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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A kommunikáció a múlt és a jelen követése, az információk 

tárgyilagos, valósághű közvetítése és a jövőbeni fejlődések 

támogatása, melyek egyben felelősséget is megkövetelnek 

a folyamatok szereplőitől. A folyamat szereplői lehetnek a 

társadalom tagjai, közösségei, szervezetei, akik lehetnek 

információt létrehozók, kibocsátók, közvetítők, befogadók és 

visszajelzők egyaránt. 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program kertében olyan 

rendszerek, szolgáltatások valósulnak meg melyek 

hozzájárulnak a versenyképesség növekedéséhez és a 

humán erőforrás munkaerő-piaci pozíciójának erősítéséhez.  

A Veszprém Megyei Önkormányzat iránymutatást kíván 

nyújtani valamint segíteni a lehetséges szinergiák kiépítését, 

másrészt szerepéből adódóan folyamatos visszajelzést kapni 

a TÁMOP szereplőinek sikereiről, projektjeik minőségéről. 

 

Jelen terv célja, hogy a TÁMOP keretén belül megvalósuló 

beruházásokról, projektek által megvalósuló eredményekről, 

a TÁMOP által támogatott körön belül segítse az 

információáramlást a kommunikáció eszközeivel, valamint a 

társadalom széles körének tájékoztatását. A Program 

érintettjei körében lezajló fejlesztéseket követően a minőségi 

szempontokat javasolt előtérbe helyezni a 

kommunikációban. Ezáltal javítható az információáramlás 
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hatékonysága, támogatva a modern, szolgáltatásközpontú 

fejlesztéseket. 

 

Csak az együttműködés ad lehetőséget a problémás 

területek feltárására, olyan közös célokkal működtethető 

kommunikációs rendszerek kidolgozására, melyek átfogó és 

komplex segítséget nyújtanak a résztvevő partnereknek. A 

kommunikáció nyelve ad teret a kölcsönös visszajelzések 

áramlásának, hozzájárulva a bizalom épüléséhez és 

fenntartásához. 

 

Jelent terv egyfajta keretként szolgál, mely magában 

foglalja a főbb kommunikációs célokat, bemutatja a 

lehetséges módszerek és eszközök alkalmazási lehetőségeit, 

és javaslatait az eredményes kommunikáció megvalósulása 

érdekében. Gyakorlatban akkor lesz használható és marad 

naprakész, ha teret enged szükségszerű változtatásoknak, 

amik a gyakorlati megvalósítás során kristályosodnak ki. 

 

Amikor nonprofit szervezetek kommunikációjáról beszélünk, 

figyelembe kell venni a környezetükkel összefüggő 

kapcsolatrendszerüket. Fontos ugyanis kiemelni, hogy 

nemcsak egymással és a pályázatok kedvezményezett 

körével kell kommunikálniuk, hanem a társadalom és a 

támogatói körök felé is a folyamatos forrásbiztosítás 

érdekében.  

Az alkalmazott marketing módszerek és kommunikációs 

eszközök sokkal összetettebb költség – haszon 
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kombinációkban jelennek meg, mint a gazdasági szférában. 

A haszon sok esetben nem mérhető konkrét számokban, 

mert a pozitív hozadék egy magatartásmintában, 

társadalmi haszonban, lelki támogatásban nyilvánul meg és 

nem fizikai értelemben. 

 

Kiemelt szándék a jóléti szolgáltatók horizontális 

összefogásának elősegítése a kommunikációs hidak 

emelésével, ezzel kívánunk hozzájárulni a társadalmi 

szervezetek közötti kommunikációs kultúra magasabb szintre 

helyezéséhez. 
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I. HELYZETELEMZÉS 

 

A helyzetelemzés célja, hogy a Társadalmi Megújulás 

Operatív Programban érintett pályázók működési 

környezetét minél szélesebb körben átláthassuk. Látni kell 

azokat, a tágabb környezetükben zajló folyamatokat, 

melyek esetenként hatással lehetnek működésükre, 

befolyásolhatják döntéseiket, fejlesztési elképzeléseiket, 

segítenek megérteni célcsoportjukhoz való viszonyulásukat. 

 

1. PEST elemzés 

 

A külső környezet elemzése (P – Political, E – Economic, S – 

Social, T – Technological) minden olyan faktor 

számbavételét jelenti, ami hatással lehet az érintett 

szervezetek működésére. Lehetnek pozitív vagy negatív 

hozadékai, de mindenképpen befolyásolják a működést, így 

a kapcsolati háló felépítését és annak működését is. 

Másrészt a tervet megvalósító térség, azaz Veszprém megye 

országos viszonylatban történő elhelyezését is segíti az 

elemzés.  

 

1.1. Politikai és jogi környezet 

 

 tevékenységtámogató pályázati környezet (TÁMOP) 

 az ifjúságpolitika kormányzati szintű támogatása (pl. 

Ifjúsági garancia program) 

 átalakuló intézményi, szervezeti háló 
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 szemléletmód-váltás törvénykezési alátámasztással: 

népegészségügyi termékadó az egészségtelen termékekre, 

törvény a nemdohányzók érdekei védelmében, 

Munkahelyvédelmi Akciótervek, stb. 

 

1.2. Gazdasági környezet1  

 

 A KSH által megfigyelt, megyei székhelyű vállalkozásoknál 

80 ezren álltak alkalmazásban, 1,3%-kal kevesebben, mint az 

előző évben. Egy lakosra 160 ezer forint termelési érték jutott, 

ami az országos átlagnál 22 ezer forinttal alacsonyabb. 

 A nemzetgazdasági ágak közül a beruházási 

teljesítmények legnagyobb része (62%-a) az iparhoz, azon 

belül is a feldolgozóiparhoz kötődött, ahol az invesztíciók 

nagysága 26%-kal emelkedett.  A nagyobb súlyú 

ágazatokban a mezőgazdaság kivételével nagyobb 

összegeket fordítottak fejlesztésekre, mint az előző évben. 

Jelentősebb, 11%-os beruházás a szállítás és raktározás, 

valamint 5,1%-os a szálláshely-szolgáltatásban történt. 

 A megyében megvalósuló új beruházások 

teljesítményértéke 55 milliárd forintot tettek ki, folyó áron 

19%-kal többet az egy évvel korábbihoz képest. 

 A megyei telephelyű 4 főnél többet foglalkoztató ipari 

vállalkozások termelési értéke 27,8 milliárd, a legalább 50 fős 

ipari szervezeteké 418,5 milliárd forintot tett ki. 

                                                           
1
 KSH, 2015. I. félév 
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Legerőteljesebben a járműipar a vegyipar és a gépgyártás 

termelési volumene bővült. 

 Az építőipari termelés összehasonlító áron 

egyharmadával bővült. A lakosság lakásépítési kedve 

valamelyest élénkült. Június végéig 82 új lakást vettek 

használatba 5-tel többet, mint egy évvel korábban. 

 224 ezer vendég kereste fel a megye kereskedelmi 

szálláshelyeit, csaknem 5,5 ezerrel többen, mint egy éve. Az 

általuk eltöltött vendégéjszakák száma közel 13 ezerrel, 546 

ezerre bővült. 

 

1.3. Társadalmi, szociális környezet2  

 

 2015 első félévében 1550 gyermek született és 2425 lakos 

hunyt el. Jelentősen élénkült a házasságkötési kedv, 631 

Veszprém megyei pár járult az oltár elé.  

 A KSH munkaerő- felmérése alapján 2015 II. 

negyedévében Veszprém megye 15–74 éves népességének 

61%-a, mintegy 163 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak 

közé. Közülük 156 ezren foglalkoztatottként, 7 ezren 

munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. A 

foglalkoztatottak száma 3300 fővel emelkedett, a 

munkanélkülieké több mint 1000 fővel csökkent az előző év 

azonos időszakához képest. 

                                                           
2
 KSH, 2015. I. félév 
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 A megyét – az első negyedévhez hasonlóan – a régiós 

átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási (58%) és magasabb 

munkanélküliségi ráta (4,5%) jellemezte, de az országos 

átlaghoz képest mindkét mutató kedvezőbben alakult. 

 2015 első félévében a legalább 5 főt foglalkoztató 

Veszprém megyei székhelyű vállalkozásoknál, valamint a 

költségvetési és nonprofit szervezeteknél mintegy 80 ezren 

álltak alkalmazásban, 1,3%-kal kevesebben, mint egy éve. 

 A termelő ágakban többen dolgoztak az egy évvel 

korábbinál. A főbb szolgáltató ágak közül az oktatásban és 

a közigazgatásban nőtt, a kereskedelemben stagnált a 

létszám. Az egészségügyben, valamint a szállítás és 

raktározás ágban nagymértékű, 12, illetve 33%-os 

létszámcsökkenés következett be. Utóbbi esetében a 

csökkenés fő oka a megyei közlekedési vállalatoknál történt 

szervezeti változás. 

 A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos havi 

munkajövedelme 223 ezer forint volt, az egy évvel 

korábbinál 5,3%-kal magasabb. A munkajövedelem 

meghatározó része a bruttó átlagkereset, ami egy év alatt 

az országos átlagnál (3,5%) nagyobb mértékben, 5,3%-kal, 

211 ezer forintra emelkedett. A kereseten felüli, egyéb 

munkajövedelmek az összes jövedelemnek átlagosan 5,5%-

át képezték, összegük meghaladta a havi 12 ezer forintot. 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2015. 

június végén Veszprém megyében 8884 álláskeresőt 



14 

 

tartottak nyilván. Az álláskeresők 10%-a pályakezdő, számuk 

egy év alatt jelentősen, 24%-kal csökkent. 

 Az álláskeresők közel négytizede legfeljebb az általános 

iskola 8 osztályát végezte el, a diplomások aránya a 

legkisebb. Az álláskeresők csaknem hattizede legfeljebb 6 

hónapja regisztráltatta magát. A tartósan, 12 hónapnál 

hosszabb ideje álláskeresők aránya 22% volt. 

 2015. június végén 1845 üres álláshelyet tartottak nyilván 

a megyében. A betöltetlen álláshelyek száma 2,4%-kal nőtt 

egy év alatt. Egy álláshelyre 5 fő jutott. 

 Az álláskeresők száma 15%-kal csökkent. 

 Gyorsan változó életstílus, nagy generációs különbségek 

 Növekvő társadalmi mobilitás a 40 alatti korosztály 

esetében 
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1.4. Technológiai környezet 

 

 A technológia változások felgyorsulása 

 Digitális kommunikáció előtérbe kerülése 

 Online média térnyerése – közösségi média erősödése 

 Alkalmazások terjedése okos telefonokra, táblagépekre  

 Integrált információs rendszerek elterjedése 

 „Always on connection” elv érvényesülése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A technológiai környezet változásának spirálja 
Forrás: Wikipédia 

 

 

 

A technológia környezet változását legjobban a fenti ábra 

szemlélteti. Egyre rövidebb idő alatt egyre több a technológiai 

változás, amellyel lépést tartani, amelyhez alkalmazkodni kell, 

mind társadalmi-szociális, mind kommunikációs értelemben. 

