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A stratégiai terv indokoltsága

Az 1992-ben alakult Nonprofit Szövetség alapvetı célja a
tagszervezetei és a humán szolgáltatás területén mőködı
nonprofit szervezetek érdekképviselete, a szolgáltatást nyújtók
és az azt igénybevevık érdekeinek érvényesítése, az összes
érintett együttmőködésének elısegítése, érdekeinek minden
lehetséges fórumon való képviselete és védelme, valamint a
hasonló tevékenységek ellátásához szükséges tudás átadása. Ezt
a tevékenységet kezdetektıl országos érdekképviselıként,
ernyıszervezetként látja el.
Tevékenységei közül az elmúlt 6 év alapján meghatározóvá vált a foglalkoztatáspolitikai célú
civil szervezetekkel való együttmőködés, nem elhanyagolva a szakmai érdekeket a Szövetségen
belül tagozati szinten érvényesítı érdekartikulációs munkát. Ennek a profilt meghatározó
jellegünknek az eredményeként az aktuális szaktárcával (FMM, SZMM) történı civil
érdekegyeztetési mechanizmus kialakítása valósult meg országos szinten, amely mechanizmus,
a Konzultatív Tanács néven, szerzıdéses formában mőködtetett fórum hat esztendeje szolgálja
a civil érdekek kanalizálását.
Elmondható, hogy a jelenlegi államigazgatási keretek között egyedülálló, formális, szerzıdésen
alapuló együttmőködés jött létre a partnerek között Civil Foglalkoztatási Mőhely (CFM) és
Konzultatív Tanács (KT) néven (a hivatkozott Megállapodásokat lásd elektronikus mellékletek
között).
Már az Unióhoz történı csatlakozás és az azt megelızı elıcsatlakozási források is, (Phare
Regionális Kísérleti Területfejlesztési Alap 1996-97 évi pályázatai, majd 2004-tıl az NFT I, 2007tıl az ÚMFT regionális operatív programjai) a Szövetség stratégiájának újragondolását tette
szükségessé. Míg a tagszervezetek korábban ún. szakmai tagozatokba tömörülve alakítottak ki
1-1 kérdésrıl álláspontot (pl. hajléktalan-ellátás, gyermekvédelem, rehabilitáció, fogyatékos ügy)
, jelenítették meg a tagszervezetek, az érintettek érdekeit. Mindeközben a régiók lépésrıllépésre, pillanatnyilag elsısorban államigazgatási, a dekoncentrált szerveket érintı, és tervezésistatisztikai szinten (NUTS II) történı kialakítása1, az unió politikájának ebben az irányban
történı fejlıdése – a regionális politika az unió meghatározó szakpolitikája, a rendelkezésre álló
közösségi források elosztását is determinálják a regionális politika normatívái - felvetette a

1

A tervezési-statisztikai régiókrıl 1999-ben született jogszabály, míg a Szövetség szakmai munkáját befolyásoló, a munkaerıpiaci szervezetet érintı regionalizálódás 2007 január 1-tıl valósult meg
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Szövetség térbeliségének, regionális megjelenésének szükségességét. Miután a foglalkoztatáspolitikai érdekképviselet fejlesztése szolgáltatásaink közül kiemelt szerepet töltött be, ezért
az államigazgatás dekoncentrált intézményrendszerének 2007. január 1-i átalakítása immár
kijelölte a fejlesztés irányát, pályáját is számunkra. Ha és amennyiben strukturált, organikusan
szervezett, ebbıl következıen erıs legitimitással rendelkezı régiós civil partnerséget szeretnénk
biztosítani a foglalkoztatáspolitikai források egyedüli birtokosa2, a Regionális Munkaügyi
Központok számára, akkor az országban egységes szisztémát indokolt kialakítani. A regionális
források (decentralizált Foglalkoztatási Alaprész, a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP regionális munkaügyi központok által kezelt programjai pl. 1.1.1; 1.1.2.; 1.1.3., a
Regionális Operatív Program - ROP forrásai) allokálása új helyzetet teremtett a civil partnerség
számára. Emellett a foglalkoztatási és szociális szolgáltatások kiszervezésébıl (outsourcing)
adódó lehetıségek szervezett formában történı elérhetıségének biztosítása civil tag- és
partnerszervezeteink részére meghatározó célként fogalmazódott meg Szövetségünkben.

A stratégiai tervezés célja:
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv – ÚMFT - 2007-2013. közötti idıszakra vonatkozó
fejlesztéseiben az állami munkaerı-piaci szervezetek (Állami Szociális és Foglalkoztatási Hivatal,
Regionális Munkaügyi Központok, Regionális Képzı Központok, Országos és Regionális
Munkavédelmi és Munkabiztonsági Felügyelet) szerepe a korábbi gyakorlathoz képest átalakult,
egy új intézményrendszer jött létre az integrált szociális, foglalkoztatási és a régiós fejlesztések
érdekében. Ez az új intézményrendszer a korábbi intézményektıl különbözı új feladatokat is
kap, melyekre való felkészüléshez elengedhetetlen a civil szervezetekkel való proaktív,
partnerségen alapuló, hatékony együttmőködés kialakítása. Az ÚMFT pályázati ciklusában
elérhetı források ugyanúgy megkövetelik az aktív és egyenrangú partnerséget, mint az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program – ÚMVP, vagy egyéb, brüsszeli finanszírozású Közösségi
Kezdeményezés (pl. EQUAL), a Foglalkoztatási Paktumok, LEADER programok.
Elsıdleges célunk a Szövetség új térbeli, regionális, a NUTS II-es szintő tervezési-statisztikai
régiókhoz illeszkedı struktúrájának kialakítása annak érdekében, hogy a hasonló illetékességgel
közelmúltban létrejött döntéshozó és igazgatási testületek számára civil partnerséget biztosítson.
A Szövetség a régiókban mőködı, egymással eseti, ad hoc módon kapcsolatban lévı,
foglalkoztatási és szociális célú civil és államigazgatási szervezetek között a tag- és partnerszervezetei bevonásával történı regionális központjai kialakításának elıkészítése a stratégiai
tervezés célkitőzése. Ezen belül elengedhetetlen a mőködés módszertana, a választási és
delegálási rendszerek kimunkálása, a feladat és hatáskörök rögzítése. Az új, térségi tagozati szint
kialakulásához belsı együttmőködésre, egyetértésre, közös döntésekre, új típusú tudás és
kompetencia megszerzésére van szükség. A stratégiai tervezés mindezeket az elemeket igyekszik
ötvözni.
2

Ide értve a TÁMOP-on keresztül régiókhoz rendelt, valamint a Munkaerıpiaci Alapból decentralizált eszközöket egyaránt

A Nonprofit Szövetség lehetıséget kapott törekvéseinek megvalósítására, amikor „Új típusú
regionális foglalkoztatási partnerség stratégiai tervezése” címő pályázatát az NCA Civil Szolgáltató,
Fejlesztı és Információs Kollégiuma támogatásra méltónak ítélte. Ennek része jelen
tanulmánykötet.

Tanulmányunk három jól elkülönülı fejezetbıl áll.
1 Helyzetelemzés. Meggyızıdésünk, hogy nem szabad semmilyen innovációt elkezdeni anélkül,
hogy ne vizsgálnánk meg az adott terület adottságait, a témában eddig elért eredményeit,
kudarcait, ne keresnénk az okokat. Ezért az általunk kiválasztott négy régióban a
foglalkoztatási célú együttmőködéseket érintı kutatási anyagok eredményeinek,
következtetéseinek bemutatása található
2 Jövıkép orientál stratégia alkotás folyamatainak és módszereinek bemutatása
3 Fogalmak, jogszabályok, irodalomjegyzék
Az alábbiakban a program során megvalósult kutatások, tevékenységek, eredmények összefoglalóját olvashatják. Jól tudjuk: „ahány ház, annyi szokás”, ezért nem gondoljuk, hogy az
általunk leírt struktúra az egyedüli jó megoldás a regionális szintő érdekképviseleti rendszer
kiépítésére. Sok idı, türelem, a stratégiai tervezés „button up”, alulról építkezı, minden partner
véleményét átgondoló, lényeges szempontjaikat beemelı, munkaigényes, strukturált feladatellátás kell ahhoz, hogy a kialakított rendszerek mőködése bebizonyítsa elképzelésünk életképességét.
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1. A kutatási anyagok eredményeinek, következtetéseinek
bemutatása

A helyzetelemzésünkhöz az alábbi kutatásokat használtuk fel:
• 1998-2007. év között megvalósított, „Szakmai Támogató Rendszer” (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával), szerzett tapasztalatok,
• „EU-Háló” és „Civil mentor” (OFA támogatásával) elnevezéső projektekben lévı 206
foglalkoztatási célú szervezet körében végzett felmérések, és interjúk,
• a pályázó tagszervezetei körében végzett felmérése, valamint regionális találkozók
tapasztalatai
• a program során megvalósított regionális kutatás tapasztalatai

1.1 A nonprofit szektor jellemzıi
A nonprofit szektor és benne a klasszikus civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)
társadalomban betöltött szerepét, súlyát a szervezetek számával, a foglalkoztatottak és
önkéntesek számával, illetve bevételeik nagyságával jellemezhetjük. (Forrás: KSH Statisztikai
Tükör, III. évf. 16. szám)
A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg szerint, 20073
Alapítványok
Szervezeti jelleg
száma

megoszlása,
%

Társas nonprofit
szervezetek
száma

megoszlása,
%

Összesen
száma

megoszlása,
%

Klasszikus civil szervezet

22 075

93,0

32 670

84,5

54 745

87,8

Érdekképviselet

0

0,0

4 272

11,0

4 272

6,8

Egyéb nonprofit szervezet

1 657

7,0

1 733

4,5

3 390

5,4

Összesen

23 732

100,0

38 675

100,0

62 407

100,0

3 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/nonprofit/tablnpr03.html)

A táblázatból kiolvasható, hogy közel 55 ezer bejegyzett, klasszikus értelemben vett civil
szervezet létezik (2007. évi adat). Azonban a nonprofit szervezeteket kutatók és szakemberek
általánosan elfogadott véleménye szerint folyamatosan mőködı, tevékenységet végzı és
pénzforgalmat lebonyolító szervezetek száma 35-40 ezernél nem több, hiszen számos, ún. „alvó”
szervezet létezik, amelyek számára a megszőntetéssel összefüggı eljárási procedúra, költség már
nem vállalható. Ugyanakkor civil szervezetek sokasága mőködik csupán egyetlen, zömében
közoktatási céllal létrehozva, amelyeknek a tevékenysége nem nevezhetı folyamatosnak, ugyanis
csupán óvodai-iskolai táborozásra, sporttevékenységre győjtenek forrásokat, pótolva a hiányzó
önkormányzati támogatások egy részét4.
Magyarországon a bejegyzése szerint kifejezetten foglalkoztatáspolitikával foglalkozó civil
szervezetek száma cca. 250, de ne feledjük el, hogy 2006. évtıl a szociális és foglalkoztatáspolitika
ágazat összevonása megtörtént. Ez magával hozta a szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitika
szolgáltatások területén meglévı integrációkat. A hagyományosan foglalkoztatáspolitikával
foglalkozó civil szervezetek kinyitották ajtajukat a szociális (mentális, szociál-pedagógiai, reszocializációs, stb.) szolgáltatások elıtt, ezzel egy idıben a hagyományosan szociális ellátást
végzı civil szervezetek tevékenységébe is megjelentek a foglalkoztatáspolitika részfeladatok.
Ugyanúgy, mint az államigazgatási, közszolgáltatási szektorban is: munkaügyi kirendeltségi
munkatársak mőködnek közre egyes önkormányzati szociális ellátások esetében (pl.
gázártámogatás), de szociális munkások, gyermekvédelmi szolgálatok vesznek részt kötelezı
feladatellátás keretében munkaközvetítésben. Végezetül indokolt a szektor szerepének
összetettségénél megemlíteni, hogy egyre több civil szervezet vesz részt terület- és vidékpolitikai
célok – közöttük a rurális térségek életminıségének foglalkoztatottság, versenyképességi
feltételek javításán keresztül megvalósítható javításában. Ezeket a célok sem lehet elérni, ha
nem vállalnak aktív részt az adott társadalmi tér foglalkoztatásának bıvítésében. Fentiek alapján
elmondható, hogy a foglalkoztatásban érintett civil szervezetek száma többszöröse a
meghivatkozott 250-es számnak.
A nonprofit szervezetek által foglalkoztatottak száma szervezeti jelleg szerint, 2007
Szervezeti jelleg

Fıállású, teljes

Fıállású,

munkaidıs

részmunkaidıs

Nem fıállású

Számított fıállású

foglalkoztatottak száma
Klasszikus civil szervezet

25 372

7 341

3 075

29 350,0

Érdekképviselet

4 152

840

391

4 611,1

Egyéb nonprofit szervezet

48 596

20 522

1 913

59 048,3

Összesen

78 120

28 703

5 379

93 009,4

4 Az Európai Bizottság és az NGO-k kapcsolatáról szóló uniós dokumentum másolatát az utolsó fejezethez illesztettük
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A nonprofit szervezetek önkéntes segítıinek fıbb mutatói szervezeti jelleg szerint, 2007
Számított
Önkéntes segítık

önkéntesként
foglalkoztatottak

által az év során végzett

Szervezeti jelleg
száma

megoszlása,
%

munka becsült
idıtartamának

összege, óra

Egy fıre
jutó átlagos
munkaóra

becsült
száma

bérmegtakarítása,

Meg-

millió Ft

oszlása, %

Klasszikus civil szervezet

441 105

93,4

48 008 016

93,9

108

23 081

41 731,3

Érdekképviselet

25 456

5,4

2 622 852

5,1

103

1 261

2 279,9

Egyéb nonprofit szervezet

5 792

1,2

518 124

1,0

89

249

450,4

Összesen

472 353

100,0

51 148 992

100,0

108

24 591

44 461,6

A nonprofit szektor általános fejlıdési iránya egyre nagyobb jelentıségő munkaerı-piaci
szempontból is. 2000 és 2007 között több mint 38 százalékkal növekedett a szektorban munkát
vállalók száma, az összlétszám így meghaladta a 100 ezres értéket. A fıállásban, teljes
munkaidıben foglalkoztatottak létszáma meghaladta a 78 ezer fıt. További 15 ezer fı
munkájával volt egyenértékő annak a 34 ezer munkavállalónak a teljesítménye, akiket a
nonprofit szervezetek részmunkaidıben és nem fıállásban alkalmaztak. És ne feledkezzünk meg
a közel 500 ezer önkéntesrıl sem. Területileg elsısorban Budapest és a megyei nagyvárosok
képesek eltartani olyan intézményesült szervezeteket, amelyek folyamatosan tudnak alkalmazni
embereket.
A nonprofit szektor összes bevétele szervezeti jelleg szerint, 2007.
Egy szervezetre jutó bevétel,

Szervezeti jelleg

Millió Ft

Megoszlás, %

Klasszikus civil szervezet

387 803,8

40,2

7 083

Érdekképviselet

111 596,6

11,6

26 122

Egyéb nonprofit szervezet

464 908,6

48,2

137 141

Összesen

964 309,0

100,0

15 451

ezer Ft

Érzékelhetıen erısödik a nonprofit szektor szerepe, ezzel összhangban gazdasági mutatói is
növekszenek. A bevételek összege meghaladta a 964 milliárd forintot, de el kell mondani, hogy
az 500 ezer forintnál kevesebb bevételre szert tevı szervezetek aránya még mindig igen magas,
45 %.

1.2 A nonprofit szektor állapota, jellemzıi a munkanélküliség kezelése szempontjából
Magyarországon
A munkanélküliség problémáinak megoldása, illetve az érzékenyebb rendszerek kialakítása a
foglalkoztatás fejlesztésére sürgetı feladata mind az állami, mind a civil szektornak. Indokolja
ezt a közel 10 éve stagnáló hazai foglalkoztatottsági szint, ugyanúgy, mint a munkanélküliség
belsı összetétele. Mindkét szempont alapján Európa sereghajtói közé tartozunk. A
munkanélküliség szerkezetét tekintve elsısorban a halmozottan hátrányos helyzető, ezen belül
különösen a tartósan munka nélkül élık, újabb kifejezéssel élve az álláskeresık
elhelyezkedésében van ma szerepe a civil szektornak. Az állami programok elsısorban a
munkaerı közvetítésére, valamint a passzív eszközrendszer mőködtetésére vonatkoznak, és
kisebb arányt képviselnek benne a megelızés, habilitáció, rehabilitáció, reszocializáció elemei.
Végezetül elmondható, hogy a civil szektor elmúlt 10 éves idıszaka és a nonprofit törvény
bevezetése után számos új perspektíva nyílt a civil szervezetek elıtt. A szektor erısítése, források
bevonása, a folyamatos mőködés megteremtése mind- mind a szektor stratégiai célkitőzéseit
képviselik. Más oldalról viszont a szektor problémamegoldó készsége, reakció-képessége jól
egészíti ki az állami rendszerek – szociális, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, közmővelıdési,
stb. – hiányosságait.
Úgy tőnik, hogy a foglalkoztatást segítı programokban létrejött egy olyan országos szintő érdekegyezés a civil szervezetek, állami intézmények és a munkanélküliek között, amely jól szolgálja,
illetve a jövıben kiegészítheti a foglalkoztatás politika eszköztárát is. Azonban egyre nagyobb
szükség mutatkozik, hogy a régiókban is szervezett módon tudjanak megjelenni a civil
szervezetek által képviselt érdekek és értékek.
A civil szervezetek a szükségleteket felismerve találtak rá az egyik olyan fontos területre, amely
helyi szinten képes a foglalkoztatás gondjainak enyhítésére. Átfogó megoldást természetesen a
civil szervezetek sem képesek nyújtani, annál is inkább, hiszen az eszközök, a források az állam
központilag irányított intézményrendszerein keresztül jutnak el a felhasználókhoz. A civil
szervezetek ebben a helyzetben tehát a foglalkoztatáspolitikai intézmény- és eszközrendszer részét
alkotják, gyakorlatilag pedig a ma már egyre inkább terjedı munkaerı-piaci szolgáltatói szerepet
viszik a helyi társadalomban.
A civil szervezetek foglalkoztatásban játszott szerepe sok tekintetben pótolhatatlan. Elsısorban
a munkaerıpiacról kiszorultak, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetőek vagy a tartós
11

munkanélküliek egy részének képesek megoldást nyújtani. Azoknak, akiknek az állami
intézményrendszerek már semmit sem képesek szolgáltatni, vagy pusztán formai szolgáltatásokat
nyújtanak számukra. A civil szervezetek nem tömeges, hanem speciális, sajátos megoldásokat
kínálnak a munkanélküliség bajainak orvoslására. Hatókörüket szigetszerőnek nevezhetnénk,
valójában kisközösségek szintjén képesek gyors eredményt elérni.
Összegezve tehát a gyors reakciókészség és a helyismeret jellemzi ezen a területen is a sikeres
civil szervezeteket. A lehetıségek körében több út látható. Az egyik, amely a szervezet
önfenntartását is szolgálja. A civil szervezet primer módon is foglalkoztató szervezetté,
munkáltatóvá is válhat. A legfrissebben elérhetı statisztikák között is észlelhetı ez a jelenség,
amelyben a civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növekedése mutatható ki.

Egy másik lehetıség, amikor különbözı, legtöbb esetben az általános gyakorlattól eltérı,
alternatív munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújt a civil szervezet. Ebben az esetben személyre
szóló szolgáltatásról beszélhetünk. Amikor a képessé tevés, a versenyképessé válás elısegítése
mint cél szerepel mint cél a munkanélküliekkel való foglalkozásban. Gyakorta láthatjuk e kettı
tevékenység kombinációját, s az a tapasztalatunk éppen az alább idézett kutatás alapján, hogy e
két terület elıfordulása azonos szervezetnél meg tudja sokszorozni a szervezet eredményességét
a munkanélküliség kezelésében.
A szektor jelentıségét az is mutatja, hogy a nemzetgazdaságban betöltött szerepe dinamikusan
nı. A közösség, a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével ez a növekedés a jövıben
felgyorsulhat, az EU integráció hatásának következtében. A munkaerıpiac deregulációja új, EU
konform modellek bevezetése a közösségi szektorban megmozgathatja azokat a forrásokat,
amelyek a harmadik szektor fejlesztését segítik, ugyanakkor a munkanélküliség mérséklésében
is számottevı szerepet játszhat ez a változás.
A foglalkoztatás, mint tevékenység a civil szektorban szinte soha nem fordul elı önmagában.
Többnyire egy származtatott tevékenység, amely a szervezet folyamatos fejlıdésének az
eredménye. A szektor életerejét tükrözi a bevételek növekedése évrıl-évre.

A civil szervezetek foglalkoztatásban játszott szerepét mutatja, hogy jelentısen nıtt két év alatt
az alaptevékenységbıl származó ár- és díjbevétel aránya. Másrészt a közösségi szolgáltatások
átvállalásának jelentıségét mutatja az állami támogatások stabilitása is. Valamelyest torzíthatja
az adatokat, az a privatizációs folyamat, amikor állami intézmények korábbi funkcióik
fenntartásának lehetıségét látják a nonprofit formában történı kiszervezéssel. Gyakori az, hogy
önkormányzatok hoznak létre nonprofit szervezetet, pl. a közmővelıdés, oktatás, kutatás,
foglalkoztatás, településfejlesztés támogatására, többnyire KHT. formájában. A településeken
létrehozott nonprofit szervezetek egy része mögött tulajdonosként önkormányzatok állnak.

Forrás: KSH

Az utóbbi évek eredményei között sorolhatjuk fel azoknak az ellátási szerzıdéseknek a
létrejöttét is, amelyben a civil szervezet, kötelezıen elıírt vagy vállalt önkormányzati feladatok
végrehajtását végzi. Jó példa erre a szociális terület, ahol a Gyermekjóléti Törvény megszületését
követıen számos helyen az önkormányzatok civil szervezetet bíztak meg e feladat ellátásával.
Idesorolható az idısgondozás, házi betegápolás is – különösen a községekben, ahol nem volt
korábban ilyen szolgáltatás – civil szervezetek kezdeményezésére jöttek létre szolgáltatások az
önkormányzatokkal együttmőködve. Végül meg lehet említeni a hajléktalan-ellátást is, ahol a
civil szervezetek feladatvállalása elérte a teljes terület feladatainak 90%-át. Ezek a projektek
legtöbbször foglalkoztatási programokat is tartalmaznak. A szervezetek a tıkehiány
következtében elsısorban támogatott munkabérekkel tudják elindítani e szolgáltatásokat.
Elsıként a civil szervezetek helyzetérıl célszerő
képet kapni. Már csak azért is, mert maga a kezdeményezés is innen érkezett. A foglalkoztatáspolitikával együttmőködı civil szektor nagyságrendjét a
közelmúltban közzétett számok mutatják. Az adatok
az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felmérése
alapján készültek a Regionális Munkaügyi Központok adatszolgáltatása szerint. (A vastagon, dılt
betővel jelzett régiók a Nonprofit Szövetség kísérleti programjának célrégiói)
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Az ÁFSZ számára szolgáltató non-profit szervezetek*
Régió
Közép-

Alapítvány

Társadalmi
Szervezet

Egyesület

Kht

Közalapítvány

összesen

1

4

2

1

8

7

3

10

1

21

Észak Alföld

3

4

6

6

1

20

Dél-Alföld

20

5

26

9

1

61

Közép-Dunántúl

29

41

33

7

3

113

Dél-Dunántúl

2

1

4

2

9

Nyugat-Dunántúl

25

11

35

19

90

Összes szervezet

87

69

116

45

5

322

Megoszlás %

27,0

21,4

36,0

14,0

1,2

100

Magyarország
ÉszakMagyarország

Régió
KözépMagyarország
Észak-

Foglalkoztatási
célú

Oktatási célú

5

Szociális
tevékenység

Egyéb

összesen

2

7
21

12

3

6

Észak Alföld

4

2

10

Dél-Alföld

28

19

15

62***

Közép-Dunántúl

29

19

65

113

Dél-Dunántúl

6

3

9

Magyarország

NyugatDunántúl
Fı tevékenység
összesen
Megoszlás %

4

20

36

12

14

28

90

120

55

115

32

322

37,3

17,1

35,7

9,9

100

Célcsoport/Régió

Közép Észak- Észak- DélKözépDélNyugatMegoszlás
összesen
Mo.
Mo. Alföld Alföld Dunántúl Dunántúl Dunántúl
%

Megváltozott

1

munkaképességőek
Alkohol és

1

12

21

12

60

18,6

1

5

3

9

2,8

1

8

4

14

4,3

8

10

5

28

8,8

19

19

18

65

19,6

5

11

16

4,8

1

15

22

1

5

47

14,2

16

1

17

6

43

83

25,0

20

62

113

9

90

322

100
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szenvedélybetegek
Hajléktalanok

1

Romák

4

1

Rendszeres szociális
segélyezettek, tartós

2

5

2

munkanélküliek
Idısödık
Hátrányos helyzető

1

fiatalok

2

Egyéb
Régió/célcsoport

7

össz.
Megoszlás %

2,2

21
6,5

6,2

19,3

35,1

2,8

100

28,0

-

Az ÁFSZ számára NEM szolgáltató non-profit szervezetek**
Régió
Közép-

Alapítvány

Társadalmi
Szervezet

Egyesület

Kht

Közalapítvány

összesen

31

7

15

6

2

61

36

32

55

20

3

146

Észak Alföld

73

66

102

60

11

312

Dél-Alföld

83

63

110

26

11

293

Közép-Dunántúl

58

21

60

18

6

163

Dél-Dunántúl

93

79

92

30

11

305

11

18

34

4

385

286

468

164

44

1347

28,6

21,2

34,7

12,2

3,3

100,0

Magyarország
ÉszakMagyarország

NyugatDunántúl
Összes
szervezet
Megoszlás %

15

67

Foglalkoztatási

Oktatási célú

célú
Közép-

Szociális

Egyéb

tevékenység

összesen

42

7

16

57

38

51

146

Észak Alföld

204

96

236

536***

Dél-Alföld

100

66

103

269****

Közép-Dunántúl

29

61

73

163

Dél-Dunántúl

101

63

141

305

Nyugat-Dunántúl

18

11

28

10

67

551

342

648

10

1551***

35,5

22,1

41,8

0,6

100

Magyarországi
ÉszakMagyarország

Fı tevékenység
összesen
Megoszlás %

Célcsoport

Közép Észak- Észak-

Dél-

65***

Közép-

Dél-

Nyugat-

Alföld Alföld Dunántúl Dunántúl Dunántúl

összesen

Megoszlás

M.o

Mo.

%

Megváltozott munkaképességőek

16

46

67

57

33

46

12

277

15,6

Alkohol és szenvedélybetegek

2

27

21

16

8

7

1

82

4,6

Hajléktalanok

6

34

10

15

8

1

1

75

4,2

Romák

6

71

62

50

11

35

11

246

13,9

24

51

104

40

9

43

8

279

15,7

43

63

22

12

23

163

9,2

Rendszeres szociális
segélyezettek, tartós
munkanélküliek
Idısödık
Hátrányos helyzető fiatalok

6

60

81

67

26

43

11

294

16,6

Egyéb

4

36

128

23

56

107

23

377

21,3

Régió/célcsoport össz.

