ÖNKÉNTESEN A BALATONÉRT - 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL
A pályázat területe:
Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
A projekt tervezett kezdése:
2014. március 1., szombat
A projekt tervezett időtartama:
12hónap
A projekt megvalósításának helyszíne:
Balaton régió
A projekt nagysága:
kisprojekt (1 500-15 000 €)
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg) :
Szauer Rózsa
E-mail elérhetősége:
nabeelnok@nabe.hu
Pozícója/feladatköre a szervezetben:
elnök
Telefon elérhetősége:
+36 30 474 4233
1. A projekt által kezelni kívánt probléma rövid bemutatása :
1. Az európai vizek jó állapotának elérése a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés folyamatában (VGT) valósul meg. A beruházások alapjául szolgáló terv
kötelező része az érintett népesség véleménye, javaslatai. A probléma a formalitás: véleményt anélkül is csatolhatnak, hogy az érintetteknek
biztosították volna a megalapozott véleményformálás lehetőségét.
2. A második VGT elkészítésének határideje: 2015. december 22., civil egyeztetésének folyamatában a NABE koordinációs szerepet szeretne
betölteni.
2. A projekt célja, azaz a probléma megoldására tett javaslat rövid bemutatása:
1. A projekt célja elősegíteni, hogy a 2016-2021 időszakban a Balaton térségében az itt élők egyetértésével valósuljanak meg a vízügyi beruházások.
Együttműködve önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, lakossági fórumokat szervezünk, gyűjtjük a VGT-vel kapcsolatos javaslatokat. A fórumok
és előkészítő (tájékoztató) tevékenységünk elősegíti, hogy a helyi emberek megalapozott észrevételekkel és javaslatokkal járuljanak hozzá a VGT
hivatalos egyeztetéséhez.
2.
- A fórumok növelik az állampolgári aktivitást a közügyek alakításában.
- A NABE húsz 20 éve folyamatos érdekképviseleti tevékenységei erősödnek.
- A Balatonról és környezetéről a helyi tapasztalatok és ismeretek beépülhetnek a fejlesztési tervbe, ez hozzájárul a fenntartható fejlődés eléréséhez.
3. A projektben tervezett tevékenységek felsorolása:
1.
A/ Lakossági fórumok előkészítése -- a NABE tagjai, helyi aktív emberek.
A/1. A hagyományos NABE Víz világnapi rendezvényeken figyelemfelkeltés, tájékoztatás és felhívás: Lehetősége van rá, hogy részt vegyen
környezetének alakításában, vizeinek és természeti értékeinek védelmében, kapcsolódjon be a VGT civil tevékenységeibe.
A/2. Együttműködések kialakítása civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és az illetékes vízügyi igazgatóságokkal a VGT-tervezet információinak
terjesztése érdekében.
A/3. Interneten (honlapokon, facebookon) és a helyi médián keresztül ismeretterjesztés a VGT tervezetéről -- a NABE VGT munkacsoportja.
B/ Fórumok -- a NABE tagjai, helyi emberek, vízügyi és környezetvédelmi szakemberek, önkormányzatok.
B/1. A Balatonnal és vízgyűjtőjével foglalkozó szakértők bevonása előadóként és tanácsadóként.
B/2. A fórumok lebonyolítása.
B/3. A lakossági észrevételek és javaslatok írásban rögzített összefoglalása -- a NABE VGT munkacsoportja.
C/ Az észrevételek és javaslatok képviselete a kormányzat VGT készítői előtt -- a NABE tagjai, helyi aktív emberek.
D/ A lakosság tájékoztatása a javaslatok sorsáról, az eredményről vagy eredménytelenségről -- a NABE VGT munkacsoportja.
2. A választott tevékenységekben és módszerekben van gyakorlatunk. Az elmúlt évtizedekben közvetlenül láttuk, hogyan változik a Balaton, hogyan
változtak az itt élők üdülőtóval szemben támasztott igényei, és hogyan növekedett a természeti értékek féltése. Húsz év tapasztalatával rendelkezünk
arról (sikerekkel és kudarcokkal egyaránt), hogyan tudja civil egyesület kitartó tájékoztató és felvilágosító munkával növelni a környezettudatosságot.
A Balaton vize most sok és tiszta, amiben szerepe van annak is, hogy az első VGT terveit (2009) a térség polgárai aktívan alakították. Ehhez
hozzájárult - a maga szerény módján - a NABE korabeli civil szervező tevékenysége. Most, a második VGT készítése során hasonló feladatokat
szeretnénk ellátni.