 



16 

 

2. SWOT elemzés 

 

Az elemzés a TÁMOP pályázatokon részvételre jogosultak 

körére vonatkozó információkat tartalmazza, a pályázói, 

jogosultsági kör az intézmények és szervezetek 

vonatkozásában a következő csoportosítási szempontok 

szerint: 

 

1. A foglalkoztatáspolitika intézményei 

2. Iskolarendszerű oktatási és képzési intézmények 

3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

4. Népegészségügyi rendszer 

5. Társadalmi szervezetek 

6. Kulturális intézmények 

 

Az elemzés nem tér ki az egyes rendszerek és intézmények 

részletes értékelésére, hanem kifejezettem a kommunikációs 

szempontból fontos, valamint a szervezetek közötti 

koordináció fejlesztésével összefüggésbe hozható 

tényezőket ragadja ki és vizsgálja.  
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2.1. Erősségek 

 

A foglalkoztatáspolitika intézményei 

 Nyilvántartásbeli innovációk (IKER – Integrált Köznevelési 

Elemző rendszer) 

 Munkahelyvédelmi Akciótervek érvényesítése 

 Rugalmas munkajogi szabályozás (Új Munka 

Törvénykönyve) 

 Források hatékonyabb felhasználása 

 Virtuális Munkaerőpiac 

 OKJ és felsőoktatási képzések lehatárolása 

 

Iskolarendszerű oktatási és képzési intézmények 

 A pedagógus életpálya modell folytatására jogszabályi 

garancia van 

 A Pannon Egyetem erős K+F+I jelenléte a térségben 

 

Szociális ellátórendszer 

 Integráció a szervezeti felépítésben (2016. január 1-től a 

családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással 

integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben 

működhet) települési és járási szinten 

 A család- és gyermekjóléti szolgálat működhet integrált 

szociális intézményben, ahol a többi szakmai egység más 
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szociális-, gyermekjóléti-, egészségügyi-, köznevelési 

szolgáltatást nyújt 

 Informatikai és adminisztrációs fejlesztések 

 Országosan egységes nyilvántartási rendszer létrejötte 

(Igénybevevői Nyilvántartás) 

 

 

Népegészségügyi rendszer 

 Az intézményrendszer átalakítása, fejlesztése 

 Egészségfejlesztő, egészségmegőrző programok 

támogatása és megvalósulása 

 szemléletváltás (közétkeztetés reformja, 

transzzsírfogyasztás szigorítása) 

 

Társadalmi szervezetek 

 Civil Információs Centrumok megalakulása 

 A legnehezebben mobilizálható csoportokra terjed ki 

tevékenységük (romák, hátrányos helyzetűek, csökkent 

munkaképességűek) 

 

Kulturális intézmények 

 Nyitás a társadalom, a lakosság felé 

 Népszerű közönségprogramok, az új generáció 

megnyerésére folyamatos erőfeszítések 
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Valamennyi terület vonatkozásában 

 Nemzeti tehetség program elindítása 

 Ifjúsági garancia program elindítása 

 Új nemzedék program elindítása 
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2.2. Gyengeségek 

 

A foglalkoztatáspolitika intézményei 

 Alacsony aktivitás és foglalkoztatás a legtöbb munka-

erőpiaci csoportban 

 Az intézményrendszer szakmai és intézményi irányítása 

megosztott 

 Gyengén szervezett szakszervezetek 

 A rugalmas foglalkoztatási formák nem elterjedtek 

 

Iskolarendszerű oktatási és képzési intézmények 

 Nem a kulcskompetenciákra alapozott tudás elsajátítása 

jelenti az alapot 

 Korszerűtlen pedagógiai kultúra 

 Gyenge kapcsolat a valós munkaerő-piac igény és az 

oktatási intézmények között 

 Egyenlőtlen területi eloszlás a korszerű oktatási 

infrastruktúra elérésében 

 Jellemző az intézmények szegregációja az eltérő 

iskolatípusokat tekintve 

 

Szociális ellátórendszer 

 A szolgáltatások biztosításának kötelezettsége 

településszámhoz kötődik, nem pedig a ténylegesen 

megmutatkozó helyi szükségletekhez kapcsolódik 
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 A szociális ellátórendszer hozzáférhetőségében és 

kiépítettségében jelentős eltérések vannak országos 

viszonylatban 

 Az aprófalvas térségben nincs, vagy csak korlátozottan 

vannak jelen a szociális közszolgáltatások 

 Az ellátórendszer nem megfelelő módon tudott reagálni 

a szükségletek regionális és területi eltéréseire 

 Hiányzik egy az összehangolást ellátó, középszintű 

irányító szervezet a szociális szféra területén 

 A szolgáltatások a ráutaltságot erősítik és passzív 

elfogadó magatartást váltanak ki, mindezek pedig 

függőséget teremtenek 

 A szolgáltatásokhoz való hozzáférési feltételek nem 

igazodnak a valós szükségletekhez (nem az jut hozzá, akinek 

a legnagyobb szüksége lenne rá) 

 

Népegészségügyi rendszer 

 Területi és hozzáférési aránytalanság 

 Fejletlen és/vagy egyenlőtlen infrastrukturális ellátottság 

 Egészségtervek hiánya 

 A szűrőprogramok csak kevés településen valósulnak 

meg, gyenge a részvételi hajlandóság 
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Társadalmi szervezetek 

 Függés a pályázati pénzektől 

 Nagyszámú, eltérő aktivitású szervezet 

 Kevés ifjúsági szerveződés 

 

 

Kulturális intézmények 

 Gyenge fizikai infrastruktúra 

 Lassan épülő kapcsolatok a formális oktatási rendszerrel 

 Egyenlőtlen hozzáférés a kulturális szolgáltatásokhoz 

 

 

Valamennyi terület vonatkozásában 

 Az egyes szolgáltatások nem kapcsolódnak egymáshoz 

 A más szektorokkal való együttműködés nem jellemző 

 Regionálisan, területileg nagy az eltérés a minőségi 

színvonal, a költséghatékonyság és az eredményesség 

területén 

 A szolgáltatások fejlesztése nem tartott lépést a változó 

igényekkel 

 A szűkös erőforrások felhasználása többnyire nem 

hatékony módszerekkel történt 
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2.3. Lehetőségek 

 

A foglalkoztatáspolitika intézményei 

 A munkaerő-piaci politikák gyakorlati megvalósítását 

végző intézmények integrált rendszerben történő 

működtetése  

 A különböző szervezetekhez (minisztériumok, 

önkormányzatok) tartozó feladatok széttagoltságából 

adódó hátrányok csökkentése 

 A tárcaközi és helyi szintű koordináció erősítése 

 Szorosabb kapcsolat a civil szervezetekkel az egymást 

kiegészítő működés és a hatékonyabb forrásfelhasználás 

érdekében  

 Regionális képző központok szerepe a felnőttképzésben 

(tevékenységük elsősorban a hátrányos helyzetűek, a 

munkanélküliek és a munkanélküliséggel leginkább 

veszélyeztetettek képzésére irányul. Emellett szolgáltatásokat 

nyújtanak a munkaerőpiac más szereplőinek is.) 

 

Iskolarendszerű oktatási és képzési intézmények 

 Nem-formális pedagógiai módszertanra épülő képzések 

 Önművelésre, önképzésre épülő tanulási folyamatok 

 Távoktatási rendszerek fejlesztése 

 Gyakorlati tudásátadás megvalósítása 

 A duális képzési rendszer kiterjesztése 
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Szociális ellátórendszer 

 A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 

integrálása új feladatmegoldást eredményez, szorosabb 

együttműködést feltételez (központok részéről szakmai 

támogatás nyújtása). Települési szinten elérhető szolgáltatás 

lesz, differenciált szolgáltatási tartalommal 

 Szükségletalapú szolgáltatási rendszer létrehozása 

 Integrált szolgáltatási rendszerek létrehozása 

 Generációk közötti együttműködés támogatása 

 

Népegészségügyi rendszer 

 Partnerségi kapcsolatok a népegészségügyi programok 

megvalósításához 

 Önkormányzatok, magánszektor, civil közösségek, 

lakosság bevonásának megteremtése az egészségfejlesztési 

tevékenységbe 

 Az egészség ügyét szolgáló, koordinált befektetések és 

programok, közösségi akciók 

 Egészségmegőrző és betegségmegelőző intézkedések 

előtérbe kerülése 

 E-szolgáltatások körének bővítése, hozzáférés javítása 

 Alapellátásba illeszthető vagy mellé integrálható 

szolgáltatások (gyógytorna, dietetika) 
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Társadalmi szervezetek 

 Részvétel a szolgáltatások tervezési folyamataiban, a 

pályázati kiírásokban a civil egyeztetések partnereinek 

 Széleskörű társadalmi konzultációkban való részvétel 

 

Kulturális intézmények 

 Atipikus képzési formák alkalmazása 

 Nem formális és informális tanulás eszközeinek 

megteremtése 

 Kihasználatlan adottságok a kultúraközvetítés területén 

 A társadalmi egyenlőtlenségek kompenzálása 

 A kulturális szolgáltatásokhoz és a közművelődés 

lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés 

 Alulhasznosított épített örökségi helyszínek kulturális 

célokra történő helyreállítása 

 

Valamennyi terület vonatkozásában 

 Megyediplomácia3 

 Jelenlét az ország, a régió gazdasági, politikai és 

kulturális életében 

 Széleskörű kapcsolati háló kiépítése és fenntartása 

 Regionális szerepkör megteremtése 

                                                           
3
 A megfogalmazás forrása: Veszprém megye Multiszektorális Marketingstratégiája és Forgatókönyvei, II. 

ütem 
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 Megye, mint a koordinációs háló működtetője 

 Megfelelés a valós társadalmi igényeknek 

 A szolgáltatás felhasználóinak bevonása a fejlesztésekbe 

 Új Nemzedék Központok felállása 

 Helyi foglalkoztatási paktumok kialakítása 

 Értéktudatos társadalom kialakulása 

 Kommunikációs mobilitás, közösségi média további 

térnyerése 
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2.4. Veszélyek 

 

Valamennyi terület vonatkozásában 

 A gazdasági és társadalmi fejlődés térben és időben 

továbbra is egyenlőtlen marad Magyarországon  

 A személyes kommunikációs kapcsolatok elsikkadnak a 

digitális világ térnyerése miatt 

 Korlátozott forrásfelhasználás, csökkenő pályázati 

lehetőségek, ha az érintett ágazatok nem kapnak prioritást 

 Az adminisztratív jellegű vagy túlságosan elméleti 

modellek és megközelítések nem ültethetők át a 

gyakorlatba 

 A folyamatos szervezeti átszervezésekkel töredezik az 

információáramlás, romolhat a szakmai színvonal 

 Nem állnak rendelkezésre azok a források, melyek a 

közszféra béreinek felzárkóztatásához szükségesek 
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II. A KOMMUNIKÁCIÓS TERV CÉLRENDSZERE 

 

1. Stratégiai célkitűzések 

 

Megyei, járási és települési szinten megvalósuló 

projektek közötti szinergikus kapcsolatok 

megteremtése annak érdekében, hogy a megvalósuló 

beruházások minél nagyobb kohéziós egységet 

alkossanak a humánfejlesztési területtel. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat gesztorságával 

megvalósuló kommunikációs fejlesztés hosszú távon 

javítsa az önkormányzat megítélését, és erősítse 

partnerszervező, kooperatív szerepkörét. 

 

2. Szervezeti célok 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

megvalósuló pályázati projektek olyan hátteret és a 

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést biztosítanak, 

melyek a megye emberi erőforrásának fejlesztésével 

járulnak hozzá a szűkebb környezet és a régió fejlődéséhez. 

Az emberi erőforrás fejlesztése elősegíti a munkaerő-kínálat 

növekedésében rejlő lehetőségek kihasználását. A TÁMOP 

keretében megvalósuló beruházások elősegítik: 
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 a civil szervezetek, a szociális és a társadalmi 

érdekképviseleti szervezetek humánerőforrásának erősítését, 

 az újszerű módszerek oktatásban történő elterjesztését, a 

kompetencia alapú oktatási csomagok megalkotását, 

 az infokommunikációs technológiák oktatásban történő 

alkalmazását, 

 a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek 

esélyegyenlőségének javítását, 

 új módszerek intézményi alkalmazását, elterjesztését, 

önálló intézményi innováció megvalósítását, 

 pedagógusok képzését az új módszerek, eszközök 

használatának terjesztése, megismertetése érdekében, 

 tanári mesterképzés, szakirányú továbbképzés, új 

műveltségterületre irányuló részismeret megszerzését, 

 tanórai, azon kívüli és szabadidős tevékenységek 

szervezését tehetséggondozás, fejlesztés, 

 nemzetiségi tananyagfejlesztést, 

 az öngondoskodási képességet, kulcskompetenciát 

erősítő programok tréingek, képzések, támogató 

szolgáltatások biztosítását, amelyek elősegítik a társadalmi 

integrációt és a munkába állást, 

 összetartó, szolidáris helyi és kistérségi közösségek 

szervezését, megerősítését, partnerség fejlesztését, 

 a hátrányos helyzetű csoportok integrációját. 

Nem elhanyagolható, hogy külön hangsúlyt fektet a 

horizontális célkitűzések érvényesítésére: 
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1. Az esélyegyenlőség elősegítése  

2. A fenntarthatóság követelménye  

3. A területi kohézió elősegítése  

4. Nemzetközi és régiók közötti együttműködés  

5. A társadalmi innováció eredményeinek elterjesztése, a 

tapasztalatátadás. 