65

368

536

269

163

305

67

1773***

100,0

Megoszlás %

3,7

20,8

30,2

15,2

9,2

1,7

3,8 1

00,0

-

* A szolgáltatást nyújtott, szolgáltatást nyújtó, illetve jövıben szolgáltatást nyújtó szervezet darabszám szerint.
** A ténylegesen kapcsolatot fenntartó szervezetek darabszám szerinti bontása
*** átfedéssel

1.3. A foglalkoztatási célú szervezet körében végzett felmérések, és interjúk összegzése
A fejlıdés és az érdekérvényesítés lehetıségei
Ahhoz, hogy a jövıbeli fejlıdés tendenciáiról is beszélhessünk,
megkíséreltük feltárni a szervezetek fejlıdését meghatározó segítı
és gátló tényezıket, hatásokat a helyi és országos kapcsolatrendszerükön keresztül. Természetesen itt vizsgáltuk a jogi és
gazdasági környezetet is, amelyben a szervezetek élnek, és
amelyek hatással vannak arra, hogyan alakítják stratégiájukat,
hogyan alkalmazkodnak a változó külsı és belsı feltételekhez.
Kérdıíves kutatásunkban kerestük a választ arra, hogyan tudnak
megfelelni a mindennapok kihívásainak, hogyan tudják szolgálni a
lakossági igényeket.
Törekedtünk arra is, hogy megismerjük azt a képet, amit a szervezetek képviselıi a támogatókról
kialakítottak. Illetve konkrét eredményeket vizsgáltunk a kutatásba bekerült szervezeteknél, hogy
ki milyen sikereket ért el a forrás-szervezésben, ez hogyan befolyásolta a szervezet változásait.
Felmértük, hogy a megkérdezett szervezeteknek milyen hálózati kapcsolataik vannak, ezeket hogyan
értékelik. Különös tekintettel figyeltük az érdekképviselet, érdekérvényesítés területén szerzett
tapasztalatokat, a jelentkezı igényeket.
A kérdıíves kutatás mintavétele
A különbözı kutatási eszközökkel elért szervezetek száma elérte 200 szervezetet, melybıl 150
kérdıíves vizsgálat eredményeit tükrözi. Ezen kívül 15 mélyinterjút készítettünk és két fókuszcsoportos interjúra is sor került.
A minta területi megoszlása
A kutatás egyik hipotézise szerint, ott ahol a társadalmi-gazdasági problémák sőrősödnek, ahol nagy
a szegénységbe zuhanás veszélye, magas a munkanélküliségi ráta a nonprofit szektor szervezetei aktívan
tevékenykednek a helyi problémák megoldásán. A szervezetek számszerőleg is többen vannak az
ország keleti felében, mint a nyugati országrészben. Az is igaz, hogy a lakónépességhez arányítva
kevesebb itt a civil szervezet, mint a Dunántúlon. Éppen ezért került kiválasztásra az ország 4 régiója:
Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl.
A kutatott szervezetek típusai
A szervezeteket típusaik szerint nem különítettük el a kiválogatásnál. Törekedtünk azonban arra,
hogy tartós munkanélkülieket, megváltozott munkaképességőeket, roma/cigány kisebbséget
foglalkoztató szervezetek mellett megjelenjenek azok a civil szervezetek is, akik közhasznúakat
foglalkoztatnak – többnyire a szociális, az egészségügyi, az önkormányzati feladatok területén –
illetve akik munkanélküliek részére különbözı szolgáltatásokat végeznek.
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Az esettanulmányokban szereplıket úgy választottuk ki, hogy elsısorban a magas
munkanélküliséggel jellemezhetı területekrıl kerüljenek ki – hiszen elsısorban a problémákra és
megoldásokra voltunk kíváncsiak – illetve a kérdıíves mintába bekerült szervezetek tipológiai
megosztását követtük: szolgáltató és foglalkoztató szervezetek illetve a célcsoport – tehát akire a
munkájuk irányul – adták a kiválasztás kritériumait.
A kérdıíves vizsgálat összefoglalása
A kutatásba bevont szervezetek fı tevékenységi területe a foglalkoztatásban
Tevékenység

%

Munkaerı-piaci tanácsadás

48,1

Képzés

47,3

Tartós foglalkoztatás

43,5

Tranzit foglalkoztatás

11,5

Érdekvédelem

52.3

Területfejlesztéshez kapcsolatos program

29,0

Munkahely közvetítés

32,8

A tevékenységi listából egyértelmően kiderül, hogy a civil szervezetek komplex szolgáltatási és
foglalkoztatási programokat hajtanak végre. Ezért is teljesítik eredményesen vállalt missziójukat,
a munkanélküliek segítését. Céljuk a probléma megoldás és ez nem szorítkozik pusztán a
munkakeresésre. Több mint felük az érdekképviseletet is célul tőzte ki.
A szervezetek helyi kapcsolatrendszere
Partner

Nincs

Szakmai

Pénzügyi

települési önkormányzat

18,8

32,3

23,3

24,8

7,5

10,3

82,2

területi önkormányzat

61,7

18,0

7,8

11,7

10,4

14,6

75,0

megyei munkaügyi központ

26,1

24,6

22,4

26,1

3,1

9,2

86,7

munkaügyi kirendeltség

23,3

33,8

18,0

24,1

15,8

83,2

területfejlesztés

66,2

14,6

12,3

6,2

2,3

4,7

93,0

munkavállalói szakszervezet

84,1

14,4

0,8

5,0

5,0

90,0

munkaadói szövetség

88,6

9,1

0,8

0,8

munkaügyi tanács képviselıje

75,4

18,5

1,5

3,1

pártok

91,7

6,8

0,8

minisztériumok

50,8

21,2

12,1

15,2

6,3

14,1

79,7

71,5

21,5

2,3

3,8

2,9

8,6

88,6

országgyőlési képviselık

56,8

37,9

1,5

3,0

11,1

88,9

települési képviselık

44,3

46,6

3,1

4,6

1,4

7,0

91,5

termelık

77,5

4,7

8,5

8,5

10,7

7,1

82,1

értékesítési szövetkezetek

83,7

4,7

7,8

3,1

5,0

20,0

75,0

vállalkozásfej-lesztési
szervezetek

Mindkettı Problémás Közömbös

Segítı

100
3,3

96,7

11,1

88,9

Figyelemre méltó, hogy a helyi önkormányzattal a szervezetek 18,8 %-nak nincs semmilyen
kapcsolata. Ennél azonban még rosszabb képet kapunk, ha a többi – a foglalkoztatás nehéz
feladataiból adódó, szükségszerő partnerek listáját nézzük meg.
A szervezetek kapcsolatrendszerét több csoportba sorolhatjuk:
• Piacra kerülést segítı kapcsolatok
• Lobby kapcsolat
• Országos
• Helyi
• Közvetlen szakmai és pénzügyi támogatás
A vizsgálat kimutatta, hogy a piaci integrációt segítı szervezetekkel – területfejlesztési intézmények,
vállalkozást segítı szervezetek, kamarák, stb. - a kapcsolatrendszer gyengének mondható.
Ezzel szemben a szakmai és pénzügyi támogatást közvetlenül nyújtó szervezetekkel erıs a
kapcsolódás, ilyenek a helyi önkormányzatok és a munkaügyi szervezetek. Valamelyest csökken a
kapcsolat fontossága a minisztériumokkal bár 33,3 %-nak viszont van kapcsolata és 79,7 %-ban
ez a kapcsolat segítı jellegő. Még kielégítı a kapcsolat az országos és helyi képviselıkkel. E mögött
az is meghúzódik, hogy az alapítványok esetében számos olyan kurátor van, akik a szervezetek vezetı
testületeiben pozíciót töltenek be. Ez a kép összefoglalóan azt mutatja, hogy a nonprofit szervezetek
nagyon gyenge lábakon állnak még a piaci rendszerben. Támogatásra és lobbyra építik fel a
stratégiájukat.
A szervezetek és a piac kapcsolata
A feladatok közül az alábbi megoszlást mutatják a konkrét tevékenységek
Feladatok

Válaszok %-ban

Szolgáltatást nyújt

66,2

Terméket állít elı

7,4

Szolgáltat és terméket állít elı

11,8

Kommunális feladatok

22,1

Kereskedelmi

10,3

Munkaerı-piaci szolgáltatás

49,3

Közbiztonság

2,9

Szociális szolgáltatás

41,9

Egészségügyi szolgáltatás

10,3

Érdekvédelmi szolgáltatás

29,4

Egyéb

16,2

A szervezetek nagyobbik hányada szolgáltatást nyújt. A szervezetek közel 50 %-a munkanélküliek
felé irányítja szolgáltatásait vagy a szociális szektorban tevékenykedik. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált
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mintában szereplık jelentıs hányadának nincs, vagy alig van piaci kapcsolata. Túlzottan is
egyoldalúan, a munkanélküliek felé irányul, míg a „szál másik vége” nem vezeti ki a segítetteket a
munkaerıpiacra.
Összehasonlító diagnózis a nonprofit szervezetek mőködését meghatározó egyes területekrıl
Vizsgálatunkban választ próbáltunk találni arra, mi az, ami a szervezetek sikerességét egyes
területeken segíti, illetve melyek azok a befolyásoló tényezık, amelyek hátráltatják, visszafogják a
haladásban ıket.
Elsı lépésben meghatároztuk, melyek azok a tényezık, területek, ahol eldıl a szervezet sorsa. Az
alábbi területeket találták fontosnak a résztvevık az eredmények elérésében:
• Folyamatos mőködés
• Forrásteremtés folyamatossága
• Nyertes pályázatok
• Munkanélküliek eredményes segítése
• Termékeknél piaci ár elérése
• Szakmai függetlenség
• Együttmőködés más szervezetekkel
A szervezetek pénzügyi és infrastrukturális biztonsága
A folyamatos mőködés elengedhetetlen feltétele az anyagi függetlenség megteremtése megfelelı
alaptıkével, melynek kamatai elegendıek a napi mőködés fenntartására. E nélkül a szervezetek
állandó létbizonytalanságban élnek, nagy kockázatot vállalnak azzal, hogy csak külsı forrásokra
támaszkodhatnak. A mőködést veszélyezteti az is, hogy anyagi fedezet híján a képzett és
tapasztalt munkaerınek nem tudnak hosszú távú létbiztonságot garantálni.
Az alaptıkén felül rendelkezniük kell olyan mozgatható forrásokkal is, amely a további források
megszerzéséhez elengedhetetlen. Ilyen az önerı biztosítása a pályázatoknál.
Harmadik eleme az anyagi biztonságnak a piaci háttér folyamatos építése.
A források megszerzésének politikájában pedig a többcsatornás finanszírozás elérése, beleértve önkormányzati és munkaügyi forrásokat is.
A megfelelı infrastruktúra nélkülözhetetlen a mőködéshez, de a pénzügyi források megszerzéséhez is.
Általánosan megállapítható, hogy fent részletezett feltételekkel a hazai civil szervezetek közül
nagyon kevesen rendelkeznek. Leginkább a különbözı állami szervek által alapított és
fenntartott közhasznú társaságok és közalapítványok, akik „megengedhetik maguknak’, hogy
kizárólag a szakmai munkára összpontosíthassanak és ne a mindennapi létfenntartást próbálják
biztosítani.
Stratégiai koncepció és konkrét tervek a fejlıdésre
Mind a folyamatos mőködés biztosításához, mind a piacon maradáshoz elengedhetetlen
feltételnek tartják a kérdezettek a hosszú távú stratégia terv kidolgozását. Ezen belül is az üzleti

terv és a marketing stratégia állandó fejlesztését. Már csak azért is, mivel a komolyabb pályáztató
szervezeteknél ezek a siker feltételei.
A szakmai függetlenség megteremtésének is a stratégia lehet a bázisa.
Együttmőködés, partneri viszony
Az együttmőködı partnerek közül elsısorban a munkaügyi szervezetek és az önkormányzatok,
továbbá a vállalkozókkal való szoros kapcsolatot emelték ki. Fontosnak tartották még a szakmai
szervezetekkel való kapcsolattatást, együttmőködést is.
Külön kiemelték az információ kölcsönös áramoltatását a partnerek között és a civil szervezet
aktivitását a kapcsolat fenntartásában. Elengedhetetlennek tartották a vállalt feladatok
standardizálását, különösen ott, ahol szolgáltatási szerzıdések kötik ıket.
Fıleg az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre erısödı igény a megfelelı érdekképviselet
kialakítása, mind országos, mind regionális szinten.
Vizsgáltuk, hogy a társadalmi szereplık mennyire ismerik a különbözı egyeztetı fórumokat és
mőködésüket.
A különbözı társadalmi egyeztetı fórumok, érdekképviseletek súlyozott ismertségi pontértékeik
szerinti rangsorban

A civil fórumok magasabb ismertsége a mintában a civil szervezetek nagyobb arányából is
következik.
A civil szervezetek képviselıi a nem civil fórumokat kevésbé ismerik. Az elvárttól alacsonyabb pl.
a Munkaügyi Tanácsok munkájának a civilek általi ismertsége. A nem civil szervezetek közül
érdekes a Gyáriparosok Országos Szövetségének ismertsége, mely szervezetrıl a megkérdezettek
jelentıs mértékben hallottak, de közelebbrıl nem sokat tudnak a mőködésérıl. Igaz, egy
megkérdezett civil szervezet ebben is képviselteti magát. Ugyanakkor a Munkaügyi Tanácsokban
nincs civil képviselet.
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A szakszervezetek körében éppen a civilekkel ellentétes a megkérdezett érdekegyeztetı fórumok
ismertsége. A civil jellegő fórumokról kevesebb a tapasztalatuk, míg a gazdasági jellegőekben
több.
Az önkormányzatok a kimondottan civil fórumok kivételével az átlagnak megfelelı tájékozottságot mutatnak, a civil fórumokban való érintettségük alacsonyabb a minta átlagánál, egyébként azzal közel azonos.
A munkaadók tájékozottsága a minta átlagértékei alatt marad a Gyáriparosok Országos
Szövetségét kivéve.
Az állami intézmények – az önkormányzatokhoz hasonlóan – a civil fórumokban kevésbé érintettek, ám a gazdasági jellegő szervezetekrıl nagyobb, a kistérségi szintő szervezetekrıl pedig
kevesebb tájékozottsággal bírnak.
Az oktatási intézmények állnak a legtávolabb mindenfajta egyeztetı fórumtól.
Az egyeztetı fórumokban való részvételre a felmérés alapján a regionális szervezeteknek van
leginkább esélye. İk 86 %-ban vesznek részt valamilyen fórumban, míg a helyi szervezetek
esetében ez az arány 41%.
A megkérdezett szervezetekben való összesített jelenlét alapján azt mondhatjuk, hogy az
egyeztetési folyamatokban az állami és önkormányzati érdekeltségő szervezetek bevonása
erıteljesebb, mint a társadalmi vagy gazdasági szervezeteké.
A kimondottan foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben a megkérdezettek 56%-a
vett már részt. A legmagasabb a részvételi arány a – mintában csak kisebb számban megjelenı
- szakszervezetek, az állami intézmények és az egyéb szervezetek körében. Az egyházak
egyáltalán nem, az önkormányzatok pedig kb. 1/3-os arányban vettek részt ilyen egyeztetéseken.
Viszonylag magas, 2/3-os az egyezetésekbe bekapcsolódott munkaadók aránya.
A foglalkoztatási kérdésekben is a regionális szintő és megyei, kimondottan érdekképviselettel
foglalkozó, állami vagy önkormányzati tulajdonú, valamint a társadalmi szervezetek jelennek
meg az egyeztetéseken nagyobb eséllyel.
A megkérdezetteknek a kimondottan foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben való
részvétele szervezeti típus, területi hatókör, valamint a tulajdonos/alapító szerint.

A válaszadók a foglalkoztatási együttmőködésekben való részvételükkel való elégedettségüket
egy maximum 3-as fokozatú skálán összesítve átlagosan 1,8-ra értékelték. A leginkább
elégedettek az országos és nemzetközi szervezetek képviselıi, a középvezetık értékelték. A
beosztás alapján a leginkább kritikusak az elsıszámú vezetık és egyéb képviselık, a szervezeti
forma szerint a kistérségi társulások, oktatási intézmények, önkormányzatok és munkaadók.
Azok, akik részt vettek korábban valamilyen párbeszédben, összességében csak egy kicsivel
elégedettebbek, mint aki, nem vettek részt ilyen fórum munkájában.
A megkérdezettek egy új, a kérdésfeltevés elején vázolt foglalkoztatási párbeszéd indítását
egyértelmően szükségesnek tartják.
Amennyiben elindulna egy ilyen új szervezıdés, a válaszadók 91%-a szívesen részt is venne
benne. A megkérdezettekbıl csupán 3% nem kíván részt venni és 6% még bizonytalan.
Viszonylag nagyobb ellenállás vagy közömbösség az országos vagy nemzetközi munkaadók
részérıl nyilvánult meg. Bizonytalanság pedig az ügyintézık által képviselt önkormányzatok, az
országos civil szervezetek és az állami szervezetek esetében volt tapasztalható.
Azok korábban is részt vettek már valamilyen fórum munkájában, kivétel nélkül szükségesnek
látják a vázolt újabb fórum indítását és részt is vennének annak munkájában. A tartózkodók és
bizonytalankodók mind a korábban ilyen munkába még be nem kapcsolódók körébıl került ki.
A válaszadók összességét tekintve az új szervezıdés által felvállalandó feladatokra adott
javaslatok sorában a konkrét foglalkoztatási programok kezdeményezése áll, amit a kooperáció
és a képzési programok szervezése követ. Ugyancsak viszonylag magas összesített pontszámmal
szerepel a stratégiák kidolgozása, az érdekegyeztetés, a tájékoztatás, az információáramlás és a
javaslatok kidolgozása. A legfontosabb feladatok válogatásába bekerült, de csak alacsonyabb
összesített pontszámmal a lobby és a társadalmi kontroll gyakorlása.
Az új foglakoztatási párbeszéd számára ajánlott feladatok összesített rangsora
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Az új foglakoztatási párbeszéd számára a különbözı szervezeti típusokba tartozók által ajánlott
feladatok rangsora

Képzettség, képességek, tudás, humánerıforrások
A folyamatos mőködéshez elengedhetetlen a jól képzett és megfelelı szakmai kompetenciával
rendelkezı menedzsment. A munkatársak folyamatos képzése. Piaci ismeretek, marketing,
lobbizás tudománya.
Másrészt mindezt jól kell tudni kommunikálni. Pályázatok esetén a külsı formai elemek is
számítanak, az eredményesség egyik feltétele.
A tudás mellett fontosnak tartották megemlíteni a kreativitást, a jó ötletek kivitelezhetıségét,
ami tudást feltételez.

A kutatás következtetései
A szervezetek mőködtetésének eredményessége
elsısorban társadalmi beágyazottságuk függvénye.
Ez alatt értjük a helyi társadalom szükségleteinek
való megfelelést. Ide beletartozik a piac is, amely befogadja, vagy elutasítja a felkínált termékeket.
A beágyazottság mutatója a helyi hatalommal való
kapcsolatok kiépítettsége, konkrét programokban való
együttmőködés sikeressége. Kiemelten gondolunk itt
az önkormányzatokra és munkaügyi szervezetekre.
Harmadik kritikus tényezıként említenénk meg a menedzsment felkészültségét, stabilitását,
helyi társadalomban való elfogadottságukat, presztízsüket.
Tehát ennek a három területnek – probléma megoldás a helyi társadalomban, gazdasági és
politikai beágyazottság, vezetés - a viszonylag akadálymentes mőködése dönti el a foglalkoztatási
szervezetek fejlıdési lehetıségeit, sikerességét.

Társadalmi szükségletek
A civil szervezetek a foglalkoztatás szempontjából kétféle érdekmezıben mozognak, és van egy
specifikumuk is. Az, hogy többnyire munkanélküliek hozzák létre a szervezetet, vagy legalábbis
szerepük van az ilyen típusú szervezetek alapításában. Az elsı érdek tehát az, hogy a szervezet
az aktív munkanélküliek védettséget biztosítson. Kezdetben önsegítı célja van a szervezet
létrehozásának, majd a szervezet fejlıdésével kikényszeríti, hogy valamilyen támogatott
formában, de alkalmazottai legyenek. Ez az érdek azonosság megkönnyíti a szervezet és a benne
dolgozók számára azt, hogy a helyi társadalom igényeit vegyék leginkább figyelembe. Hiszen
önmaguk szükségleteibıl indulnak ki, majd lépnek fel, mint szolgáltató a munkanélküliek illetve
olyan szervezetek felé, akik a foglalkoztatás problémáit magukénak érzik. Ezt azért
hangsúlyozzuk ki, mivel a kutatás tapasztalatai is azt mutatják, hogy nem elég munkaügyi
központként vagy önkormányzatként viszonyulni a foglalkoztatás gondjaihoz. Fontos az
elkötelezettség, a problémamegoldás iránti érzékenység is. Különben a civil szervezet nem képes
egyedül, vállalt feladatát teljesíteni. Sem szakmailag, sem pénzügyileg nem tudnak annyira
önállóak lenni, hogy a helyi önkormányzat vagy munkaügyi szervezet támogatása nélkül valósítsák meg programjaikat.
A szélesebb érdekmezıben olyan missziót vállalnak fel, amelyben munkájukat más szervezetekkel összehasonlítva, azok hiányaira épül. Pontosan letapogatva azokat a szükségleteket,
amelyekre a helyi társadalomnak szüksége van és egyelıre még nem találtak rá általános, állami
megoldást.
A civil szervezetek innovatívak: mindig a problémából indulnak ki, és arra keresik a megoldást.
Nincs szervezeti öncél, illetve a szervezet céljait csak akkor képes elérni, ha az a helyi társadalom
konszenzusán alapul. Mivel az államtól független szervezetek, így a megoldás módokban nem kell
követniük semmilyen korábbi modellt, így pontosan azokat a megoldásokat fogják választani, ami
a leghatékonyabb, mind a probléma megoldás, mind a források felhasználása szempontjából.
Másik jellemzıjük a személyre szóló szolgáltatások kialakítása. A munkaügyi szervezetekkel
összehasonlítva talán ezt emelték ki a legtöbben a vizsgált szervezetek közül, hogy nem rutin
eljárásokat alkalmaznak, hanem egyedileg igényelt segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak.
A munkanélküli, a rászoruló így nem egy szám, az odafordulók közül, hanem megırzi egyediségét, személyiségét és a problémáit is a magáénak tudhatja. Itt nincs elutasított kliens, itt mindenkinek tudnak adni valamit: : anyagi segítséget, munkát, információt, tanácsadást, kapcsolati háló
használatát, stb. Sıt többnyire a civil szervezetek a munkanélküliek családtagjaitól sem tagadják
meg a segítséget. Komplex problémakezeléssel találkozhattunk vizsgálatunk során.
Az állami intézményrendszerekkel – önkormányzatokkal, munkaügyi szervezetekkel – való
állandó kapcsolattartás „tényezıvé” teszi a szervezetet. „Kéznél van” olyan természető döntések
esetében, amikor eldıl, hogy a szervezet integrálódjék a település, a régió, vagy országos
szervezeteknél az országos feladatoknak a megoldási /eszköz/ rendszerébe. Aktor legyen és ne
passzív szemlélıje, úgynevezett „eltartottja” az intézményi környezetének. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, milyen fontos „képbe hozni” magát akkor, amikor forrásért, támogatásért
folyamodik ezekhez a forrásnyújtókhoz.
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Az üzleti szektorral való kommunikáció több szempontból is fontos. Elıször is a menedzsmentnek rendelkeznie kell az üzleti kultúrához tartozó készségekkel. Nem csak azért, mert az
üzleti szektortól is várható támogatás, hanem pontosan a további együttmőködés, a piaci kapcsolatok kiépítése miatt elengedhetetlen az azonos nyelv birtoklása, az üzleti gondolkodás
elsajátítása.
A kérdezett szervezetek felismerték már a piaci ismeretek, az üzleti tervezés, lobbizás jelentıségét elırejutásuk érdekében.
Partneri viszony kialakítása a szektorok között
A foglalkoztatás területén dolgozó szervezetek
együttmőködésében a két legfontosabb szereplı az
önkormányzat és a munkaerı-piaci szervezetek.
Önkormányzatokkal való együttmőködés
Elmondható, hogy az önkormányzati intézményekkel jó kapcsolatban állnak a foglalkoztatást segítı
nonprofit szervezetek. Interjúink alapján az a kép
bontakozott ki, hogy helyi szinten jól mőködik a szakmai hálózat a kliensek problémáinak
megoldása érdekében. Másrészt a forrásbevonásban van szoros együttmőködés az önkormányzatok, intézményeik és a nonprofit szervezetek között.
A pályáztató szervezetek részérıl többnyire elıírás, az együttmőködés. Amely sok esetben formális
és az önkormányzat kerül nehéz helyzetbe, amikor a nyertes pályázó be akarja hajtani elızetes
szerzıdésben vállalt hozzájárulásukat. A pozitív példa pedig az, amikor egy közös pályázatfigyelési
rendszerben a lehetı legnagyobb nyereségre törekedve igyekeznek közösen forrásokat szerezni. Az
önkormányzati alapítású szervezetek jelentıs része például kifejezetten azért jött létre, hogy olyan
pályázati források is megközelíthetık legyenek, ahol önkormányzat nem lehet jelölt.
Míg a forrásokért való harcban van egyfajta ráhangolódás a civilek és önkormányzatok között,
addig szakmai területen még nem alakult ki igazán partneri viszony.
A szakmai együttmőködésnek elıfeltétele az elıítélet-mentesség az önkormányzatok nonprofit
szervezetek között. Az önkormányzatok csak hiteles és a helyi közösségben legitimitást élvezı
szervezettel kötnek szerzıdést, vagyis a megfelelı vagyoni háttér, a mőködéshez szükséges források
és a képzett szakemberek elengedhetetlenek. Az önkormányzat, mint a közszolgáltatásokért
felelıs szervezet, amely a források felett is rendelkezik, nyilván sajátos érdekei alapján keresi a
partnereket a feladatmegosztáshoz.
A szolgáltatásra specializálódott szervezetek így a piaci szervezetekkel állnak versenyben, s
azokkal a szervezeti és gazdasági elınyökkel kell rendelkezniük, amely versenyképessé teszik
ıket. Tehát a minıséget kell garantálni, a hatékony gazdálkodást kell felmutatni, és a szerzıdéses
viszony létrejöttének az átláthatóság is fontos feltétel.
Az önkormányzat kevésbé érzi magát motiváltnak a megrendelésre, hiszen a feladatra saját
intézményeivel is képes reagálni. A kutatás eredményei azt mutatják, mintegy 6-7 évnek kell

ahhoz eltelnie, hogy a feladatot átvállaló, szolgáltatást végzı civil szervezet kivívja az önkormányzat megbecsülését, partnerségét.
A civil szervezetek által ellátott feladatok esetében kedvezıbbek a forráslehetıségek.
Rendelkezésre állnak központi és egyéb pályázati lehetıségek, vállalkozási bevételek,
adományok. Alacsonyabb az adminisztrációs költsége a szervezetnek, kis apparátussal képesek
a feladatot ellátni, rugalmas a gazdálkodás és maga a foglalkoztatás is.
Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttmőködésnek számtalan formája létezik
ma már. A lényeg ebbıl a kapcsolati rendszerbıl, hogy milyen „nyereségre” lehet szert tenni
mindkét oldalon.
Munkaerı-piaci szervezetek5
A munkaerı-piaci szervezetek a foglalkoztatási célú civil szervezetek egyik legfontosabb
partnerei. Elsısorban azért mert azonos területi egységen, azonos célokért dolgoznak. Második
fontos ismérve a kapcsolatnak, hogy a munkaügyi központok a civil szervezeteken keresztül is
számos feladatot tudnak, tudnának megoldani. Harmadik kiemelten fontos érdek az
együttmőködésben a civil szervezetek részérıl, hogy céljaikat csak a munkaügyi központokkal
egyetértésben, az ı szakmai és anyagi együttmőködésükkel képesek követni.
A fenti három kapcsolati kulcspont jól demonstrálja, hogy a civil szervezeteknek alapvetı érdeke
az együttmőködés, míg az országos hálózattal rendelkezı, a források felett ellenırzést gyakorló,
a szakmai hatalommal teljes mértékben egyedüliként rendelkezı munkaügyi központoknak
tulajdonképpen nincs kényszere az együttmőködésre.
Mostanra világossá vált, hogy a nem hatósági feladatokon kívül a munkaügyi központok
feladatait civil szervezetek át tudják vállalni. Kutatásaink azt bizonyítják, hogy több regionális
munkaügyi központ is szívesen adná át a feladatok egy részét a civil szervezeteknek. A probléma
az, hogy erre nincs megfelelı jogi környezet, ezért pillanatnyilag csak közbeszerzési eljárás útján
átadott feladatokat oldhat meg a civil szervezet.
Kutatásunk egyik fontos megállapítása éppen az volt, hogy a kormányzati oldalon még mindig
nem ismerték fel, a civil szervezetekkel való együttmőködés a helyi demokráciának az ismérve. A
kapcsolódási igény elsısorban a civil oldalon jelentkezik, míg a kormányzati oldalon - ritka
kivételtıl eltekintve, ahol tudatos felismerés eredménye az együttmőködés – ma még inkább
gesztus szintjén jönnek létre együttmőködési formák. Gyakran fellelhetı, hogy a munkaügyi
szervezetek egy jól körülírható, szők számú civil szervezettel (ún. „szobacivilek”) hajlandók
együtt dolgozni. Azonban az is tény, hogy ennek okai között fellelhetı, hogy egyszerően
nincsenek megfelelı létszámban azok a civil szolgáltatók, akik képesek lennének megfelelı
minıségő szolgáltatás nyújtására.
Amiben bízni lehet, hogy kormányzati szinten elıbb történik meg a felismerése a nonprofit
szektor használhatóságának, – itt nem annyira a politikai demokrácia növelése érdekében, sokkal
5

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Regionális Munkaügyi Központok Regionális Képzı
Központok, Országos Munkabiztonsági lés Munkavédelmi Ffelügyelıség
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inkább a forrás bıvítés szempontjából – a gazdaság, a foglalkoztatás, az állami feladatok
teljesítésének és hatékonyságának növelésében. Ez a felismerés viszont együtt kell járjon olyan
pozitív döntésekkel is, ami a szektorba való invesztíció növelését jelenti.

