a működés, szervezetépítés tekintetében 48 5 

nem folyamatos működés 50 6 

 gyenge együttműködési, kapcsolati háttér  50 7 

az emberi erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre 50 8 

a belső és külső kommunikáció elhanyagolása 55 9 

 információhiány 67 10 

 politikai befolyásoltság 74 11 

elszigeteltség 75 12 

 

A magyar civil szervezetek működését a régióban a válaszadó szervezetek szerint leginkább a 

pénzhiány, a pályázati függőség, a kiszámíthatatlan törvényi szabályozás, a szervezetek 

felkészületlensége, a korlátozott emberi erőforrás gátolják. Ezen problémák a régiókra 

jellemző, általános társadalmi, gazdasági problémák, melyek nemzetiségi hovatartozástól 

függetlenül sújtanak minden civil szervezetet. A kissebségi létből fakadó problémák a 

problémalista végére kerültek. 



Milyen problémákat érzékelsz a magyar civil szervezetek tervezési, projektépítési 

gyakorlatában? Kérjük, állíts fel sorrendet az alábbi problémák között! A felsorolt negatív 

tényezőket pontozd 1-12-ig aszerint, hogy mit tartasz leginkább, illetve a legkevésbé 

meghatározónak!  (1 – leginkább; 12-legkevésbé meghatározó) 
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1stratégiai tervezés hiánya
gyenge részvétel a döntések alakításában
a támogatások elérésének esetlegessége
a programok, szolgáltatások építését gátló felkészületlenség
a szolgáltatói szemlélet gyengesége vagy hiánya
az emberi erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre
a szakmai fórumokon történő megjelenés hiánya vagy esetlegessége
 nem kellő mértékű problémaérzékenység     
 információhiány
folyamatos program hiánya
a más civil szervezetekkel kialakított együttműködések hiányosak 
gyenge együttműködés az intézményekkel/önkormányzatokkal

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

stratégiai tervezés hiánya 28 1 

gyenge részvétel a döntések alakításában 41 2 

a támogatások elérésének esetlegessége 44 3 

a programok, szolgáltatások építését gátló felkészületlenség 49 4 

a szolgáltatói szemlélet gyengesége vagy hiánya 58 5 

az emberi erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre 59 6 

a szakmai fórumokon történő megjelenés hiánya vagy esetlegessége 60 7 

 nem kellő mértékű problémaérzékenység      62 8 

 információhiány 65 9 

folyamatos program hiánya 66 10 

a más civil szervezetekkel kialakított együttműködések hiányosak  67 11 

gyenge együttműködés az intézményekkel/önkormányzatokkal 73 12 

 

A magyar civil szervezetek tervezési, projektépítési gyakorlatában alapvető, leginkább 

belülről fakadó problémákat érzékelnek a válaszadók: stratégiai tervezés hiánya; gyenge 

részvétel, képviselet a döntések alakításában; felkészületlenség a programok, szolgáltatások 

építésében; szolgáltatói szemlélet gyengesége. Természetesen alapvető hátrány a támogatások 

elérésének esetlegessége a szervezetek számára.



Mit vársz a TRIVIUM Programtól a civil szervezetek működésének javítása 

szempontjából?  Kérjük, válaszd ki azokat a területeket, ahol javulást hozhat a TRIVIUM 

Program!  

0 2 4 6 8 10

1

politikai befolyásoltság enyhítése pénzhiány mérséklés

pályázati függőség mérséklése az ügyvitel javítása

a szolgáltatások építése információhiány mérséklése

 a belső és külső kommunikáció javulása elszigeteltség mérséklése

 a folyamatos működés előmozdítása az emberi erőforrások közös biztosítása

 felkészültség javítása az együttműködési, kapcsolati háttér szélesítése 

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

az együttműködési, kapcsolati háttér szélesítése  10 1 

 felkészültség javítása 8 2 

elszigeteltség mérséklése 7 3 

 a folyamatos működés előmozdítása 7 4 

az emberi erőforrások közös biztosítása 7 5 

információhiány mérséklése 6 6 

 a belső és külső kommunikáció javulása 6 7 

pályázati függőség mérséklése 5 8 

az ügyvitel javítása 5 9 

a szolgáltatások építése 5 10 

pénzhiány mérséklés 4 11 

politikai befolyásoltság enyhítése 2 12 

 

A civil szervezetek működéséhez a Trivium program leginkább az együttműködési, kapcsolati 

háttér szélesítésével járulhat hozzá. Így javíthat a felkészültségen, az elszigeteltséget 

enyhítheti, közösen biztosíthat emberi erőforrást. A pályázati függőséget kevésbé 

mérsékelheti, a pénzhiányon és a politikai befolyásoltságon igazán nem enyhíthet.



