Együtt könnyebben megy!
A gazdasági válság szele az önkormányzati, gazdasági és a civil szektort is elérte. Az
erők egyesítésével könnyebben lehet boldogulni. Zirc Városi Önkormányzat párbeszédet
nyitott a helyi vállalkozókkal és szándéknyilatkozatban vállalt együttműködést a Civil
Információs Centrummal.
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület nyerte el a Veszprém Megyei
Információs Centrum címet, így 2014. december 31-ig ők látják el megyénkben az előírt
szolgáltatói feladatokat. Tevékenységük fő célja a partnerség erősítése, valamint a civil,
gazdasági és önkormányzati szektorok együttműködésének elősegítése.
Az Ifjúsági és Közösségi Házban megtartott információs napon a helyi civil szervezetek
tájékoztatást kaptak a közös együttműködési lehetőségekről. Az önkormányzatoknak
szükségük van a civil szektorral történő partnerségre, hiszen egyre nehezebben tudják ellátni
kötelező feladataikat – mondta előadásában Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil
Információs Centrum vezetője. Hozzátette: vannak nagyon jól működő civil szervezetek, de
kérdés, hogy át tudják-e vállalni az önkormányzati feladatokat. A civilek megfelelő szakmai
tudással rendelkeznek, önkénteseket tudnak foglalkoztatni, és pályázatok útján anyagi
erőforrások mozgósítására is képesek.
Önkormányzatunk szándéknyilatkozatban vállalt együttműködést az információs centrum
által menedzselt ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011-es kódjelű pályázati projektben. A két és fél
éves projekt célja, hogy a szektorok egymást segítve erősebbé váljanak. A centrumvezető
különböző kutatásokra hivatkozva elmondta, a gazdasági szereplők számára is előnyös lehet a
partnerség, a civilek támogatása, hiszen nyilvánosságot kapnak, s többen fogják őket keresni.
Az „adományozói kultúra” kialakulásában, elterjedésében szintén nagy szerepe van a
projektnek – tudtuk meg.
Zirc város önkormányzata a gazdasági programban megfogalmazott céloknak megfelelően
gazdaságfejlesztési tanács létrehozását tervezte el. A párbeszéd – a városházán megtartott
fórummal – kezdetét vette az önkormányzat és a helyi vállalkozók között. Lingl Zoltán, a
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a tanácskozáson több felvetés is
elhangzott, a kérdésekre Ottó Péter polgármester válaszolt. A fórum elérte célját, hiszen
november végén az ipartestület szervezésében folytatják a közös gondolkodást.

Partnerséget vállalva el lehet érni olyan célokat, melyeket önállóan nem biztos, hogy sikerül - ez volt az
üzenete a szeptember végi fórumoknak
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