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Sopron, 2020. március 23. 

NYÍLT LEVÉL 
A civil szervezetek elkötelezettek a COVID-19 járvány megelőzésében. Ennek kapcsán 

fontosnak tartjuk, hogy a helyi erőforrásokat koordináltan és hatékonyan használják 

fel a lakosság védelmében. Ezért 

javasoljuk 

 hogy az állami, önkormányzati, nonprofit és forprofit szektor képviselői fogjanak 

össze a város és környékének védelme érdekében. Az egyes feladatok mentén a 

rendelkezésre álló információk, pénzügyi, tárgyi és humán erőforrások hatékony 

megosztása közös érdek.  Tisztában vagyunk azzal, hogy az állami, önkormányzati 

szereplőknek a jogszabály szerint előírt és a lakosság által igényelt, valamint az 

öntevékeny közösségek által felajánlott segítségnyújtásban sok párhuzamosság 

van. Ennek ellenére kérjük, hogy a szereplők ezt ne versenyhelyzetnek tekintsék, 

hanem fogjanak össze politikai, vallási vagy világnézeti beállítottságuktól, 

szervezeti formájuktól függetlenül!  

 az önkormányzatnak, – hogy a járvány kiteljesedése ellen tenni képes – 

valamennyi szereplőt bevonva mellérendelt partneri viszonyban hozzon létre egy 

olyan szakmai együttműködést, amely egységesen képes fellépni. 

 a bejegyzett és jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezeteknek, vallási 

csoportoknak, cégeknek az együttműködést. 

 az egységes protokoll kidolgozását az információ továbbítására és az önkéntes 

tevékenységekre vonatkozóan.  

Tisztelettel kérjük, hogy 

 a jelenlegi helyzetet itt helyben ne kezelje senki politikai, vallási, céges vagy civil 

marketingnek, 

 alakítsuk ki azt az egységes rendszert, amely lehetővé teszi a lakossági igények és 

a rendelkezésre álló források megosztását, 

 az önkénteseket képezzük ki: 

o a kommunikációra a kliensekkel (igények fogadása), 

o a segítségnyújtás szabályaira (kinek, mit, hogyan, meddig), 

o a járványügyi szabályok betartására a segítségnyújtás során. 

 legyen egységesen és visszakövethetően dokumentált a segítségnyújtás. 

A feladatok megfelelő ellátásához kevés a lelkesedés, az ember vagy más erőforrás, 

ha nincs megfelelő információ és tudás. 

 A lakosság érdekében az együttműködés reményében bízva: 

 

 

 Bognár Béla 
 elnök 

COVIDINFO program: http://covidinfo.hu 

 


