SZAKMAI MUNKATERV
Program: Civil szervezetek az európai biztonságért program keretében „ A
magyar EU-elnökség ideje alatt, a Tematikus Civil Térkép témacsoport
részéről megoldandó – az európai biztonságot erősítő- közös feladatokra”
projekt megvalósítása
A munka célja:
•Az európai biztonságért, a válságkezelésért dolgozó főbb civil szervezetek
elmúlt három éves munkája eredményeinek, kiemelten a 2011. évi
magyar EU- elnökség hatékony működését segítő tevékenység
sikereinek bemutatása, valamint
• a 2011-2015 közötti időszakban az EU tagországok civil szervezetei közötti
együttműködés támogatása, a követésre alkalmas módszerek átadása
– átvétele nemzetközi konferencia keretében, a biztonság kérdésében
vizsgált négy területen tevékenykedő 25 civil szervezet részvétele
mellett.

A Munkatervben tervezett főbb tevékenységek és azok
időbeni ütemezése
1.) Indító értekezlet:
Bevezető.
Felelős: Témavezető
Tájékoztató: a Külügyminisztérium álláspontja, tervei a 2011-es magyar
EU-elnökség idején, illetve a civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
együttműködés főbb elveiről.
Előadó: KüM részéről delegált képviselő
A munka céljának és főbb feladatainak megbeszélése.
Felelős: Témacsoport vezető
Határidő: 2010. szeptember 8-án 14.00-kor, BHKKA tanácstermében
Kerepesi út 29/b
2.) A program megvalósítását segítő információs honlap kialakítása és
működtetésének megkezdése.
Felelős: Témavezető
Határidő: 2010 10. 15-től.
3.) A civil szervezetek javaslatainak beérkezése a projekt
megvalósításának bemutatása és azok tartalmának információs honlapon
történő tájékoztatás céljából:
Civil szervezetek elmúlt három éves munkája (kutatás, képzésfelkészítés, humanitárius tevékenység és kommunikáció) terén elért
sikereik összegzése.
A magyar EU elnökség ideje alatt elérendő célok, feladatok és azoknál
az elvárt eredmények bemutatása, a felhasználó szervezetek (személyek)

megjelölése mellett.
Hazai és nemzetközi együttműködésben a civil szervezetek részéről
középtávon közösen megoldandó főbb tevékenységek felvázolása: a
megoldások céljának, a résztvevők körének, az elvárt eredmények és az
azt felhasználók körének illetve a végrehajtás idejének megadásával.
Javaslatok beérkezése:
Felelős: A Témacsoport civil szervezeteinek vezetői
Határidő: 2010. november 15-ig
Információk honlapon történő megjelenítése:
Felelős: A Témacsoport vezető
Határidő: 2010. december 15-ig

4.) A konferencián elhangzó előadások, korreferátumok szinopszisainak
elkészítése és azok tartalmának megjelentetése az információs honlapon:
előadások és korreferátumok szinopszisainak elkészítése. (A
dokumentumok címei és előadói a csatolt konferencia terve szerint)
A szinopszisok beérkezése:
Felelős: A Konferencia tervben felkért személyek és civil szervezetek
vezetői
Határidő: 2011. december 15-ig.
Információs honlapon történő megjelentetése:
Felelős: Témacsoport vezető
Határidő: 2011. január 10-ig
5.) A Konferenciára készülő Kiadványkötet összeállítása és lektorálása.
A kiadvány tervezett címe: „ Civil szervezetek az európai biztonságért”
című program megvalósításának eredményei, tapasztalatai – kiemelten a
magyar EU elnökséget támogató tevékenység területeit – az elkövetkező
néhány év főbb feladatai és átadható/átvehető korszerű módszerek bemutatása.
Kiadvány részei:
Bevezetés.
A Témacsoport civil szervezetei részéről – a biztonság fenntartása/
erősítése területén – az elmúlt három évben elért eredmények, a
hatékony munkát szolgáló új módszerek
összegzett bemutatása.
A Tematikus Civil Térkép Témacsoport tevékenységének irányai, főbb
feladatai és módszerei a magyar EU elnökség munkájának támogatása
céljából.
„Munkaterv a civil szervezetek hazai és nemzetközi együttműködésére
2012-15
közötti időszakra.” .
Az EU tagországok civil szervezeteinek közös dokumentuma
„Nyilatkozat az európai biztonság fenntartásában vállalt civil
felelősségről”

Befejezés.
Felelős: Téma és témacsoport vezetői
Határidő: 2011. január 30-ig
6.) A konferencia tartalmi és módszertani kérdéseinek véglegesítése
szakmai
értekezleten, a sajtónyilvánossági terv ismertetése.
Felelős: Témavezető
Határidő: 2011. február 2 -5 között 1/2 nap
7.) Kiadvány sokszorosítása és készletezése.
Felelős: Témacsoport vezető
Határidő: 2011. február 25-ig
8.) A konferencia végleges szervezése:
• Meghívók kiküldése és a konferencia logisztikai biztosításának ellenőrzése:
• Sajtónyilvánosság szervezése
Felelős: Téma és témacsoport vezetői
Határidő: 2011. március. 4-ig.
9.) Konferencia megrendezése a Konferencia terv szerint:
Felelős: Téma és témacsoport vezetője
Határidő: 2011. március 21 - 2011 március 31 között, egy nap.
10.) Egyéb feladatok:
A Konferencián elhangzott élőadások, korreferátumok és a meghatározó
jellegű hozzászólások dokumentálása és megjelentetése a BHKKA
információs honlapján,
Tájékoztató anyagok készítése, fordítása és elektronikus terjesztése:
- projekt megoldásáról rövid tájékoztató anyag készítése és angolra fordítása,
a magyar és angol változat terjesztése;
- „Nyilatkozat az európai biztonság fenntartásában vállalt civil felelősségről„
című dokumentum angolra fordítása és a témában érintett hazai és külföldi
civil szervezetek részére továbbítás.
Szakmai és pénzügyi zárójelentések elkészítése és megküldése.
Felelős: Témacsoport vezető
Határidő: 2011. május 27-ig
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