Mit vársz a TRIVIUM Programtól a civil szervezetek tervezési, projektépítési 

gyakorlatának javítása szempontjából? Kérjük, válaszd ki azokat a területeket, ahol 

megítélésed szerint javulást hozhat a TRIVIUM Program!  
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1

részvétel a döntések alakításában
együttműködések építése az intézményekkel/önkormányzatokkal
a szolgáltatások építése
a támogatások elérésének javítása
 információhiány mérséklése
az emberi erőforrások közös biztosítása
a szervezetek problémaérzékenységének javítása     
 folyamatosan működő programok kialakítása
a más civil szervezetekkel kialakított együttműködések
stratégiai tervezés 
a szakmai fórumok biztosítása
 a felkészületlenség mérséklése

 
 

 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

 a felkészületlenség mérséklése 8 1 

a szakmai fórumok biztosítása 7 2 

stratégiai tervezés  7 3 

a más civil szervezetekkel kialakított együttműködések 6 4 

 folyamatosan működő programok kialakítása 6 5 

a szervezetek problémaérzékenységének javítása      6 6 

az emberi erőforrások közös biztosítása 5 7 

 információhiány mérséklése 4 8 

a támogatások elérésének javítása 3 9 

a szolgáltatások építése 3 10 

együttműködések építése az intézményekkel/önkormányzatokkal 2 11 

részvétel a döntések alakításában 2 12 

 

A válaszadók szerint a civil szervezetek legfontosabb tervezési, projektépítési problémái 

közül leginkább a stratégiai tervezésben és a programok, szolgáltatások építésében való 

felkészületlenségen enyhíthet a Trivium program. Több kulcsfontosságúnak ítélt problémán 

csak kevésbé képes a program enyhíteni: a támogatások elérésének javításán; a szolgáltatások 

építésében, a szolgáltatói szemlélet kialakításán; a döntések alakításában való gyenge 

részvétel erősítésén. A korlátozottan rendelkezésre álló emberi erőforrások biztosítása lehet a 

Trivium program egyik sajátja, mely enyhíthet a civil szervezetek problémáin. 

Sokat javított/javíthat a Trivium program a szakmai fórumok biztosításán, a megjelenés 

lehetőségén; más civil szervezetekkel való együttműködésen; a programok folyamatos 

biztosításán és a szervezetek problémaérzékenységén.



Hogyan értékeled a TRIVIUM Program eredményességét a civil szervezetek 

működésének javítása szempontjából? Kérjük, válaszd ki az általad legjellemzőbbnek ítélt 

választ!  

 

86%

14%

a résztvevő szervezetek körében javulást ért el a Program, de a régió más

szervezeteire nem volt hatással

a résztvevő szervezetek körében javulást ért el a Program, és a régió más

szervezeteire is kedvező hatással volt

 
 

A három lehetséges válasz közül senki nem választotta, hogy a résztvevő szervezetek körében 

sem ért el javulást a Program, ez a civil szervezetek működésének a Program hatására való 

pozitív változását jelenti. 

 

 

Hogyan értékeled a TRIVIUM Program eredményességét a civil szervezetek tervezési, 

projektépítési gyakorlatának javítása szempontjából? Kérjük, válaszd ki az általad 

legjellemzőbbnek ítélt választ!  
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40%

a résztvevő szervezetek

körében javulást ért el a
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Mely szolgáltatási/tevékenységi területek építésének tekintetében vársz segítséget a 

TRIVIUM Programtól? Kérjük, állíts fel sorrendet az alábbi területek között! A felsorolt 

területeket pontozd 1-9-ig aszerint, hogy mit tartasz leginkább, illetve a legkevésbé fontosnak!  