A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer és a nonprofit szervezetek együttmőködése
A foglalkoztatást érintı kutatások zöme szinte kivétel nélkül bizonyítja, hogy a munkahelyek
felderítésében, a munkanélküliek integrálásában, reintegrációjában, habilitációjában, rehabilitációjában, képzésében, többszörösen hátrányos helyzető munkavállalói csoportok foglalkoztatásában a harmadik szektor eredményei messze felülmúlják az állami munkaügyi szervezetek
lehetıségeit és hatékonyságát. Ugyanakkor nem érvényesül az a társadalmi akarat és kreativitás,
amely éppen ezeknek a feladatoknak az átvállalását nonprofit keretek között tartaná
legeredményesebbnek.
Kutatásunk egyik szomorú eredménye volt, hogy a helyi munkaügyi szervezetek menedzsmentjének szemlélete határozza meg a foglalkoztatást segítı szervezetek létét, „virágzását” vagy
éppen ellehetetlenülését, felszámolását, hiányát. Ezek az esetek mutatják, hogy a helyi - megyei,
regionális, területi – munkaügyi szervezetek szemléleti változtatására van szükség és olyan új
strukturális átszervezésére központi kormányzati irányítással, amely a hatósági feladatokkal
leterhelt munkaügyi szervezeteket felszabadítja mindazon feladatok alól, amit nonprofit
szervezeti keretek között hatékonyabban lehet ellátni, és ami nem hatósági feladat. Kutatásunk
eredményei mutatják, hogy a munkaerı közvetítés, kölcsönzés, a munkanélküliek képzése,
átképzése, mentálhigiénés gondozása, munkahelyek felkutatása, közhasznú foglalkoztatás
menedzselése, közmunkák szervezése, stb. feladatot és kihívást jelent a nonprofit szervezetek
számára, egyben forrás bevonási lehetıségeket, a piaci szektorhoz való csatornák kiépítését és
a munkaügyi szervezetek leterheltségének csökkentését. Nem csak, mint feladat, de a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználását is jelenti a civil szervezet számára.
Összegezve a megkérdezettek válaszait elmondható, hogy
1. A foglalkoztatási kérdésekrıl folytatott párbeszédek korábbi eddigi fórumai a civil és a
gazdasági szereplıket elválasztották egymástól. A fórumok mőködésérıl a szereplık
információi erısen szóródnak. A szervezetek a saját szektorukon belül tájékozottak, a
másik szektorokhoz sorolt szervezetek mőködésérıl csak kevés tapasztalattal
rendelkeznek. Ez a szeparáltság vélhetıen akadályozza a problémák komplex kezelését.
2. A megkérdezettek foglalkoztatási fórumokba való bekapcsolódása jónak mondható és
ezzel maguk is elégedettek. Elvárásaik a közepesnél jobban teljesültek, alapjában
elégedettek részvételükkel. Azok is, akik egyébként nem, vagy nem olyan aktívan vesznek
részt foglalkoztatási párbeszédekben. Határozott elégedetlenség néhány konkrét
foglalkoztatási programmal kapcsolatban merült fel.

3. A foglalkoztatási együttmőködésekben való részvételük legfontosabb motivációja a
társadalmi problémák megoldása iránti elkötelezettségük. A többi mozgató erı szervezeti
típus és területi hatókör szerint, valamint kisebb mértékben az eddigi egyeztetı fórumokon
való részvételtıl függıen változik. A partnerségek alakítás a helyi és regionális szinten
fontos, az országos szintő szervezeteknél már kevésbé. Számukra inkább a fiatal
munkatársaknak biztosítható gyakorlóterep hat ösztönzıen. A presztízs és imázs formálása
a regionális szervezetek esetében lehet hajtóerı.
4. Az eddigi fórumokkal való elégedettség relatív magas értékei mellett is a megkérdezettek
97%-a egyértelmően támogatja, szükségesnek tartja egy új formáció beindítását és 91%
szívesen részt is venne annak munkájában. A hasonló fórumok munkájában már részt
vevık körében a támogatás még magasabb arányú.
5. A megkérdezettek a létrehozandó fórumba tagként a szokásos szereplıket jelölték meg. Az
új szereplık felé való nyitásra a korábban ilyen együttmőködésben még nem szereplı
válaszadók fogékonyabbak. A különbözı szervezeti típusokhoz tartozó válaszadók másmás szervezeteket preferáltak erısebben, jellemzıen a saját szektorukhoz közelebb állókat.
A civilek, a munkavállalói érdekképviselet, a regionális munkaügyi központ bevonása
osztotta meg a válaszokat. Ezekben az esetekben nem a felvetés megkérdıjelezésérıl, csak
a hangsúlyok eltolódásáról van szó.
6. Az új kezdeményezés által felvállalandó feladatok „népszerőségi listáját” a konkrét
foglalkoztatási programok kezdeményezése, a stratégiák kidolgozása, azaz az
problémakezelés operatív formái vezetik. Az érdekegyeztetésre, információáramoltatásra,
kooperációra fókuszáló hagyományos egyeztetı fórumokra kevésbé van igény, szinte csak
az egyházak képviselıinek válaszából rajzolódik ki ilyen feladatstruktúra. A különbözı
típusú szervezetek érdekei és ennek megfelelıen az új formációval szembeni elvárásai is
különböznek, amire tekintettel kell lenni a feladatok végleges, a szereplık körérıl és
reprezentációjuk arányairól meghozott döntéseket követı meghatározásakor.
7. Az új formáció lehetséges szervezeti formái közül a válaszadók egyértelmően a partnerek
közötti megállapodást emelték ki. Új szervezet alakítását nem tartják indokoltnak és a
valamely meglévı szervezet struktúrájába való beépüléstıl is tartózkodnak.
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2. Jövıkép orientál stratégia alkotás folyamatainak és
módszereinek bemutatása
Cél, feladatok, futamidı, résztvevık száma,
sikerkritérium

Cél: 4 régióban (Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) új érdekmegjelenítési forma kialakítása
Feladat:
• Kutatás lebonyolítása
• 4 regionális érdekvédelmi színtér kialakítása, a Nonprofit Szövetség regionális
központjainak létrehozásával
• Hálózat kialakítása
• 4 multipartit megállapodás megkötése
• képzési modul lebonyolítása
• regionális fórum lebonyolítása
• tanulmányút megszervezése (horvát, szlovák, osztrák) nemzetközi ®

kapcsolatok

kialakítása
• Módszertani kiadvány elkészítése
• Közös adatbázis kialakítása
• A program nyilvánosságának biztosítása (helyi TV, rádió, sajtó)
• A program fenntartásának biztosítása
Futamidı: minimum 2 év
Résztvevık száma:
• a képzéseken 20 fı, regionális központok és konzorciumi partnerek
• regionális fórumok 30 fı/régió

•

Csapatépítı és az együttmőködést fejlesztı tréning

A nonprofit humán szolgáltató szervezetek szakmai támogatását és képviseletét ellátó, regionális
csomópontokra épülı hálózatban dolgozó munkatársak értékeinek „összedolgozása”. Olyan
együttmőködı csapat létrehozása a cél, amely képes hálózatban, közös, régiós célok érdekében
dolgozni, elkötelezıdtek a hálózat, a csapat egésze, valamint a regionalizmus értékei iránt. A
régiós szintnek feladata lesz a régión, azon belül a megyékben és kistérségekben dolgozó
társszervezetek érdekeinek régiós aktoroknál történı megjelenítése, ugyanakkor az országos
léptékő ügyekben a Szövetség felé való kapcsolattartás. Egyenrangú partnerek közös érdekek
mentén történı együttmőködésérıl, és nem hierarchikus tagozódásról beszélünk.

•

Stratégiai mőhely

A Nonprofit Szövetség, illetve a tagszervezetek, az együttmőködési hálózat társadalmi-gazdasági
környezetének, az azok által meghatározott adottságainak és lehetıségeinek vizsgálata. Ebbıl
a célból két helyzetértékelı analízist alkalmazunk:
PEST – a szervezetre ható hosszabb távú politikai (közpolitikai, szakpolitikai) helyzet,
tendenciák vizsgálata
• Elemzési szempontok meghatározása
• Elemzés
SWOT – a HUMSZOLG szervezetének és hálózatának felmérése
Az elemzés készítésében minden hálózati tag képviselıje és/vagy munkatársa részt vesz. Az
elemzés kapcsán alapvetést állítunk fel a szükséges fejlesztési irányvonalak,
meghatározásához, melyekre a késıbbi tervezés során építünk.
Példa: SWOT Analízis a regionális érdekképviselet kialakításának folyamatára a
munkaszervezetre és a hálózatra
Fenyegetettség

Lehetıségek

erıs meghatározó szövetséggé
válunk, a tagszervezetek

konkurencia, ellenségek (az
érdekérvényesítés során elıfordulhatnak),
konfliktus helyzetek generálása hálózaton

megerısödnek, eurorégiós
kezdeményezések felerısödése
(+ transznacionális), partnerség
– hazai és nemzetközi – EU
bıvítése, standardizáció,

kívüli szereplıkkel, támogatások hiánya a
szervezet mőködtetéséhez, kommunikációs
problémák (különbözı technikai
felszereltség, tudás), fásultság,
régióközpont kapcsolatainak beáldozása a

minıségfejlesztés

régió képviseletére lassú regionalizáció

Munkaszervezet
Erısségek

Gyengeségek

az eltérı munkatapasztalat miatt
sokrétő tudás, egységes szakmai másfajta tapasztalatok, a kommunikációban
nyelv, a munkatársak régóta

más értelmezések, más tartalmi

dolgoznak a szervezetüknél, és

értelmezések, a kompromisszumkészség

jól ismerik azt, kapcsolati tıke,

nem minden helyzetben megfelelı,

nyitottság, eltérı nézetek

elfoglaltság, idıhiány – nehéz szervezés,

ütköztetésére képesek, színes

nagy földrajzi távolságok

egyéniségek
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Lehetıségek
több lépcsıben kialakulhat egy országos
hálózat, erıs régiós jelenlét, a már
mőködı hálózat az országos
döntéshozói szinten is ott tud lenni, a
válságból adódó lehetıségek
kihasználása, új szolgáltatások nyújtása,
reagálás a helyzetre, az EU-s,
folyamatosan változó lisszaboni
stratégiából adódó lehetıségek, EU-s
források bıvülése
Hálózat

Erısségek

Fenyegetettség
túl nagy hálózat tehetetlensége nı,
hálózati tagok érdektelensége a
régióközpont konkurenciájává válik a
régióban mőködı szervezeteknek a
források megszerzésében,
konkurencia, ellenségek, érdekellentét
a regionális munkaügyi szervezettel,
lesznek-e olyan erısek a
régiószervezeteink, hogy képviseljék az
érdekeiket a munkaügyi központokkal
szemben,
Gyengeségek
a szervezetek más ismertségi,
elismertségi szinten állnak,

saját területükön meghatározó

a potenciális tagok nem ismerik a

szervezetek alkotják a hálózatot, éppen hálózatot, a hálózat szervezeti más
ezért nagy a befolyásuk, megfelelı

szinten vannak (humánerıforrás, tudás,

infrastruktúrával rendelkeznek, nem

ismeretek, infrastruktúra),

„megélhetési” szervezetek, a programot a döntési mechanizmusokban nem
sem annak tekintik, hanem missziónak

vagyunk benne,

tekintik, program újszerősége (érdekes a tapasztalatok átadásának (fórumok)
a hálózati tagok számára), formálható

hiánya,
a folyamatos mőködéshez szükséges
források hiánya

•

Stratégiai célok áttekintése
– Stakeholderek (érintettek) elemzése: a hálózat által érintett csoportok, intézmények,
személyek azonosítása, fıbb problémáik, lehetıségeik és korlátaik elemzése (az
érdekcsoportok elemzését megkönnyíti, ha két elkülönülı osztályba soroljuk ıket:
közvetlenül érintett csoportok: stakeholderek, és tulajdonosok: stockholderek)
– Problémák meghatározása (alapként használható a SWOT elemzés „fejlesztendık” és
„veszélyek” oldala), ok-okozati összefüggések feltérképezése, és végül a problémafa
elkészítése
– Célkitőzések elemzése: célkitőzések megfogalmazása a felismert problémák alapján,
eszközök és várt eredmények összefüggéseinek meghatározása.

•

Hálózati együttmőködés és csoportmunka kereteinek, folyamatainak kialakítása

A hálózati együttmőködés tartalmának, kereteinek, folyamatainak és ciklusainak meghatározása,
gyakorlati tervezése.

A csoportmunka technikai és technológiai keretrendszerének kialakítása és alkalmazásának
elsajátítása a mikro- és kis szervezetek számára optimalizált IT fejlesztési környezet (Microsoft
Windows Small Business Server) felhasználásával.

•

Minıségfejlesztési folyamatok, rendszer kialakítása

A minıségügyi modelljének, önértékelésre épülı értékelési rendszerének kialakítása az EFQM
(Európai Minıség Díj) modell alapján. A modell a hálózat adottságainak és eredményességének
értékelésével, a hálózati tagok és az ügyfelek elégedettségének figyelembe vételével teszi
követhetıvé a szervezeti folyamatokat, tervezhetıvé az erıforrásokat.
A tréningek során a résztvevık megismerhették a közszolgáltatásokba való bekapcsolódásuk, a
közösségi részvétel, a szektorok közötti együttmőködés kiépítésének lehetıségeit.
Az igényfelmérı tréningeken az alábbi témákat beszéltük meg.
• A közigazgatás és a politika kapcsolata
• A közigazgatási intézményrendszer bemutatása
• A szolgáltató közigazgatás fogalma
• Fogalmak tisztázása: mi a szolgálat, mit nevezünk szolgáltatásnak, ki minısül
szolgáltatónak
• A szolgáltató önkormányzás fogalma
• A munkaügyi szervezetek regionalizációja
• Az állampolgári hozzáférés informatikai rendszerének megteremtésének lehetıségei
• Milyen stratégiát kövessünk?
• Milyen értékeket kövessünk?
• A legalapvetıbb emberi folyamatok, a közösségi részvétel
Az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
• Az érdekképviselet, érdekérvényesítés problémái
• A civil szervezetek kapcsolati hálóinak problémái
• Regionális érdekképviseleti rendszer kialakításának lehetséges módszerei
A résztvevık a felvetett kérdésekre egyénileg válaszoltak, a válaszokat a többiekkel együtt
megvitattuk, majd összegezve a fali íveken rögzítettük.
A pályázó szervezetek következtetései a tréningeken elhangzottak alapján:

Team hálózatfejlesztés, együttmőködés
• A régiós koordinátorok körében ne legyen fluktuáció
• Rendszeres kapcsolattartás (havi egy alkalom személyes és levelezési lista, stb)
• Azonos ütemezés, egyeztetett módszertan kidolgozása
• Egyenlı arányú feladat és forrásmegosztás biztosítása
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szerzıdés

• egységes dokumentációs rendszer kialakítása
• Monitoring rendszer (elıre) meghatározott rendszer szerint. Félévente írásban!
• Egységes arculat kidolgozása
• A képzéseken való aktív részvétel biztosítása
• Egységes infrastruktúra kialakítása a régiós központokban
• Sztenderdek kidolgozása, minıségfejlesztettet rendszerek kidolgozása
• A sikerkritériumok rögzítése
• Az operatív és szakmai irányítás meghatározása/ elkülönítése – döntési jogkörök
meghatározása
• Közös szervezeti kultúra kialakítása
• Közös adatbázis kialakítása
• Kommunikációs felület a humszolg honlapján
• Kialakítandó: közös élmények, egymás iránti elkötelezıdés

program iránti elkötelezıdés

Érdekképviselet, delegálás
• Tagsági kritériumok meghatározása (foglalkoztatási célú, nagy foglalkoztató, szociális)
• Külön kell választani a hálózatot mőködtetı szervezetet és a delegáció kérdését
• Szervezeti szintő delegálás, elıírva az egyéni delegált szakmai kompetenciáját
• Mit akarunk képviselni? Közös érdekek, értékek meghatározása
• Szakmai alapú delegálási rendszer, de figyelembe véve a területi adottságokat
• Érdekképviselet és delegálás szétválasztása
• Hierarchikus rendszer, de regionális függetlenség
• Központ ideiglenes megbízás ad a regionális központnak (1 év) , akik ezalatt kiépítik a
hálózatukat
• A hálózat megválasztja a regionális módszertani központ vezetıjét
• „Éves konferencián” megválasztják a regionális képviseletbe kerülıket
• Képviselet (pl. bizottságokban) 1 éves idıtartam
• Felhatalmazás kérdése, beszámolás, visszahívás, infó áramlás biztosítása (oda-vissza)
• Szavazási arány 50 %+1 (a tagok 50 %-ának jelenléte mellett)
• Inaktív tagok kizárhatósága
• Motiváció kialakítása, fenntartása
Mik lehetnek ezek:
– naprakész információk nyújtása, (pályázatok, komplett partneradatbázis)
– kapcsolatépítés lehetısége
– tudásbázis (képzések)
– részvétel a döntésekben
– foglalkoztatási civil klaszterek lehetısége

HELYI FELADATOK
• régiós hálózat kialakítása és mőködtetése
– Nonprofit Szövetség tagjai

– helyi foglalkoztatási, szociális szervezetek
– rendszeres kapcsolattartás a tagokkal
• érdekérvényesítés, érdekképviselet koordinálása
– helyben
– lobby tevékenység
– helyi problémák, igények összegyőjtése
– kapcsolat kialakítása a régiós állami és egyéb érintett szervezetekkel
– régiók közti kommunikáció, szakmai információk továbbítása
• szakmai, módszertani segítségnyújtás
– pályázati információk átadása, pályázatfigyelés, segítségnyújtás pályázat írásban
– segítségnyújtás jogszabály értelmezésében (Szociális tv.)
– helyi konzorciumok létrehozása, létrejöttük segítése
– best practise átadása
– naprakész szakmai információk továbbítása (pl. országos tervezési dokumentumok
megküldése véleményezésre)
– együttmőködı partner közvetítése ( a mi adatbázisunkból)
• egyéb
– nyilvánosság (helyi újság, TV, rádió)
– rendezvények , konferenciák szervezése (1 rendezvény/régió/negyedév)
– képzésekben érdekelt szervezet bevonása

HÁLÓZATBİVÍTÉS KIFELÉ
• stakeholder analízis, szintézis
– civil
• tagszervezetek
• külsı szervezetek (közfogl., nonprofitok)
• szociális szövetkezetek
– külsı – együttmőködési megállapodás
• RMK – RMT
• RFÜ(regionális brüsszeli képviselet)-RFT (regionális civil fórum)-OTT
• RFKB
• külföldi partnerek
• SZMM-FSZH (SZMI, TPK, RMK, Mobilitás)
• OFA Háló
• önkormányzatok
• vállalkozások és kamarák
• aktivitás a bizottságokban (TÁMOP, TIOP, EQUAL)
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• nemzetközi hálózatok (YES, Alpok Adria, V4, Duna Dráva …)
• hazai és nemzetközi
• tudomány
• egyház
Módszer: PR kommunikáció, hálózati szolgáltatások, standardizálás, minıségbiztosítás

PR CÉLRENDSZER
Projekt cél: 4 régióban új érdekmegjelenítési forma kialakítása
Támogatói cél: helyi érdekképviselet, decentralizáció
Fıpályázó cél: regionális központok kialakítása, mőködtetése delegációs alapon
– Feladat:
• problémák összegyőjtése,
• tájékoztatás,
• média kapcsolatok,
• meglévı kapcsolatok átstrukturálása,
• adatbázis,
• aktiválás,
• tagság,
• mini nonprofit központ
– Egyéni /szervezeti cél:
• szakmai elismerés,
• siker,
• döntéshozó pozíció
• tapasztalatok beépítése a döntésekbe
• önmaga fejlesztése (forrás, szakmai)
• erıallokáció,
• pozícionálás,
• megerısödés,
• helyi döntéshozói mechanizmusokba való bekapcsolódás,
• új foglalkoztatási szervezetek létrehozása,
• meglévık erısítése

Következtetések
Az elhangzottak alapján megállapítható, hogy a közigazgatás, amelynek meghatározó szerepet
kellene játszania az EU-források lehívásában, a civil társadalom fejlesztésében olyan zavart
állapotban van, hogy alapfeladatainak ellátása is komoly nehézségekbe ütközik. A magyar
közéletre az állam és a civil világ közötti ellenségesség a legjellemzıbb. Az embereknek be kell
kapcsolódniuk a szakpolitika alakításába, a civileknek meg kell tudniuk, tanulni, olvasni a hatalmi
viszonyok alakítását. Meg kell tudniuk, megfogalmazni, mit várnak el a politikai vezetéstıl, azt
hogy nem a politikusoktól várják, hogy megmondják, mi lesz jó nekik. Ki kell szabadulniuk
alávetettség érzésébıl, igazi polgárrá kell válniuk, aki nem hagyja másra sorsa irányítását. Csak

a közösen megfogalmazott célok egyesíthetnek, a legfontosabb feladat a közmegegyezés
jegyében újraszıni a társadalom szövetét.
Szükség van „érdekegyeztetı” fórumok regionális megszervezésére, amely alkalmas mind a
stratégiai célok egyeztetésére, mind az elmúlt év értékelésére. Lehetıséget teremt a támogatói
körnek is, hogy a döntések elıkészítésében részt vegyen. Az EU integráció filozófiája éppen a
participatív döntéshozatali mechanizmusok kialakítása, az érdekek artikulációját segítı, arra
alapozó együttmőködési formák kialakítása.
A civil szervezetek közötti együttmőködést erısíteni kell! A nonprofit szektor fejlesztésének a feladata,
hogy a fejlesztık-forráselosztók között érdemi egyeztetés történjen - az egyes területet érintıen – a
kapcsolattartás, a célok érdekében fejlesztett integrált programok révén. A cél az, hogy ne esetleges
eredmények jöjjenek létre, hogy a jó modellek is idıvel honosításra kerüljenek, gyakorlattá nıjék ki
magukat. Álljanak a programok mögé a nagy szervezetek és történjék meg a jogi intézményesülése is
az elért eredményeknek.
A civil szervezeteket fel kell készíteni arra, hogy képessé váljanak az érdekképviselet,
érdekérvényesítés, lobbi területén egyenrangú partnerei lenni a közigazgatásnak.
Feltárt problémák, igények, megoldási javaslatok összegzése
Érdekképviselet
Problémák

Problémák okai
• Erıs központosított
döntéshozatali eljárások
• A régiók, a megyék és a

Távolság a
döntéshozatali
centrumoktól

Megoldási javaslatok
• Erısíteni a decentralizált és
dekoncentrált döntési szinteket
• Erısíteni a legitim civil szervezetek

kistérségek alig

jelenlétét az ıket érintı

rendelkeznek önálló

döntéseknél

döntési lehetıségekkel és
forrásokkal

• Növelni a regionális, megyei,
kistérségi források számát, ezen

• Politikai hovatartozás
alapján döntenek a pénzek
elosztásáról

belül pedig direkt civil szervezetek
számára elérhetıen
• Kialakítani civilekbıl álló, a

• Nem veszik figyelembe a
véleményünket

politikusok döntését is segítı civil
hálózatokat
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Érdekképviselet
Problémák

Problémák okai
• A döntéshozók politikai

Megoldási javaslatok
• Erısíteni a civilek

érdekeik mentén

professzonalizálódását az

megosztják a civil

érdekképviselettel kapcsolatos

Alacsony fokú a

szereplıket, a széthúzást

tudások átadását, frissítésével

civilek

erısítik

(Információk, dokumentumok,

érdekérvényesítı

• Erıs paternalista

képessége, jelenleg

kapcsolatok, személyes

nincs hatékony

összefonódások

érdekképviselet

• A kevés forrás miatt a
civilek ellenfelekké
vállnak, ezért az
együttmőködés is nehézkes

párbeszéd, partnerség)
• Erısíteni a civilek és az
igazgatásban dolgozók szakmai
együttmőködését a távolságok
csökkentése érdekében
• Növelni az elosztható források
nagyságrendjét

• A jelenleg döntéshozói és
döntés-elıkészítıi
helyzetben lévık a status
quo fenntartásában
érdekeltek
• A civil szervezetek
alárendelt, függıhelyzete a
Új szellem, új
értékrend lassú
kialakulása

döntéshozóktól
• Az új típusú
együttmőködésekhez a
szereplık nem
rendelkeznek megfelelı
tudással, tapasztalattal,
ugyanakkor erıs
gyanakvással tekintenek a
másik munkájára (elıítélet,
bizalmatlanság)

• Sikeres párbeszéd programok
elindítása, eddig nem mőködı
területeken (pl. regionális
munkaügyi tanács, regionális
ifjúsági Tanács stb.)
• Az eredményes nemzetközi
tapasztalatok felhasználása a
döntéshozatali eljárásoknál (pl.
ECOSOC)
• A tapasztalatok alapján a
kiterjesztés megszervezése
• Folyamatos érdekképviseleti, a
lobbi technikákat elsajátító
képzések lebonyolítása

Partnerség, együttmőködés
Problémák

Problémák okai
• A fejlesztési
dokumentumok sokszor
csak nehezen érhetık el
• A fejlesztési dokumen-

A civil szervezetek

tumok véleményezése szők

nem ismerik a

keresztmetszetben (idı- és

fejlesztési

bevont partnernek) valósul

dokumentumokat

meg
• A fejlesztési
dokumentumok elkészítése
és értelmezése speciális
szaktudást igényel

• A sokszínő érdekek
Nem segítik az alulról
szervezıdı
kezdeményezéseket

megjelenítésének
lehetısége akadályozza a
domináns, túlnyomóan
politika érdekek
valóráválását

Az állami szervek a

megkötésekor nem tekintik

döntések

egyenrangú félnek,

elıkészítését,

partnernek a civil

végrehajtását,

szervezeteket, legtöbbször

monitorozását

eszközként használják ıket

kezelik

• Növelni kell a tervezési
dokumentumok nyilvánosságát
• Új típusú társadalmi
szerepvállalása, véleményalkotási
modellek indokolt kialakítani
• Speciális képzések lebonyolítására
van szükség a tervezési ismeretek
megértéséhez, alkalmazásához
• A civilek szerepeljenek a fejlesztési
dokumentumok megvalósítói
között – kapjanak feladatot,
megteremtve a szükséges
feltételeket
• A fenti feladatok elvégzéséhez
szükséges forrásokat allokálni
• Minden térségi szintre lebontott,
strukturált, legitimitással
rendelkezı fórum-rendszer
kialakítása, az ehhez szükséges
feltételek megteremtése
• Alakuljanak ki az alulról
szervezıdı kezdeményezések,
feladatátvállalások (az „álcivilek”
kiszőrésével intézményen belüli
civil szervezetek létrehozásával))
• Képessé kell tenni a civil
szervezetek arra, hogy saját
legitimitásukat hitelességüket
megfelelı eljárások alkalmazásával
biztosítani tudják
• A partnerség, az együttmőködés, a

• A megállapodások

monopóliumként

Megoldási javaslatok

kooperatív technikák elsajátítása
minden szociális és gazdasági
partner számára

• egyoldalúan kezelik a
megállapodásokat (utasít,
kötelez, kényszerít)
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• Új típusú szerzıdési kultúra
kialakítása
• participatív döntéshozatali
mechanizmusok, az érdekek
artikulációját segítı, arra alapozó
együttmőködési formák kialakítása

Partnerség, együttmőködés
Problémák

Problémák okai
• A regionalizmus, mint a

Nincs párbeszéd a
régió társadalmi
szereplıi között

társadalmi tér egészét
átható komplex
gondolatrendszer még új
az ebben a térben élık
számára

Megoldási javaslatok
• Ismertetni, elterjeszteni a sikeres
európai regionális modellek,
döntéshozási és partnerségi
föderatív és együttmőködı
viszonyrendszereket, határokon
átívelı, vagy transznacionális
együttmőködéseket.