Sőt, kifejezetten a fenti horizontális célokra fókuszáló 

fejlesztések megvalósítását is támogatja. 

Valamennyi, TÁMOP támogatással megvalósuló beruházás 

sikerét és hosszú távon történő hatékony implementációját 

segíti, ha az egyes fent említett célok nem egymástól 

elszigetelten, hanem egymást erősítve érvényesülnek. Ennek 

egyik előfeltétele, ha a projektelemek között szinergikus 

kapcsolatok épülnek ki, így több tényező 

együttműködéséből nagyobb teljesítmény, magasabb szintű 

eredmény jön létre. Jelen kommunikációs terv ahhoz ad 

útmutatót, hogyan épülhetnek fel a kommunikáció 

erősítésével a megvalósuló beruházások közötti 

kapcsolódási pontok, hogyan lesznek képesek a látszólag 

elszigetelten működő projektek, a kooperáció 

eredményeként szinergikus hatást elérni, az egyedi 

eredményeiken felül egyéb pozitív eredményt felmutatni. 

Ebben az emberi tényezőknek kiemelten fontos szerep jut. 
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Szervezeti célok konkretizálása a kommunikációs 

szerepvállalás erősítése érdekében: 

 

 Folyamatosan működő információs rendszer, adatbázis 

kialakítása 

 

 A szervezetek önfenntartását és szakmai fejlődését, 

innovációját szolgáló képzések, gazdálkodási és vezetési 

módszerek kidolgozása és elterjesztése, aktuális és 

praktikus ismeretek átadása. 

 

 Hálózatépítés és érdekképviseleti programok szervezése 

és lebonyolítása, a program eredményeiről szakmai 

anyagok kiadása. 
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3. Kommunikációs célok 

 

 A TÁMOP projektek során megvalósuló vagy 

megvalósítandó szolgáltatások bemutatása, ismertté, 

nyilvánossá tétele. 

 Információk, azaz a TÁMOP keretén belül megvalósuló 

pályázatok kapcsolódási pontjairól, a beruházások közötti 

szinergia tényének és eredményének eljuttatása a 

társadalmi szereplőkhöz. 

 Információk eljuttatása a társadalom tagjai számára a 

TÁMOP keretében megvalósuló beruházások pozitív 

hozadékairól, azok társadalomra, szervezetekre, 

intézményekre gyakorolt hatásairól. 

 Innovatív megoldások terjesztésének elősegítése, az 

ellátások, megvalósuló beruházások minőségi javítása 

érdekében. 

 Pozitív attitűd kialakítása a társadalom fogadóbázisán a 

TÁMOP keretében megvalósult beruházásokkal, 

programokkal kapcsolatban. 

 Döntéshozói szintű szervezetek figyelmének felhívása, 

megismertetése a célkitűzésekkel, a szinergikus 

kapcsolatrendszerekben elért eredményekkel 
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4. Részcélok 

 

 A szinergikus hatások kiaknázásával új kommunikációs 

kapcsolatrendszerek és csatornák kiépítése. 

 Az egymással kapcsolati hálóba szerveződő partnerek 

jövőbeli együttműködésének kibontakoztatása. 

 A programot támogató helyi települési koordináció 

szervezése. 

 A helyi szociális háló erősítése. 

 Hozzájárulás az innovatív szolgáltatások 

megvalósításához. 

 Többletinformációk, adatok megismerése, melyek 

hasznosak lehetnek a jövőbeli fejlesztésekhez. 

 A kommunikációs kapcsolatrendszerek kiépítésének és 

fenntartásának alapja ne a hétköznapi rutin, hanem a 

tudatos szervezés legyen. 

 A szolgáltatásokat nyújtó szakemberek motiválása, 

elkötelezettségük erősítése. 

 Humánerőforrás fejlesztése a munkaerő-piaci és 

társadalmi integrációt elősegítő ismeretek bővítésével. 

 A nyújtott szolgáltatások és a kialakult tudásbázis minél 

szélesebb körben történő használata és alkalmazása. 
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5. A kommunikációs tevékenység alapvető értékrendjének 

meghatározó pillérei 

 

A kommunikációs terv megvalósulásában résztvevő 

valamennyi szereplő elfogadja jelen dokumentum alapvető 

értékrendszerét, melyet magára nézve iránymutatónak tart 

és tevékenységében érvényesít. 

 

Átláthatóság  

Rendszeres és részletes beszámolás a kommunikációs 

tevékenység alakulásáról 

 

Nyitottság  

A kommunikációs folyamat során a birtokban lévő ismeretek 

megosztására kell törekedni, ezek partnerekhez való 

eljutását nem lehet akadályozni. A kommunikációs célok 

hozzáférhetők és nyilvánosak. 

 

Hitelesség 

Partnereink iránymutatásaik szerint cselekednek. 

Társadalomban betöltött szerepükből és közigazgatási 

pozíciójukból fakadó rálátásuk felelősségteljes partnerként 

azonosítja őket. 
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Kölcsönösen előnyös partnerség 

A kommunikációsban résztvevő partnerek társadalmi 

kapcsolatrendszereikben olyan összhangra törekednek, 

amelyben minden felet egyenlő partnerként kezelnek, 

mások hátrányára önmagát sem helyezik előtérbe. 
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Küldetés 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat elkötelezettje a 

hatékony információáramlás biztosításának, melyet a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül 

megvalósuló beruházások közötti szinergikus hatás 

érvényesítése érdekében kíván gyakorolni, valamennyi 

érintett partnerének bevonásával, a köztük esetlegesen 

fennálló kommunikációs gátak lebontásával. 

 

 

 

Jövőkép 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat a jövőben a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program keretein belül megvalósuló 

projektek közötti kommunikációs hidak építésével kívánja a 

kohéziós egységet megteremteni, annak érdekében, hogy a 

beruházások a munkaerő-kínálat fejlődése által 

hozzájáruljanak a versenyképesség növeléséhez. 
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6. Irányelvek a kommunikációban 

 

A stratégiai célkitűzés elérése és megvalósítása érdekében 

az alábbi irányelvek érvényesülése elengedhetetlen: 

Információ áramoltatása 

 Nincs visszatartott információ annak érdekében, hogy az 

egymással kooperáló szervezetek közül valaki nagyobb 

érvényt szerezhessen magának. 

A társadalom mobilizálása 

 Legfőbb cél a megvalósuló beruházások közötti 

szinergikus kapcsolat megteremtése. A kommunikáció stílusa 

és nyelvezete segítse ennek beépítését a köztudatba, 

segítse a projektek megvalósulásával kapcsolatos pozitív 

megítélés növelését. 

Közösségi érdekek 

 A társadalmi hasznosság széles körben történő 

bemutatása és tudatosítása a kommunikációs 

eszközrendszerek segítségével. 

Információs csatornák innovációja 

 Az egyes szervezetek közötti kapcsolatrendszerek és 

kapcsolódási pontok áttekintése, a köztük lévő 

kommunikáció kialakítása, a meglévő csatornák 

hatékonyságának fejlesztése folyamatos feladatot jelent. 
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7. A Veszprém Megyei Önkormányzat koordinátori szerepe 

 

A kommunikációs terv megvalósítása, a célrendszerhez 

történő kapcsolódás valamennyi pályázónak, projektet 

megvalósítónak elemi érdeke. A Veszprém Megyei 

Önkormányzat szerepet vállal a kommunikációs terv 

koordinátori szerepkörének betöltésében.  

A kapcsolatrendszerek kiépítése kapcsán az alábbi 

tevékenységekben lát el gesztori szerepet: 

 kistérségi fórumok összehívása 

 információáramlás elősegítése 

 projektcélok kitűzése 

 sikeres lobbytevékenységek folytatása 

 projektmegvalósítások összehangolása 

 folyamatos kapcsolattartás a településekkel. 

A megyei önkormányzat hivatala szakirodájának 

munkatársai valamint olyan szervek mint pl. a Veszprém 

megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium alkalmasak arra, 

hogy segítsék a fenti folyamatokat, támogassák a jelen 

kommunikációs tervben foglalt feladatok végrehajtását. 

Érdemes lenne megfontolni egy hasonló szakmai fórum 

működtetését a partnerség építés területén is, mely a 

gesztori szerepkörnek a gyakorlója lehet. 
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III. CÉLCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA 

 

1. Célcsoportképzés 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program alapvető célja az 

emberi erőforrás fejlesztése, annak érdekében, hogy a 

munkaerőpiac kínálati oldala megerősödjön szolgálva, 

ezáltal a foglalkoztatás bővítését. Az emberi erőforrás 

fejlesztésének letéteményesei nem kizárólag az oktatási 

nevelési intézmények köre. A program felismerte és 

célrendszerébe foglalta a közoktatási mellett a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a népegészségügyi, a 

kulturális intézményrendszereket is valamint a társadalmi 

szervezetek beillesztését és integrációját a munkaerő-piaci 

politikák hatékonyságának javításába.  

Mindezek alapján a kommunikáció célcsoportjai tágabb 

értelemben az alábbi szervezetek: 

 

1. A foglalkoztatáspolitika intézményei 

2. Iskolarendszerű oktatási és képzési intézmények 

3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

4. Népegészségügyi rendszer 

5. Társadalmi szervezetek 

6. Kulturális intézmények 
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program által 

meghatározott pályázói kör magában foglalja az alábbi 

szereplőket, akik között a helyi szintű koordináció és 

kooperáció elengedhetetlen. Ők alkotják a kommunikáció 

szűkebben értelmezett, első számú célcsoportját: 

 szakszervezetek, munkavállalói vagy munkáltatói 

érdekképviseleti szervezetek 

 nonprofit szövetségek, szakmai gazdasági 

érdekképviseleti szervezetek 

 közoktatási intézmény fenntartók alábbi oktatási nevelési 

intézményeik vonatkozásában:  

a) óvoda;  

b) általános iskola;  

c) szakiskola;  

d) gimnázium, szakközépiskola  

e) alapfokú művészetoktatási intézmény  

f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézmény;  

g) diákotthon és kollégium 

 pedagógiai szakszolgálatok intézményei:  

a) gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és 

gondozó központ; 

b) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság,  

c) az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet 

végző bizottság;  
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d) nevelési tanácsadó;  

e) logopédiai intézet;  

f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó;  

g) konduktív pedagógiai intézmény, 

 önkormányzati társulások, gesztorönkormányzat, 

társulások 

  non-profit szervezetek: egyesületek 

  egyházak, egyházi intézmények  

 alapítványok  

 közhasznú társaságok   

 egyesülés 

  egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek 

 kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) 

intézmények 

 alapfokú művészetoktatási intézmények 

 alapító okiratuk szerint kulturális (közművelődési, 

közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató non-

profit szervezetek 

 sportegyesületek 

 nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények 

 szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást 

nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói 

 Non-profit szervezetek, amennyiben 

alapdokumentumukban szerepel a szociális és/vagy 
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gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás, vagy 

foglalkoztathatóság fejlesztése, támogatása, munkaerő-

piaci integráció elősegítése 

 

Valamennyi foglalkoztatáspolitikához, iskolarendszerű 

oktatáshoz, képzéshez, szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi, népegészségügyi, kulturális intézményhez 

valamint társadalmi szervezethez köthető, annak keretében 

működő szervezet érdekelt abban, hogy egymással 

szinergiában megvalósuló támogatási programok részese 

legyen. A széttagoltságból eredő hátrányok leküzdése és a 

források eredményes felhasználása csak integrált 

rendszerben válik lehetővé. 

Minden szervezet más-más társadalmi rétegekben tud 

eredményeket elérni a humánfejlesztés területén. 

A foglalkoztatáspolitika intézményei a tárcaközi és a helyi 

szintű koordináció erősítésében tudnak szerepet vállalni. Az 

iskolarendszerű oktatási és képzési intézményeknek a 

kulcskompetenciák közvetítésén keresztül a sikeres 

munkaerőképzésben, a regionális képzőközpontoknak a 

felnőttképzésben és a munkaerőpiacra belépni vágyók 

képzésében van kulcsszerepük. 

