BESZÁMOLÓ
2022. július 23. és július 26. között a Baranya megyei Kárászon, az Élménytábor
területén tartottuk meg Öko-menedzsment és Önkéntes menedzsment tréning című
programunkat.
A tréning hangulatát megalapozta a természet közelsége, az ősi értékeinkből
felmutatott jurta, amely a táborban volt. A program során több túrára is sorkerült
a helyi ösvényeken, de a tábor területén található gyümölcsfákról is szedhettek
biogyümölcsöket a részvevők. Pörbölyről egy kisvasúttal elindulva vehettek részt
egy gemenci túrán, amely során a helyi vadállománnyal ismerkedhettek meg és
némi vadetetésre is lehetőség adódott. A tréning során a rekreációt egy jó
hangulatú fürdőzés biztosította a résztvevőknek, de adott volt a sportolás
lehetősége is.
Dankó Miklós gyógypedagógus, a Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület
elnök hosszú beszélgetés keretében osztotta meg a civil önkéntesség alapjait,
fogalmait és lehetőségeit, valamint azt, hogy mindezek mikén működnek egy
prosperáló egyesület esetében. Ppt-s diakockákon megmutatta egyesülete
szervezeti felépítésének struktúráját, valamint beszélt arról, hogy egyes
tisztviselők (elnök, titkár, gazdasági vezető) milyen feladatmegosztásban
dolgozik, milyen a belső és külső kommunikáció, valamint a vezetők közötti, az
elnökséggel és a tagsággal való interakció. Röviden ismertette a SWOT-analízis
részleteit is, amely egy módszer az egyesületet érintő pozitívumok és
negatívumok feltárására. A jelenleg működő pályázatok típusaiba is betekintést
nyerhettek a résztvevők.
Dankó előadást is tartott Az ivóvíz évszázada. Háborúk a vízforrásokért címmel.
Az előadáson elhangzott, hogy a klímaváltozás globális probléma, amely
hazánkat is érinti már aszályok, kutak, tavak kiszáradása által. Beszélt a víz,
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ivóvíz problémájáról geopolitikai tekintetben is. Számos határfolyót, víztározót
említett, amely két vagy akár több ország között is nemzetközi konfliktus forrása.
Beszélt az ívóvíz és öntözővíz történelemformáló szerepéről, valamint egész
civilizációk drasztikusan gyors eltűnéséről a vízhiány okán. Említett néhány
szigetországot is, ahol a tengerszint emelkedése már jelen probléma, főleg olyan
helyeken, ahol a tengerszint feletti magasság 1,5-2 méter közötti szinten mozog.
Innen már az elkövetkező évtizedben is klímamenekültek sokasága várható,
tovább növelve a globális migrációs problémát. Az Aral tó és Csád tó több
évtizeden át történő apadásán, egyes részek teljes kiszáradásán át mutatta be a
hosszú távon létrejött gazdasági és társadalmi hatásokat. Konkrét háborús példát
és népirtást pedig a darfuri konfliktuson keresztül ismertette. Felhívta a figyelmet
a klímaváltozás és csökkenő vízkészlet számos jelenbéli és jövőbeni
konfliktuslehetőségeire is.
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület korábbi munkatársa Véber
Dzsenifer is tartott egy egészségügyi tematikájú előadást, amelyen az újra élesztés
módszerei kerültek bemutatásra, valamint a defibrillátor használatával
ismerkedhettek meg a tréning részvevői.
A természetes közeg, a beszélgetés és az előadás megalapozta a résztvevők ökotudatosabb szemléletét és betekinthettek az önkéntesség kulisszatitkaiba, de
megismerhették egy civil szerkezet belső működését és pályázati prioritásait is.
is, de megismerhették az újra élesztés alapjait is., valamint Gemencbe is eljutottak
egy túra keretében. Mindent figyelembe véve egyesületünk ezen programja által
egy közösség, szerveződik, formálódik az öko-szemlélet jegyében.
Ezúton köszönetet mondunk támogatóinknak: Nemzeti Együttműködési Alap,
Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Programunk „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával”
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