(1 – leginkább; 9-legkevésbé fontos) 
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 Kapott pont 
Fontossági 

sorrend 

közösségfejlesztés  28 1 

ifjúsági területet érintő fejlesztés (stratégia, programépítés, a térségi, 
regionális, stb. fejlesztési programok elérése  31 2 

 a civil szektor fejlesztése 35 3 

információ ellátás, -gazdálkodás  44 4 

ifjúsági közélet  45 5 

 ifjúsági turizmus  48 6 

környezettudatosság  55 7 

hagyományőrzés 65 8 

ifjúságsegítés (fiatalok körében végzett szociális munka) 69 9 

 

A válaszadók leginkább a közösségfejlesztés, az ifjúsági területet érintő fejlesztés, a civil 

szektor fejlesztésének és az információval való ellátás, valamint az ifjúsági közélet 

szolgáltatási/tevékenységi területein várnak segítséget a Trivium Programtól.



Mennyire hatékonyak a TRIVIUM Program jelenlegi eszközei a 

szolgáltatások/tevékenységek fejlesztéséhez? Kérjük, 1-7-ig terjedő pontozással jelezd, 

hogy mennyire tartod hatékonynak az egyes eszközöket! (1 teljes mértékben, 7 a legkevésbé 

sem hatékony) 

 
 

 Kapott pont 
Eredményességi 

sorrend 

szervezetépítő képzés 24 1 

projektmenedzsment képzés 28 2 

a szakmai és politikai fórumokon történő megjelenés 31 3 

stratégiai tervezés, projektépítés 32 4 

hálózatépítő képzés 33 5 

a Program multiplikálása a régiódban 35 6 

a Program multiplikálása a TRIVIUM térségen kívül 40 7 

pályázati koordináció/ ügyintézés 42 8 

értékelés (és az abból levont tapasztalatok hasznosulása)  42 9 

a triviumprogram.hu honlap  43 10 

ifjúsági és civil börze 44 11 

 

A Trivium Program jelenlegi eszközei közül leghatékonyabbnak a szervezetépítő képzéseket, 

a projektmenedzsment képzéseket, a szakmai és politikai fórumokon történő megjelenéseket, 

a stratégiai tervezést és projektépítést, valamint a hálózatépítő képzéseket tartották a 

szervezetek. A program multiplikálása a saját régióban közepesnek minősíttetett. Kevésbé 

tartják hatékony eszköznek a Trivium honlapját és az ifjúsági és civil börzéket. 
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Mit sorolsz a TRIVIUM Program fontos feladatai közé a következő két évben? Kérjük, 

állíts fel sorrendet az alábbi feladatok között! A felsorolt feladatokat pontozd 1-12-ig aszerint, 

hogy mit tartasz leginkább, illetve a legkevésbé fontosnak!  (1 – leginkább; 12-legkevésbé 

fontos) 
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Kapott 
pont 

Fontossági 
sorrend 

belső képzések lebonyolítása 33 1 

hálózat jellegű működés kialakítása 34 2 

az információs és tanácsadó munka építése 35 3 

szakmapolitikai szerepvállalás 47 4 

a Programszervezet működtetése, megerősítése („intézményesülés”) 49 5 

pályázati lobby tevékenység 49 6 

 további civil szervezetek bevonása (résztvevőként nem célcsoportként!) 56 7 

 a program multiplikálása más régiók felé 61 8 

 önkormányzati partnerek bevonása (résztvevőként nem célcsoportként!) 64 9 

 intézményi partnerek bevonása (résztvevőként nem célcsoportként!) 66 10 

más szervezeteknek kínált képzések lebonyolítása 75 11 

 

A Trivium Program legfontosabb feladatai közé sorolják az elkövetkező két évben a 

szervezetek a belső képzéseket, a hálózati jellegű működések továbbépítését, szakmapolitikai 

szerepvállalást, a Trivium „intézményesülését”, pályázati lobbi tevékenységet. A program 

multiplikálását, további partnerek bevonását a kevésbé fontos feladatok közé sorolják, mindez 

arra utal, hogy a Trivium erősödése, belső fejlődése, épülése lenne az elsődleges feladat. 