A szociális rendszerek feladata felismerni a társadalom 

szociális problémáit és megoldást találni a kirekesztődés 

megelőzésére. Ez az egyéni szükségletekhez igazodó 

segítségnyújtással lehetséges, ami hosszú távon az 

esélyegyenlőség kulcsa lehet.  
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A kulturális intézmények legfőbb szerepe a kultúra 

kompenzáló hatásának kiaknázása, ezáltal a társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentése. A társadalmi szervezetek 

megfelelő színvonalú humánellátottsága egyértelmű hidat 

képezhet a különböző társadalmi csoportok és az 

intézményesített rendszerek között, növelve ezzel is az egyéni 

érdekképviseltet, az átláthatóságot, megerősítve a szinergiát 

és a kohéziót. 

 

További személyek, szervezetek, akik a kommunikációs 

folyamat, fent említett szereplői közötti 

információáramoltatásában illetve az egyes szervezetek 

közötti szinergia megteremtésében aktívan részt tudnak 

venni. Ők a kommunikáció fenntarthatósága szempontjából 

fontos szereplők, akik a koordináció, összehangolás, 

ösztönzés, felügyelet és ellenőrzés megteremtésében 

segítségre lehetnek: 

 

 Önkormányzatok, települési képviselők 

A kommunikációban együttműködő, az újonnan létrejövő 

együttműködéseket támogató települési önkormányzatok, 

helyi intézmények, szervezetek Veszprém megyében. 

 

 Önkormányzati ifjúsági, civil referensek 

Az ifjúsági referens településeknél, társulásoknál, megyei 

önkormányzatoknál koordináló szerepével segíti a 

gyermekek és a fiatalok érdekében végzendő feladatok 
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ellátását, míg a civil referens segíti az együttműködést a 

hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek között. 

 

 Új Nemzedék Központok, Kontaktpont irodák 

A Kontakpont irodák ifjúsági információs és tanácsadó 

irodaként jöttek létre az Új Nemzedék Plusz projekt 

intézményfejlesztési részeként a fővárosban és valamennyi 

megyeszékhelyen. A 12 és 20 év közötti korosztály számára 

biztosítanak pályaválasztási, életvezetési tanácsokat, 

közösségi teret szakmai és szabadidős programokhoz. A 

Kontaktpontok ugyanakkor a szülők, pedagógusok és 

ifjúsági szervezetek előtt is nyitottak. 

 

 Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) 

A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen 
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folytatható tevékenység középiskolás korú, 9-12. 

évfolyamokon tanulók részére, az iskolájuk szervezésében. 

 

 Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 

A tudomány, a humánerőforrás menedzsment, az 

innováció és a vállalkozói szféra erejét tömörítő szervezet, 

mely aktív szereplőkkel vesz részt a tervezési munkákba. 
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2. Az elérések maximalizálása 

 

Amennyiben integrált kommunikációs stratégia valósul meg 

nyilvánvaló az, hogy minden üzenet ugyanahhoz a 

célközönséghez szól. Az eltérő célcsoport összetétel miatt 

fontos az eszközök helyes kombinációjának megválasztása, 

annak érdekében, hogy az üzenetek befogadása valódi 

motivációt jelentsen.  

 

A célcsoportok elérhetőségét segítő tényezők: 

 Az információforrás, azaz a kommunikációs híd 

megvalósításában résztvevő szolgáltatások 

szavahihetősége, társadalomban betöltött szerepe és a 

célcsoport tagjaihoz való viszonyuk. 

 A megfelelően integrált tartalom és a megfelelően 

formált stílus. 

 A szolgáltatások személyes volta miatt kiemelt szerepet 

kapnak a személyes és nem személyes csatornák, amelyek a 

szolgáltatók formális és informális kapcsolatrendszereiben 

jelennek meg. 

Az integrált kommunikáció gyakorlatában a média külön 

célcsoportként is szerepelhet, ugyanis már nem csupán 

üzenetközvetítő csatornaként, hanem sokszor 

„véleményvezérként” kell számon tartani a kommunikációs 

láncban betöltött szerepüket. Mivel elsődleges 

véleményformálók és a közvéleményt jelentősen 
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befolyásolják, így a kommunikáció mindenkori irányítói 

különös felelősséggel tartoznak a tervezés során a 

médiakapcsolatokért. 

A kommunikáció tervezése során a nagyszámú célcsoport 

az alábbi veszélyeket rejtheti: 

 nehéz egységesíteni a kommunikációt, 

 az egységesítés szempontjait nehezebb érvényesíteni az 

üzenetek megfogalmazásakor, ugyanis a tartalmak 

sokszínűségét illeszteni kell a célcsoportok igényeihez 

A nagyszámú és vegyes összetételű célcsoport miatt az 

elérések maximalizálása során érdemes a modern marketing 

ismérveit alapul venni. Azaz arra kell törekedni, hogy minél 

szélesebb körben, minél jobban kell elérhetővé tenni az 

információkat és a pozícionálást pedig az elért bázisra kell 

alapozni. Ugyanis félő, hogy a kijelölt célcsoport csak egy 

töredéke lesz a valóban elérni kívánt csoportoknak. A 

szolgáltatók által egyszer már elért célcsoportok megtartása 

kiemelt fontossággal bír. A közjóléti szolgáltatásokat nyújtók 

számára ez a meglévő adatbázisokra alapozva viszonylag 

könnyen teljesíthető. 
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IV. ÜZENET MEGHATÁROZÁSA 

 

A kommunikációs üzenetek meghatározásakor szükséges az 

információtartalmat az alábbiak szerint differenciálni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Kommunikációs üzenetek hierarchiája 

Forrás: Bruhn, 2005 

 

Az ún. kulcsüzenetek konkretizálják a kommunikációs 

vezérgondolatokat, amit jelen esetben „Általános üzenet”-

ként fogalmaztunk meg. Ezek a vezérgondolatok 

kulcsüzenetekbe foglalva, célcsoportonként, differenciáltan 

képeznek egy rendszert. 

1.szint – Az egész kommunikációra 

érvényes 

2.szint – Célcsoportok szerinti 

differenciálás 

3.szint – Kommunikációs 

kontaktusok szerinti differenciálás 

Kommunikációs 

vezérgondolatok 

Mag- (kulcs) üzenetek 

Konkrét részüzenetek 
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A piramisban ábrázolt részüzenetek bizonyítják, konkretizálják 

a magasabb szinten álló kulcsüzeneteket, egyfajta érvelési 

tartalmat képezve. Az egyes kategóriák egymással 

hierarchikus viszonyban állnak. 
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Általános üzenet 

 

„KÖZÖS LÉPÉSEK KÖZÖS EREDMÉNYEK - KOMMUNIKÁCIÓS 

HÍD A TÁMOP PROJEKTEKET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZETEK 

KÖZÖTT” 

 

A következő kulcsüzeneteknek kell eljutni a 

célcsoportokhoz, melyek a kommunikációs célokból 

vezethetők le: 

 

Az együttműködés és a partnerség sikere a TÁMOP által 

támogatott kör hosszú távú érdeke, ezért az egymás közötti 

kommunikáció elengedhetetlen. 

Az együttműködés és a partnerség építés közös érdek, de 

nem alapulhat kényszeren és kötelezőségen. Nem róhat 

aránytalan nagy terhet a résztvevőkre, különben a 

pályázatokból kapacitáló ügyfélkörön nem csapódik le az 

együttműködések pozitív hozadéka. 

 

A megvalósuló kommunikációs híd segíti a szolgáltatások 

integrációs törekvéseit, sok esetben rákényszeríti a 

partnereket az együttgondolkodásra. 
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A kommunikációval ismertté válnak az innovatív 

megoldások, a megvalósuló beruházások és elvárható a 

szolgáltatások minőségi javulása. 

 

A társadalom tagjai, közösségei, szervezetei is jogosultak 

tájékozódni arról, milyen pozitív hozadékai lehetnek a jóléti 

közszolgáltatást nyújtók együttműködésének. 

Annak érdekében, hogy a társadalmi befogadás 

érvényesüljön, pozitív attitűd jellemezze a megvalósuló 

beruházások helyszínén a helyi közösséget nélkülözhetetlen 

az információk megosztása. 

 

A részüzenetek segítik a kulcsüzenetben megfogalmazottak 

alátámasztását, a miértekre adnak választ: 

 

A szolgáltatók hosszú távú együttműködésének alapja a 

tudás és tapasztalat jól működő megosztása az ügyfelek 

megfelelő kiszolgálása érdekében. 

Az integrált szolgáltatásnyújtás irányába való elmozdulás 

alapvető cél, ennek előzményeként érdemes előkészíteni az 

erőforrás-megosztásokra való törekvéseket, kapcsolódó 

feladatokat, vállalásokat. 

Az „elvégzett munka”, azaz a nyújtott szolgáltatások, a 

pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések ténye, 
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társadalmi szereplőkkel való megismertetése többletértéket 

jelent. Az elfogadottság, a szolgáltató megbecsülése az 

ügyfelek és a társadalom körében, mint a kommunikáció 

által közvetítendő üzenetek elsődlegesek.  
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V. KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK 

 

A projektek sikeres megvalósításának, üzemeltetésének és 

fenntarthatóságának egyik kiemelt eszköze a teljes 

projektfolyamatra vonatkozó információk minél szélesebb 

körben történő megjelenítése, tudatosítása és a közvetlen 

célcsoportok folyamatos információellátásának biztosítása.  

Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő információs csatornák 

kiépítése, már a projektötlet közös formálása során. A 

kommunikációs terv célja, hogy a fenti követelményeket 

teljesítse, adjon útmutatást az információáramlás 

folyamatosságának és a hosszú távú fenntarthatóságának 

biztosítására. 

A technológiai változások, a társadalmi szemléletmód 

változások a marketingkommunikációban is okoztak 

átalakulásokat. Jelen esetben az is árnyalja a képet, hogy a 

kommunikációs üzenet kibocsátója nem egy adott 

szervezet, hanem szervezetek összessége, akik egy közös 

ügyet képviselnek. Az üzenet tartalmát közösen kell 

megfogalmazniuk, a közvetítő csatornákat közösen kell 

megtervezniük, csakúgy mint a kommunikáció teljes 

folyamatát, mindezt úgy, hogy az üzenet közben ne 

torzuljon.  

A kommunikáció a résztvevők szempontjából felelősséget 

jelent. Csak a valósághű, tárgyilagos információáram lehet 



54 

 

sikeres egy olyan rendszerben, melyek tagjai az 

alaptevékenységeik által is túlterheltek már. 

Kommunikációs szempontból nem elhanyagolható az a 

tény, hogy az információs hálózatban nemcsak 

önmaguknak a szervezeteknek, hanem az őket fenntartó 

szervezeteknek is kulcsfontosságú szerep jut. Nem mindegy 

ugyanis, hogy egy szervezet maga határozza meg 

kommunikációs stratégiáját vagy fenntartójától való 

függelmi viszonyban kell kialakítania, működtetnie. 

A társulások, a települési önkormányzatok és a non-profit 

szervezetek, és esetenként az egyházak túlsúlya figyelhető 

meg a szociális ellátórendszer intézményeinek fenntartói 

körében. Jelentős kommunikációs bázist, tehát mindezen 

szervezetek fognak jelenteni, rájuk építve kell előmozdítani a 

koordinációt és az integrációt. 

Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy a fenntartók eltérő 

számú szolgáltatót működtetnek.4  

 

  

 

                                                           
4
 Forrás: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői, Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal kiadványa, 2013. február 
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34%

18%

25%

11%

8%

2% 2%

Települési önkormányzat Nonprofit szervezet 

Kistérségi társulás Egyházi intézmény

Központi, állami fenntartású Egyéni, társas vállalkozás

Fővárosi, megyei önkormányzat

 

3. ábra: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megoszlása a 

fenntartók gazdasági jogállása szerint 

Forrás: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

igénybevevői, Szociális Füzetek, 5., 2012. 

 

Eredményességet akkor várhatunk, ha a jóléti 

szolgáltatásokat nyújtók között integrált kommunikációt 

sikerül megvalósítani. Az integrált kommunikáció a 

szolgáltatást nyújtók belső és külső irányú, szervezeti és 

szolgáltatás szintű kommunikációs folyamatainak 

összehangolt rendszere. Egy olyan folyamat, amely 

stratégiailag irányítja és befolyásolja az együttműködő 

szervezetek által előállított üzenetet, emellett elősegíti a 

párbeszédet a társadalmi szereplők, a projektek 

kedvezményezettjei és a szolgáltatásokat nyújtó, abban 

közreműködő szereplők között. 