Részvétel, participáció
Problémák

Problémák okai

Megoldási javaslatok

• A nyilvánosság és a hozzáférés erısen korlátozott,
különbözı mondvacsinált
okokra hivatkozva titkosítanak döntéseket
• A társadalmi nyilvánossáNincs megfelelı

gok szerkezetváltozása, a

nyilvánosság

monolitikus szerkezetek
felbomlása sokszínővé vált,
ám a nyilvánosság struktúraváltásával kapcsolatos ismereteket a civil

• Olyan képzésre van szükség, mely
a nyilvánosság változásával
kapcsolatos dinamikus ismeretek
nyújt.
• Legyenek nyilvánosak a döntések:
- idıpontjai
- elıterjesztések
- jegyzıkönyvek
- határozatok

szervezetek még nem
sajátították el,
• Az igazgatási szintek változásával új döntéshozási és
párbeszéd fórumok alakultak, illetve alakulhatnak ki.
A civil szervezetek bevonáA testületek
munkájában nem
jelenik meg a civilség

sa esetleges
• Jelenleg az a civil szervezetek tapasztalat, hogy a
különbözı társadalmi partnerek leginkább egymás
között, saját érdekcsoportjukon belül cserélnek
véleményt

• A testületek tényleges szereplıivé
váljanak a civilek:
– Településfejlesztésben
– Foglalkoztatáspolitikában
– Szolgáltatásfejlesztésben
– Ennek érdekében szükséges
– Közös felkészítık
– Közös kontroll
– Közös értékelés
• A civil szervezeteknek ki kell
alakítaniuk a tényleges delegálási
rendszerüket

Hálózatfejlesztés, networking
Problémák

Problémák okai

Megoldási javaslatok

• Mivel a civil szervezetek
túlnyomórészt lokálisan
(településekben)

• Regionális hálózatok kialakítása,

ugyanakkor tradicionális

melyben civil szervezetek közös

területi igazgatáshoz

fellépését az önkéntesség, a belsı

illeszkedve (megyei

demokratikus döntéshozási

Nem léteznek

illetékességgel) jöttek

eljárások, valamint a szakmai

regionális szakmai

létre ezért az új regionális

kompetenciák határozzák meg

civil hálózatok

struktúrákat magában
foglaló fejlesztési terekben
még nem tudták

• A civil szervezetek között az
együttmőködés erısítése
• Forrás allokáció szükséges a

érdekeiket artikulálni
• A hálózatosodáshoz

hálózatok kialakításához,
mőködtetéséhez

szükséges infrastruktúrák
hiánya

2.1. Szervezeti erıforrástérkép
A stratégiai tervezés részét képezi a szervezeti erıforrás készítése. A vonatkozó NCA
pályázatban az alábbiak szerint indokoltuk a stratégiai tervezés célját, szükségszerőségét.
A regionális források (decentralizált Foglalkoztatási Alaprész, TÁMOP regionális munkaügyi
központok által felügyelt programjai pl. 1.1.1; 1.1.2.; 1.1.3., a Regionális Operatív Programok
forrásai) allokálása, valamint a foglalkoztatási és szociális szolgáltatások kiszervezésébıl
(outsourcing) adódó lehetıségek szervezett formában történı elérhetıségének biztosítása civil
tag- és partnerszervezeteink részére meghatározó célként fogalmazódott meg a Nonprofit
Szövetségben. Miután a foglalkoztatáspolitika a Szövetség tevékenységstruktúrájában kiemelt
szerepet töltött be, ezért az államigazgatás dekoncentrált intézményrendszerének 2007. január
1-i átalakítása kényszerpályát jelölt ki számunkra. Strukturált, organikusan szervezett, ebbıl
következıen erıs legitimitással rendelkezı régiós civil partnerséget szükséges biztosítani a
foglalkoztatáspolitikai források egyedüli birtokosa, a Regionális Munkaügyi Központok számára,
ezért az országban egységes szisztémát indokolt kialakítani. Ezzel a fejlesztéssel a korábban
szakmai tagozatok szerint mőködı Szövetség a gazdasági-társadalmi térben, a régiókban is
megfogalmazza magát, létrehozza régiós képviseletét olyan módon, hogy korábbi, országos
pozícióit, egyben szakmaiságát megırzi.
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013. közötti idıszakra vonatkozó fejlesztéseiben a
munkaügyi szervezetek (Állami Szociális és Foglalkoztatási Hivatal, Regionális Munkaügyi
Központok, Regionális Képzı Központok) szerepe a korábbi foglalkoztatási rendszerhez képest
teljesen átalakult, egy új intézményrendszer jött létre az integrált szociális, foglalkoztatási és a
régiós fejlesztések érdekében. Ez az új intézményrendszer a korábbi intézményektıl különbözı
új feladatokat is kap, melyekre való felkészüléshez elengedhetetlen a civil szervezetekkel való
proaktív, partnerségen alapuló, hatékony együttmőködés kialakítása. Az ÚMFT pályázati
ciklusában elérhetı források megkövetelik az aktív és egyenrangú partnerséget. Elsıdleges
célunk a Szövetség új térbeli, regionális, a NUTS II-es szintő tervezési-statisztikai régiókhoz
illeszkedı struktúrájának kialakítása annak érdekében, hogy a hasonló illetékességgel
közelmúltban létrejött döntéshozó és igazgatási testületek számára civil partnerséget biztosítson.
A Szövetség a régiókban mőködı, egymással ad hoc módon kapcsolatban lévı foglalkoztatási és
szociális célú civil és államigazgatási szervezetek között a tag- és partnerszervezetei bevonásával
történı regionális központjai kialakításának elıkészítése a stratégiai tervezés célkitőzése. Ezen
belül elengedhetetlen a mőködés módszertana, a választási és delegálási rendszerek
kimunkálása, a feladat és hatáskörök rögzítése.
A program régiói, megyéi, együttmőködı partnerei és társszervei
Tervezésistatisztikai Régió

A régió megyéi

(NUTS II)6

A regionális

A regionális

Megyei

munkaügyi

koordinációt ellátó társszervezet

szervezet

civil szervezet

(CISZOK)
Tolna megyei Civil
Szolgáltató

Tolna

Központ
7100 Szekszárd,

Dél-Dunántúl

Baranya

Dél-Dunántúli

Dél-Dunántúli

Regionális

Regionális

Munkaügyi

Forrásközpont

Központ

7625 Pécs,

7621 Pécs,

Aradi vértanúk

Király u. 46.

útja 20.

Szent István tér 10.
Baranya megyei
Civil Szolgáltató
Központ
7624 Pécs,
Szent István tér 17.
Somogy megyei
Civil Szolgáltató

Somogy

Központ
7400 Kaposvár,
Szent Imre u. 14.

6

Nomenclature of Territorial Units for Statistics egy, az Európai Unió által készített földrajzi alapú kódolási rendszer. A név
magyar jelentése: Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (kódjegyzéke), legtöbbször csak a francia elnevezés
(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) rövidítésébıl eredıen NUTS-rendszernek nevezik. A rendszer
statisztikai célból, az országok adminisztratív egységeinek azonosítása miatt hozták létre 1988-ban, így az eltérı fejlettségő
területeket területi szinten lehetett elemezni, majd támogatni. A NUTS-rendszer szintjei:NUTS-I: ország, NUTS-II: régió,
NUTS-III: megye, NUTS-IV: kistérség, NUTS-V: települési önkormányzat. Az EU kohéziós politikájában kiemelt: NUTSII. szint.

Tervezési-

A regionális

statisztikai Régió A régió megyéi

munkaügyi

(NUTS II)6

szervezet

A regionális
koordinációt
ellátó civil
szervezet

Megyei
társszervezet
(CISZOK)
Zala megyei Civil
Szolgáltató
Központ

Zala

8900
Zalaegerszeg,
Dél-Dunántúli
Regionális
Munkaügyi

Nyugat-Dunántúl Vas

Központ
9700
Szombathely,
Hollán E. u. 1.

Iskola köz 3.
Kontakt

Vas megyei Civil

nonprofit Kft

Szolgáltató

8900

Központ

Zalaegerszeg,

9700

Kossuth Lajos

Szombathely,

utca 47-51

Ady tér 5.
Gyır-MosonSopron megyei

Gyır-Sopron-

Civil Szolgáltató

Moson

Központ
9021 Gyır,
Apáca u. 18.
Komárom-Esztergom megyei

Komárom-

Civil Szolgáltató

Esztergom

Központ

Közép-Dunántúl
Fejér

Közép-dunántúli

Európai

2800 Tatabánya,
Szent Borbála tér 1.

Regionális

Fejlesztési és

Munkaügyi

Tájékoztatási

Fejér megyei

Központ

Egyesület

8000

2400

Székesfehérvár,

Dunaújváros

Sörház tér 1.

Apáczai Cs. J. 11

Civil Szolgáltató
Központ
8000
Székesfehérvár,
Balatoni út 8.
Veszprém megyei
Civil Szolgáltató

Veszprém

Központ
8200 Veszprém,
Kossuth u. 10.
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Tervezési-

A regionális

statisztikai Régió A régió megyéi

munkaügyi

(NUTS II)6

szervezet

A regionális
koordinációt
ellátó civil
szervezet

Megyei
társszervezet
(CISZOK)
Borsod-AbaújZemplén megyei
Civil Szolgáltató

Borsod-Abaúj-

Központ

Zemplén

3525 Miskolc,
Széchenyi u. 19.
4/3.

Észak-

ÉszakMagyarország

Heves

magyarországi

Regionális Civil

Heves Megyei

Regionális

Központ

Civil Szolgáltató

Munkaügyi

Alapítvány

Központ

Központ

3530 Miskolc

3300 Eger,

3530 Miskolc,

Rákóczi út 12.

Bajcsy-Zsilinszky

Mindszent tér 3.

u. 9.
Nógrád megyei
Civil Szolgáltató

Nógrád

Központ
3100 Salgótarján,
Fı tér 5.

A erıforrástérkép elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy magával az erıforrással, mint a
legkülönfélébb aktivitások mőködését szolgáló tényezıvel, jelentésével, tipológiájával, stb.
alaposan megismerkedjünk.
Mely erıforrásokat különböztethetünk meg?
Gazdasági erıforrások
Erıforrások fajtái
• Emberi
• Nem emberi
• Természeti tényezık
• Pótolható
• Nem pótolható
• Tıkejavak
• Pénztıke
• Információ

Erıforrások: mindazok a fizikailag megjelenı vagy készség és képesség szintjén mérhetı
lehetıségek, melyek a tevékenységek végrehajtása során igénybe vehetık, illetve igénybe
veendık. Tevékenységekbıl épül fel a folyamat, így a folyamatok végrehajtása is erıforrásokat
igényel.
Emberi erıforrás: a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges
képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált
összessége. A munkaerıvel azonos értelemben használjuk.
Megújuló erıforrás: azok az erıforrások, amelyek a felhasználásnál gyorsabb arányban képesek
újratermelıdni (pl. szél-, vagy napenergia).
Erıforrások az elızıek szerinti általános megfogalmazáson túl, klasszikus értelemben a
munkaerı, az eszközök és az anyagok. Erıforrásként kezeljük azonban a pénzt és az idıt is. Így
amikor erıforrásról beszélünk, akkor mindig az említett öt erıforrásfajtára gondolunk.
Az emberi erıforrás fogalma:
Az emberi erıforrás egyike a társadalom rendelkezésére álló erıforrásoknak. Az erıforrások
teljes körét általában emberi, természeti, gazdasági, társadalmi erıforrásokra szokták felosztani.
Az emberi erıforrások számtalan lehetséges meghatározása közül most kiemelünk és rögzítünk
egyet: Emberi erıforrásokon értjük a népesség egészében felhalmozott értékteremtı képességek
összességét.
Ebbıl a meghatározásból több részkövetkeztetés is adódik:
1. Az emberi erıforrások hordozója a népesség egésze. A népesség elemi egysége az egyén. Az
egészséges egyén cselekvıképessége elsısorban életkorilag meghatározott.
2. Felhalmozott erıforrásokról van szó. Minden emberi képesség, ami az egyén sajátja, számos
intézményes és intézményen kívüli erıfeszítés kumulált eredménye.
3. Az emberi erıforrások által produkált, ill. produkálható értékek differenciált elemzést
igényelnek. Legfıbb értékrétegek:
ÉRTÉKPIRAMIS
Axiológiai értelemben vett értékek
Szociológiai értelemben vett értékek
Gazdasági értékek
Használati értékek
Használati értékek: élelmiszer, bevásárlás, fızés, mosás, gyermeknevelés. Pénzbeli értéke
részben kifejezhetı, részben nem. A pénzben kifejezhetı hányad úgy állapítható meg, hogy
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kiszámítjuk, mennyibe kerülne, ha a háztartásszervezést, a takarítást, a kertmővelést stb. fizetett
alkalmazottakra, szolgáltató cégekre, személyekre bíznánk.
Közgazdasági értelemben vett értékek: Érték az, ami a piacon értékesíthetı. Egyaránt termelheti
a fehér -, szürke – és fekete gazdaság is. A drogtól az ırzı-védı szolgálatig minden lehet. Lehet
negatív és pozitív dolog is.
Szociológiai értelemben vett értékek: Rétegspecifikus tömegigényeket, divatigényeket elégítenek
ki. Az az érték, amit valamely társadalmi „nagycsoport” (pl. ifjúság, nyugdíjasok, falusiak, nık
stb.) elınyben részesít.
Axiológiai (értékelméleti) értelemben vett értékek: Az emberi erıfeszítés minden olyan
eredménye, amelynek a mindenkori emberi élet fenntartásában és gazdagításában objektív
fontossága, jelentısége van. Alapvetı viszonyítási pont az emberi élet. Csak pozitív
értéktartománya van. Pl. egészséges táplálék, emberhez méltó élet- és munkakörülmények stb.
Az emberi erıforrások fejlesztésének eredményei értékteremtı képességekben tárgyiasulnak.
Képesség: emberi életnyilvánításra (tevékenységre, magatartásra) való alkalmasság.
Az emberi képességek két dimenzióban mutatkoznak meg:
– egyéni képességstruktúra (a képesség-összetevıknek az egyénre jellemzı szerkezete)
– társadalmi képességallokáció (az egyéni képességstruktúrák társadalmi összegezıdése,
integrációja).
Az egyéni képességstruktúrák jellemzésére alkalmas tapasztalati mutatók:
– a képességek kifejlıdésének általános iránya szempontjából: társadalmilag hasznos vagy
haszontalan képességek
– a képességállomány terjedelme szempontjából: széleskörően vagy szőkkörően hasznosítható képességállomány
– a képességállomány színvonala szempontjából: átlag alatti, átlagos, átlag fölötti képességszint
– a képességstruktúra jellege szempontjából: gyakorlati vagy elméleti beállítottságot
képviselı képességstruktúra
– a képesség-felhasználásban megnyilvánuló orientáció szempontjából: pozíciótartó vagy
innovatív (problémamegoldó) képesség-felhasználás
– a képességkifejtési képesség intenzitása szempontjából: energikus vagy enervált
képességkifejtés.
Az egyéni képességstruktúra alkotóelemeinek feltárása, tipizálása fontos a képességfejlesztés
és a képesség-felhasználás lehetıségeinek felismeréséhez és megvalósításához. Az egyéni
képességstruktúrák sokfélsége jelenti a természetes alapzatot a hatékony társadalmi

képességallokáció kialakulásához, mert ebben rejlik a társadalmi teljesítıképesség garanciája.
A társadalmi képességallokáció áttekintésére alkalmas tapasztalati mutatók: az egyéni
képességek és tehetségek eloszlása
– nemzedékek között
– nemek között
– magasan és alacsonyan iskolázott rétegek közt
– az elit, a középosztály és az ún. alsóbb néposztályok között
– gazdasági, politikai és kulturális élet között
– képességtermelı és képesség-felhasználó tevékenységek között
– társadalmi munkamegosztás ágazatai között
– gazdaságon belül: húzó és pangó ágazatok között
– közszféra és privát szféra között
– pozíciótartó és innovatív tevékenységek között
– centrumok és perifériák között stb.
Az egyéni képességstruktúrák társadalmi összegezıdése a teljes társadalmi reprodukció keretei
között megy végbe. A társadalmi reprodukciós folyamat mindazoknak az értékteremtı
aktivitásoknak az összessége, amelyekben a társadalom egésze önmagát termeli újra és újjá. Két
szektorra osztható: képességtermelı tevékenységek rendszere, ill. képesség-felhasználó
tevékenységek rendszere.
Az emberi erıforrások termelésének és felhasználásának helyszíne a társadalmi reprodukciós
folyamat, az emberi tıkét pedig a gazdaság használja fel.
Emberi tıke: az emberi erıforrások gazdaságilag hasznosítható része.
Fı tıketípusok:
– emberi tıke
– természeti tıke
– gazdasági tıke
– társadalmi tıke.
Természeti tıke: a gazdasági aktivitáshoz rendelkezésre álló természeti erıforrások.
Gazdasági tıke: a gazdasági aktivitás közvetlen, belsı feltételei
A társadalmi tıkében a gazdasági aktivitás nélkülözhetetlen társadalmi háttérfeltételei
összegzıdnek.
Az emberi tıke a legaktívabb elem., a teljes tıkeallokációban elfoglalt központi helye:
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Az emberi tıkét (Et) növelı tényezık:
– a népesség újratermelésének mennyiségi és minıségi jellemzıi
– vendégmunkás-behozatal
– legális és illegális bevándorlás
– belsı migráció
A természeti tıkét (Tet) növelı tényezık:
– területi expanzió
– természeti kincsek kiaknázása
– nyersanyagszállítás megszervezése
Gazdasági tıkét (Gt) növelı tényezık:
– a vállalkozói tıke felszabadítása
– tudatos emberierıforrás-fejlesztés
– a termelékenység mőszaki-technikai feltételeinek javítása
– új munkaszervezési eljárások alkalmazása
– a „piaci rés” offenzív tágítása.
A társadalmi tıkét (Tt) növelı tényezık:
– a társadalom innovációs képességének fejlesztése
– a társadalmi demokrácia erısítése
– a közjavak gyarapítása
Az emberi tıke a teljes tıkeallokáció középpontja, legfıbb dinamizáló tényezıje. Az emberi
tıke nem azonos a tudástıkével.
Tudástıke: egyszerre létezik eleven és tárgyiasult formában, mert a már elhalt nemzedékek
megırzött tudását is magában foglalja. Csak a tudást jelenti, és nem tartalmaz egy sor emberi
képességet.
Szimbolikus tıke: nincs közvetlenül materiális tárgyiasulása, csupán az emberek és közösségek
emlékezetében és szándékaiban létezik. De bármikor átváltható materiális tıkévé.
Akkor tehetı pénzzé, amikor birtokosának szüksége
van rá.
A szimbolikus tıkének a tıkeallokációban elfoglalt
helye:

Szimbolikus tıke
Individuális formában

Kollektív formában

Kapcsolati tıke

A társadalmi csoportok egyesített tıkéje

Hatalmi tıke

Politikai tıke

Intellektuális tıke

Kulturális tıke

Az egyén kapcsolati tıkéje: szükség esetén képes mások erıforrásait saját érdekében
mozgósítani. Kollektív formája: a társadalmi csoportok egyesített tıkeereje. Hatalmi tıke: az
egyénnek hatalmában áll mások erıforrásaival rendelkezni. Kollektív formája: politikai tıke
(mozgalmak, pártok). Intellektuális tıke: építıegysége, következménye a társadalom kulturális
tıkéjének.
A szimbolikus tıke különbözı fajtái meghatározzák egymást: az egyén személyes kvalitásai
gazdagítják a csoportot, a mozgalom, réteg tagjaként az egyén jelentıs többlethez jut. Fordítva:
ha a csoport tekintélye, presztízse lényeges mértékben csökken, a csoport tagja számára is
érzékelhetı tekintély-, presztízsveszteséggel jár.
A szimbolikus tıke kettıs szerkezető. Közös halmaz, amely az emberi tıke és a társadalmi tıke
egy-egy meghatározott részhalmazát integrálja, foglalja egységbe:

EMBERI TİKE
Az egyén testi, lelki,
akarati stb. tulajdonságai

Kapcsolati tıke
Hatalmi tıke
Intellektuális tıke

SZIMBOLIKUS
Közösségi tıke
Politikai tıke
Kulturális tıke

Ezek után térjünk rá a helyi fejlesztés és helyi erıforrások viszonyrendszerére.
Gyakran hangzik el az a kijelentés, hogy a helyi fejlesztés a helyi erıforrások optimális
felhasználásának eredménye. Ez az elv, mint olyan, kétségtelenül megállja a helyét. Ugyanakkor
számolni kell azzal, hogy változatlanul csekély gyakorlati haszonnal fog járni és továbbra is
ellentmondásos értékelések kerülnek majd napvilágra egy adott térség fejlıdési esélyeirıl
mindaddig, amíg nem sikerül egyértelmően tisztázni, mit is jelent a - fizikai vagy emberi erıforrás, tehát mit ismerünk el erıforrásnak és mit nem.
Elıször is azt kell hangsúlyozni, hogy az erıforrás fogalma értelmezés kérdése. Más szóval egy
“erıforrás”-nak a megjelölése egy bizonyos értelmezésre, tehát állásfoglalásra vezethetı vissza.
Továbbá arra is rá kell mutatni, hogy a fejlıdési vagy növekedési stratégiáktól függıen
erıforrásnak tekintenek egymástól rendkívül eltérı fizikai és emberi adottságokat. Egy társág
erıforrásainak felmérése és értékelése nem egy semleges cselekedet, nem a megvalósítani kívánt
fejlesztési tervtıl függetlenül történik és nem független attól sem, hogy ez a terv milyen
gazdasági, társadalmi rendszerbe illeszkedik be.
49

Még konkrétabban szólva, meg kell próbálnunk magyarázatot adni arra, hogy egyes térségek
erıforrásainak túlságosan korlátozott értékelésébıl adódóan miként ítélték ezeket a térségeket
arra, hogy ne fejlıdhessenek, illetve arra, hogy még mélyebbre süllyedjenek az elmaradottság
állapotába. Rá kell tehát mutatnunk arra, hogy a manapság szegénynek vagy fejletlennek
tekintett térségek erıforrásainak egy másfajta felleltározása esetén milyen módon lehetne
kialakítani egy olyan helyi fejlesztési stratégiát, amely eddig el nem ismert vagy nem kellıképpen
igénybe vett helyi erıforrások mozgósításán alapulna.
Elıször is, szögezzünk le néhány nyilvánvaló tényt:
Az erıforrás fogalma szubjektív fogalom, mert az ember alakította ki. A természetben egy
meghatározott helyen minden erıforrás vagy semmi sem az, a szerint, hogy az emberek mit
tehetnek vagy mit akarnak tenni vele. Csak az erıforrás, amit annak becsülnek. Ez az oka annak,
hogy

az

erıforrás

fogalma

kettıs,

tértıl

és

egyben

idıtıl

függı

fogalom.

- Ami ma erıforrás, esetleg holnap már nem lesz az. Ennek két oka van. Az egyik: az erıforrás
kimerülése vagy fizikai megszőnése (egy nyersolaj lelıhely nem kifogyhatatlan; egy ember tudása
és hozzáértése elvész, ha az illetı meghal). Egy adott erıforrás kihasználásában bekövetkezı
történelmi változás annak tudható be, hogy elállnak egy adott helyi erıforrás további
kiaknázásától.
És fordítva, ami ma még nem erıforrás, holnap már azzá válhat. Ehhez tenni akarás és tényleges
lehetıség kell: egy új erıforrás mozgósítására irányuló akarat a mőszaki fejlıdés és a technológiai
megoldások kiválasztásának függvénye. Így például az a típusú homokos tengerpart, mint
amilyen Fos sur Mer-nél vagy Dunperque-nél található, csak akkor vált erıforrássá, amikor az
alacsonyan fekvı kikötık mélyítési technikájának a fejlıdése ezt lehetıvé tette, és attól a naptól
lett azzá, hogy a kohászattal kapcsolatos politika keretében döntés született a tengerparti sávok
hasznosítására.
Amit itt erıforrásnak tekintenek, nem mindig annak vélik másutt, más országokban. Ez
érvényesül a természeti erıforrások (például az erdık) esetében, de még inkább mind
mennyiségi, mind minıségi szempontból az emberi erıforrásokat illetıen. Egy és ugyanazon
térségben sok emberrel rendelkezni csak az emberi munkaerı alapján mőködı társadalmak
számára jelent erıforrást. A lakosság kézügyességét és szellemi értékeit, a hagyományos tudást
és hozzáértést nagyon eltérı módon hasznosítják a földkerekségen annak dacára, hogy
mindenütt erıforrás-tıkét képviselnek.
Az a tény, hogy a történelem során mást és mást tekintettek erıforrásnak, hogy ma azonos
erıforrásokat másként használnak fel a föld különbözı pontjain, hogy itt nem hasznosítanak
egy olyan erıforrást, amelyet pedig máshol igen intenzíven aknáznak ki azzal magyarázható,
hogy minden gazdasági rendszernek meg van a maga saját erıforrás katalógusa és minden

gazdasági rendszer saját értékrendje szerint ítéli meg azokat a specifikus erıforrásokat,
amelyeken a rendszer alapszik.
Egy térség erıforrásainak megjelölése, ezen erıforrások hasznosításának, megırzésének és
karbantartásának módja más és más képet mutat a szerint, hogy az emberek milyen gazdasági
rendszert választanak maguknak és hogy ez a rendszer milyen nagyságú területre terjed ki. Így
például nem azonos fizikai és emberi erıforrások kerülnek hasznosításra, ha a mezıgazdaság a
nemzeti piac, illetve a világpiac számára termel vagy pedig alapvetıen a helyi lakosság ellátását
szolgálja.
A piacgazdaság keretében mozgósítható erıforrások hiányának ürügyén sok térségünk
belekerült az elszegényedés folyamatába. Ez a folyamat a területek elnéptelenedését idézte elı,
belsı, sıt nemzetközi jellegő népvándorlást váltott ki. Ennek hatására az érintett térségek helyi
társadalmai mennyiségileg és minıségileg meggyengültek és függı helyzetbe sodródtak:
tudniillik valahányszor a terjeszkedés diktálta szükségletek miatt az uralkodó gazdasági rendszer
felkutat, illetve felfedez idırıl idıre valamilyen hasznosítható erıforrást ezekben a legyengült
térségekben, akkor ennek az erıforrásnak a kiaknázásáról kívülrıl gondoskodnak olyan
döntéshozó központok, amelyeknek nem célja, (vagy nem elsıdleges célja) a térség helyi
fejlesztése. Számos olyan eset tapasztalható, amikor egy helyi erıforrás eltékozlása a
kereskedelem-centrikus gondolkodásmód logikájából fakadóan magához a helyi lakossághoz
tartozó egyének vagy csoportok kezdeményezésére következik be: egy jó minıségő
megmővelhetı földet például - amely erıforrást jelent a helyi mezıgazdasági termelés számára
- a tulajdonos néha egy idegenforgalmi központ felépíttetésére használja fel. A helyi fejlesztés
iránt ma megnyilvánuló érdeklıdés és annak szükségessége, hogy a makrogazdasági modell
válsága okozta hatások enyhítése érdekében elısegítsük ezt a mikroregionális szintő fejlıdést
ismét a helyi erıforrásokra irányítja a figyelmünket. Ez arra indít bennünket, hogy a helyi
erıforrások újszerő meghatározására és másfajta értékelésükre törekedjünk, már amennyiben
azt akarjuk, hogy célszerőbben kerüljenek felhasználásra és önállóbb helyi fejlesztési tervek
megvalósítását szolgálják.
Van-e mód arra, hogy néhány helyi erıforrás segítségével újra fejlıdésnek induljanak a
növekedést nélkülözı vagy a válság által erısen sújtott térségek?
A legjobb helyi fejlesztési terv az, amely leginkább összhangban van a helyi lakosság gazdasági,
szociális és kulturális szükségleteivel, és amely éppen ezért a lehetı legjobban hasznosítja a helyi
környezet saját fizikai és emberi erıforrásait. Az ilyen tervnek a kidolgozása és megvalósítása
tehát nagyfokú önállóságot igényel a célok, a mozgósítandó eszközök és erıforrások
meghatározásában. Egyébként megfigyelhetı, hogy jelenleg a közigazgatás és az államnak a
hatalmi struktúráiban ilyen irányú módosulás megy végbe.
Ha távlataiban tekintünk a helyi fejlıdésre akkor azt látjuk, hogy kihasználatlanul hagyott nagyon
is eltérı fizikai és emberi erıforrások, mint amilyenek a szellemi erıforrások, az emberi
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leleményesség, az egyéni kezdeményezés, a vállalkozásra, az együttmőködésre, a kigondolásra,
a dolgok és a környezı világ megváltoztatására irányuló kollektív készség, hogy mindezek az
erıforrások a munka, és életkörülmények átalakításának az eszközeivé válnak.
Úgy tőnik, eljött az ideje annak, hogy újra megtanítsuk az embereket a helyben rendelkezésükre
álló erıforrások természetének és nagyságának megismerésére s mindenekelıtt ismét tudatára
ébresszük ıket annak, hogy maguk is részei egyénileg és közösen ezeknek az erıforrásoknak.
(Maurice, Allefresde)7
És eljött az idı arra is, hogy a különbözı térségekben mőködı civil, nonprofit szervezetek is
felmérjék erıforrásaikat és képessé váljanak egymással megosztani azokat.
Miután megismerkedtünk az erıforrás sokszínő természetével, térjünk rá annak tervezésére
A legtágabb értelemben vett tervezés egyik jellemzı vonása a tervezés idıhorizontja, mely lehet
rövid távú: 1-3 év, középtávú: 3-7 év, hosszútávú: 5-15 év, a tervezés mibenlététıl, tartalmától
függıen). Ismerjük, és napjaink tervezési folyamatában megtapasztaljuk a „gördülı” tervezést,
amely a kiinduló feltételeket rendszeresen, adott, meghatározott idıszakonként ellenırzı és a
változásokat érvényesítı tervezésnek tekintünk. Lehet tervezni nemzetgazdasági méretekben,
ágazati léptékben, de az esetek többsége mégis projekt-szintő tervezést takar. Meghatározott
igények kielégítésére alkalmas megoldások megkeresésére, konkrét feladatok kijelölésére
vonatkozik. A meghatározó vonás az elıfeltételek, adottságok és követelmények tudatos és
módszeres összegyőjtése, rendezése, megvalósítás lehetıségeinek és új útjainak elızetes
végiggondolása, a célravezetı változatok közötti választás elkészítése valamely megítélés,
alapvetés szerint. Egyben felméri a fenyegetı, prognosztizálható kockázatokat és elıre jelezhetı
veszélyeket, akadályozó körülményeket, javaslatokat fogalmaz meg azok ésszerő elkerülésére.
Tisztázza a különbözı szereplık érdekeltségét, megalapozza közöttük a méltányos, minden fél
számára kedvezı kompromisszumokat tartalmazó megegyezést. A tervezés ebben az értelemben
a problémamegoldás egyik proaktív és asszertív változata.
A tervezés tehát módszeresen felépített elıkészítı folyamat, a cél, annak eléréséhez szükséges
eszközök meghatározása. Egy másik lehetséges megközelítés szerint kiemeljük a döntéselıkészítést, így a tervezés olyan iteratív lépéssorozat, amely a célként kitőzött eredmények
(mérföldkövek) kijelölésébıl indul ki, hipotézist állít fel, döntési alternatívákat határoz meg. Mi
az asszertivitás? Az asszertivitás saját képességeink aktiválása. Az asszertív attitőd önelfogadást
és mások elfogadását, reális önértékelést, mások és önmagunk tiszteletét jelenti. Viselkedésben
az asszertivitás felelısségvállalásban, saját érdekeink közvetítésében és mások érdekeinek
figyelembevételében mutatkozik meg. Az asszertivitás egy olyan viselkedésforma tudatos
7
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megválasztása, amelyben az egyén képes kifejleszteni önmagában belsı erıt és tartást, és ezt
tudja kapcsolataiban érvényesíteni. A proaktív alkalmazkodás során pedig a szervezet aktívan
közremőködik a környezeti feltételek változásaiban, megpróbálja az adott feltételrendszert
társadalmilag hasznos céljaihoz illeszteni, ezzel növelve saját mozgásterét. A proaktív szervezet
(személy) elırelátóan cselekvı; felelısségteljes, önmagáért felelısséget vállaló.
A tervezésnél alkalmazandó alapelvek, szabályok:
• Participáció és partnerség
• Kooperativitás és tolerancia
• Problémamegoldó gondolkodás és kreativitás:
• Az európai regionalizmus értékei
• Normativitás, szabályozottság
• Transzparencia, folyamatellenırzés, monitoring
A tervezés elsı szakasza a helyzetfelmérés. Ehhez alkalmas, legtöbbször használt eszközök,
módszerek a PEST és a SWOT analízisek.
Mi a PEST analízis? Egy betőszó, amelynek elemei:
P-Politics
E-Economics
S-Society
T-Technology,
azaz politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezık. Megmutatják azokat a szélesebb
közegeket, amelyben a szervezet (bármely) dolgozik. Felvázolja azokat a trendeket, amelyek
iránymutatóak és meghatározóak a szervezet számára.
Politikai tényezık: nagy jelentıséggel bír a stratégia megtervezésében. Ismerni kell a politikai
pártok érdekeit, a politikai erıvonalak alakulását, a döntéseket és prioritásokat. A
lehetıségekhez mérten fel kell mérni a politikai érdekek jelenlétét vagy adott esetben hiányát a
harmadik szektorban. Tájékozódni kell, meg kell ismerni a civil ügy jelenlétét a politikai
programokban.
Gazdasági tényezık: a gazdasági terület, a gazdasági érdekek egészen közvetlenül érintik az
intézményeket. Napjainkban jól nyomon követhetı a gazdasági recesszió hatása e területen.
Egyre jobban megjelenik a piacorientáltság a civil szektorban is. Az egyre csökkenı költségvetés
nem tud lépést tartani a növekvı kiadásokkal. A programok árai napról- napra növekednek, a
fenntartási költségek is növekvı tendenciát mutatnak, szemben a költségvetéssel, elérhetı
pályázati forráslehetıségekkel. Ezért elkerülhetetlenné és fontossá válik az intézmények
többcsatornás finanszírozása. A privatizáció is nagy hatással van a szektor mőködésére.
53

