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1., Rövidtávú tervek

1.1., Folytatjuk a tagtoborzást, az önkéntesek beszervezését, szeretnénk elér-

ni, hogy az alapító- és az egyesületi tagok közötti generációs szakadék csökken-

ne, ezért középiskolások és egyetemisták körében kezdjük népszerűsíteni egyesü-

letünket.

1.2., Folytatjuk az együttműködést a Bagoly Sulival, résztveszünk a nyári tá-

boroztatásban, és igényszerint előadásokat tartunk.

1.3., Szeretnénk beindítani egy középiskolai suli programot, aminek a végén 

szakmai tanár vezetésével a terepen önállóan működni képes iskolai csoportok 

jönnek létre, amelyeknek a MKOE csak szakmai segítséget nyújt. Ezek a cso-

portok eddig le nem írt élőhelyeket kutat fel, ott odúkat helyez ki, részt vesz a gyű-

rűzésben, ezekről az élőhelyekről és az ott előforduló egyedekről más csoportok-

kal közös adatbázist hoznak létre.

1.4., Szeretnénk a KNP-s együttműködést egyszeriből állandóvá, élővé tenni, 

együttes akciókat (szemétszedés, terepimunkák stb.) szervezni.

1.5., Változást szeretnénk elérni a jelenlegi egyesületen belüli információ áram-

lásban. Elemei:

— honlap, ez elsősorban pénz kérdése, hacsak nem egy tagunk létre tudná hozni 

és kezelni a honlapot önkéntes munkában.

— nyilvános egyesületi iratok, a levlistán vagy a honlapon elérhetővé kell tenni a 

terepi munkák beszámolóit, fényképeket, szakmai cikkeket, jegyzőkönyveket.

2., Hosszútávú tervek

2.1., Pályázatokon indulás, egyelőre ennek a személyi erőforrás hiány (talán 

egyetemisták, aktív tagok bevonhatók) és a jelenleg nem megfelelő egyesületi be-

sorolás (Mo-n csak közhasznú társaságok pályázhatnak) az akadálya. De LIFE 

és EU-s pályázatok (a megvalósult projekteket tanulmányozva) talán a MKOE 

számára is elérhetőek lehetnek.

2.2., Külföldi csoportok terepi mozgatása üzleti alapon.

2.3., A kiemelten közhasznú ill. közhazsnú besorolás elérése. 2012 novembere – 

bejegyzés, 2013/14 a hatóság által vizsgált időszak, 2015 besorolás, 2016 1% gyűjtés.

2.4., A kuvik listán jelenleg egyoldalú információ áramlást szeretnénk idővel meg-

fordítani. Idén egyetlen kérdés/felvetés sem érkezett tagjainktól, talán motiválatla-

nok, igaz mi sem kértük ki a véleményüket.

3., Kötetlen beszélgetés

3.1., Vajon nem lenne-e jobb egy MKOE-s blog a honlap helyett? Könnyeb-
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ben kezelhető és akár magunk is, vagyis ingyért, meg tudnánk csinálni.

Szóba került a blogmotor.hu oldal, ahol teljesen egyszerű és logikus lépésekkel 

lehet kialakítani egy nem professzionális, de használható felületet, amin keresztül 

elláthatnánk naprakész információkkal a tagságot.

3.2., Szándékszunk-e pályázni, hogy pénzhez jussunk?

Szóba került az EU-s LIFE pályázat, ahol a sikerrel megvalósult pályázatok kö-

zött szerepelt egy portugál élőhelyvédelemről szóló is, és ennek mintájára eset-

leg mi is indíthatnánk egy hasonló témát a Felső-Kiskunságban. Sajnos megállt 

a dolog, mert az élőhelyvédelem nem szerepel a tevékenységi körünkben és a ku-

vik ugyan védett, de nem olyan ritka, csak bizonyos helyeken előforduló faj, hogy 

az élőhelyét védeni lehessen. A Beszélgetés során elhangzott mint javaslat, hogy 

talán be kellene csatlakoznunk egy nagyobb szervezet, mondjuk egy nemzeti park 

EU-s pályázatába a kuvik témával és így részt venni egy nagyobb horderejű pá-

lyázatban, mert ezekre nagyon szigorú tartalmi és alaki megkötések vannak, amik-

re külön pályázatírókat alkalmaznak a sikeres pályázat érdekében. Egy ilyen kis 

egyesület önmaga szinte lehetetlen, hogy sikerre vigye a témáját. Végkövetkezte-

tésként abban maradtunk, hogy utána nézünk kivel lehetne szövetkezni ez utóbbi 

konstrukció szerint.