A koordinációs területeket az alábbi ábra tartalmazza: 



56 

 

 

 

 

 

4. ábra: Koordinációs területek 
Forrás: Tasnádi, 2010 
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A koordinációs terület két szintet foglal magában. A 

szervezeti szinten szervezeti kommunikáció zajlik, míg 

szolgáltatás szinten marketingkommunikáció. A kettő nem 

elválasztható, szerepük komplementer, egymással kölcsönös 

függőségi viszony áll fenn. Az integrált kommunikáció akkor 

eredményes, ha képes a résztvevő szervezetek 

kommunikációs aktivitásának összehangolt működésére. Az 

integrált kommunikáció feltételezi: 

 stratégiai gondolkodásmódot 

 változásokhoz való alkalmazkodás képességét 

 rugalmas vagy azzá tehető szervezeti struktúrát, a 

hierarchia újragondolását 

 magas színvonalú belső információcserét 

 adatbázisok folyamatos fejlesztését és karbantartását 

 közös döntéseket a szervezeten belül és az 

együttműködő partnerek között 

 magas szintű koordinációs tevékenységet a vezetés és az 

irányítás területén 

 

Az integrált szemléletet az egyes kommunikációs eszközök 

alkalmazása során is érvényesíteni kell. A gyakorlatban ez 

azt jelenti, hogy fel kell mérni, mely eszközök milyen 

közegben, milyen közösségben működnek hatékonyan és a 

célcsoportok számára leginkább releváns kommunikációs 

csatornához kell igazítani az üzeneteket. Figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy az egyes felületek informatív ereje, eltérő 
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lehet, éppen ezért az üzenetek megfogalmazását az egyes 

média eszközökre kell szabni. Ezzel gyakorlatilag azt érjük el, 

hogy az egyes reklámeszközök kommunikációs hatását 

maximalizáljuk. 

 

A különböző szolgáltatók közötti integrált kommunikációs 

modellt az alábbi ábra szemlélteti: 
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5. ábra: Az integrált kommunikáció corporate modellje 
Forrás: Piskóti, 2009, Brun alapján 
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Az integrált kommunikáció felelős a szervezet identitásának 

komplex kiépítésében. Az integráltságon nem csupán a 

kommunikációs eszközök használatának összefüggéseit 

értjük, hanem a kapcsolatok egészének kohézióját és 

egymásra épülését, úgymint: 

 szolgáltatásnyújtás 

 értékesítés 

 marketingorientáció 

 nyitás a társadalom felé. 

Az integrált kommunikáció lényege, hogy biztosítsa az 

együttműködést az egyes szolgáltatók között a tervezés és a 

végrehajtás szintjén, azaz stratégiai és taktikai szinteken is. 

Fontos, hogy ebben az értelemben a kommunikáció a teljes 

szolgáltatói kapcsolati hálót átíveli, így minden folyamatra 

alkalmazható és értelmezhető. Ugyanakkor kiterjed a 

taktikai szintekre is, ahol a „promt” döntések születnek a 

kommunikáció felületeiről. A modell rendkívüli előnye a 

keresztirányú kommunikáció ösztönzése, ami jelen esetben 

nemcsak a szolgáltatást nyújtók egymás közötti 

kapcsolatait, hanem az azokon belüli információáramlás 

ösztönzését is jelenti. 

Az integrált kommunikáció tehát a szervezetek belső és külső 

irányú kommunikációs folyamatainak, azok fázisainak, 

üzeneteinek, eszközeinek, módszereinek térben és időben 

összehangolt rendszere (Tasnádi, 2008). 
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Az integráción belül az egyes szervezetek önálló 

alrendszereket képeznek, amelyek viszont saját, belső 

irányítást igényelnek. Ide illeszkedik a közösségi identitás 

kérdése, hiszen, ha a szervezeten belül sikerül elismertetni a 

szervezeti identitás fontosságát, az alkalmazottak 

megnyerhetők a közös, egységesen képviselt 

értékrendeknek is. 

Az integráció alapjául szolgáló további tényezők: 

 Formális vagy taktikai integráció 

Egy-egy közös projekt vagy kampány kapcsán létrejövő 

integráció, ami rövid- vagy közép távú együttműködésen 

alapul. Érdekkapcsolati forma, melyre a formális elvek 

kialakítása jellemző, de jól követhető átlátható 

viszonyrendszert jelent. 

 

 Tartalmi integráció 

A feladatok és funkciók tematikus összehangolása a 

szolgáltatók között az egységes üzenetek megfogalmazása 

érdekében. Ez mindenképpen hosszú távon biztosítja a 

konzisztens célkijelölést. 

 

 Stratégiai integráció 

Már összetettebb stratégiai döntéseket igénylő szintek 

(tervezés, finanszírozás, üzemeltetés, pályázat) tudatosan 

szervezett összekapcsolása. Hosszú távú, folytonos 
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eseménytervezést és koordinációt jelent az egyes tervezési 

periódusok között. 

Az integráció egyes szintjeihez köthető feladatok 

megjelennek a későbbiekben látható feladat – eszköz 

mátrixban is. 

Az integrált kommunikáció alkalmazásának feltételei: 

 Koordinációs tevékenységek magas színvonalú 

működtetése 

 Önállóság a belső szabályozások, szervezeti egységek 

egymás közötti viszonya kialakítása terén, valamint a 

felelősségi körökben és a költségvetések kialakításában 
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1. Kommunikációs eszközök 

 

Az integrált kommunikációban az eszközök változatos 

koordinációja valósul meg. Az egyes eszközök tudatos 

alkalmazásával érhető el a szinergikus hatás. A 

következőkben felsorolt, alkalmazandó kommunikációs 

csatornák, meghatározott célcsoportoknak szánt üzenetek 

eljuttatásával képesek ennek a szinergikus hatásnak a 

megteremtésére. A kommunikáció menedzselésénél 

figyelembe kell venni azt, hogy az üzenetet három irányba 

kell kibocsátani: a közvetlen célcsoportok felé, a média felé 

és a közvélemény, a társadalom felé. 

A kommunikációs eszközök kiválasztásakor figyelembe kell 

venni a média eszközök szétaprózódását. Egyre több 

helyen, egyre kisebb időintervallumban, folyamatosan 

csökkenő számú fogyasztónak kell az információkat 

eljuttatni. Széles tömegeket elérni csak nagyon nehezen 

lehet. 

Mindezt egy olyan, a társadalomban zajló folyamat is kíséri, 

mint az értékközvetítés és értékrend változása az 

individualizmus irányába. Ennek egyik következménye a 

reklámüzenetek tudatos és szándékos kerülése, valamint az 

egyéni ízlések és értékrendek, érdeklődési körök szinte 

villódzó változásai. 

A technológia térnyerésével előtérbe kerülő kommunikációs 

technikák alapja a rendkívül gyors, „prompt” interakció. Sőt 
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mi több elvárás is a kommunikációs folyamatok szereplői 

részéről az azonnali válaszreakció. Az internetes 

reklámeszközök térnyerésével növekvő interaktivitás és 

egyébként nehezen motiválható célcsoportok érhetők el. 

A kommunikációs eszközök között a nem hagyományos, BTL5 

eszközök alkalmazására kell alapozni, mind az üzenetek 

átadása mind a célcsoportok sikeres elérése érdekében, 

úgymint: 

 Eseménymarketing, rendezvény 

 PR tevékenységek 

 Eladásösztönzés 

 Szolgáltatáshelyi reklám 

 Nyomtatványok 

 Szponzorálás 

 

Természetesen nem kerülhetők el a klasszikus reklámeszközök 

(ATL6) alkalmazásai sem, de ebben a körben leginkább az 

online kommunikációnak van jelentős szerepe, mert ez 

szolgálja leginkább a TÁMOP pályázatok résztvevőinek, 

kedvezményezeti körének valamint az általuk megszólítani 

kívánt célcsoportok közötti gyors információcserét. 

                                                           
5
 Below the line 

6
 Above the line 
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Amikor kommunikációs csatornákat választunk illetve azok 

egyes elemeit kommunikációs mixbe, integráltan tömörítjük, 

figyelembe kell venni, hogy az egyes eszközök közötti 

határok lassanként eltűnnek. 

Fontos megjegyezni azt, hogy az integrált kommunikációban 

nem minden, hanem csak az „ún. uralható kommunikációs 

eszközök”7 összehangolása a cél. 

A szolgáltatók 

által uralható 

kommunikáció 

A szolgáltatók 

által kevésbé 

uralható, de 

még 

befolyásolható 

kommunikáció 

A szolgáltatók 

által 

uralhatatlan 

kommunikáció 

Reklám, 

eladásösztönzés, 

direktmarketing, 

stb. 

Néhány médium, 

véleményformáló, 

egyéb 

befolyásolók, 

közhatalom stb. 

A szájreklám 

nagy része, 

néhány 

médium, a 

fogyasztói sajtó, 

a konkurencia 

6. ábra A kommunikáció kontrollja 
Forrás: Brochard, Lendrevie, 2004.p.167. 

 

A szájreklámra nincs ráhatásunk, egyes véleményvezérek 

negatív kritikáit nem tudjuk „hatástalanítani”. Amire 

azonban befolyással lehetünk, az a kommunikáló szándéka 

és a szolgáltatást igénybe vevők vagy arról tájékozódók 

attitűdje közötti pozitív kapcsolat kiépítése. Az könnyen 

lekövethető mennyire van összhang a forrás szándéka és az 

arra adott vevői válaszreakció között. Minél inkább a 

                                                           
7
 Brochard, Lendrevie, 2004.  
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szolgáltató szándékainak megfelelően viselkedik a 

szolgáltatást igénybevevő, annál inkább mondhatjuk 

sikeresnek a meggyőzés folyamatát. Ez a folyamat azonban 

elhúzódó is lehet és más időperiódusban is realizálódhat. 

Annak ellenére, hogy a nem uralható kommunikációt nem 

tudjuk befolyásolni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 

mert a válaszokra ezekben az esetekben is fel kell készülni. A 

konkurencia, a szájpropaganda és egyes médiumok 

folyamatos felügyelete folyamatos feladatot jelent. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat eddig is működtetett 

kommunikációs csatornákat: road showk, szakmai fórumok, 

területfejlesztési szakmai kollégiumi ülések. A jövőben ezek 

ugyanúgy használhatóak lesznek kommunikációs 

csatornaként, ezúttal nyilván a releváns partnerek közötti 

információáramlás biztosítására. 

A küldetés, a jövőkép és az értékek által képviselt identitás 

erőteljesen meghatározza a kommunikáció jellegét és 

befolyásolja a meggyőzés folyamatának sikerét is. A 

következőkben a jóléti szolgáltatásokat nyújtók közötti 

kommunikációra leginkább alkalmasabb eszközök 

kiemelésére kerül sor. A középtávú megyei tervben olyan 

kommunikációs eszközök aktiválása a cél, amely az integrált 

szemléletmód érvényesítése mellett a jóléti szolgáltatók 

közötti kapcsolattartásra valamint közvélemény formálására 

alkalmas fórumokat teremt. 

 



67 

 

1.1. PR tevékenység 

 

A megye részéről kifelé irányuló PR tevékenység alapvető feladata 

a külső szereplőkkel (partnerek, érdekkapcsolatok, önkormányzat) 

történő pozitív kapcsolat kialakítása és fenntartása: 

 Ágazati kapcsolatok: A partnerekkel, beszállítókkal, 

szolgáltatókkal illetve a szociális szolgáltatásokat nyújtó 

szervezetekkel történő harmonikus piaci és 

versenykapcsolatok kialakítása 

 Pénzügyi kapcsolatok: Mivel e kapcsolatok teremtik meg az 

állatkert működéséhez szükséges anyagi hátteret, 

nélkülözhetetlen a hitel- és pénzintézetekkel, befektetőkkel, 

támogatókkal való kapcsolatok ápolása. 

 Szakmai kapcsolatok: A szakmai szervezetek, kutatási és 

oktatási intézmények körével folytatott kommunikáció 

szervezése kiemelt fontosságú a szociális, 

foglalkoztatáspolitikai, és egyéb a TÁMOP pályázatokban 

érintett szakterületekkel történő partnerszervezés kapcsán. 