Felmerülhet az állami szolgáltatások kiszervezése (outsourcing), átadása is, mivel az állam
szabadulni igyekszik a kötelezettségei alól. A közszolgálati szféra láthatóan háttérbe szorul a
gazdasági terület elıtérbe jutása miatt.
Társadalmi tényezık: ez a tényezı az egyik legkevésbé belátható, de egyben a legmeghatározóbb
elem is. Figyelembe kell venni a társadalom szerkezetének a megváltozását, a társadalmi
mobilitás irányát. A demográfiai tényezık is meghatározóak, pozitív illetve negatív irányba való
tolódásuk nagy hatással lehet a civil (nonprofit) szervezetek mőködésére. Elemezni kell a civil
szervezıdések fejlettségét, a civil társadalom erısödését és a közigazgatási változásokat.
Technológiai tényezık: az információs technológia szinte követhetetlen gyorsasággal fejlıdik és
ezen fejlıdés beláthatatlan távlatokat nyit a civil szervezetek hálózatosodása számára is. A
számítógépes hálózatok megjelenése jogosulttá tette a falak nélküli, interaktív kapcsolatok
létrejöttét a felhasználókkal és a szervezetek között egyaránt. A földrajzilag legtávolabbi
adatbankok használatának lehetısége, az elektronikus sajtó, a CD-ROM és a multimédiák új és
még fejlıdı lehetıségek. Az információs technológia új távlatokat nyitott az információhoz való
szabad hozzáférésben. Mindezen változások arra késztetik, vagy kényszerítik a szervezeteket,
hogy újra átgondolják és újrafogalmazzák jövıképüket.
A makro-összefüggések feltárása mellett fel kell tárni azt a közvetlen környezetet is, azt a
társadalmi közeget is, amelyben a civil szervezet mint sajátos, nem nyereségérdekelt, nem állami
intézmény mőködik. Elemezni kell:
• a társadalmi tér (település, mikrorégió, megye, régió, ország) fejlıdési irányzatát,
• a társadalmi tér civil stratégiáját,
• a felhasználók, partnerek gazdasági, szociális, kulturális helyzetét,
• a civil szektor információs technológiai fejlettségét,
• a civil szervezetek vezetését és munkatársi gárdáját.
Mindezen tényezık elemzése ahhoz ad segítséget, hogy a partnerséget befolyásoló tényezık
változása és fejlıdése miképpen alakíthatja az adott társadalmi térben kialakuló, szervezett,
szerzıdéseken, polgárjogi aktusokon alapuló szinergiákat.
Mi a SWOT analízis? Egy betőszó, amelynek elemei:
A SWOT elnevezés az angol Strength - erısség, Weakness - gyengeség, Opportunity - lehetıség
és Threat - veszély szavakból (és kezdıbetőikbıl) összeállított szókép. Kiválóan alkalmas a
szervezet folyamatainak, belsı és/vagy külsı helyzetének felmérésére. Kialakítottuk ugyanezt a
módszert az egyéni tudás és képességek feltérképezésére is.
A külsı környezet esetében a lehetıségek és veszélyek feltérképezése, belsı környezet vizsgálatánál
pedig a szervezet - egyén erıs és gyenge oldalainak kimutatására nyílik lehetıség.

A külsı környezet azokat a külsı tényezıket jelenti, amelyek a szervezet – egyén mőködésére
kívülrıl hatnak. pl. vélemények, napi politika, egyéni munka értékelései.
A belsı környezet: szervezeti folyamatokat egyéni mőködést belülrıl befolyásoló tényezık:
szervezeti egységek lokális érdekei, helyi elınyök, egyéneknél a csoportban végzett eredményes
munka.
A lehetıség: olyan „küzdıtér”, ahol a szervezet – egyén kihasználhatja esetleges elınyeit a
hasonló szervezetekkel – egyénekkel, versenytársakkal szemben, a veszély olyan kihívás, amely
válasz hiányában a szervezet elfoglalt pozíciójának gyengüléséhez vezet és ugyanez igaz az egyén
szervezeti pozíciójára is.
A külsı - belsı tényezık listáját úgy állítjuk össze, hogy az elegendı információt adjon az analízis
befejeztével. Az elemzés komoly felkészülést és átgondolt munkát igényel.
SWOT analízis tábla a helyzetfelméréshez
Strength – Erısségek

Weakness - Gyengeségek

Opportunity – Lehetıségek

Threat - Veszélyek

A helyzetfelmérésnél fontos tényezı a stakeholder analízis is, amelyben a lehetséges a kooperáló
szereplıkrıl készítünk elemzést, amelyet a koordináló szervezet lát el. A stakeholder kifejezés,
amely az elıbb tárgyalt érintettek és érdekeltek összefoglaló terminológiája. A koordináció
szervezeti egységek között létezı formális, rögzült kapcsolatrendszerre utal, míg a kooperációra
a formális elemeket nélkülözı összedolgozás, közös tevékenység a jellemzı.
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Erıforrás tervezés
Erıforrásterv
A projekt teljesítéséhez szükséges erıforrásigényt az idıterv és a teljesítés helyszíne (az utóbbi
meghatározható adott esetben egy szervezeti egység megjelölésével is) figyelembevételével,
illetve ezek alapján leíró dokumentumok összessége.
• A projekt idıterve és a projekt teljesítéséhez igénybevett erıforrások között szoros
összefüggés áll fenn.
• Az erıforrások rendkívül heterogének, miközben a projektek teljesítésének erıforrás
tervezése tevékenység-specifikus megközelítést igényel.
• Ezért lehetetlen általánosan alkalmazható módszertant alkalmazni.
• Az emberi erıforrás szükségletének tervezését segíti:
• Az emberi erıforrások szakmai leltárának mátrixa,
• A feladat felelısség mátrix.

Az erıforrás tervezésben kialakult szemléletmódok
• Idıkorlátos erıforrás-tervezés,
• Erıforrás-korlátos tervezés.
Az elsı esetben a projekt teljesítési idıtartama kötött, de az erıforrások korlátlanul
rendelkezésre állnak.

A második esetben az erıforrások korlátozottak, ezért a teljesítési idıtartamot azoknak kell
alárendelni.
A szélsıséges szituációk helyett az idıtartam, és az erıforrások közötti kompromisszumot kell
keresni alapvetıen két módon:
• Az idıterv kritikus útjának rövidítési lehetıségeivel,
• Az erıforrás kiegyenlítés lehetıségeivel.
Az elsı esetben több erıforrás alkalmazása, a tevékenységek közötti átfedések növelése és
hatékonyság növelés segíthet.
A második esetben a tartalék idık kihasználása, ill. csúcsidıszakokban erıforrás bérbevétel,
esetleg projektek közötti erıforrás kiegyenlítés lehet a megoldás.

Erıforrás-kiegyenlítés
A fluktuáló erıforrásigény egyenletesebb allokálása részben az idıtervben foglalt csúszási
idıtartamok felhasználásával, részben külsı (bérelt) erıforrások igénybevételével. Értelmezhetı
egyrészt egyetlen projektre, másrészt egy szervezet projektjei közötti viszonyításban is.

Költségtervezés
Költségterv
A projekt teljesítésének költségszükségletét - az
idıterv figyelembevételével is - feltáró és leíró
dokumentum.
Adott projekt megvalósításának költségbecslése az
egyik legkritikusabb tevékenység (pontosság).

A költségkeret túllépése nagyon gyakori, melynek okai „Webb” szerint:
• a korai szakaszban végzett becslések alacsony összege,
• elıre nem látható technikai problémák,
• a projektkialakítás hiányosságai,
• teljesítés közbeni változtatások a projekt terjedelmében,
• gazdasági és egyéb külsı tényezık.
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A költségbecslési bizonytalanság és a megvalósítás tényleges költségeinek eltérı
karakterisztikája

A pontosabb költségkalkuláció kialakítását minél megbízhatóbb adatok és két általánosan
alkalmazható módszer segíti:
• paraméteres költségbecslési eljárás,
• a tevékenység alapú költségbecslési eljárás.
Az elsı módszert a projektkialakítási fázis korai szakaszában használhatjuk (több változat,
vázlatos megfogalmazás).
• A meghatározható paraméterek megegyeznek, vagy hasonlóak egy már létrehozott
projekteredmény paramétereivel.
• A két projekteredmény különbsége, ill. a költségkülönbözet paraméterekkel kifejezhetı
valamilyen matematikai formula segítségével.

A második módszer akkor alkalmazható, amikor már elkészült a projekt tevékenységi struktúrája
is, ismert a projekt idıterve és erıforrás-szükséglete.
• Ez a módszer alkalmazható ajánlati kalkulációk készítéséhez is.
• Fontos a közvetlen költségek és az arányosan felmerülı általános költségek figyelembevétele, tartalékkeret kialakítása és lehetıség szerint egységárak alkalmazása.

Projektkontroll
A projektkontroll a projekt megvalósítására vonatkozó döntéstámogató információs rendszer,
amely magában foglalja:
• A tervezett elsıdleges projektcélok teljesülésére vonatkozó elemzések elvégzését,
• Az elemzési eredmények alapján a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát.
A projekt teljesítése során eltéríthetik a projektet az eredetileg megfogalmazott elsıdleges
céljaitól:
•

változtatások, vagy módosítások,
• eltérések.

Az elsı esetben az eltérítés szándékolt, a második esetben nem szándékolt.
A projektkontroll elvégzéséhez az információgyőjtéshez, ill. az elemzéshez egy ún. normarendszer kialakítása szükséges.
Szőkebben értelmezve a projektkontroll elsısorban egy projekt teljesítési szakaszára vonatkozik
és egy körfolyamatként ábrázolható.
A projektkontroll folyamatelemei
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A projektkontroll átfogja:
• a projekteredmény idıbeni teljesítésének alakulását,
• a teljesítéshez szükséges erıforrásokat,
• a teljesítés költségeinek alakulását.
A projektkontroll vagy a szőkebb projektmonitoring rendszer létrehozásakor célszerő tisztázni:
• milyen mélységő és gyakoriságú legyen az információ győjtése és az elemzés,
• milyen módszerekkel, és ki végezze az információgyőjtést és az elemzéseket.8
Emberi erıforrás-tervezés
Összefogja a teljes emberi erıforrás rendszert, mert a célja olyan integrált emberi erıforrás
politika és program-együttes kifejlesztése, ami az emberi erıforrás és a szervezeti célok elérését
egyaránt biztosítja.

Fogalomtár az erıforráshoz9
Erıforrás

A tevékenység végrehajtásához szükséges korlátozott mértékben rendelkezésre álló dolog, mint a munkaerı, anyag, munkaeszköz, energia, pénz,
munkaterület stb. Kétféle erıforrást különböztetünk meg:
1. Nem raktározható. Olyan erıforrás, mely ha az adott idıszakban nincs
felhasználva, akkor elveszett, azaz a késıbbi idıszakra nem vihetı át.
2. Raktározható. Olyan erıforrás, mely kimerüléséig folyamatosan rendelkezésre áll.

Erıforrás adatár

A projekthez felhasználható erıforrások győjteménye. Tartalmazza az
erıforrás azonosítóját, a nevét, az RBS kódját, típusát, valamint normál,
túlóra és egyszeri felhasználási költségét.

Erıforrás

Általános eljárás a tevékenységek és ezen tevékenységek végrehajtásához

allokáció

szükséges erıforrások ütemezésére az erıforrások rendelkezésére állásának
megfelelıen elıre meghatározott korlátokon és/vagy a program idıtartamán
belül maradva.

Erıforrás elosztás Lásd Erıforrás allokáció.

8

Irodalom: Görög M.: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó. Budapest, 1996., Görög Mihály: Bevezetés a
projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó. Budapest, 1996., Husti I.: Szervezéselmélet. Egyetemi jegyzet. Gödöllı, 1989., Lockyer
K. – Gordon J.: Projektmenedzsment és hálóstervezési technikák. Kossuth Kiadó. Budapet, 2000., Papp Ottó:
Projektmenedzsment (Projektek tervezése, szervezése, irányítása). BME, Mérnöktovábbképzı Intézet. Budapest, 1997.
Görög M.: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó. Budapest, 1996., Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe.
Aula Kiadó. Budapest, 1996., Husti I.: Szervezéselmélet. Egyetemi jegyzet. Gödöllı, 1989.

9

http://www.manta.hu/szotar/projekt/e.htm

Erıforrás

Az erıforrás adattárból erıforrások kapcsolása adott tevékenység

hozzárendelés

végrehajtásához.

Erıforrás

Lásd kapacitáskorlátos erıforrás tervezés (1)

korlátos ütemezés
Erıforrás

Az erıforrások hierarchikus lebontásának eszköze.

lebontási struktúra
Erıforrás

Az adott erıforrás specifikus rendelkezésre állásának megjelölése, nagyon

naptárak

fontos adat az ütemezés számításakor.

Erıforrás

A tevékenységekhez rendelt erıforrásoknak a projekt szintjén történı

összegzés

idıarányos összegzése. Megmutatja hogy az egyes erıforrásokból mikor és
mennyi szükséges a projekt végrehajtásához.

Erıforrás profil

Diagram, amely megmutatja az erıforrás felhasználásokat.

Erıforrás

A projekt erıforrás szükségleteinek a meglévı kapacitásokhoz történı

tervezés

hangolása. Lásd még idıkorlátos erıforrás tervezés és kapacitáskorlátos
erıforrás tervezés

Erıforrás

A tevékenység megvalósítási idejét a tevékenységhez rendelt erıforrások

vezérelt

fontossága illetve az elvégzendı munka határozza meg.

tevékenységi idı
Erıforrás szintézis A fluktuáló erıforrásigény egyenletesebb allokálása részben az idıtervben
foglalt csúszási idıtartamok felhasználásával, részben külsı (bérelt)
erıforrások igénybevételével. Értelmezhetı egyrészt egyetlen projektre,
másrészt egy szervezet projektjei közötti viszonyításban is.
Erıforrásnaptár

Az erıforrások elérhetıségét bemutató naptár amely leírja, hogy az
erıforrás mikor használható és mikor nem.

Erıforrásterv

A projekt teljesítéséhez szükséges erıforrások iránti igényt az idıterv és a
teljesítés helyszíne figyelembevételével, illetve ezek alapján leíró dokumentumok összessége. Erıforrás túlterhelés Az erıforrás teljesítményén túl
(fölött) megjelenı érték. (összeg vagy egység)

A következı, regionális szervezeti adatokat tartalmazó táblázatok a partner és társszervezetek
körében végzett adatgyőjtés, kutatás alapján készültek
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Mielıtt a velünk munkaerı-piaci együttmőködési megállapodást aláírt, így a regionális
fejlesztésünk célrégióinak is számító társadalmi-gazdasági, tervezési-statisztikai tér foglalkoztatási célú, vagy a foglalkoztatottságot elısegítı humán szolgáltatást nyújtó civil szervezeti adatait
áttekintenénk, szükségesnek tartjuk a kötet megírásnak a pillanatában elérhetı munkaerı-piaci
adatokat rögzíteni.

2.2. Körkép a négy érintett régióról10
Dél-Dunántúl

A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL
2009. MÁJUS
A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI11
Változás az elızı hónaphoz
Nevezés

képest

2009 május

Változás az elızı évhez képest

Fıben

%-ban

Fıben

%-ban

70 901

- 1 143

- 1,6

16 376

30,0

18,1

- 0,2

-

4,6

-

Pályakezdı

5 618

- 197

- 3,4

975

21,0

Férfi

37 818

- 1 031

- 2,7

5 168

15,8

Nı

33 083

- 112

- 0,3

3 838

13,1

25 éves és fiatalabb

12 604

- 369

- 2,8

3 039

31,8

50 éves és idısebb

14 338

- 116

- 0,8

3 343

30,4

Legfeljebb 8 általánost végzett

31 859

- 1 140

- 3,5

3 045

10,6

Szakmunkás végzettségő

23 511

- 239

- 1,0

3 722

18,8

Középiskolát végzett

13 427

169

1,3

2 123

18,8

Diplomás

2 080

73

3,6

190

10,1

Nyilvántartott álláskeresı
A nyilvántartott álláskeresık
aránya (%)*

10 A régiók Regionális Operatív Programjukhoz maguk készítette, a programozást megalapozó helyzetértékelések letölthetık:
http://www.bm.hu/web/portal.nsf/aktualis/2E9CB408EB66EC9EC125720A004C2726
11 http://www.ddrmk.hu/?id=2&subid=3&parent=3

Változás az elızı hónaphoz
Nevezés

képest

2009 május

Változás az elızı évhez képest

Fıben

%-ban

Fıben

%-ban

Nyilvántartásba belépı

9 820

845

9,4

5 085

107,4

Elsı alkalommal belépı

502

32

6,8

28

5,9

20 164

- 77

- 0,4

244

1,2

28,4

0,3

-

- 8,1

-

Legalább egy éve folyamatosan
nyilvántartott
A legalább egy éve folyamatosan
nyilvántartásban lévık aránya
(%)**

* A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendı
**Az összes nyilvántartott álláskeresıhöz viszonyítva. A változás százalékpontban értendı
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7400 Kaposvár,
Fı u. 59/b.

7400 Kaposvár,
Béke u. 47.

7400 Kaposvár,
Irányi D. u. 12.

7400 Kaposvár,
Fı u. 45.

Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos
Szövetsége SM-i Szerevezete

Mozgáskorlátozottak SM-i
Egyesülete

Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége SM-i
Szervezete

Szövetség a Polgárokért
Alapítvány

6.

7.

8.

9.

2004. 01. 13.

2004.

2004.

2004. 10. 05.

2005. 11. 07.

7300 Komló,
Kossuth L. u. 115.

Rokkantak Fantasztikus
Klubja

5.

Sipos József elnök

Lenkovics Lajosné elnök

Dr. Hegedős Lajos elnök

Forró József titkár

Szabó Attila elnök

Szıke Attiláné
intézményvezetı

2007. 01. 29.

7632 Pécs,
Siklósi út 70.

MIOK

4.

Szvacsekné Jahn Margit
elnök

7634 Pécs,
Kovács B. u. 10.

Fogd a Kezem Alapítvány

2006. 05. 24 és 2008. 05.
27. és 2008. 10. 17. és
2008. 11. 07. és 2008. 12.
01. és 2009. 02. 18.

3.

dr. Kaiser László
ügyvezetı igazgató

2006. 07. 10 és 2008. 09.
05. és 2009. 02. 25. és
2009. 09. 01.

7626 Pécs,
Búza tér 6/B

Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont Kht.

2.

Szervezet képviselıje
Forray Ferencné igazgató

7621 Pécs Janus
Pannonius u. 4.

Pécsi Egyházmegyei
Katolikus Caritas

1.

Megállapodás
megkötésének idıpontja
2006. 06. 09.

Címe

Civil szervezet neve

Ssz.

megyei

megyei

megyei

megyei

városi

megyei

megyei

megyei majd régiós

megyei

Illetékessége

információnyújtás, új típusú
szolgáltatások bevezetésének
szorgalmazása

információnyújtás, közös koncepciók
kidolgozása, pályázatok, szolgáltatások,
kiadványok

információnyújtás, közös koncepciók
kidolgozása, pályázatok, szolgáltatások,
kiadványok

információnyújtás, közös koncepciók
kidolgozása, pályázatok, szolgáltatások,
kiadványok

foglalkoztatás elısegítése,
információnyújtás

gyakorlati képzés biztosítása

támogatások nyújtása, munkavállalás
elısegítése, új program bevezetése,
pályázat; célcsoport segítése

FIP pontok kialakítása; szolgáltatások
igénybevétele, információnyújtás; FIT,
információ-áramlás

internet, telefonhasználat és
munkavállalás elısegítése

A megállapodásban rögzített
tevékenység

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (DDRMK) által készített lista a DDRMK-val írásos együttmőködési megállapodást kötött,
az alapján rögzített adatokat foglalja táblázatba.
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7621 Pécs,
Apáca u. 2/1

Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft.

Kerek Világ Jóléti
Szolgálat

19.

20.

2008. 10. 20.

2008. 08. 25.

2008. 08. 22.

7400 Kaposvár,
Szántó u. 5.

18.

DDRFÜ Kht.

17.

Kárpáti Árpád

Márton György ügyvezetı
igazgató

Mányi Miklós

2008. 07. 18.

Fact Alapítvány

16.

7624 Pécs,
Barbakán tér 3.

Szempont Alapítvány

15.

Bartha Éva

2008. 07. 12.

Világ Világossága

14.

2008. 02. 25.

Vadász János elnök

1111 Budapest,
Lágymányosi út 13.

7629 Pécs, Komlói út 16.

DeA Szociális
Szövetkezet

13.

2007. 04.

Dr. Kövér Ágnes elnök

Dr. Sebestyén Ibolya

7081 Simontornya,
Malom út 32.

Tudásforrás Szociális
Szövetkezet

12.

2007. 04. és 2008. 06. 18.

Bobochay Katalin elnök

2008. 06. 16 és 2009. 02.
14.

1068 Budapest, VI.
Városligeti fasor 46-48.

Szenior Foglalkoztatási
Szövetség

11.

2004. 10. 05.

7635 Pécs, Bálicsi út 29.

1132 Budapest
Alig u. 12.

Nonprofit Humán
Szolgáltatók Országos
Szövetsége

10.

Szervezet képviselıje

Sóki Judit

7400 Kaposvár,
Tallián Gy. u. 1/a

Virágfőzér Értelmi
Sérültek SM-i
Közhasznú Egyesülete

Megállapodás
megkötésének idıpontja

2008. 14. 29.

Címe

Civil szervezet neve

Ssz.

megyei

régiós

régiós

régiós

városi

kistérségi

országos

országos

megyei

Illetékessége

pályázaton való részvétel, elhelyezkedés
elısegítése

pályázat, információs anyagok elhelyezésére
lehetıség, segítség programok szervezésében

információk, projektek, fejlesztések,
munkaerı-piaci helyzet javítása

munkanélküliek körében végzett
szükségletfelmérés, pályázat

régiós központok kialakítása, támogatásokról,
szolgáltatásokról információnyújtás

régiós központok kialakítása, támogatásokról,
szolgáltatásokról információnyújtás,
munkaerı-piaci hátrány leküzdésében segítség

leendı munkatársak kiválasztásának segítése,
hosszabb távú koncepció kidolgozása

szociális szövetkezet megalakítása,
szolgáltatások igények szerinti nyújtása,
információnyújtás

információnyújtás, munkavállalás elısegítése

közigazgatás és civil szervezetek
kapcsolatának javítása, együttmőködésük
elısegítése, mőködtetése; érdekképviseleti
tevékenységet ellátó civil ernyıszervezetek
kapacitásainak fejlesztése

információnyújtás, közös koncepciók
kidolgozása, pályázatok, szolgáltatások,
kiadványok

A megállapodásban rögzített tevékenység

Szinergia Egyesület

21.

7621 Pécs, János u. 1.

7200 Dombóvár, Dombó
u. 2.

7400 Kaposvár, Rákóczi
u. 9-11.

Retextil Alapítvány

Dombóvári Roma
Közhasznú Alapítvány

Somogy Megyei
Minoritas Egyesület

Kék Madár Alapítvány

KIÚT Kht.

28.

29.

30.

31.

32.

7100 Szekszárd Szent
István tér 11-13.

7100 Szekszárd, Bartina u.
12/A

7627 Pécs, Hársfa u. 36.

FONAVITA Szolgáltató
Kht.

27.

2009. 02. 10.

2009. 02. 09.

2009. 01. 26.

2009. 01. 26.

2009. 01. 12.

26.

7400 Kaposvár, Kanizsai
u. 56.

25.

2009. 01. 07.

Forrás Alapítvány

Támasz Alapítvány

24.

2009. 01. 08.

7621 Pécs, József u. 4.

Cigány Kulturális és
Közmővelıdési
Egyesület

2009. 01. 07.

Pécs, Sándor u. 1.

7173 Zomba, Széchenyi u.
4.

Zombai Romákért
Egyesület

2009. 01 .06.

2008. 12. 11.

7975 Kétújfalu, Arany
János u. 11.

7623 Pécs, Szabadság u.
5.

Megállapodás
megkötésének idıpontja

Címe

23.

Egy Hajóban Gyermekés Ifjúságvédı
22.
Alapítvány

Civil szervezet neve

Ssz.

