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KárpátoK AlApítvány - MAgyArország

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország az öt, önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkező Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja, mely 
Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határ 
menti térségeiben pénzügyi és szakmai segítséget nyújtva bátorítja 
a civil, az önkormányzati és az üzleti szektorok és helyi közösségek 
innovatív fejlesztési kezdeményezéseit. 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egy független non-profit 
civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élő embe-
rek életminőségének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai, 
kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlő-
désének elősegítése.  

Az Alapítvány határokon átívelő regionális közösségi alapítvány-
ként működik, elsősorban a Kárpátok régió magyarországi terüle-
tén – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – működő nonprofit 
szervezetek és helyi önkormányzatok számára nyújt segítséget.

Bátorítja a nonprofit, állami és profitorientált szervezetek együtt-
működését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket:

• közösség alapú vidékfejlesztési, 
• humán-erőforrás-fejlesztési,
• kulturális és környezeti értékmegőrző,
•  társadalmi kapcsolatokat fejlesztő programjaival és projek tjeivel.  

Célja a társadalmi tudatosság, szerepvállalás és összetartás; a regio-
nális érték- és identitástudat erősítése. 
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a program célja

A RomaNet program célja a Kárpátok régióban élő roma közös-
ségek által megfogalmazott égető problémák megoldására, a hátrá-
nyok csökkentésére, és a roma kulturális értékek megőrzésére irá-
nyuló projektek támogatása.

ennek érdekében 
•  fejlesztjük a régióban élő roma közösségek érdekképviseleti és ér-

dekérvényesítési képességét;
•  felmérjük a roma civil szervezetek, közösségek főbb problémáit, 

számba vesszük a megoldási lehetőségeket; 
•  támogatjuk a hálózatban részt vevő és a programba bekapcsolódó 

egyesületek, alapítványok szervezeti fejlesztését, hatékonyságuk 
növelését; 

•  támogatjuk a szervezeten belüli és a külső szereplőkkel történő 
eredményes kommunikáció kialakítását, és segítjük a megfelelő 
információáramlást;

•  rendszeres találkozókat szervezünk, hogy elősegítsük a roma civil 
szervezetek hatékonyabb együttműködését és az eredményes csa-
patmunkát;

•  támogatjuk a hálózatban részt vevő szervezetek egymás közötti, il-
letve az önkormányzati és üzleti szektorral való együttműködését. 

a program története

A RomaNet programot 2002-ben indítottuk. A program eddig 
olyan projektekhez nyújtott támogatást, amelyek a roma szervezetek 
határmenti együttműködését, hálózatépítését és fejlesztését segítették. 

 
eredmények

• 7 év folyamatos programmunka,
• több mint 500 megszólított roma szervezet,
• 1000-nél több résztvevő a tréningeken, fórumokon, rendezvényeken,
• 16 támogatott projekt Magyarországon,
•  54 támogatott projekt Lengyelországban, Szlovákiában, Románi-

ában és Ukrajnában,
• értékelő tanulmány és helyzetértékelés,
• létrejött a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat.

A képzési programok eredményeképpen látványosan javult a hát-
rányos helyzetű roma nonprofit szervezetek projekttervezési és meg-
valósítási képessége. A szervezetek a képzés indítása óta közel 20 
nyertes pályázatot írtak és valósítottak meg.

további terveink  

•  Ösztönözzük a roma szervezeteket és közösségeket, hogy keressék 
más közösségekkel a kapcsolatot, osszák meg másokkal tapasztala-
taikat, problémáikat és megoldási javaslataikat,

• erősítjük a már létező hálózatot,
•  fejlesztjük a programba bevont roma civil szervezetek együttmű-

ködését,
•  továbbképzési lehetőséget biztosítsunk a roma társadalom fejlődé-

séért, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtéséért aktívan tenni 
akaró roma nonprofit szervezetek számára.

•  Tapasztalatcseréket és tréningprogramokat szerveztünk azért, 
hogy bemutassuk a sikeres roma kezdeményezéseket és példaérté-
kű projekteket;

•  hálózatot építettünk az azonos célkitűzésű roma kezdeményezések 
között;

•  elősegítettük a roma szervezetek együttműködését a roma érdek-
képviselet erősítéséért;

•  támogattuk azokat a gazdaságfejlesztési programokat, amelyek a 
roma munkanélküliség csökkentését és a roma közösségek életé-
nek javítását tűzték ki célul;

•  közös, határokon átívelő rendezvényeket és programokat is szer-
veztünk.

 A közös tanulást és a kép-
zést szolgálták a RomaNet I. 
és RomaNet II.  konferenci-
ák, amelyek során a Kárpátok 
régió roma szervezeteinek ve-
zetői vitatták meg az együtt-
működés formáit, egy érdek-
képviseleti hálózat létrehozá-
sának le he tőségét. 

A programról 2006-ban szakértői értékelő, elemző tanulmány 
készült. A Kárpátok RomaNet Program tanulmányt a Nyílt Társa-
dalom Intézet (OSI) támogatásával 1000 példányban 5 nyelven (an-
golul, magyarul, románul, szlovákul és ukránul) publikáltuk. 

(www.karpatokalapitvany.hu/romanet)
Ennek eredményeire alapozva 2006–2007-ben a Nyílt Társadalom 

Intézet, a Nemzeti Civil Alap és más helyi szereplők támogatásával 
képzéssorozatot szerveztünk a részt vevő szervezetek kapacitásának 
fejlesztéséért.

2008-ban megalakult a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat, 
amelynek fő célja a régióban élő roma közösségek érdekképviseleti 
és érdekérvényesítési képességének fejlesztése.

A Hálózat fejlesztése és bővítése érdekében első lépésként 2008-ban 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy 2010-ig tartó fórum- 
és képzéssorozatot indítottunk el. A program félidejében, 2009-ben 
kiadtuk a 2008–2009-es helyzetértékelést, mely a résztvevők által 
megfogalmazott problémákat és lehetőségeket foglalja össze.

A fórumokon résztvevők egybehangzó véleménye szerint „a mai 
magyar országi roma problémák egyik fő gyökere a megosztottság, ami 
csak a közös célok érdekében tevékenykedő roma és nem roma emberek 
összehangolt együttműködése által oldható fel. Összefogás és párbeszéd 
nélkül nem változik a roma emberek alacsony önbecsülése sem, így sokkal 
kevésbé lesznek képesek arra, hogy érdekeiket hatásosan képviseljék.” 