 Önkormányzati és közösségi kapcsolatok: A kölcsönös 

információcsere a közös érdekkapcsolatok erősítését 

szolgálja. Mindkét fél közös érdeke a döntéshozói szerepek 

elismerése, egymás erősítése, egy egészséges 

lobbytevékenység kifejtése érdekében. 

 Társadalmi kapcsolatok: Rendkívül fontos a TÁMOP 

programok kedvezményezettjeitől érkező visszajelzések 
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kezelése, a problémák, elvárások nyomon követése annak 

érdekében, hogy az észrevételek beépülhessenek a 

tervezésbe vagy akár menetközben korrigálhatók legyenek.  

 Nemzetközi kapcsolatok: Nagy jelentőséggel bír a megye 

tekintetében annak külföldi megítélése, hiszen nem csak az 

intézmény szakmai munkáját, hanem a város és az ország 

egészét is minősítheti a nemzetközi partnerekkel folytatott 

kommunikáció. 

 Média- és sajtókapcsolatok: A tömegkommunikációs 

médiumok munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás 

elemi követelmény az információáramlás biztosítása 

érdekében. 

A külső PR tevékenységek megvalósítását szolgálja az 

eseménymarketing és számos médiakommunkációs csatorna. 
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1.2. Eseménymarketing 

 

Az eseménymarketing egy marketingkommunikációs eszköz, 

mely a szervező arculatához illeszkedő rendezvény 

szervezését és lebonyolítását jelenti. A célja jelen esetben a 

szervező és a szolgáltatások partneri hálójába szervezett 

szereplők összekapcsolása egy pozitív élménnyel. Fontos, 

hogy a rendezvény során a partnerek és szervezők között 

pozitív képzettársítás alakuljon ki a meghívott résztvevők 

számára. 

Az események szervezése jelen kommunikációs terv kiemelt 

eleme, mely lehetőséget teremt a szemtől szemben történő 

kapcsolatfelvételre a partnerségben résztvevő szereplők 

között. A gyakorlatban igen jól működik, hiszen azáltal, hogy 

a szereplőit bevonja a folyamatba, a folyamat részesévé 

teszi, ezért magas hatásfokkal működő kommunikációs 

csatorna. 

A szociális szolgáltatást nyújtó szakterületek különlegessége 

a személyes kommunikáció erős túlsúlya. Ezt a lehető 

legtöbb formában célszerű megőrizni és kihasználni. Éppen 

ezért az eseménymarketing típusú rendezvények életre 

hívása a társadalom figyelmét is ráirányítja a problémákra. 

Azzal, hogy a szervezetek egymással szakmailag 

kommunikálnak, jól szervezett PR tevékenység segítheti a 

társadalmi nyilvánosságot is érintő üzenetek közvetítését. 
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Az eseménymarketing célja szerteágazó lehet: 

 a célcsoport interaktív megszólítása 

 a célcsoport attitűdjének pozitív befolyásolása 

 figyelemfelkeltés egy új projektre, beruházásra 

 ismertség növelés, szóbeszéd generálás, sajtóvisszhang 

 információnyújtás 

 tudásátadás, információcsere 

 tevékenység, szolgáltatás bemutatása, hasznos 

tapasztalatok megosztása, ennek kapcsán az elégedettség, 

a viszonyulás tesztelése 

 lehetőség a személyes találkozásokra: kapcsolatfelvétel, 

kapcsolatápolás, megismerés céljából 

 ünneplés, reprezentálás – a siker megosztása 

 szórakozás, szórakoztatás, élmény nyújtása, az élmény 

összekapcsolása a kapcsolódó szolgáltatókkal, az élmény 

rögzítése, 

 közösségi érzés erősítése, csapatszellem javítása a 

szervezeten belüli kohézió növelése 

 a jóléti szolgáltatások társadalmi elfogadottságának 

(image) javítása 

 bevésődés (szervezet – szolgáltatás tudatos 

összekapcsolásának elősegítése),  

 további kapcsolati háló kiépítésére való ösztönzés 
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Az egyes rendezvénytípusok más-más célok mögé építhetők 

fel. Mégis kiemelt szerepet játszik a rendezvénycélok között, 

a kommunikáció. 

Javasolt rendezvénytípusok: 

 tanácskozások, tapasztalatcserék, esetmegbeszélések, 

kerekasztal beszélgetések 

 tudásmegosztó szakmai napok szervezése 

 konferenciák 

 tréningek, továbbképzések 

 intézménylátogatások 

 nyílt napok, fogyasztói rendezvények 

 szolgáltatásokat bemutató road-show 

 jótékonysági események 

 felvonulások 

 

A rendezvények hozadékai a teljes hálózat érdekeit 

szolgálhatják. A közös munka során elmélyülő szakmai és 

emberi kapcsolatok generálhatják: 

 közös képzések megvalósítását 

 közös projektkezelést és ügyviteli támogatást 

 szolgáltatói ún. gerinchálózat kialakítását az integrált 

szolgáltatásnyújtás előfutáraként 

 közös eszközfejlesztést 

 közös beszerzéseket a fogyóeszközök terén 
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1.3. Közös informatikai platform létrehozása 

 

Az informatikai platform célja az integrált szolgáltatásnyújtás 

kommunikációs támogatása. Rendkívüli előnye, hogy a 

különböző szolgáltatók azonos információkkal 

rendelkezzenek az ügyfélről és a neki nyújtott 

szolgáltatásokról és ezek az információk egy közös 

adatbázisban mégis összesíthetők, különböző szempontok 

szerint rendszerezhetők, az egyes ügyfelek által igényelt 

vagy nyújtott szolgáltatások, személyi tervek mindenki által 

követhetők. Olyan információs bázis működtetése a cél, ami 

valamennyi a szociális területen dolgozó szervezet számára 

elérhető. Ha ugyanis a rendszerbe belépő ügyfél adatait, 

életútját egy helyen már rögzítették az a többi segítő 

szervezet számára is legyen látható. Az ügyfél szempontjából 

is előnyösebb, ha nem kell több helyszínen ugyanazokat a 

dolgokat közölnie, hanem már ismerik a vele kapcsolatos 

előzményeket. A közös informatikai rendszer egy naprakész 

állapotú adatbázis, ami az egymással kooperáló 

szolgáltatók által hozzáférhető információkat tömöríti, 

megkönnyítve az ügyfelekkel kapcsolatos egymás közötti 

kommunikációt. 

Ez az adatbázis szolgálja azt, hogy a valódi szükségleteknek 

megfelelő szolgáltatás nyújtható és az ügyfél oldaláról is 

garantálja azt, hogy a számára legmegfelelőbb 

szolgáltatást vagy szolgáltatások kombinációját kapja.  
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7. ábra: A szükségletfelmérés alkalmazási területei a helyi szolgáltatásnyújtás 

rendszerében 

Forrás: A szociális szolgáltatások modernizációja és fejlesztése, Szociálpolitikai és munkaügyi 

Intézet 

A fenti ábra a szolgáltatásnyújtás rendszerére vetítve 

mutatja be a szükségletfelmérés egyes szintjeit. Látható, 

hogy az egyéni szinttől a szolgáltatói szinten át a közösségi 

szintig milyen szolgáltatói támogatottságra (egyéni fejlesztési 

terv, szolgáltatási terv, stb.) van szükség annak érdekében, 

hogy valódi szinergia érvényesüljön a szükségletekre adott 

válaszok között. A szinergia, azaz a többlet nyújtása akkor 

működik igazán, ha valamennyi - a szolgáltatásnyújtásban 

résztvevő – szereplőről az adatbázisban található, sokrétű 

(különbözős szervezetek által leírt) információk alapján, az 

általa elvárható legjobb körültekintés mellett látja el az 

ügyfelet. 
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1.4. Online kommunikáció 

 

Az online kommunikáció interaktív marketingtevékenység, 

melynek során hálózati információs rendszerekben és 

elektronikus közegben személyekkel és tömegekkel sajátos 

információcsere történik. 

 

8. ábra: A digitális kommunikáció modellje 

Forrás: Habók-Czirfus, 2013. 

 

Az online kommunikációs eszközök egyfajta szabadságot 

jelentenek az elérni kívánt célközönség számára. 

Alkalmazható interaktívan, lehet valaki rejtőzködő (védett 

tartalom), lehetővé válik a tárolás (mentések) – sokszínű 

variációk a sora. A tartalmak egyénileg hozhatók létre, 

módosíthatók, törölhetők, a hozzáférések szabadon 

alakíthatók. 
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Az online kommunikáció legfőbb előnye az interaktivitás, 

mely az érintett szolgáltatások esetében az alapvető 

párbeszéd alapját jelenti. A felület más, mert a személyes 

jelleg online térbe nyúlik át, de a gyors kérdés-felelet, az 

azonnali visszacsatolás lehetővé válik. Rendkívüli előnye, 

hogy közvetlen a kommunikáció a segítségnyújtóval, a 

szolgáltatásnyújtóval, lehet konzultálni, lehetőség van a 

promt információátadásra. Sok esetben nem is 

szolgáltatásnyújtónak kell kezdeményeznie a 

kommunikációt, hanem az ügyfél az, aki maga keresi a 

kommunikáció, az üzenetátadás, az információszerzés 

lehetőségét. Mivel ez a tendencia elég erőteljesen 

érvényesül az online kommunikációban, ezért azoknak a 

partnerek az utógondozását, akik egyszer már bizalommal 

voltak a szolgáltatások iránt tudatosan kell megszervezni. 

Az online kommunikáció sikere nagyban függ az információs 

technológia fejlettségi szintjétől és az azt alkalmazó emberi 

erőforrás felkészültségétől. Olyan gyors a változás, olyan 

ütemben jelennek meg új szoftverek, programok és 

alkalmazások, hogy ezekhez alkalmazkodni, a működő 

szervezeti struktúráknak megfelelőt kiválasztani nem 

egyszerű döntés. 

Az online kommunikáció szervesen illeszkedik az integrált 

kommunikációba, hiszen ugyanazt az üzenetet közvetíti mint 

más eszközök, de folyamatos párbeszédet tesz lehetővé, a 

kérdésekre gyors, pontos és személyre szóló választ ad. 
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Javaslatok az online kommunikációs eszközökre, 

alkalmazásukra: 

Online reklám és kommunikációs eszközök 

 direct e-mail akciók, banner kampányok 

 szakmai blogok tapasztalatok megosztásra 

 közösségi média felületeken nyílt vagy zárt csoportok 

létrehozása 

 

Online ügyfélkapcsolatok 

Az online ügyfélkapcsolatok kialakításának lehetősége 

költséghatékony és gyors információáramlást tesz lehetővé. 

Megjelenési formái: 

 online ügyfélszolgálat kialakítása 

 összefüggő szolgáltatások biztosítása 

 online kapcsolattartás 

 ügyfelek online közösségének kialakítása 

 ügyfelek véleményének és javaslatainak felhasználása 

(elégedettségmérés, szolgáltatásfejlesztés) 

Az online ügyféltámogató rendszer segítségével könnyedén 

elérhetők a szolgáltatási jogosultságok, online kitölthetővé 

válnak az űrlapok. 
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1.5. Médiával kapcsolatos kommunikációs eszközök 

 

Sajtótájékoztató 

Nagy horderejű, jelentős hírértékkel bíró események során 

kell szervezni. Sajtótájékoztató szervezése esetén dönteni kell 

a meghívandó médiumokról és képviselőikről. Sajtólistát és 

sajtóanyagot kell összeállítani, kijelölni a sajtótájékoztató 

időpontját, helyét és meghívni a sajtó képviselőit.  

 

Sajtóközlemények kiadása, médiajelenlét erősítése  

Az önkormányzat közlemények rendszeres kiadásával 

igyekszik biztosítani a széles körű tájékoztatást. A 

sajtóközlemény megfogalmazásakor törekedni kell a rövid, 

tömör, közérthető, lényegre törő fogalmazásra.  

 

Újságírói megkeresés  

 Alkalmat ad a sajtóval, médiával való kapcsolatok 

elmélyítésére, kibővítésére. A személyes találkozó 

lehetőséget biztosít a közvetlen, kötetlenebb 

információcserére.  
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Helyi írott és elektronikus sajtó  

Fokozott figyelmet kell fordítani a helyi és a megyében 

fellelhető írott és elektronikus sajtó bevonására a lakosság 

hatékonyabb tájékoztatása érdekében. Különösen 

kistelepüléseken hatékony eszköze a tájékoztatásnak a 

településeken megjelenő hírmondók, kis újságok. 