Mészáros Andrea

Bogdán Sándor

Majláth László

Pataki Erika

Selényi Zoltán

Juhászné Tolnai Katalin

Sándor Andrea

Dr. Kosztics István

Boros Ferenc elnök

Dr. Tímár András

Zentai Gábor elnök

Szervezet képviselıje

megyei

megyei

kistérségi

megyei

megyei

megyei

megyei

kistérségi

kistérségi

régiós

régiós

Illetékessége

pályázat, szolgáltatások, képzés, programok,
projektben részvétel

tanodai programok

pályázat, szolgáltatások, képzés, programok

pályázat, szolgáltatások, képzés, programok

pályázat, szolgáltatások, képzés, programok

pályázat, szolgáltatások, képzés, programok

pályázat, szolgáltatások, képzés, programok

pályázat, szolgáltatások, képzés

szolgáltatás- és információnyújtás, munkaerıpaci hátrányok csökknetésében való segítség,
programok szervezése

szolgáltatás- és információnyújtás

A megállapodásban rögzített tevékenység

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kapcsolatot tart civil szervezetekkel olyan módon is,
melyet megállapodás nem rögzít. Ilyen civil szervezetek névsorát és elérhetıségeit is a www.ddrmk.hu
honlap tartalmazza.
Az adatbázis 25 kistérségre bontva hozza nyilvánosságra a foglalkoztatásban, foglalkoztatási szolgáltatásokban együttmőködı partnereket.
Egy példa innen. A Balatonföldvári Kistérségben együttmőködı szervezetek:
Szervezetek/hálózatok:

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Nonprofit Kft.

Szervezetek/hálózatok megnevezése:
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Nonprofit Kft.
kistérségi koordinátor

8623 Balatonföldvár,
Budapesti u. 1.
30/894-16-22

Roma Integrációs
Koordinátor : nincs

Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Helyi Vidékfejlesztési Iroda

8623 Balatonföldvár,
Petıfi u. 1.
84/540-269

LEADER helyi közösség

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület

7285 Törökkoppány,
Kossuth L. u. 66.
20/925-2575

Többcélú Kistérségi Társulás

Balatonföldvári Kistérségi Többcélú
Társulás

8623 Balatonföldvár,
Petıfi u. 1.
84/340-340

Kistérségi Fejlesztési Tanács

Kistérségi Fejlesztési Tanács

8623 Balatonföldvár,
Petıfi u. 1.
84/340-341

Szövetség a Polgárokért Alapítvány

7400 Kaposvár,
Fı u. 45. 8
2/511-703; 424-955

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei
Szervezete

7400 Kaposvár,
Szent Imre u. 8.
82/310-133; 82/512-611

Civil szervezet
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Közép-Dunántúl

69

21 779

Veszprém megye
59 071

15 048

Komárom-Esztergom megye

Közép-dunántúli régió összesen

22 244

Fejér megye

Tárgyhavi létszám
(fı)

+8 324

+7 251

+7 559

+1 629 +23 134

+ 69

+ 841

+ 619

3 581

1 405

837

1 339

+ 118

+ 32

+ 25

+ 61

elızı
hónaphoz

+1 293

+ 561

+ 314

+ 418

elızı év
azonos
idıszakához

Változás (fı)

Pályakezdı álláskeresık,
munkanélküliek

Tárgyhavi
lételızı év
elızı
szám
azonos
hó(fı)
idıszanaphoz
kához

Változás (fı)

Nyilvántartott álláskeresık,
regisztrált munkanélküliek

11,8

13,1

10,3

11,7

Tárgyhavi
érték
(%)

+ 0,4

+ 0,1

+ 0,6

+ 0,3

+ 4,8

+ 5,2

+ 5,0

+ 4,2

28 770

10 007

8 480

10 283

+4 733

+4 547

+3 971

elızı év
azonos
idıszakához

+ 102 +13 251

- 294

+ 334

+ 62

elızı
hónaphoz

Változás (fı)

Munkanélküli ellátásra jogosultak***

Tárgyhavi
lételızı év
elızı
szám
azonos
hó(fı)
idıszanaphoz
kához

Változás (% pont)

Nyilvántartott álláskeresık
aránya**

A fıbb munkaerıpiaci adatok alakulása Közép-dunántúli Régió térségeiben *
2009. április

A KSH 2008. IV. negyedévi munkaerı-felmérése alapján a Közép-dunántúli régióban a gazdaságilag
aktív népesség száma 494,3 ezer fı, ami 3.600 fıs növekedést mutat az elızı negyedévhez képest, az
egy évvel korábbi létszámuknál pedig már 9,1 ezerrel több.
A foglalkoztatottak száma 462,8 ezer fı, az elızı negyedévinél 700 fıvel magasabb, az egy évvel
korábbi értéknél pedig épp 2 ezer fıvel több. A foglalkoztatottak népességen belüli aránya 54,1 %-os
foglalkoztatási szintet eredményez, s ez 3,7 % ponttal magasabb, mint az országos 50,4 %-os mutató.
A KSH által számított munkanélküliségi ráta 6,4 %-ot tett ki a régióban, ami az elızı negyedévi értéket
0,6 %-ponttal, az egy évvel korábbit pedig 1,4 %-ponttal meghaladja, de az országos 8,0 %-nál még
így is 1,6 %-ponttal kedvezıbb.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott álláskeresık száma áprilisban 568.853 fı, ami
közel ötezer fıs (0,9 %-os) növekedést mutat a múlt hónaphoz képest, míg az egy évvel korábbi
idıszaknál 126 ezret meghaladóan (28,5 %-kal) több a nyilvántartásban szereplık száma.
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
nyilván-tartásában április hónap végén 59.071 fı álláskeresı szerepelt, ez 1.629 fıs (2,8 %-os) növekedésnek
felel meg számukban az elızı hónaphoz képest. A régión belül mindhárom megyében emelkedett a nyilvántartott állomány. A legnagyobb számban (800 fıt
meghaladóan) Komárom-Esztergom megyében nıtt a
létszám, ami 5,9 %-os emelkedésnek felel meg. Emellett
Fejérben is több mint 600 fıs (2,9 %-os), Veszprémben
pedig 150 fıt meghaladó (0,8 %-os) növekedést tapasztalhattunk márciushoz képest. Az elızı
hónaphoz hasonlóan Fejér megye regisztrálta a régióban a legtöbb álláskeresıt (22.244 fı), ami
megközelítette a régió nyilvántartottainak kétötödét (37,7 %). Csaknem félezer fıvel lemaradva
Veszprém megye nyilvántartásában szerepelt közel ugyanekkora hányaduk (21.779 fı, 36,9 %), míg
Komárom-Esztergomban egynegyedük (25,5 %, 15.048 fı).
Az elızı év azonos hónapjához mért bıvülés a nyilvántartásban szereplık számában 23.134 fıs
növekedést jelentett. Ezzel régiónké az elsı hely az országos rangsorban az egy évvel ezelıtti
állapothoz viszonyított növekedés (64,4 %) tekintetében. Ez abból adódik, hogy elızı év azonos
hónapjához képest a régió mindhárom megyéjében jóval, 51,5-93,0 % közötti mértékben magasabb
az álláskeresık száma, mellyel a régió megyéi az elsı (Komárom-Esztergom), a negyedik (Veszprém)
és az ötödik helyen (Fejér) állnak az országos rangsorban. A régiós bıvülés 36,0 %-át Veszprém megye
(8.324 fı), 32,7 %-át Fejér (7.559 fı), míg maradék 31,3 %-át (7.251 fı) Komárom-Esztergom megye
növekménye adja.
Április hónap folyamán a nyilvántartásba belépık száma 8.158 fı, akiknek száma az elızı hónaphoz
képest 7,5 %-kal (659 fıvel) mérséklıdött. A belépık 93,0 %-a nem pályakezdı álláskeresı és több
mint négyötödük (6.785 fı) fizikai állománycsoportú. A nyilvántartásba bekerülık 53,5 %-a férfi,
szám szerint 4.368 fı. A tárgyhónapban álláskeresıvé válók több mint egyharmada legfeljebb általános
iskolai végzettségő, közel kétötödük szakmunkásképzı, szakiskolai, egynegyedük érettségivel,

3,9 %-uk pedig felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. A bekerülık csaknem kétötöde 30 év
alatti, egynegyede 30-40 éves, a 40-50 évesek aránya meghaladja az egyötödöt, míg fennmaradó
hányaduk (16,9 %-uk) 50 évesnél idısebb. Az álláskeresıvé válók 45,3 %-a nem jogosult semmiféle
ellátásra, közel ugyanekkora hányaduk (43,2 %-uk) járadékra, 7,3 %-uk álláskeresési segélyre jogosult,
3,7 %-uk rendelkezésre állási támogatást és 0,6 %-uk szociális segélyt kap. A régió megyéi közül az
álláskeresıvé válók a legnagyobb számban (2.960 fı) Fejér megyében figyelhetık meg, de ennél nem
sokkal kevesebb (2.719 fı) a tárgyhónapban nyilvántartásba vételüket Veszprém megyében kérık
száma.
A régióban nyilvántartott álláskeresıkön belül a nık száma 965 fıvel (3,6 %-kal), a férfiaké ennél
kisebb számban, 664 fıvel (2,2 %-kal) emelkedett az elızı hónaphoz képest. Ennek ellenére az elızı
hónaphoz hasonlóan most is a férfi álláskeresık száma (31.194 fı) a magasabb, a nıkét (27.877 fı)
mintegy 3.300 fıvel meghaladva. A férfiak-nık aránya 52,8 %-47,2 % volt a hónap végén, mely elızı
hónaphoz mérten 0,3 %-ponttal tolódott a gyengébb, tavalyhoz képest pedig 3,2 %-ponttal az erısebb
nem irányába. Elızı év azonos idıszakához mérten a férfiak száma 13.376 fıvel (75,1 %-kal), a nıké
pedig 9.758 fıvel (53,9 %-kal) magasabb.
A nyilvántartott álláskeresık többsége (84,4 %-a) továbbra is a fizikai foglalkozásúakhoz tartozik,
arányuk az elızı havinál 0,2 %-ponttal alacsonyabb, az egy évvel korábbihoz mérten pedig 2,4 %ponttal emelkedett. Köztük továbbra is a szakmunkások vannak többségben, arányuk több mint
egyharmad (36,8 %), bár az utóbbi 30 napban 0,5 %-ponttal mérséklıdött. Számuk (21.709 fı) 288
fıvel magasabb, mint egy hónappal illetve 9.677-tel (80,4 %-kal) több, mint egy évvel korábban. A
betanított munkások száma 18.884 fı, amely 635 fıvel nıtt márciushoz képest és 8.115 fıvel (75,4 %kal) haladja meg az egy évvel ezelıtti értéket. Részarányuk 32,0 %, mely a múlt havi értéknél 0,2 %ponttal, a tavalyinál pedig 2,0 %-ponttal nagyobb. A segédmunkás állománycsoporthoz tartozók száma
9.267 fı, mely 368 fıvel emelkedett az elızı hónaphoz viszonyítva és 2.608 fıvel meghaladja az egy
évvel korábbi létszámukat is. Részarányuk 15,7 %, mely az elızı havinál 0,2 %-ponttal magasabb, az
egy évvel ezelıtti értéknél viszont 2,8 %-ponttal alacsonyabb. A szellemi foglalkozású álláskeresık
száma 9.211 fı, 338-cal magasabb a múlt havinál és 2.734-gyel az elızı év hasonló idıszakánál,
azonban arányuk (15,6 %) csak a múlt havi értéket haladja meg 0,2 %-ponttal, a tavalyinál viszont 2,4
%-ponttal alacsonyabb.
Az álláskeresık életkorát tekintve továbbra is több mint egynegyedük (26,5 %-uk, 15.626 fı) a 26-35
évesek, további közel egynegyedük (23,2 %-uk) a 36-45 évesek és 19,9 %-uk az 50 évnél idısebb –
munkaerı-piaci szempontból hátrányos, nehezen elhelyezhetı – korosztályhoz tartozik. E legidısebb
korcsoporthoz tartozók száma 334 fıvel (2,9 %-kal) emelkedett az elızı hónaphoz viszonyítva, és az
elızı év azonos hónapjában nyilvántartott létszámuknál is 3.857 fıvel többen vannak. Részarányuk
ennek ellenére csupán a múlt havi értékhez képest emelkedett 0,1 %-ponttal, a tavalyinál azonban 2,0
%-ponttal alacsonyabb. A legifjabb, 25 éves és fiatalabb korosztály aránya (18,7 %) ugyanekkora
mértékben, de ellenkezı irányban változott: az elızı hónaphoz képest 0,1 %-ponttal csökkent, a múlt
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év áprilisához mérten pedig 2,0 %-ponttal emelkedett, számuk 11.051 fı volt a zárónapon. A 26-50 év
közötti három korcsoportban is növekedett az álláskeresık száma a múlt hónaphoz képest, arányuk
viszont egyedül a 26-35 évesek csoportjában változott (0,2 %-ponttal nıtt).
Az elızı hónaphoz képest legkevésbé a 46-50 év közöttiek száma emelkedett (189 fıvel), legnagyobb
mértékben pedig a 26-35 év közöttieké (501 fıvel). A többi korosztályhoz tartozók állománya 251-354
fı közötti mértékben növekedett.
Az álláskeresık iskolázottsága alapján csaknem kétötödük (22.073 fı, 37,4 %-uk) legfeljebb általános
iskolai végzettségő, számuk 688 fıvel, arányuk pedig 0,2 %-ponttal nıtt az elızı hónaphoz képest,
az egy évvel ezelıtti létszámuknál pedig 8.217 fıvel vannak többen. Közülük is 2.056 fıt (3,5 %-ot)
tesz ki azok száma, akik a 8 osztályt sem végezték el. A nyilvántartott álláskeresık második nagy
csoportját (36,5 %-át) a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek adják. Számuk 21.549 fı, 464-gyel
több az elızı havinál és 9.404 fıvel az egy évvel ezelıttinél. Részarányuk azonban 0,2 %-pontot
csökkent a múlt hónaphoz, de 2,7-et emelkedett tavaly áprilishoz viszonyítva. Az ennél magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezı csoportok közül egyedül a szakközépiskolát, technikumot végzettek
részaránya nıtt (0,1 %-ponttal), ık 8.959-en voltak, 309 fıvel többen mint a múlt hónapban és 3.697tel többen mint tavaly. A gimnáziumban érettségizettek száma 125 fıvel nıtt a márciusi és 1.393 fıvel
az egy évvel ezelıtti értékhez képest, ezalatt álláskeresıkön belüli részarányuk az elızı két havival
megegyezı (7,4 %) illetve a tavalyihoz képest 0,9 %-ponttal mérséklıdött. A diplomások állománya
meghaladta a kétezret (2.109 fı), így most is többen voltak, mint az általános iskolát be nem befejezık.
Számuk 43 fıvel emelkedett a márciusi létszámhoz képest, arányuk ezalatt nem változott. Az egy
évvel ezelıtti értéket ennél nagyobb mértékben (423 fıvel) lépték túl, akkori arányuk viszont 1,1 %ponttal magasabb volt.
A nyilvántartott álláskeresık egyre csökkenı, jelenleg 14,5 %-os hányada tartósan, folyamatosan egy
éven túl szerepel a regisztrációban. Számuk 8.562 fı, 193 fıvel mérséklıdött a múlt havi értékhez
képest, de az egy évvel korábbi létszámukat még így is több mint ezer fıvel meghaladja. Ennek
ellenére az álláskeresıkön belüli részarányuk a márciusi értéknél 0,7, a 2008. áprilisinál pedig 6,5 %ponttal alacsonyabb, mivel a nagymértékő állománynövekedés áprilisban is az egy évnél rövidebb
ideje nyilvántartottak létszámát emelte. A régió tartós álláskeresıinek csaknem fele (45,4 %-a)
továbbra is Fejér megye kirendeltségeinek nyilvántartásában szerepel, de ettıl nem sokkal marad el a
Veszprém megyeiek részaránya (40,8 %) sem, ezekhez képest viszont eltörpül a KomáromEsztergomiak 13,9 %-os, ám egyre növekvı hányada.
A folyamatosan legfeljebb egy éve regisztráltak száma 50.509 fı, 1.822 fıvel bıvült a múlt hónap óta
és több mint 22 ezer fıvel 1,8-szeresére nıtt az egy évvel ezelıtti állapothoz képest. Hányaduk 85,5
%, mely a tartósan regisztráltak arányával ellenkezıen változott, 0,7%-pontot emelkedett március,
míg 6,5 %-pontnyit 2008. március óta. Ennél is szembetőnıbb, hogy a teljes nyilvántartott állomány
nagy részét az utóbbi hónapokban bekerültek teszik ki, hiszen kétötödük (39,2 %-uk) 1-3 hónapja van
a regiszterben, további közel háromtizedük (28,9 %-uk) 4-6 hónapja, 17,4 %-uk pedig 7-12 hónapja.
Az 1-3 hónapja nyilvántartottak száma több mint 1,5 ezer fıvel csökkent, a 4-6 hónapja regisztráltaké

viszont ugyanennyivel nıtt, a 7-12 hónapja állományban lévıké pedig 1.800 fıt meghaladóan
emelkedett az utóbbi hónapban.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által folyósított ellátásra áprilisban 28.770 fı álláskeresı volt
jogosult, ami mintegy száz fıs növekedést mutat az elızı hónaphoz viszonyítva, az egy évvel korábbi
létszámot pedig több mint 13 ezer fıvel meghaladja. Területileg az ellátottak 35,6 %-a Fejér, 34,8 %a Veszprém és 29,5 %-a Komárom-Esztergom megyei álláskeresı. Az önkormányzatok által folyósított
ellátásokra 8.801 fı (14,9 %) nyert jogosultságot, ezen belül háromtizedük (2.704 fı) rendszeres
szociális segélyt, héttizedük (6.097 fı) pedig rendelkezésre állási támogatást kapott. Az álláskeresık
több mint egyharmada (36,4 %, 21.500 fı) semmiféle ellátásra nem volt jogosult, létszámuk mintegy
kétezer fıvel emelkedett a múlt hónap óta és csaknem nyolcezerrel az egy évvel ezelıtti értékhez
képest.
A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív
népességhez viszonyított aránya 11,8 %, ami a múlt havi
értéket 0,4 %-ponttal, az egy évvel ezelıttit pedig 4,8
% ponttal haladja meg. A régión belül továbbra is
Komárom-Esztergom megyében a legalacsonyabb (10,3
%) és Veszprémben a legmagasabb (13,1 %) az
álláskeresık gazdaságilag aktív népességen belüli
aránya, Fejérben pedig a kettı közötti, a régiós átlaggal
csaknem megegyezı (11,7 %). Az elızı hónaphoz
képest mindhárom megyében emelkedett az álláskeresık aránya, a leginkább (0,6 %-ponttal)
Komárom-Esztergomban, ezután Fejérben (0,3 %-ponttal), végül Veszprémben (0,1 %-ponttal). Az egy
évvel korábbi adatot szintén mindhárom megyében meghaladta az áprilisi érték, a legnagyobb
mértékben (5,2 %-ponttal) Veszprémben, de Komárom-Esztergomban és Fejérben sem sokkal kevésbé
(5,0 illetve 4,2 %-ponttal).
A nyilvántartott álláskeresık munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya 7,9 % a régiónkban,
ami 0,2 %-ponttal meghaladja a múlt havi mutató értékét, de kedvezıbb az országosan mért 8,6 %nál. A régión belül Komárom-Esztergom megye mutatója (7,1 %) továbbra is a legkedvezıbb, míg
Fejér megyéé (7,7 %) alacsonyabb, Veszprémé (8,9 %) pedig magasabb a régió átlagos értékénél. Az
elızı hónaphoz képest a régió egészéhez hasonlóan mindhárom megyében emelkedett a mutató,
Fejérben a régiós átlaggal megegyezı (0,2 %-pont), Veszprémben az alatti (0,1 %-pont), míg
Komárom-Esztergomban a fölötti (0,4 %-pont) mértékben.
A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma 3.581 fı a Közép-dunántúli régióban, ami több mint
száz fıs emelkedést mutat az elızı hónaphoz, és csaknem 1. 300 fıs növekedést az egy évvel ezelıtti
értékhez képest. Területenként nézve az elızı három hónaphoz hasonlóan a pályakezdık száma már
nem Fejér megyében (1.339 fı), hanem Veszprémben a legmagasabb (1.405 fı), a legkevesebben (837
fı) viszont most is Komárom-Esztergom megye nyilvántartásában szerepelnek. Az elızı hónaphoz és
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az egy évvel korábbi létszámukhoz képest számuk
mindenütt nıtt, a legkisebb mértékben KomáromEsztergomban (25 ill. 314 fıvel), Fejérben (61 ill. 418
fıvel) és Veszprémben (32 ill. 561 fıvel) pedig ezt
meghaladóan.
A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új
álláshelyek száma 1.220 db, ami 243-mal kevesebb a
múlt hónapban bejelentettnél, az egy évvel ezelıttitıl
pedig csaknem 1.100-zal elmarad, így alig haladja meg
annak felét (53,0 %-a). A régió összes új nem támogatott
álláshelyeinek több mint felét (54,3 %-át) a KomáromEsztergom megyei bejelen-tések adják, számuk az elızı
hónaphoz képest 108-cal nıtt, azonban az egy évvel
korábbi értéknél 212-vel alacsonyabb. A nem támogatott
új állásbejelentések közel harmadát (32,0 %-át)
Veszprém megye, fennmaradó 13,7 %-át pedig Fejér
adta. Veszprémben az áprilisban bejelentett nem támogatott álláshelyek száma a múlt havinál 143-mal több, az egy évvel ezelıttinél pedig 304-gyel kevesebb
(annak 56,3 %-a), míg Fejérben az elızı havinál 494-gyel, a tavalyi értékhez képest pedig 568-cal
alacsonyabb (annak 22,7 %-a). A tárgyhónap során bejelentésre került új, nem támogatott állások
száma Fejérben 167, Komárom-Esztergom megyében 662 és Veszprém megyében 391 db.
A hónap folyamán érkezett összes állásbejelentések száma megközelíti a négyezret (3.870 db), mely
az elızı havit 1.135-tel (41,5 %-kal) meghaladja. Az állásbejelentések Fejér megyei száma 985 db,
Komárom-Esztergom megyei 1.353 db, a legtöbb, 1.532 db pedig Veszprém megyében került
bejelentésre. A bejelentett új állásokkal együtt a rendelkezésre álló összes álláshelyek száma 6.341
db-ot ért el a tárgyhónapban, ami a múlt havi értéknél 1.990 db-bal (45,7 %-kal) több. Ebbıl 2.358 dbbal a Komárom-Esztergom megyei álláshelyek száma a legmagasabb, de Veszprém és Fejér megyei
számuk is megközelíti a kétezret (1.996 illetve 1.987 db). Az álláshelyek tárgyhavi záró állománya
3.389 db volt, mely az elızı havi záró értéknél 918-cal magasabb.
Április hónap folyamán egyetlen új munkáltató létrejöttérıl sem szereztünk tudomást a régióban, s 10
fı feletti létszámbıvítési szándékot sem jelzett egy vállalkozás sem.
A tárgyhónapban a régió 7 foglalkoztatójától érkezett
összesen 695 fıt érintı csoportos létszám-leépítési bejelentés. Ez a létszám az elızı hónapban bejelentettnél
359 fıvel kevesebb. Az érintett foglalkoztatók között
nincs Veszprém megyei, Fejér megyei is csupán egy, aki
mindössze 2 leépítendı fıt jelölt meg illetékességi

területünk telephelyein. Így csaknem az összes létszámtól (693 fı) a 6 Komárom-Esztergom megyei
munkáltató kíván megválni.
A leépítendı létszám 87,9 %-ának rendes felmondással, maradék 12,1 %-ának közös megegyezéssel
szőnik meg a munkaviszonya. A cégméreteket tekintve a teljes létszám több mint felét (57,8 %-át) a
100-299 fıvel gazdálkodó vállalkozásoknál építik le, további egyharmadát (32,9 %-át) a 300 fı feletti,
maradék egytizedét (9,2 %-át) pedig 100 fı alatti létszámmal mőködı szervezetnél. A csoportos
létszám-leépítések közül 3 esetben az érintett létszám meghaladta a 100 fıt, sıt ebbıl 1 esetben a 250
fıt is. 12

12 http://kdrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=kdrmk_stat_kdrmk_munkpiaci_inf_2009
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34/377-088
34/366-324
34/361122/2508

Bauer Zsolt
Nagy Lajosné,
Laczhegyi Zita
Nagy Lajosné,
Varga Judit Barbara
Nagy Lajosné
Miklós Anita
Becker Tibor
Kovács Tibor
Székely Márton
Juhász József
kuratóriumi elnök;
Molnár Ferenc
intézményvezetı

2887 Ácsteszér,
Kossuth u.11.
8000 Székesfehérvár
Lakatos u. 1.
8000 Székesfehérvár
Móri u. 20
8000 Székesfehérvár
Lövölde u. 28/A
8000 Székesfehérvár,
Új Csóri u. 130.
2870 Kisbér,
Komáromi u. 20
2888 Csatka,
Szabadság tér 86.
2861 Bakonysárkány,
Béke u.106.
2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 1.

2. "Szülık és pedagógusok a gyermekekért" Alapítvány

Agóra Vidékfejlesztési Alapírvány

Alba Caritas Hungarica 4M Tanácsadó Szolgálat

Alba Caritas Hungarica” RÉV Szenvedélybeteg
Segítı Szolgálat

ALBA KARITÁSZ

Amaro Trajo Kulturális és Szociális Alapítvány

ASB Kisbér, Gyır Szociális Ellátó és Mentı
Közhasznú Társaság

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bakonysárkányért Alapítvány

Bányász Klub Alapítvány

10.

11.

9. Bakonyalja Környzetvédelmi és Turisztikai Egyesület

Juhász Józsefné
elnök;
Hartmann József

2840 Oroszlány,
Ságvári köz 1-3.
(Ságvári Endre
Általános Iskola)

34/388-918

34 /552-074

22/336-607
22/310-847

22/506-828

22/506-606

30/516-8013

34/598-004

34/361-155

87/480-413

Tornainé Farkas
Elvíra

8230 Balatonfüred,
Köztársaság u. 6.

"S.O.S." Együtt Egymásért Alapítvány

1.

Telefon

Képviselı neve

Cím

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

civil@banyaszklubalapitvany.axelero.net

bakonyaljakte@
bakonyalja-Kte. koznet.hu

olfi@axelero.hu

albacaritas@mail.datatrans.hu

szrev@mail.datatrans.hu

albacaritas4m@gmail.com

postmaster@
alapitvanyagora.t-online

sagvari@freemail.hu

tornaianiko@chello.hu

E-mail

x

x

x

x

Egyéb

77

Megnevezés

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

19.

20.

21.

22.

23.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

16.

18.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

15.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

14.

17.

Bokodi Emberek Egészségéért Alapítvány

13.

12. Batthyány Mőemlékegyüttes Védelmében Alapítvány

Ssz.

Moga Istvánné
Nyári Ilona Katalin
Rácz István

2855 Bokod,
Hısök tér 6.
(Községháza)
2870 Kisbér,
Városház tér 1.
2881 Ászár,
Kossuth Lajos u.16.

Szóka Andrásné
Orsós Tamás
Sárközi Tibor
Nyári Katalin
Sándor Endre
Kalányos Róbert
Pádár István

Vanyola
8553 Lovászpatona,
Kossuth tér 2.
8595 Kúp,
Fı u. 76.
8556 Pápateszér,
Petıfi S.u. 17.
8514 Mezılak,
Kossuth u. 99.
8564 Ugod,
Klapka u. 14.
8555 Bakonytamási,
Széchenyi u. 1.

Nagy Györgyné

Riez Gyula

2870 Kisbér,
Széchenyi u. 25.

Marcalgergelyi

Képviselı neve

Cím

Szervezeti adatok

89/352-255

89/352-119

89/351-020

89/345-109

(34)353-938

(34) 352-360

70/945-9691

20/9369301

Telefon

lpatona@mail.globonet.hu

E-mail

x

Egyéb

Dr. Némethy
Józsefné
Solecki Szilárd

2858 Császár,
Váci Mihály u.20.
2510 Dorog,
Bécsi út 91.
2510 Dorog,
Otthon tér 1.

Császári Községi Kábeltelevízió Szolgáltató
Közhasznú Társaság

Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat

Dorogi Közmővelıdési és Közhasznú Társaság

33.

34.

35.

Paksi Attila

Dr.Szalay Tímea

8201.Veszprém,
Pf.222.

Csalán Környezet- és Természetvédı Egyesület

32.

Hartl Márton;
Horváth Dorottya

8060 Mór,
Bajcsy u. 7.

Családsegítı Alapítvány

31.

Titmann Lászlóné

2500 Esztergom
Baross G. u.3.

Családok Átmeneti Otthona

30.

dorogcsalse@invitel.hu
dorogikultura@vnet,hu

33/521-000,
33/521-100,
33/521-101

csalan@csalan.hu

csaladsegito.k@axelero.hu

maltai.csao@invitel.hu

iroda@schoenstatt.hu

civil@cif.hu www.cisz.hu

E-mail

33/431-170,
33/441-730

(34) 376-105

88/578-390

22/404-731

33/311-739

20/980-9810

Ther Antal

Családok a Családért Egyesület

29.

8272 Óbudavár,
Fı u. 11.

Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége

28.

22-506-186,
22-506-187

Civil Inkubátorház

27.

Orbán István

8330 Sümeg,
Béke tér 7.

Fehér János; Szántóné Bányai Szilvia

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

26.