4. A projekt várt eredményei és hatásai:
1.
- 2 tájékoztató füzet és szóróanyagok.
- A Víz világnapján 20 tóparti NABE rendezvény.
- 4 lakossági fórum.
- Tájékoztató füzet a lakossági javaslatok sorsáról: beépültek-e vagy se a VGT-be.
2. A Balaton és természeti értékeinek védelméhez a környezetvédők legjobb partnerei a helyiek. Az érintettek tudják igazán, melyek azok a kis
pénzértékű, ám a környezet védelmében nagy fontosságú beavatkozások, amelyekről a kormányzat VGT felelősei másként esetleg nem is
értesülhetnek.
5. A pályázó szervezet bemutatása és a témában szerzett korábbi tapasztalatainak leírása:
1. A NABE 1995-ben alakult. Célja, hogy a Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeit őrizze, környezettudatos magatartást alakítson ki
azokon a területeken, ahol a nők a legtöbbet tehetik. Az itt élők tudják, életminőségük, anyagi gyarapodásuk attól függ, milyen lesz a Balaton 5-10 év,
vagy egy emberöltő múlva.
A NABE tagsága 700 fő, húsz balatoni településen helyi csoportba szerveződve dolgoznak. Együttműködünk az önkormányzatokkal, iskolákkal,
múzeumokkal. A NABE tagja a Köthálónak, irodánk Fonyódon van.
2. Az első VGT készítésekor (2009) a NABE hasonló feladatot látott el a lakossági közreműködés szervezésében. Tanulsága, hogy szélesebb körű
tájékoztatás szükséges a VGT tervezetéről, mind az információs anyagok mennyiségét, mind azok időben történő terjesztését illetően.
3. Programjaink:
Víznapi Balcsi Parti - rendezvények a Víz világnapján
Balatoni Téli Esték - előadássorozat
Balaton szakkör - programok diákoknak
Ismeretterjesztő kampánynapok a tó körül
6. A projekt várható költségigénye a főbb kiadási kategóriákban (becslés):
Költségsor

Becsült összeg (HUF)

Becsült összeg (EUR)

Személyi költségek

1700000 HUF

5464 EUR

Utazási költségek

300000 HUF

964 EUR

Eszközbeszerzés

500000 HUF

1607 EUR

Szolgáltatások költsége

1200000 HUF

3857 EUR

Felújítási költség

0 HUF

0 EUR

Összesen

3700000 HUF

11892 EUR

7. Kérjük, foglalja össze a projektjét :
1. A projekt célja elősegíteni, hogy a 2016-2021 időszakban a Balaton térségében az itt élők egyetértésével valósuljanak meg a vízügyi beruházások.
Tájékoztató tevékenységünket követően fórumokat szervezünk, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel kapcsolatos észrevételek, javaslatok gyűjtésére.
2. A Balaton-régióban élő emberek.
3.
- Víz világnapi rendezvények,
- Tájékoztatás interneten, facebookon és a helyi médián keresztül,
- Lakossági fórumok,
- A civil javaslatok képviselete a terv hivatalos egyeztetési folyamatában.
4.
- Együttműködés: Balatoni civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és vízügyi igazgatóságokkal.
- Az eredmények hasznosítása: A Balaton és természeti értékeinek védelméhez a civil környezetvédők legjobb partnerei a helyi emberek.
Összegyűjtjük azokat a kis pénzértékű, ám a környezet védelme szempontjából nagy fontosságú beavatkozásokat, amelyekről a vízgyűjtőgazdálkodási terv készítői másként esetleg nem is értesülhetnek.
A pályázat címe angolul:
Voluntarily for Lake Balaton- 20 years experiences
8. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be:
1. The aim of the project is to promote the realization of water management’s projects with the agreement of local people in the period of 2016-2021.
After our informative activities we organize public forums for collecting proposals, comments regarding Water Basin Management Plan.
2. People who live in Balaton Region.
3.
- Programmes of World Water Day,
- Communication via Internet (homepages, Facebook) and local media,

- Public forums,
- Representation of civil proposals in official reconciliation of the plan
4.
- Cooperation: with other civil organizations at Lake Balaton, local government offices and Water Management Directories.
- Benefit of results: The best partners of civil environmentalists for protect Lake Balaton and its natural values are local people. We gather those
inexpensive but in aspect of environment protection very important interventions from which the makers of water management plan cannot get
information another way.