Az alábbiakban a kommunikációs híd megteremtésében 

szerepet játszó partnerek egymás között zajló 

kommunikációs „feladat – eszköz” mátrixa kerül 

meghatározásra. Az egyes feladatok végrehajtása a jelölt 

kommunikációs támogatással a leghatékonyabb, azonban 

adott helyzetekből más megoldások is adódhatnak. 



79 

 

1.6. A kommunikációt ösztönző tevékenységek  

1.6.1. Szponzoráció 

 

A szponzoráció üzleti alapú kommunikációs együttműködés, mely a 

felek számra kölcsönös előnyöket hordoz. Önkormányzatok 

számára is reálisan megvalósítható támogatási forma, melyből 

előnyök kovácsolhatók. 

Gyakran elvárás az egyesületek, alapítványok, klubok támogatása. 

Itt a legfontosabb, hogy bizonyos elvek mentén kell kialakítani a 

szponzorációs tevékenységet, meg kell határozni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján személy vagy szervezet bekerülhet 

a támogatott körbe. Ezt követően viszont csak úgy működtethető a 

rendszer hosszú távon, ha az elköteleződés következetes. 

Javasolt olyan támogatási csomagok megvalósítása, ami az 

önkormányzati kapcsolatrendszerekhez köthető, azokból 

kiaknázható. 

Javasolt például ösztöndíjprogramok kidolgozását megvalósítani. 

Ez az az eszköz, ami kézzelfogható, és bár nem közösséget, hanem 

személyt érint, de a segítség konkrétabb, szervesebb és tényleges 

igényhez kötött. Másrészt a támogatás hatékonysága könnyen 

után követhető és mérhető. Nem mellesleg mindig nagyfokú 

sajtónyilvánosságot élvez a tehetségek felkarolása, az ilyen jellegű 

megnyilvánulások társadalmi visszhangja és elismertsége magas 

szintű. 

Amennyiben a szociális szolgáltatók közötti kapcsolatrendszer 

kiépül a partnerekkel közös javaslat tehető a személyek 
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kiválasztására és ösztöndíjprogramba kerülésre. Ennek 

megvalósítása tipikus példája a szinergia megteremtésének, hiszen 

a partnerháló nélkül senki nem kerülhetne be az önkormányzat 

gesztorságával alapítandó ösztöndíjhálózatba. 

A szponzoráció folyamatában mindig érzelmileg elkötelezett, 

pozitív élményekben gazdag lesz az a célközönség vagy személy, 

akit megszólítunk vagy a szponzorálás kedvezményezettjévé 

választunk. Éppen ezért fontos, hogy legyen valamiféle után 

követése a támogatott körnek vagy személynek. 

 

 

1.6.2. Ügyfélpályázatok  

 

A partnerségben résztvevő szociális szolgáltatók között 

pályázatot hirdethet a megyei önkormányzat együttműködési 

módok, közös projektötletek kitalálására, kidolgozására, 

megvalósítására. A nyertes pályázó jutalomban részesül, míg a 

kiíró költségkímélés és piackutatási céllal használhatja az 

eredményeket. 
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Feladat – eszköz mátrix az egymás között zajló kommunikációban 

 

Eszköz  
Rendezvények, 

eseménymarketing 

Közös 

informatikai 

platform 

Személyes 

kapcsolatépítés, 

munkacsoport 

Média 

Feladat 

Kapcsolati háló 

építés a jóléti 

szolgáltatások 

között  

X X X  

Konkrét 

együttműködési 

formák 

létrehozása,  

X X X  

Az 

együttműködés 

publikálása 

X X  X 
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Eszköz  
Rendezvények, 

eseménymarketing 

Közös 

informatikai 

platform 

Személyes 

kapcsolatépítés, 

munkacsoport 

Média 
Feladat 

Tájékoztatás az 

együttműködés

ek keretén 

belül létrejövő 

projektekről, 

előrehaladásuk

ról, 

eredményeikről 

X X  X 

Integrált 

tanácsadói 

szolgáltatások 

igénybevételén

ek 

megszervezése, 

feladatok 

leosztása 

X X X  
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Eszköz  
Rendezvények, 

eseménymarketing 

Közös 

informatikai 

platform 

Személyes 

kapcsolatépítés 

Média 
Feladat 

Az egyes 

feladatok 

tartalmi 

integrációja 

X X  X 

A kifelé 

irányuló 

kommunikáció 

koordinációja 

X   X 

A belső és 

külső 

kommunikáció 

összhangja 

X   X 
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Kommunikációs mátrix a nyilvánosság tájékoztatására 

Célkitűzés Tartalom Célcsoport Forma 

A TÁMOP 

projektek során 

megvalósuló 

vagy 

megvalósítandó 

szolgáltatások 

bemutatása, 

ismertté, 

nyilvánossá tétele 

 fő tartalmi 

elemek 

ismertetése 

 szolgáltatói 

együttműkö-

dések 

hangsúlyozása 

 média 

 közvélemény 

 eseménymarketing 

Információk, azaz 

a TÁMOP keretén 

belül megvalósuló 

pályázatok 

kapcsolódási 

pontjairól, a 

beruházások 

közötti szinergia 

tényének és 

 a 

szolgáltatók 

közötti 

kooperáció és 

együttműkö-

dés illetve 

annak 

előnyeinek 

 közvélemény 

 forrásnyújtók, 

finanszírozók 

 

 eseménymarketing 

 online marketing 

 média 
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eredményének 

eljuttatása a 

társadalmi 

szereplőkhöz. 

bemutatása  

Információk 

eljuttatása a 

társadalom tagjai 

számára a 

TÁMOP 

keretében 

megvalósuló 

beruházások 

pozitív 

hozadékairól, 

azok 

társadalomra, 

szervezetekre, 

intézményekre 

gyakorolt 

hatásairól. 

 a 

tovagyűrűző 

hatások, 

multiplikatív 

hatások 

tudatosítása 

 közvélemény 

 forrásnyújtók, 

finanszírozók 

 

 eseménymarketing 

 online marketing 

 média 
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Innovatív 

megoldások 

terjesztésének 

elősegítése, az 

ellátások, 

megvalósuló 

beruházások 

minőségi 

javítása 

érdekében. 

 beszámolás 

konkrét 

eredményekről, 

új 

megoldásokról 

  eseménymarketing 

 online marketing 

 média 

Pozitív attitűd 

kialakítása a 

társadalom 

fogadóbázisán 

a TÁMOP 

keretében 

megvalósult 

beruházásokkal 

programokkal 

kapcsolatban. 

 image 

építés, 

véleményfor-

málás 

 társadalmi 

kapcsolatépítés 

 ismertség 

növelés 

 média 

 közvélemény 

 eseménymarketing 

 online marketing 

 média 
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A partnerség 

építést 

szolgáló 

rendezvények 

népszerűsítése 

 tájékoztatás 

 figyelemfelkeltés 

 média 

 közvélemény 

 forrásnyújtók, 

finanszírozók 

 eseménymarketing 

 online marketing 

 média 

Szervezeti és 

szolgáltatás 

szintű 

kommunikáció 

 a kommunikáció 

összhangjának 

megteremtése 

 közvélemény 

 média 

 eseménymarketing 

 online marketing 

 média 

Média-

koordináció 

 összehangolt 

kommunikáció 

 integrált 

kommunikáció 

megvalósítása 

 közvélemény 

 média 

 eseménymarketing 

 online marketing 

 média 

 

 

 

 



88 

 

VI. AZ EMBERI TÉNYEZŐK SZEREPE A 

KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATÁBAN 
 

A szolgáltatási folyamatban résztvevők magatartását és 

kommunikációját úgy kell szabályozni, hogy az fokozza az 

igénybe vevők elégedettségét. Ez három szabályozási 

körből áll: 

 

Belső marketing 

A településeken belül a folyamatos a konzultáció, az 

újdonságok megismertetése elősegíti a lakosság, a 

rendezvények, a programok szervezői, a szolgáltatási 

folyamatban résztvevők elégedettségének biztosítását. 

Mivel van beleszólási és konzultációs joguk, kinyilváníthatják 

véleményüket és megismertethetik ötleteiket ők is a 

folyamatok részesévé válnak, könnyebben azonosulnak a 

nagyközség céljaival. 

 

Frontvonalmenedzsment 

A szolgáltatásokat nyújtók, a rendezvények szervezői, 

házigazdái, az ügyfélszolgálati, ügyfélkapcsolati pontokon 

dolgozók egyúttal a térség arculatalakító tényezői is. 

Magatartásuk közvetlen üzenet az ügyfelek számára a 

szolgáltatás és a szolgáltatásba bevont kör értékrendjéről, 

attitűdjéről. Fontos tehát az ún. frontvonalban, azaz a 

közvetlen vendégkapcsolatban dolgozók képzése, ami 

lehet egy adott eseményhez köthető koordinációs 
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megbeszélés vagy a hosszabbtávú projektek esetében a 

munkamegbeszélések. 

 

 

Aktív ügyfélpolitika 

A szolgáltatást igénybe vevő maga is aktívan részt vesz a 

szolgáltatástermék előállításában. Az aktív ügyfélpolitika 

nem jelenti az igénybevevő bevonásának folyamatos 

kontrollját. Itt pontosan az a cél, hogy a látogató 

maximálisan legyen részese az eseményeknek. 

Fontos, hogy az ügyfelek elégedettségéről folyamatosan 

tájékozódjunk, ez megvalósítható ügyfél elégedettségi 

rendszer működtetésével, melyet közvetlenül a szolgáltatás 

igénybevételét követően kell elvégezni. 
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VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS PARTNERSÉG ÉPÍTÉS 

 

1. Az együttműködés és partnerség építés 

szükségessége 

 

A valódi partnerség, egy olyan együttműködés, amely a szervezett 

civil társadalom valamennyi érintett partnerét és érdekeltjét 

bevonja az uniós pályázatok keretében megvalósuló programok és 

projektek előkészítésébe, végrehajtásába és utólagos 

értékelésébe. Ezáltal közvetlenül hozzájárul a megvalósult projektek 

minőségének javításához és hatékony megvalósításához. 

A partnerségben:  

 mindenki véleménye számít és meghallgatásra talál  

 a partnerek megbíznak egymásban és közösen hozzák meg 

döntéseiket  

 a partnerek megosztják egymással az erőforrásokat, 

beleértve az anyagiakat is  

 mindegyik partner tud adni valamit a partnerségbe és 

valamit kapni is tud belőle.  

A partnerség olyan együttműködés, amely a legkülönfélébb 

aktivitásokat foglalja magába közös célok megfogalmazásától 

kezdve az együttműködési szerződésben megfogalmazott 

tevékenységek végrehajtásáig. A partnerség egyik 

leglényegesebb tulajdonsága, hogy a partnerségből eredő 

társadalmi és gazdasági haszon meghaladja az ugyanazon 

szervezetek által egyénileg megszerezhető előnyöket. 
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A partnerség akkor működik jól, ha egyenlő feltételeket biztosít a 

köz- és magánszféra partnerei számára. 

A partnerség céljai lehetnek8: 

 

 A partnerek elképzeléseit integrálni 

A partneri együttműködés integrálja a partnerek fejlesztési 

elképzeléseit. Gyakran megtörténik, hogy két partner rádöbben: 

„mi tulajdonképpen ugyanazt akarjuk, de eddig nem tudtunk róla“.  

 

 Kiváltani a fejlesztések egymást erősítő hatását 

 Ha a partnerség a célokat illetően egyet is ért, nem feltétlenül kell, 

hogy egyetértsen a megvalósítás módját illetően. Az 

egyeztetéseknek kellő időt kell hagyni és meg kell vizsgálni minden 

javaslatot, amely az adott probléma megoldását szolgálja. A 

partnerségi együttműködés az elképzelések integrációjával 

szinergikus hatást vált ki, amelyet erősít a partnerek különféle 

erőforrásokhoz való hozzáférése és ezek mobilizációjának 

lehetősége is (pl. kompetenciák, kapcsolatok, anyagi erőforrások, 

stb.). Egy jól működő partnerségben a végeredmény mindig több 

mint, amit a partnerek önállóan is elérnének.  