Orsósné Kalányos
Edina

8352 Bazsi,
Fı u. 50.

8000 Székesfehérvár,
Balatoni út 8.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

25.

Kerpács Istvánné

8512 Nyárád,
Szabadság u. 1.

Telefon

(20)9369301

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

24.

Képviselı neve

Cím

2870 Kisbér,
Kossuth L u. 32-34.

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

x

x

x

x

x

Egyéb

79

22-503-517
30/347-9958
22-504-968,
22-505-212

Gyene Piroska
Kremnitzky
Gáborné,
Varga Györgyné

8151 Szabadbattyán,
Széchenyi u. 50.
8000 Székesfehérvár
Havranek János u.4.

Értelmi Fogyataékosok és Segítıik OESZ FM Szervezete (Ezredéves Készségfejl. és spec szakiskola9

Esélyegyenlıség Alapítvány

45.

46.

postmaster@befogadas.hu

KVSZ@invitel.hu
efoesz.fejer@freemail.hu
kremga@ezredev.axelero.net

ertedveled@vipmail.hu

22-502-457
20/230-3690
30/525-0068
Vidovicsné Vincze
Erika

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.

Érted - Veled Egyesület

44.

esa-tf@freemail.hu

lorintz2@hu.inter.net

efoe@tapolcamaildatanet.hu

drmosonyia@invitel.hu

titkarsag@dorogkorhaz.hu

titkarsag@dorogkorhaz.hu

E-mail

88/422-495

Dörnyeiné Barabás
Éva

06-34/363319; 0630/856-7007

2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály u. 59. Németh Attila elnök
Pf. 19.

8200.Veszprém, Kossuth L.u.10. I/111-112.

30/295-1539

Horváthné Somogyi
Ildikó

8300 Tapolca,
Keszthelyi u. 44-45.

Dr. Lırintz
Zsuzsanna

33/441-721

Barlangi Katalin

33/512-740,
33/512-742

2510 Dorog,
Otthon tér 3.

Dr. Varga Gyızı

2510 Dorog,
Mária út 20.

33/512-740,
33/512-742

33/441-416,
33/441-418

Dr. Varga Gyızı

2510 Dorog,
Mária út 20.

Telefon

2510 Dorog,
Bécsi út 71.

Képviselı neve

Cím

8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 3.

Életet Segítı Alapítvány

ÉFOÉSZ Rehabilitációs Munkahely

40.

43.

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

39.

Egyensúlyunkért Alapítvány

Dorogi Városüzemeltetési Kht.

38.

42.

Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht.

37.

Égeresi Sporthorgász Egyesület

Dorogi Szakorvosi Rendelı Kht.

36.

41.

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

x

x

x

x

x

Egyéb

Dr. Osvai László
Szmrtyka Istvánné
Catalá Piero Pedro
Barlangi Katalin
Koszkáné Rokolya
Bernadett
Tóthné Molnár
Erzsébet
Barlangi Katalin

2500 Esztergom
Lırinc u. 6.
2800 Tatabánya,
Cseri u. 34., Füzes u. 40.
2500 Esztergom
Lázár V u. 84.
2510 Dorog,
Mátyás király u. 20.
2519 Piliscsév
Marx K. u. 10.
2532 Tokodaltáró
Sallai u. 2.
2510 Dorog,
Otthon tér 3.

Gyermekkert Szociális és Kulturális Alapítvány

Hajléktalan Gondozási Központ, Hajléktalan
Átmeneti Szálló

Határtalan Szív Alapítvány

Idısek Gondozási Központja

Idısek Klubja Piliscsév

Idısek Klubja Tokodaltáró

Idısek Otthona

53.

54.

55.

56.

57.

58.

52.

Barta László

2500 Esztergom
Szécsényi tér 14.

Gyermek és Ifjúságvédı Intézet

51.

Janovicsné Fetter
Gabriella

2529 Annavölgy
Községháza köz 2.

Gondozási Központ Annavölgy

50.

Gróf Tamásné

8100 Várpalota,
Krúdy Gy. u. 34.

EuroConsult Alapítvány

49.

Tamásné Kollár
Magdolna

2500 Esztergom
Vár köz 8.

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

48.

Képviselı neve
Schrenk Lászlóné

Esıemberekért Alapítvány

47.

Cím
2890 Tata, Fürdı út 14.

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

33/441-721

33/505-660

33/472-302

33/441-736

20/823-00-46

34/323-788,
324-402

33/501-741

33/315-508

33/508-500

30/500-2127

30/558-69-65

34/589-685

Telefon

drmosonyia@invitel.hu

idosakklubja@juropnet.hu

ikcsev@juropnet.hu

drmosonyia@invitel.hu

hatartalansziv@vnet.hu

gyermekkerta@freemail.hu

ecpalyazat@invitel.hu

tamas.balazs@invitel.hu

esotata@axelero.hu

E-mail

x

x

x

x

x

x

X

x

X

Egyéb

81
Szokó Zsolt
Csörgics Andrea

Zsebık István
elnök

8000 Székesfehérvár,
Jancsár u. 11.
2518 Leányvár
Kálvária út 18.
2840 Oroszlány,
Táncsics M. út
(városi transzformátor
állomás)

Leányvári Nagycsaládos Egyesület

Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE)
Oroszlányi Szervezete

68.

69.

66.

LARKE Látássérültek Regionális Közhasznú
Egyesülete

Kistérségi Területfejlesztési Társulás

65.

67.

Kisbéri Önkéntes Tőzoltóság

64.

Balogh Zoltán

Moher Imre

2870 Kisbér,
Rákóczi u. 1/C

2510 Dorog,
Mátyás király u.1.

Kisbér és Környéke Ipartestület

63.

Inotay György

2500 Esztergom
Dobogókıi út 8.

Környezetvédelmi Egyesület Dorogi Iroda

KEMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona

62.

Kui Sándorné

2532 Tokodaltáró
József u. 4.

sass-eva@freemail.hu

zsebok@vert.hu

06-34/513811/39-61;
06-34/360255/34-58;

larke@t-online.hu
szokizs@freestart.hu

dke@dke.hu

kisterseg@dorog.hu

takacsne,kemopbo@
invitel.hu

fogyotthontokodaltaro@
juropnet.hu

20/37-56-966

22-318-700
30/324-3445

33/440-288

33/441-191

(34) 354-307

(34) 352-774

33/511-270

33/466-448

x

x

x

x

x

x

x

x

ston@enternet.hu

Egyéb

Tomayer Béla elnök;
20/569-5116;
Csapucha Tamás
20/399-2728
titkár

Dr Tittmann János

KEM Önkormányzat Fogyatékos Otthona

61.

2852 Kecskéd,
Majki u. 10.

2510 Dorog,
Bécsi út 70.

Kecskédi Horgász Egyesület

60.

E-mail

x

Telefon
33/431-793

Schalk Károly

2510 Dorog,
Orgona u.2.

dr. Bozori Endre

Ipartestület

59.

Képviselı neve

Cím

2870 Kisbér,
Vásár tér 1.

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

34/304-800
34/365-935;
34/360-082;
20/937-6004

Frecska József
Kiszely István
Vimrázy Istvánné
dr. Brunner Róza
elnök; Nagy Péterné
titkár
Koppányi Mária

2800 Tatabánya,
Mártírok útja 24. fsz. 1.
8000 Székesfehérvár,
Zsolt u. 35.
2800 Tatabánya,
Posta u. 5.
2840 Oroszlány,
Fürst Sándor út 20.
2510 Dorog,
Mátyás király u. 1.
8100 Várpalota,
Mártírok u. 1.
8500 Pápa,
Korona u. 36.
2465 Ráckeresztúr,
Dózsa György u. 4.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége K-EM Szervezete

Magyar Vöröskereszt Fejer Megyei Szervezete

Magyar Vöröskereszt Tatabányai Szervezete

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Igazgatósága Várpalota Területi Szrevezete

Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi
Szövetsége

Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentı Misszió*

75.

76.

77. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Oroszlány

Magyar Vöröskereszt Városi vezetıség

74.

78.

79.

80.

81.

Victorné ErdısEszter

Kozák János

Feketéné Pıdör
Ágnes

fmvoroskereszt@invitel.hu,
fejer@mvkfejer.hu

mardaan@freemail.hu

mmszok@maltai.hu
(országos)

E-mail

25/455-830

06-20/2220475
kimm@freemail.hu

70/933-8065 feketene.p.agi@freemail.hu

33/431-557

22-504-042

34/317-559

34/339-256

2800 Tatabánya,
Bem J. u. 6.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatabányai Szervezete, Jelnyelvi Tolmács Szolgálat

73.
Szomor Iván

33/413-614

Czifráné Hidasi
Ágnes

2500 Esztergom,
Kossuth L. u. 42.

72.

22-328-775

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportja

71.

Fehér Györgyné

Telefon

33/441-838

8000 Székesfehérvár
Fürdı sor 3.

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Székesfehérvári
Csoportja

70.

Képviselı neve

2510 Dorog,
Zsigmondy V. ltp. 6.

Cím

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

X

x

x

x

X

x

x

x

Egyéb

83
Kandikó Rita

8291 Nagyvázsony,
Petıfi u. 2.

Orbán Péter
Winter Erzsébet

2030 Érd,
Felsı u. 2
2510 Dorog
Heine u. 5.

Napra Forgó Rehabilitációs KHT

Nap-Út Alapítvány Dorog

92.

93.

91. Nagyvázsony Feketesereg Ifjúsági Egyesület Teleház

Kósa József

8200 Veszprém,
Kossuth u. 10.

Munkanélküliek, Álláskeresık és Segítık Veszprém
Megyei Egyesülete

90.

22/316-926
22/333-110

Czupárné Kovács
Erzsébet
Horváth Klára

8000 Székesfehérvár,
Erzsébet u. 20.

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete Viktória
Rehabilitációs Központ

89.

87/482-160

Soós Zoltán

8230 Balatonfüred,
Kossuth u. 3.

Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete

88.

Válóczi Ferenc

2800 Tatabánya,
Madách u. 7-9.

Mozgáskorlátozottak K-EM Egyesülete

Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

87.

22-331-034

Máhlerné Köfler
Anikó
(kuratórium elnök)

8000 Székesfehérvár,
Palotai u. 52.

86.

88/326-139

Kósa Lajos

8200 Veszprém,
Kossuth u. 10.

MÁS Egyesület

85.

Bereznai Csaba

2804 Tatabánya,
Pf. 423.

Majki Népfıiskolai Társaság

84.

70/38-42-451

23/520-683

88/264-464

88/579-077

34/336-553

06-20/4644545

34/482-402,
30/29-02-062

Keresztesi József

2890 Tata,
Új út 19.

Magyary Zoltán Népfıiskolai Társaság

83.

Gyüszi László

2890 Tata,
Erzsébet királyné tér 13.

Magyary Zoltán Népfıiskolai Társaság

82.

Telefon

Képviselı neve

Cím

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

nap.ut@citromail.hu

info@napra-forgo.hu

karita@fekete-sereg.hu

kosajo@freemail.hu

klara.horvath@t-online.hu
viktoria.rh@mail.hu czupar@axelero.hu

Kadar.Mester@freemail.hu

autizmus@autizmus.org

majkinepfoiskola@
civilkd.hu

nepfoiskola@etata.hu

E-mail

x

x

X

x

x

x

Egyéb

34/362-391;
30/298-0410

34/361-794;
20/446-1732

34/361-212

Marosi József elnök;
Jánoki Lászlóné
titkár
Gánics József
Sólyom Jöran
Muhari Jánosné
elnök;
Szántó Istvánné
titkár

2840 Oroszlány,
Eszterházy u. 78.
2840 Oroszlány,
Haraszthegyi út 2/a
2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 66.
2840 Oroszlány,
Óvoda köz 1-2.

Oroszlány Judo Sportjáért Alapítvány

Oroszlány Város Polgárırsége Egyesület

Oroszlány Város Térség és Gazdaságfejlesztı Kht.

Oroszlányi Gyermekvédı Egyesület

Oroszlányi Horgász Egyesület

Oroszlányi Triatlon és Szabadidısport Egyesület
(ORTRI)

Oroszlányi Tőzoltó Egyesület

Oroszlányi Utánpótlás Futball Club

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Licskó Csaba elnök
Hubacsek Antal
Mészáros István

2840 Oroszlány,
Kossuth Lajos út 8.
2840 Oroszlány
Táncsics M. út 66.
2840 Oroszlány,
Majki út 32.

2840 Oroszlány,
Richter János elnök;
Mészáros Lajos utca 2/a Mente Ferenc titkár

20/542-9733;
20/473-8356

Elekes Lászlóné
elnök

2840 Oroszlány,
Fı tér 1.
(Mővelıdési Központ és
Könyvtár)

Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Szövetsége

06-20/9267591

06-30/3721117

06-30/6542840

34/361-314;
30/396-7477

34/360-743;
20/376-0316

34/363-460

Marton Béla

2840 Oroszlány,
Kecskédi út 37.

20/20-19-212

Telefon

ORKA Oroszlányi Búvárklub

95.

Képviselı neve
Schuster Peter

NOE Esztregomi Csoportja

94.

Cím
2500 Esztergom

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

oufc@okis.hu

akimano@hu.inter.net

horgasz1@axelero.hu

info@ovtgf-kht.hu

obaratikor@oritelnet.hu

schuster.peter@invitel.hu

E-mail

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Egyéb

85

34/360-248
34/360-441;
34/361-853;
20/956-0459

Kozák Oszkár

Molnár Imréné
Lazók Zoltán elnök;
Busa János
ezredes parancsnok
Holló Márta

Sipeki Irén
Herkli Antal
dr. Tóth Ferenc, Pintér Zsuzsa

2510 Dorog István
király u. 2.
2840 Oroszlány,
Mester utca1.
(Táncsics Mihály
Óvoda)
2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály u. 66.
2510 Dorog,
Mátyás király u. 1.
2870 Kisbér,
Kossuh L. u. 21.
8100 Várpalota,
Faller J. u. 4.
2465 Ráckeresztúr,
Kossuth u. 37.
8000 Székesfehérvár,
Budai út 9-11
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 26.
2800 Tatabánya,
Réti út 89.

Országos Roma Vállalkozók Szervezetének
Egyesülete

Óvodásokért Alapítvány

Önkéntes Tüzoltóság Oroszlány

Pedagógiai Szakszolgálat

Profit Club Kisbér és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete

Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú
Alapítvány

Ráckeresztúri Népkör Egyesület Teleház

Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Reménység Háza Alapítvány

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
K-EM Szervezete

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Tvarosek Józsefné

Schek Ferenc

34/789-340

22-389-402

22-513-629

25/455-117

06/70-3126533

(34) 352-909

33/440-023

20/315-45-06

34/517-100

106.

Virág Albert

2800 Tatabánya,
Fı tér 4.

Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat K-EM
Koordinációs Iroda

105.

Telefon

Cím

Megnevezés

Ssz.

Képviselı neve

Szervezeti adatok

tatabanya@sinosz.hu
tvarosek.jozsefne@
sinosz.hu

remenyseghaza@remenyseghaza.hu

ftoth@fejer-hvk.hu pinter@fejer-hvk.hu

herklia@rkt.hu

isipeki@chello.hu

pedszaksz@vnet.hu

aprokak@axelero.hu

kozak@invitel.hu

E-mail

x

x

x

x

x

Egyéb

Tébész Ilona

8000 Székesfehérvár
Tolnai u. 10.
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 123.
8000 Székesfehérvár
Tolnai u. 10.

119. Székesfehérvári Regionális Álláskeresık Egyesülete

Székesfehérvári Regionális Munkaerı-fejlesztı és
Képzı Központ

SZÉNA- Székesfehérvári Nagycsaládosok Regionális Egyesülete

Szent Borbála Idısek Otthona

Szent Rita Fogyatékosok Otthona

SZITI” Szociális Egyesület

Szoc és Mügyi Min. Esztergomi Gyermekotthona

Szociális Alapellátó Intézmény

Szociális Innovációs Társulás

Szınyi Kultúrális Egyesület

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Gyıri Piroska
Nagy Boldizsárné

2921 Komárom
Petıfi S. u. 3.

Kanizsai Miklós

2500 Esztegom Budai
N. A. u. 40.

Veszprém,
Mikszáth K. u. 13.

Klecska Ernı

8000 Székesfehérvár
tér 1.

Busa Attila

Horváthné Trepák
Etelka

2500 Esztegom
Dessewffy A. u. 40.

2900 Tata, Almási u. 43.

Pánczél István

2524 Nagysáp

Farnady Judit

Sári János

Palkovicsné Szécsényi Julianna

8000 Székesfehérvár
Fürdı sor 3.

Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány

118.

Nagy Györgyné

8000 Székesfehérvár
Fürdı sor 3.

Szegényeket Támogató Alapítvány

117.

Szántó Zsoltné

8000 Székesfehérvár
Honvéd u. 1.

SINOSZ Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

116.

Képviselı neve

Cím

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

20/355-1768

88-560-103

34/383-043

33/441-644

22-504-201

33/501-160

33/517-911

22-505-275

22/310-308

22-333-460

30/579-2587

22/311-469

22-315-562

Telefon

szit@veszprem.hu

szocalap@t-online.hu

igazgatas@leanynevelo
-esztergom.axelero.net

iroda@albasziti.hu

szentrita@invitel.hu

panczel@idosek.hu

szena@szena.hu

arial@axelero.hu

otthonsegitunk.szfv@
gmail.com

nagyerzsebet@freemail.hu

szekesfehervar.tolmacs@
sinosz.hu

E-mail

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Egyéb
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Dr. Zalka Zsolt
Manner Pálné városi
titkár
Lırincz Norbert
Vida József, Annus
István
Annus István
Holy Ágnes

1223 Budapest
Jókai Mór u 21-23
2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc út 78.
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 1.,
valamint Gál I. ltp. 405.
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 113.
8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 113.
2500 Esztergom Petıfi
S. u. 21.

TIT Oroszlány Városi Szervezete

Utcai Szociális Segítık Egyesülete

Vállakozást és Egzisztenciateremtést Elısegítı
Közalapítvány

Vállalkozói Központ Közalapítvány

Veled-Érted Egyesület

136.

137.

138.

139.

140.

Weilandits István

Teleház

133.

Thalassa Ház" Pszichoterápiás és Pszichiátria
Rehabilitációs Intézet

Pintér Lajos

2884
Bakonyszombathely,
Kossuth L. u. 31.

135.

Sógorka Miklós

2889 Súr,
Szabadság tér 1.

Teleház

132.

2861 Bakonysárkány,
Béke u.100.

Peczke Ferenc

2890 Tata,
Agostyáni u. 1-3.

Tatai Televízió Közalapítvány

131.

Teleház

Horváth József

2800 Tatabánya,
Ságvári u. 15.

130. Tatabányai Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

134.

Oliveira de Jesus Andrea

2800 Tatabánya,
Szent Borbála tér 1.

TAHITI (Tatabányai Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda)

129.

Képviselı neve

Cím

Megnevezés

Ssz.

Szervezeti adatok

33/311-378

22-514-100

22/514-126

34/511-713,
511-028

34/361444(122)

1/226-8433

(34) 377-077

(34) 559-011

(34) 375-033

30/994-90-57

34/309-725

34/304-451

Telefon

tamogato@invitel.hu

annus.istvan@szvk.hu

thalassahaz@
thalassahaz.hu

bakonyszombethely@
tourinform.hu

sur@telehaz.hu

tataitv@t-online.hu

E-mail

x

x

x

x

x

X

Egyéb

Megnevezés

Vértesi Erımő SE

Vértesi Iskolaszövetség

Veszprémi Civil Ház

Veszprémi Esélyek Háza

Viktória Rehabilitációs Kht

Ssz.

141.

142.

143.

144.

145.

34/361-595;
34/360255/31-50;
20/9815-788

Hornyák István
elnök;
Kemenesi Sándor
ügyvezetı elnök
Dér Gusztáv elnök
Varga Endre
Varga Endre
Horváth Klára

2841 Oroszlány,
Pf. 23
2856 Bokod,
Fı u.27.
8200 Veszprém,
Kossuth L.u. 10.
8200 Veszprém,
Kossuth L.u. 10.
8000 Székesfehérvár
Erzsébet u.20

22-333-110

88/327-720

88/401-110

06-34/490-695

Telefon

Képviselı neve

Cím

Szervezeti adatok

viktoria.rh@mail.hu

eselyekhaza@vpmegye.hu

civilhaz@vpmegye.hu

hornya@vert.hu

E-mail

x

x

x

Egyéb

Nyugat-Dunántúl

Munkaerıpiaci helyzet
A nyilvántartott álláskeresık fıbb adatai
2009. május

Megnevezés

GyırMosonSopron
megye

Vas
megye

Zala
megye

Nyugatdunántúli
régió

Nyilvántartott álláskeresık száma, fı

14 692

11 895

18 948

45 535

Nyilvántartott álláskeresık aránya
(a gazdaságilag aktív népességhez), %

7,1

9,7

13,4

9,7

Nyilvántartott álláskeresıkbıl:
Pályakezdı

687

702

961

2 350

25 éves és fiatalabb

2 618

2 204

3 114

7 936

Férfi

7 830

6 531

10 486

24 847

Nı

6 862

5 364

8 462

20 688

Szakképzetlen

5 551

4 947

8 383

18 881

Diplomás

969

562

828

2 359

Nyilvántartásba belépı a hónap során

2 476

1 802

2 572

6 850

Ebbıl: elsı alkalommal belépı

307

207

239

753

Rendszeres szoc. segélyben részesülı

102

71

391

564

Rendelkezésre állási tám.-ban rész.

1 020

1 415

4 273

6 708

Tartósan (egy éven túl) regisztrált

1 014

1 595

4 099

6 708

Tartós munkanélküli arány (%)

6,9

13,4

21,6

14,7

Forrás: http://www.nyugatrmk.hu
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Ezt követıen az együttmőködı civil szervezetek:
Civil szerezet neve

Tevékenységi forma

Célcsoport

Cél

Szolgáltatást vásárlunk:
4M Rehabilitációs
Munkaerı-piaci Program

Megváltozott
Foglalkoztatási célú
munkaképességőek

Nagykanizsa ésKörnyéke Foglalkoztatási,
Szociális-és Közmővelıdési Nonprofit Kht., Non-profit Kft.
Kft. Dél-Zalai Mentorhálózat

Munkanélküliek

Foglalkoztatási célú

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei
Szövetsége

Társadalmi szervezet

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Zalai Falvakért Egyesület

Egyesület

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Kontakt Humán Szolgáltató Kht.

Kht.

Munkanélküliek

Foglalkoztatási célú

WH Humán Szolgáltató Kht.

Kht.

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Nagykanizsai Felsıoktatásért Alapítvány

Alapítvány

Egyéb

Oktatási célú

Mozgáskorlátozottak Városi Egyesülete

Egyesület

Megváltozott
munkaképességőek

Szociális
tevékenység

Vakok és Gyengénlátok Zala Megyei
Szervezete

Társadalmi szervezet

Megváltozott
munkaképességőek

Szociális
tevékenység

Könyvtár Pártoló Alapítvány

Alapítvány

Egyéb

Szociális
tevékenység

Akiktıl nem vásárlunk szolgáltatást:

Via Kanizsa Kht.

Kht.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány
Társadalmi szervezet
Kisebbségi Önkormányzat

Rendszeres szociális segélyezettek,
Foglalkoztatási célú
tartós
munkanélküliek
Romák

Szociális
tevékenység

Egyesület

Rendszeres szociális segélyezettek,
Foglalkoztatási célú
tartós
munkanélküliek

Mura-Menti Nemzetiségi
Területfejlesztési Társulás

Egyesület

Rendszeres szociális segélyezettek,
Foglalkoztatási célú
tartós
munkanélküliek

Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete

Társadalmi szervezet

Munkanélküliek

Szociális
tevékenység

Zalakaros Környéki Települések
Területfejlesztési Társulása

Társadalmi szervezet

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Társadalmi szervezet

Egyéb

Szociális
tevékenység

Principális-Menti Települések
Területfejlesztési Társulása

Civil szerezet neve

Tevékenységi forma

Célcsoport

Cél

Hátrányos helyzető
fiatalok

Szociális
tevékenység

Siketek és Nagyothallók Szövetségének
Megváltozott
Társadalmi szervezet
Zala Megyei Szervezete
munkaképességőek

Szociális
tevékenység

Életünkért és Gyermekeinkért Alapítvány Társadalmi szervezet

Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház
Kiskanizsa Polgári Olvasókör

Társadalmi szervezet

Egyéb

Oktatási célú

MSZOSZ MOL Nyrt

Társadalmi szervezet

Egyéb

Szociális
tevékenység

LIGA Szakszervezetek Szövetsége

Társadalmi szervezet

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara

Társadalmi szervezet

Egyéb

Foglalkoztatási célú

VOSZ

Társadalmi szervezet

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Nagykanizsa Szociális Foglalkoztató
Kht.

Kht

Halis István Városi Könyvtár

Társadalmi szervezet

Egyéb

Zala Megyei Romákért Szervezet

Társadalmi szervezet

Romák

Szociális
tevékenység

ZM CÉKE

Egyesület

Romák

Szociális
tevékenység

EURIFE

Egyesület

Romák

Szociális
tevékenység

DRVSZ

Egyesület

Romák

Szociális
tevékenység

Garabonci Cigányokért Egyesület

Egyesület

Romák

Foglalkoztatási célú

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nagykanizsai Csoport

Egyesület

Egyéb

Szociális
tevékenység

Roma Nık Országos Szervezete

Társadalmi szervezet

Romák

Szociális
tevékenység

Dél-Zalai Cigányokért Egyesület

Egyesület

Romák

Szociális
tevékenység

Dunántúli Diplomás Romák Mindekiért
Egyesület

Egyesület

Romák

hátrányos helyzető
fiatalok

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Társadalmi szervezet

Egyéb

Foglalkoztatási célú

Térségi Integrált Szakképzı Központ

Képzı Központ

Tanulók

Oktatási célú

Kanizsa Kultúrális Központ

Kulturális Intézmény

Egyéb

Mővelıdési célú
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Hátrányos helyzető
Foglalkoztatási célú
fiatalok

NYDRMK Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ
1. A kirendeltségek és szolgáltató központok számára szolgáltató non-profit szervezetek (A szolgáltatást nyújtott, szolgáltatást nyújtó, illetve jövıben szolgáltatást nyújtó szervezetek felsorolása)

Szervezet megnevezése

Címe

Szervezet képviselıje

Elérhetısége

Változó Világért Alapítvány

Szombathely,
Simon I. u. 4.

Németh Gábor

94/311-385

Vas megye és Szombathely Város
Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítványa, Vállalkozói Központ

Szombathely,
Petıfi S. u. I/B

Babos Csaba

94/326-048

İri Alapítvány

9941 İriszentpéter,
Városszer 116.

Sülyi Péter

94/548-038

Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Szombathely,
Honvéd tér 2.

Kovács Vince

94/506-640

Együtt Nádasdért Faluszépítı és
Fejlesztı Kulturális Egyesület

9915 Nádasd,
Vasút u. 7.

Földes Tímea

94/524-058

Faluház Baráti Kör

9821 Gyırvár,
Balogh Ádám u. 109.

Varga Gézáné

94/373-156

Gersekarátért Baráti Kör

9813 Gersekarát,
Honvéd u. 2.

Pásztory Istvánné

94/574-018

Hegypásztor Kör

9825 Oszkó,
Molnár Antal u. 4.

Kovács István

94/573-166

Mérték Egyesület

9800 Vasvár,
Alkotmány u. 29.

Dr. Wesselyné Kupi
Ildikó

20/922-5584

Répce Televízió Közhasznú
Társaság

9653 Répcelak, Bartók
Béla u. 55.

Mészáros Károly

95/371-50

Változó Világért Alapítvány

9700 Szombathely,
Simon István u. 2-6.

Németh Gábor

94/311-385

İri Alapítvány

9941 İriszentpéter,
Városszer 116.

Sülyi Péter

20/539-9374

Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület

9735 Csepreg,
Széchenyi tér 11.

Vlasich Krisztián

20/968-7350

TIT Vas Megyei Egyesülete

Szombathely,
Kıszegi u. 2.

Viktora Antal

94/509-499

Fıkefe Kht

Szombathely,
Rumi u.142

Regionális Szociális Forrásközpont
Kht.

Szombathely, 11-es
Huszár u. 116.

Füzessy Józsefné

94/508-770

West Hungary Humán Szolgáltató
Kht.

Szombathely,
Rákóczi F. u.1.

Katona Izabella

94/511-087

94/508-400

Teleház neve

Címe

Vezetı neve

Telefonszáma

Bejcgyertyánosi Teleház

Bejcgyertyános,
Szabadság u. 14.

Machiniak Veronika

95/411-002
20/261-7487

Faluház-Feleház Gyırvár

9821 Gyırvár,
Balogh Ádám u. 109.

Varga Gézáné

94/373-156

Határmenti Teleház
Vasalja

9921 Vasalja,
Deák F. u. 1.

Gécsek Istvánné

94/432-148

Meskó Krisztián

94/577-048
30/659-0275

Jókai Mór Mővelıdési 9761 Táplánszentkereszt,
Ház, Könyvtár és Teleház
Fı u. 4.
Nádasdi Teleház

9915 Nádasd, Vasút u. 7.

Földes Tímea

94/524-058
70-380-4752

İrségi Teleház

9941 İriszentpéter,
Városszer 116.

Sülyi Péter

94/548-039
30/269-9860

Peresznyei Teleház

9734 Peresznye,
Hunyadi u. 2.

Payer Katalin

94/565-141

Szattai Telekunyhó

9938 Szatta,
Fı u. 16.

Szentpéterfai Teledom
Teleház

9799 Szentpéterfa,
Rákóczi u. 10.

Timár Adrienn

94/500-345
20/533-4399

Teleház Gersekarát

9813 Gersekarát,
Honvéd u. 2.

Ferencz Lászlóné

94/574-032
94/373-972

Teleház Oszkó

9825 Oszkó,
Petıfi u. 1.

Nagy Gábor

94/573-166 30/5300956

Vasvári Teleház

9800 Vasvár,
Járdányi u. 6.

Somogyi Krisztina

94/573-150
30/411-1949

Veleméri Teleház

9946 Velemér,
Fı u. 56.

Soós Kálmánné

94-444-019

Cél

94/428-679

Név

Cím

Cigány Kisebbségi Közösségi Ház
Alapítvány

8900. Zalaegerszeg,
Berzsenyi D. u. 8.

Elsı Magyar-Dán Termelı Iskola
Alapítvány

8900. Zalaegerszeg,
Csácsi u. 98-100

Gondoskodás Alapítvány

8999. Zalalövı
Szabadság tér 2.

CELODIN Zalai Alapítvány

8790. Zalaszentgrót,
Dózsa u. 9.

Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány

8932. Pókaszepetk,
Zala u. 19.

Pacsáért Alapítvány

8761. Pacsa
Kisfaludy u.2.

Fogl. célú alapítvány
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Cél

Fogl. célú társ. szervezet

Fogl. célú egyesület

Fogl. célú Kht.

Fogl. célú közalapítvány

Oktatási célú alapítvány

Oktatási célú társadalmi szervezet

Név

Cím

Ipartestületek Zala Megyei
Szövetsége

8900. Zalaegerszeg,
Ady u. 31 III. em.

Lakásszövetkezetek ZM.
Szövetsége

8900. Zalaegerszeg,
Béke liget 1

Személy-, Vagyonvédelmi- és
Magánnyomozói Szakmai Kamara
Zala Megyei Szervezete

8900. Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Társadalmi Egyesülések Zala
Megyei Szövetsége

8900. Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Ökorégió Alapítvány

8799. Dötk,
Fı u. 39.

Hálózat az Integrációért
Alapítvány

8792. Zalavég,
Petıfi u. 32.

Kereskedık és Vendéglátók Zeg-i
Érdekképviseleti Egyesülete

8900. Zalaegerszeg,
Eötvös u. 22.

Zalai Falvakért Egyesület

8900. Zalaegerszeg,
Kosztolányi D. 10.

Zaláért Egyesület

8900. Zalaegerszeg,
Kisfaludy u. 7-11.

Zalai Népfıiskolai Egyesület

8900. Zalaegerszeg,
Kossuth u.47-49

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete

8900. Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Kontakt Humán Szolgáltató Kht.

8900. Zalaegerszeg,
Kossuth u.45-51.

WH Humán Kht.

8900. Zalaegerszeg, Ady u. 2.

Lenti Városüzemeltetı Kht.

8960 Lenti, Petıfi u. 4.

„Cseszt Regélı” Térségfejlesztési,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

8973 Csesztreg,
Petıfi út 2.

Magyar Közútkezelı Kht.

8900. Zalaegerszeg,
Zrínyi M. u. 97.

Hajnalfény Közalapítvány

8900. Zalaegerszeg, Kossuth u. 55.

Cigány Kisebbségi Közösségi Ház
Alapítvány

8900. Zalaegerszeg,
Berzsenyi D. u. 8.

Landorhegyi Alapítvány

8900. Zalaegerszeg, Ady u. 1.

Társadalmi Egyesülések Zala
Megyei Szövetsége

8900. Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Hálózat az Integrációért
Alapítvány

8792. Zalavég,
Petıfi u. 32.

Cél

Oktatási célú egyesület

Oktatási célú közalapítvány

Szoc. célú alapítvány

Szoc. célú egyesület

Szoc. célú Kht.

Szoc. célú közalapítvány

Egyéb

Név

Cím

Zalai Építık Móricz Zsigmond
Mővelıdési Egyesülete

8900. Zalaegerszeg,
Jókai u. 9.

Kereskedık és Vendéglátók Zeg-i
Érdekképviseleti Egyesülete

8900. Zalaegerszeg,
Eötvös u. 22.

Zalai Falvakért Egyesület

8900. Zalaegerszeg,
Kosztolányi D. 10.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

8900. Zalaegerszeg, Kispest u. 11.

Zalai Népfıiskolai Egyesület

8900. Zalaegerszeg,
Kossuth u.47-49

Hajnalfény Közalapítvány

8900. Zalaegerszeg, Kossuth u. 55.

Autista sérültekért Zalában
Alapítvány

8900. Zalaegerszeg,
Apáczai tér. 5.

Gondoskodás Alapítvány

8999. Zalalövı Szabadság tér 2.

Pacsáért Alapítvány

8761. Pacsa Kisfaludy u.2.

Bogáncs Zalaegerszeg Állatvédı
Egyesület

8900. Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete

8900. Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

8900. Zalaegerszeg, Kispest u. 11.

Zala-Kar Szociális Szolg-ó
és Termelı Kht.

8796. Zalaszentgrót,
Dózsa u. 9.

Kontakt Humán Szolgáltató Kht.

8900. Zalaegerszeg,
Kossuth u.45-51.

Hajnalfény Közalapítvány

8900. Zalaegerszeg, Kossuth u. 55.

Humán Európa Szövetség

8900. Zalaegerszg,
Kosztolányi tér 2/a.

Zala Megye Népmővészetéért
Alapítvány

8900. Zalaegerszeg,
Gébárti u. 44.
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A munkaügyi szervezet mellett ebbıl a régióból a Gyır-Sopron-Moson Megyei CISZOK is adott
információt a velük kapcsolatban álló foglalkoztatási célú szervezetekrıl:
SZERVEZET

KONTAKT
SZEMÉLY

CÍM

TELEFON, E-MAIL

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Dr. Báthy Györgyné

9021 Gyır,
Amadé L út 1.

Tel: 96/335-294
mmszgy@axelero.hu

Magyar Vöröskereszt
Gyır-Moson-Sopron
Megyei Szervezete

Borbélyné Nagy Ágnes 9024 Gyır,
igazgató
Baross út 61-63.

Szent Cirill és Method
Alapítvány

Németh Ferencné

9025 Gyır,
Kossuth u. 63.

Tel: 96/529-556
cirill.method@axelero.hu

Rómákért Jóléti
Alapítvány

Jakus László

Gyır,
Szigethy A. u. 109.

gy-rko@freemail.hu

Gyır-Moson-Sopron
Pádár László
Megyei Cigányok
Érdekvédelmi Szövetsége

9024 Gyır,
Déry Tibor u. 10.

Tel: 96/519-858
gy-m-s-m-cesz@freemail.hu

Vocational Academy
Alapítvány

Bajcsiné Király Vilma

9022 Gyır,
Teleki u. 18.

Tel: 96/511-100
academy@vocational.hu

Szalmaszál Közhasznú
Alapítvány

Frisch Mihályné

9030 Gyır,
Pénzverem u. 9.

Tel: 96/332-782

„Gyökerek” Jóléti Szolgálat

Süttı Árpádné

9025 Gyır,
Otthon u. 2.

Tel: 96/426-321

Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

Nagy Sándor

9200 Mosonmagyaróvár,
Tel: 96/217-388
Pacsirta u. 14.

Gondviselés Közhasznú
Alapítvány

Zilahi György

9024 Gyır,
Bartók B. u. 23.

Tel: 96/528-805, 417-829
vakokgyor@axelero.hu

FÓKUSZ Egészségvédık Sütı Csaba,
Egyesülete
Szamoránszky Gyula

9023 Gyır,
Corvin u. 10.

Tel: 20/96-63-233

Szociálisan Érzékeny
Társadalomért

Mévi Attila

9061 Vámosszabadi,
Szabadi u. 5.

Tel: 30/2277-011
m.attila@freemail.hu

Ifjúsági Szövetség a
Kisalföldi Régióért

Simon Enikı

91052 Börcs
Erzsébet tér 3.

Tel: 96/350-884
www.isziri.eu

Tel: 96/418-553
gymsvk@eqnet.hu

Észak-Magyarország

Fıbb munkaerı--piaci adatok az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
nyilvántartása szerint a régióban

megnevezés

2009.
május

Változás az elızıhónaphoz képest

Változás az elızı
évhez képest

Fıben

%-ban

%-ban

Regisztrált álláskeresık
száma

109 129

- 1 337

- 1,2

22,3

A nyilvántartott
álláskeresıkaránya (%)*

21,1

-

- 0,3

4,0

Pályakezdı

10 014

- 432

- 4,1

8,7

Férfi

60 383

- 2 088

- 3,3

23,9

Nı

48 746

751

1,6

20,4

25 éves és fiatalabb

12 604

- 369

- 2,8

31,8

50 éves és idısebb

14 338

- 116

- 0,8

30,4

Alacsony iskolai végzettségő

49 835

- 2 087

- 4,0

13,2

Középiskolát végzett

56 457

645

1,2

32,1

Diplomás

2 837

105

3,8

14,6

Nyilvántartásba belépı

15 121

1 421

10,4

133,6

Elsı alkalommal belépı

810

61

8,1

35,7

Tartósan nyilvántartott
álláskeresı**

35 939

- 1 991

- 5,2

- 4,0-

* A munkanélküliségi arány a nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. A régiós arányokat a
gazdaságilag aktív népesség 2008. év eleji létszámával (516,5 ezer fı) számítottuk. A változás százalékpontban értendı
**Legalább egy éve minden hónapban szerepeltek a regisztrált álláskeresık között.
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Illetékessége (települési,
kistérségi, megyei, regionális, egyéb – pl.
A szervezet képviselıje
mikro-térségi, programtérségi)

A szervezet neve

Székhelye,postacíme,
Elérhetıségei
(ha van, honlapcíme)

Az Emberért,
az Emberségért
Alapítvány

3527 Miskolc,
Baross Gábor utca 17.
46/347-129
www.emberert.hu
emberert@
embersegert1.axelero.net

Szitka Miklós

megyei

RECIK Alapítvány

3525 Miskolc,
Széchenyi u. 14.
46/508-626
www.recikalapitvany.free
web.hu
recik@recik.hu

Szendrák Dóra

régiós

Szikra Alapítvány

3525 Miskolc,
Széchenyi u. 19. 4/3.
46/504-730
www.szikraalapitvany.hu
cicilhaz@
szikraalapitvany.hu

Papp Mónika

régiós

Drogambulancia
Alapítvány

3525 Miskolc,
Feszty Árpád út 25.
46/431-310
drogprevencio@
gmail.com

Juhászné Ceglédi Tünde

megyei

Global Consulting
Humán Szolgáltató
Központ

3360 Heves,
Gárdonyi Géza út 31.
70/531-14-17
taylormarta@freemail.hu

Szabó Márta

megyei

Önmegvalósítás
Egyesület

3529 Miskolc,
Benke József u 9.
30/637-41-23
megvalosit@gmail.com

Jacsó József

megyei

Gondoskodás Közhasznú
Egyesület

2660 Balassagyarmat,
Kossuth út 1.
30/749-64-44
www.megvaltozott.hu
bgy4m@enternet.hu

Herczeg Hajnalka

megyei

HÉT Szakképzési Oktató
és Szervezı Bt.

3104 Salgótarján,
Gagarin út 12.
70/324-34-70
noszkyvali@citromail.hu

Noszky Miklósné

megyei

HÍD Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között
Egyesület

3530 Miskolc,
Rákóczi u 12. III/311.
46/787-299
www.hid-miskolc.hu
hid@hid-miskolc.hu

Kiss Attila

megyei

Illetékessége (települési,
kistérségi, megyei, reA szervezet képviselıje
gionális, egyéb – pl.
mikro-térségi, programtérségi)

A szervezet neve

Székhelye,postacíme,
Elérhetıségei (ha van,
honlapcíme)

Sátoraljaújhelyi
Munkanélküliek és
Álláskeresık Egyesülete

3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth Lajos u 2.
30/627-19-03
www.zemplen.hu/civilek
harsi953@pr.hu

3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.
46/368-435
Martin János Szakképzı
www.martin-misk.
Iskola
sulinet.hu
martin.szakisk@chello.hu

Harsányi Györgyné

megyei

Soós Ferencné

megyei

megyei

Mozgássérültek és
Barátaik Miskolc Város
Egyesülete

3526 Miskolc,
Kassai u 19/a.
46/507-388
www.mozgegylet.hu
mozg1let@t-online.hu

Braun János

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
Alapítvány

1139 Budapest,
Hajdú u 18-24.
1/339-57-58
www.miok.hu
miokeek@axelero.hu

Jancsóné Németh Ibolya

Kapcsolat-Kihívás
Alapítvány

3530 Miskolc,
Rákóczi u.12.
46/323-025
www.kapcsolatkihivas.hu
kapcsolat@chello.hu

Dr. Bajáki András

megyei

J.L.SEAGULL
Szakképzı Iskola

3100 Salgótarján,
Meredek u. 9.
32/520-190
www.seagull.hu
seagull@seagull.hu

Körmendy Éva

megyei

Mozgáskorlátozottak
Egymást Segítık
Egyesülete

3100 Salgótarján,
Fı tér 5.
32/312-923
www.meoszinfo.hu
lepesrollepesre@
chello.hu

Uramecz János

megyei

Borsodi Tranzit
Foglalkoztatási Kht.

3600 Ózd,
Jászi Oszkár út 3.
48/570-139
www.borsoditranzit.hu
tranzit@borsoditranzit.hu

Dr. Török Béla

megyei
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Illetékessége (települési,
kistérségi, megyei, reA szervezet képviselıje
gionális, egyéb – pl.
mikro-térségi, programtérségi)

A szervezet neve

Székhelye,postacíme,
Elérhetıségei (ha van,
honlapcíme)

Szimbiózis a Harmónikus
Együtt Létért Alapítvány

3527 Miskolc,
Augusztus 20 út 12.
46/357-637
www.szimbiozis.net
szimbiozis@
szimbiozis.net

Jakubinyi László

megyei

Zemplénért Civil
Szervezetek Szövetsége

3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth út 2.
47/521-147
www.zemplenert.civil.co.hu
zemplenicivilek@
freemail.hu

Stumpf Mária

megyei

Konszenzus Alapítvány
Heves Megyei Szervezte

3300 Eger,
Deák Ferenc u 19.
32/413-721
ww.konszenzus.hu
perspektiva@
konszenzus.hu

Jékli Sándor

megyei

Tér-Kép Egyesület

3527 Miskolc,
Baross Gábor u. 13-15.
70/317-04-19,
46/348-700
www.terkepegyesulet.hu
vinczeandras@
terkepegyesulet.hu

Vincze András

megyei

Vakok és Gyengénlátók
B-A-Z megyei
Egyesülete

3525 Miskolc,
Jókai u.18.
46/507-077
www.borsodivakok.hu
borsodivakok@gmail.com

Dr. Kiss László

megyei

Szánthó Anna

megyei

3100 Salgótarján,
Alsóidegér út 11.
Szív a Szívért Alapítvány
32/416-833
szakacs.ferencne@nive.hu
MATÉRIA Oktatási,
Kereskedelemi és
Szolgáltató BT.

3530 Miskolc,
Szécsényi u. 88. Pf.89/P
46/506-212
46/506-213
materiabt@t-online.hu

Lajtos Ilona

megyei

KÜSZI Nonprofit Kft.

1031 Budapest,
Silvanus sétány 29.
1/242-0242
20/359-08-03
1/242-0242
kunsztler@rubicom.hu

Bárdyné Künsztler Etelka

megyei

Most pedig összegezzük a négy régió munkaerı-piaci adatait.
A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása
2009 május

régió

2009 május
Nyilvántartott
álláskeresık
száma

Változás az elızı hónaphoz
képest

Változás az elızı évhez képest

Fıben

%-ban

Fıben

%-ban

Közép-Dunántúl

58 647

- 424

- 0,7

24 482

71,7

Nyugat-Dunántúl

45 535

- 195

- 0,4

18 144

66,2

Dél-Dunántúl

70 901

- 1 143

- 1,6

16 376

30,0

Észak-Magyarország

109 129

- 1 337

- 1,2

19 878

22,3

Ország összesen

563 821

- 5 032

- 0,9

139 320

32,8

Forrás: www.afsz.hu
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3. FOGALMAK
a. Mi a stratégia tervezés
A stratégiai tervezés módszerét az üzleti szektorból vette át a nonprofit szektor. Olyan lépések
folyamata, amelynek során összhangba hozhatók a szervezet célkitőzései, erıforrásai és lehetıségei.
A stratégia feladata, hogy a tervbe vett feladatokhoz vezetı módszereket, eszközöket kijelölje.
Esetünkben a stratégiai terv tartalmazza:
• a megvalósítani kívánt program jövıképét, küldetését és értékrendjét
• helyzetfelmérést a környezetrıl, az eddigi tapasztalatokról
• szervezetfelmérést, beleértve a szervezet erısségeinek, gyengeségeinek értékelését, a
szervezet létezésében érdekeltek felmérését, stb.
• néhány évre elıre megfogalmazott célokat, feladatokat, azok idıbeni lebontását,
megvalósíthatóságát
• a munka értékelésének módszerét, a program minıségbiztosításának lépéseit

b. A stratégia tervezésnél alkalmazandó alapelvek, szabályok és fogalmak
Innováció: egy kreatív ötletbıl születı folyamatot jelöl, amely a késıbbiekben megvalósítja az ötletet.
„A szakmai fejlesztés megjelölésére ma már széles körben használatos innováció kifejezést
1910-ben a német Schumpeter írta le egyik cikkében a gazdasági fejlQdéssel összefüggésben.
KésQbb átkerült más tudományterületekre, így a pedagógia szakterületére is, ahol a
gyakorlatban megvalósult pedagógiai újítások létrehozásának, elterjesztésének gyakorlatára
utal már hosszú évek óta. A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl,
amelynek egyik elsı állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerı, új ötlet, elképzelés,
koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor
válik innovációvá, ha meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis ha
az ötletet, elképzelést végül a napi gyakorlatban is alkalmazzák, ha tehát a kreativitás innovatív
produktummá válik. Az innováció nem azonos a reformmal, ez utóbbi átfogó, makroszintő
modernizációs eljárást jelent, míg innováción a mikroszinten zajló fejlesztések értendık” –
foglalja össze az innováció lényegét Százdi Antal.
• Participáció és partnerség: a koordináló szervezetek csak olyan döntéseket fogadjanak el,
mellyel maguk is egyetértenek, azok döntési mechanizmusaiban aktív résztvevık, szereplık
• Kooperativitás: a kialakítandó regionális struktúra feltételezi és megköveteli az egymás, és a
döntések elfogadásán alapuló együttmőködést. Olyan szisztémára van szükség, mely akceptálja
a kisebbségi véleményeket is, ugyanakkor rugalmas és gyors döntéseket tesz lehetıvé a
regionális koordinációt ellátó szervezet számára.

• Kreativitás: mivel hasonló struktúrák még nem alakultak ki, ezért bizonyos képzelıerıre van
szükség ahhoz, hogy az amúgy is most kiépülı régiós döntéshozási és igazgatási szervezıdésekhez illeszkedjen a Szövetség regionalizációja. A kreativitás fogalma esetünkben: „A
korábban össze nem függı struktúrák kombinációja úgy, hogy a keletkezı egészbıl többet nyerj,
mint amit beletettél.” (Artur Koestler)
• Szabályozottság: csak a normativitás teszi lehetıvé, hogy legitim partnerség alakuljon ki a
régiókban. A legitimitás minden regionális munkaügyi szervezetnél követelményként
fogalmazódott meg, éppen ezért a stratégia kialakításánál kiemelten kell biztosítani ezt az elemet
is. A közép-kelet-európai irányítási rendszerek nem fogadják el „a láthatatlan alkotmány” elvét,
a gentlement’ aegrement helyett írott szabályokat szükséges kialakítani. Azonban biztosítani
kell a szabályoknak a megváltoztatásához a lehetıséget is, hiszen dinamikus világban élünk. A
szabályok kialakításán erre is figyelmet fordítunk.
• Transzparencia: a kialakításra kerülı írásos, országosan egységes módszertani alapokra
helyezett, az alulról építkezés (button up) elvét követı, ugyanakkor a korábban megfogalmazott
célokra, a Szövetség missziójára alapozott stratégiai tervezés elınyeit egyaránt magába foglaló
választási eljárás a külsı és belsı szereplık számára egyaránt átláthatóvá teszi a döntések,
delegálást, stb. eljárásokat.

• Szociális dialógus: A szociális párbeszéd területe nem annyira a klasszikus közösségi
intézmények, hanem a különbözı szintő fórumok, ahol részt vesznek a megfelelı szintő szociális
partnerek. Az intézményelvő, megállapodásokon alapuló megközelítés mégis fontos az európai
szociális párbeszéd szempontjából: kiemeli ugyanis a közösségi jog és a jogalkotó intézmények
szerepét az integráció folyamatában. Ezekre - a konzultáción keresztül a különbözı szakpolitikai
területeken, illetve a tárgyalások és megállapodások rendszerében a szociális ügyek területén, stb.
- a szociális partnerek az Közösség megalakulása óta egyre komolyabb befolyással
rendelkeznek. A párbeszéd informális (pl. Critical Mass, Greenpeace akciók, stb.) színterei az
adott krízishelyzetre való gyors reagálásokat teszik lehetıvé.
• Szociális partnerség: társadalmi közösségen belüli egyenlı elveken alapuló kapcsolat.
• Szolidaritás: valakivel, aki speciális hátrány elszenvedıje, vagy hendikepes élethelyzetbe
sodródott, közösség vállalása, az ı ügyüknek aktív támogatása. Közös, kölcsönös
segítségnyújtás, amelyet az összetartozás érzése táplál. Amennyiben passzív, akkor szimpla
szimpátiáról van szó országgal, nemzettel, emberi csoporttal kapcsolatban, ha aktív, akkor
tevıleges, karitatív segítségnyújtásban, anyagi támogatásban, fizikális beavatkozásban
jelentkezik. Az egymásért való kölcsönös kiállást a jogrend is beépítette magába, hiszen a
biztosítási jellegő ellátási formák, amellett, hogy a befizetı is részesül belıle, de a tágabb
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szociális környezet is kedvezményezetté válik általa. Másik megjelenési formája a
munkanélküliek passzív ellátásánál jelentkezik, amikor a szolidaritás elvén történik az adójellegő
befizetés a beszédes nevő Szolidaritási Alaprészbe. Ez a Munkaerıpiaci Alap olyan költségvetési
egysége, amelybıl hosszú ideje nem csak a passzív ellátást (segélyt) finanszírozzák, hanem az
aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök fedezetére is szolgál.
• Szubszidiaritás: a döntéseket a polgárokhoz a lehetı legközelebbi szinten hozzák, annak állandó
ellenırzése mellett.
• NCST = Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért
Az Európa Tanács 2000. márciusában megrendezett Lisszaboni Ülésén azt tőzte ki célul, hogy „az
EU 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlıdı tudás-alapú társadalmává
váljon, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely és erısebb
társadalmi kohézió biztosítása mellett.”
Azonban ezzel összeegyeztethetetlen az, amit összefoglalóan szegénységnek hívunk, gátolja a
fejlıdést, ezért a vezetı politikusok elhatározták: az Unióban 2000-ben a teljes népesség 18%-a élt a
szegénységi küszöb alatt, ezt az arányt 2005-ig 15%-ra, 2010-ig 10%-ra kell csökkenteni, míg a
szegénységben élı gyermekek számát a felére kell csökkenteni ugyancsak 2010-ig.
Az Unió a tagállami szociális rendszerek nagyfokú különbözısége és eltérı tradíciói miatt tiszteletben
tartja a tagállamok kizárólagos kompetenciáját ezen a területen, a jogi szabályozás helyett egy annál
puhább szabályozókon alapuló együttmőködést vezetett be
ez az ún. nyitott koordinációs módszer. E folyamatok támogatására indult el a Közösségi Akcióprogram
(Community Action Programme to Combat Poverty and Social Exlusion) a Társadalmi Kirekesztıdés
ellen (2002-2006).
Az Európai Unió 2002-ben döntött a tagjelölt országok bevonásáról a társadalmi kirekesztıdés elleni
együttmőködés folyamatába. Elsı lépésként egy olyan Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum (Joint Inclusion Memorandum, azaz JIM) elkészítését jelölték meg feladatként, amelyben
bemutatásra kerülnek az adott országban a szegénység és a társadalmi kirekesztettség területén
jelentkezı fı problémák, a legfontosabb kihívások és célkitőzések, valamint a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és a jövıben végrehajtani tervezett szakmapolitikai intézkedések.
Magyarországon a 2321/2003. (XII.13.) Kormányhatározattal indult el az a folyamat, amelynek
eredményeként 2004. nyarán megszületett az NCST.
A Nemzeti Cselekvési Terv olyan összegzı dokumentum, amely; a Közös Memorandumból (JIM)
kiindulva, az EU-s szempontok figyelembe vételével az egyes ágazatok célkitőzései és fejlesztési
lehetıségei között a 2004-2006-os idıszakra fogalmaz meg a társadalmi hátrányok mérséklésére
szolgáló intézkedéseket. az NCST leírja a fı trendeket, azonosított problémákat, s ezekbıl kiindulva
fogalmazza meg a célkitőzéseket.
A dokumentum minden szektort és ágazatot vizsgál, így többek között megállapítja, hogy a munkaerı
piaci viszonyok tekintetében a legnagyobb probléma az inaktívak magas aránya (a 15-64 évesek közel

40%-a), a jóléti és szociális védelemre fordított kiadások GDP-n belüli aránya folyamatosan csökken
(2001-ben az összes szociális célra fordított kiadás a GDP 19,8%-a - EU átlag 28%), a születéskor
várható élettartam növekedett, de még mindig az EU átlag alatt van – 2002-ben a nık körében 76,6
és a férfiaknál 68,3 év, a 16 éven aluli népesség 5%-a nem végezte el az általános iskolai nyolc
osztályt, az EU szegénységi definniciója szerint a népesség 10%-a tekinthetı szegénynek – ez a
szegénységi küszöb azonban jelentısen alatta marad a létminimum szintjének Magyarországon, a 16
éven aluli gyerekek 16%-a szegény, a leginkább veszélyeztetettek a 2 éven aluli gyerekek.
A NCST feladata, hogy a nem túl kedvezı kép átalakításának tervét makro-szinten fogalmazza
meg. Természetesen úgy, hogy a való világban is érvényesíthetı, mőködtethetı irányokat szabjon.
Ennek érdekében fı stratégiai célkitőzéseket állapít meg, ezek a következık:
1.

A foglalkoztatás elısegítése

2. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítás
3. A tartós- és mélyszegénység csökkentése
4. Beruházás a jövıbe: a gyermekek jól-létének biztosítása
5. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érvényesítése minden területen
A fı célkitőzésekhez úgynevezett számszerősített célkitőzéseket is hozzárendel az NCST (szokatlan
módon, hiszen ritkán találkozhatunk ilyen indikátor-típusú megközelítéssel a nagy globális célok
meghatározásakor). Lássunk néhányat ezek közül.
A foglalkoztatásban:
• Az 50 év fölötti munkavállalók foglalkoztatási rátájának 2006-ig 33%-ra, 2010-ig 37%-ra
növelése (EU cél 50%).
• A teljes foglalkoztatási ráta 2006-ig 59%-ra, 2010-ig 63%-ra történı növelése (EU cél 70%).
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben:
• 2006-ig 10%-os kapacitásbıvítés a házi segítségnyújtásban
• 2006-ra a teljes lakosság körében a PC használat 50%-ra, az Internet-használat 40%-ra való
emelése.
A tartós- és mélyszegénység csökkentésében:
• A lakosság eladósodottságának jelentıs csökkentése 2006-ra.
• A bérlakások arányának 15%-ra való növelése 15 év alatt.
Beruházás a jövıbe:
• A 40 ezer fınél nagyobb lélekszámú településeken gyermekjóléti központok kialakítása (2005tıl).
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben (sajnos a dokumentum itt adós marad a számszerősített
célkitőzések megfogalmazásával):
• Aktív és méltó öregkor biztosítása
• Ágazatok és igazgatási szintek közötti együttmőködés
• A civil társadalom bevonása
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