 

 

                                                           
8
 Tuba-Szomolai-Kovács-Hajdú: Partnerség építés és helyi fejlesztés, 2006 című tanulmány nyomán 
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 Alulról érkező megoldások keresése/megtalálása 

A partnerség a közös problémát eredményesebben képes 

megoldani, mint egy közintézmény, nonprofit szervezet vagy 

önkormányzat önállóan. A kulcs a participáció, tehát minden 

érintett bevonása, beleértve a „szenvedő felet“ (amelyet az adott 

probléma a legközvetlenebbül sújt), „hallgatóságot“ (akik 

önmagukban nem tudnak sokat tenni a probléma megoldásáért), 

de a megoldás kulcsát kézben tartó felet is (amelynek 

kompetenciája és eszközei vannak arra, hogy a problémát 

megoldja). A problémát ugyanis mindenki egy kicsit más 

szemszögből látja és másképp is közelíti meg a megoldást.  

 

 Hatékony megoldást találni  

A partnerségek általában hatékonyabban oldják meg a felmerült 

problémákat, mivel sokféle intézményt és embert kapcsolnak be 

munkájukba, és ezek nagyon szerteágazó tapasztalatokkal 

rendelkeznek. Ezért megéri energiát fektetni a partnerség építésbe, 

amelyből sok innovatív megoldás születhet. A partnerség 

hatékonysága abban rejlik, hogy mind a menedzseri 

döntéshozatalt, mind a törvényhozásban való részvételt, mind 

pedig az önkéntes munkát kiválóan integrálja. 

A korábbi fejezetben említett szervezetek, úgy mint 

 a foglalkoztatáspolitika intézményei, 

 az iskolarendszerű oktatási és képzési intézmények, 
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 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások 

 a népegészségügyi rendszer 

 a társadalmi szervezetek 

 a kulturális intézmények 

biztosítják azokat az alapvető feltételeket, amelyek a 

megyében élők életminőségét a legmagasabb szinten 

képesek fenntartani. A szervezetek tevékenysége megjelenik 

a fizikai jellegű segítségnyújtásban, valamint a szakmai és 

humán jellegű támogatások területén is. A szolgáltatásokat 

fizetett szakemberek, de sok esetben önkéntesek nyújtják, 

teljesen eltérő státuszú társadalmi rétegek számára. 

Ezeknek a szervezeteknek a működtetése részben állami 

feladat, részben önkéntességen alapuló vállalás. 

Szabályozásuk lehet helyi, regionális vagy központi, csakúgy 

mint finanszírozásuk. 

 

A helyi közösségi szolgáltatások közötti kommunikáció 

koordinációja esetén figyelembe kell vennünk azt a 

hálózatot, amelyben ezek a szolgáltatástípusok működnek.  

 

A hálózati együttműködések mindig új kihívásokat jelentenek 

és egyúttal feladatokat is a résztvevőknek. Fontos, hogy ne 

a forráshoz való hozzáférés legyen az elsődleges 

mozgatórugó, hanem a stratégiai gondolkodás, egy 

szisztematikus rendszerépítés, egy sokrétű, komplementer 

szolgáltatói rendszer kialakítása. 
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9. ábra: A társadalmi célú közszolgáltatások 
Forrás: The European Foundation for the Improvement of Living Conditions: 

Quality in Social Public Services 
 

 

 

Különösen nagy szerepe van a foglalkoztatás és munkaügy 

valamit az oktatás szociális szolgáltatásokkal való 

koordinációjának és integrációjának. Ennek a kapcsolati 

hálónak a kommunikációs mobilizálása jelentősen 

hozzájárulhat a humánfejlesztési területtel alkotott kohézió 

megteremtéséhez. 

 

Az erőforrások eredményes felhasználása és a 

közszolgáltatások hatékonyságának javítása érdekében 
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szükséges a szolgáltatásnyújtás koordinációja és integrációja 

helyi, közösségi szinten, mert ezáltal: 

 javítani lehet a szolgáltatások lefedettségét, a 

szolgáltatási igények kielégítését; 

 elkerülhető, hogy az egyes szolgáltatások között 

átfedések legyenek, és így kiküszöbölhető a felesleges 

szolgáltatásvégzés; 

 az ügyfelek számára is átlátható milyen lehetőségekkel 

élhetnek; 

 szinergia teremthető a szolgáltatók és más, a helyi, 

térségi szolgáltatásnyújtásban érdekelt szereplő között. 

 

A szolgáltatók, finanszírozók, különféle társadalmi és 

érdekcsoportok, valamint a szociális partnerek közötti 

hálózatok és partnerségek kialakítása fontos lépcsőfokai az 

integrációs folyamatnak. A helyi együttműködések e formái 

előkészítik a szervezetek közötti magasabb fokú koordináció 

és integráció jövőbeni megvalósítását, és biztosítják a hosszú 

távú fenntarthatóság és finanszírozhatóság 

feltételrendszerének fokozatos kiépülését. 

 

A kommunikáció alapú partnerség építés legfőbb céljai: 

 Olyan információk áramlásának elősegítése, melyek 

nélkülözhetetlenek a szolgáltatásfejlesztéshez, azokat 

eredményesebbé teszik, a szakemberek munkáját segítik 
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 Közös fellépés konkrét problémák kezelése és megoldása 

érdekében; 

 A szolgáltatást végzők kompetenciáinak fejlesztése, 

tapasztalatcserék, módszerek megismertetése; 

 A szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, 

javítása a szolgáltatásokat igénybe vevők számára; 

 Az egyes szolgáltatásokat nyújtók elérésének nehézségei 

is indokolhatják különféle együttműködések kialakítását  

 Az igénybe vevők komplex problémáinak 

eredményesebb kezelése a többrétű és szerteágazóbb 

tudás- és tapasztalathalmaz által 

 A szolgáltatók teljesítőképességének és kapacitásainak 

növelése, jobb minőségű és hatékonyabb szolgáltatások 

biztosítása; 

 Új eszközök, új módszerek és eljárások kialakítása, az 

innováció elősegítése eltérő szervezeti kultúrák, szemléletek, 

tudások és tapasztalatok kölcsönhatásának biztosításával; 

 A szolgáltatások összehangolása, egymásra épülésének 

biztosítása, átfedések és egymást kioltó hatások 

megszüntetése, az erőforrások lehető legésszerűbb 

felhasználása; 

 Az együttműködés a célcsoport tagjainak „helyzetbe 

hozását”, lehetőségeinek kibővítését és a lehetőségek 

kihasználásához szükséges erőforrások biztosítását is 

szolgálhatja, vagyis a társadalmi bevonás egyik fontos 

eszköze; 
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 Pótlólagos források válnak elérhetővé a helyi szolgáltatási 

rendszer számára9. 

Az együttműködések és partnerség által kialakított 

kommunikációs híd szolgálhatja az említett szociális 

szolgáltatások modernizációját és a társadalmi befogadás 

erősítését. A társadalmi befogadás éppen azt a folyamatot 

jelenti, amikor a közösségi szolgáltatásokat eszközként 

használjuk a kirekesztődés megakadályozására. A közösségi 

szolgáltatások közötti integráció különbözőképpen járul 

hozzá a társadalmi csoportok helyi közösségekbe történő 

bevonásához. A jól megválasztott kommunikációs 

eszközökkel valamennyi érintett csoport lehető legnagyobb 

integrációja valósulhat meg. 

Mivel a társadalmi befogadás folyamata jelentősen növeli 

az állam jóléti kiadásait minden olyan eszközt, módszert meg 

kell ragadni, ami azt biztosítja, hogy a rendelkezésre álló 

erőforrásokat a lehető legoptimálisabban használják fel a 

jóléti közszolgáltatások. A minőségi fejlesztést, a 

versenyképes szolgáltatásokat a meglévő költségkereteken 

belül kell elérni, költséghatékony fejlesztésekkel.  

Különösen indokolt ez annak tudatában, hogy az EU 

tagországok között Magyarországon az aktív korú, inaktív 

népesség aránya lényegesen magasabb, a foglalkoztatás 

szintje pedig alacsonyabb, mint az EU tagországaiban. 

                                                           
9
 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet: A szociális szolgáltatások modernizációja és fejlesztése, 2008 

kiadvány nyomán 
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2. A partnerség kialakításának és az érintettek 

bevonásának alapelvei  

2.1. A partnerség tagjai 

 

Fontos, hogy a partnerség kellően nyitott struktúrájú legyen, annak 

érdekében, hogy megengedje új tagok csatlakozását is. A 

partnerségnek magába kell foglalnia mind az államigazgatási és 

önkormányzati szférát, mind a nonprofit szervezeteket, 

vállalkozókat és egyéb csoportosulásokhoz nem tartozó 

érdeklődőket. Ennek a széles körű bekapcsolásnak megvan a 

létjogosultsága:   

 Az államigazgatás szereplői 

Tökéletesen ismerik a jogi normákat, az államigazgatási szervek 

jogköreit, általában elég információval rendelkeznek az adott 

területről, nem ritkán az adott probléma megoldása a 

tevékenységi körükbe tartozik (ebben az esetben van némi 

költségvetésük is, amelyet erre a célra felhasználhatnak). Sok 

esetben már releváns gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek és 

van áttekintésük arról, mely szakembereket lehet még bevonni a 

problémamegoldásba. Tanácsadó, útbaigazító és informáló 

funkcióval rendelkeznek. Előnyük, hogy jól ismerik az adott célra 

felhasználható állami forrásokat, a releváns jogszabályokat és a 

regionális szinten kulcsfontosságú szereplőket. Hátrányuk, hogy 

pénzeszközeik nagyon megkötöttek és nem áll módjukban túllépni 

a kompetenciáikat.  
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 Az önkormányzatok  

A közügyek igazgatásáért felelnek helyi szinten, amely többféle 

helyi probléma megoldását jelenti. Szerepük egyrészt a törvények 

végrehajtása, másrészt megvan a kellő szabadságuk a helyi 

problémák orvoslásakor. Saját költségvetéssel rendelkeznek, 

amelyben legitim módon változásokat eszközölhetnek a helyi 

igényeknek megfelelően. Szintén rendelkeznek tapasztalatokkal, 

nyilvántartásokat vezetnek és a tervezéshez fontos háttér 

információkkal járulhatnak hozzá. A közvélemény szemében ők a 

felelősek a közösség helyzetéért – mind pozitív, mind negatív 

esetben és kellő autoritással rendelkeznek, hogy a partnerséget a 

kívülállók számára is legitimizálják. Előnyük, hogy megvannak a 

kellő kompetenciáik, hatalmuk, és általában elégséges 

költségvetésük ahhoz, hogy helyi, esetleg regionális szintű, kisebb 

léptékű problémákat oldjanak meg. Hátrányuk a kelleténél 

nagyobb összefonódás az uralkodó politikai pártokkal, illetve a 

helyi politikai harcok gyakran vezetnek felesleges konfliktusokhoz, 

amelyek negatívan hathatnak egy formálódó vagy akár működő 

partnerségre. Módszereik és megoldásaik jól bejáratottak, de 

kevéssé innovatívak és rugalmasak.  

 

 A vállalkozók 

Ők a helyi gazdaság motorjai. Munkahelyeket képesek teremteni, 

tudást és menedzseri képességeket képesek adni egy 

partnerségbe. Törekednek a befektetett források maximális 

hatékonyságára. Profitorientáltak, gyakorlatiasak, célra törőek és 
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racionálisak. Gyors reakcióra képesek és érzékük van új 

lehetőségek meglátására. Előnyük, hogy képesek az 

együttműködés gazdasági oldalát is látni és partnereiknek értékes 

tapasztalatokkal szolgálhatnak saját vállalkozói környezetükből. A 

partnerség donorává is válhatnak. A vállalkozók realisták, 

leginkább a rövid távú célokra és hatásokra összpontosítanak. 

Hátrányuk, hogy gyakran saját érdekeik mentén tekintenek a 

világra és túlzottan összpontosítanak saját vállalkozásukra vagy a 

gazdasági célokra és kevésbé a közösségre.  

 

 A nonprofit szektor  

A nonprofit szektor fogja össze a partnerséget. Az esetek 

túlnyomó többségében a partnerségi együttműködés 

kezdeményezője és koordinátora. Törekszik a demokratikus 

viszonyokra és a nyitottságra, bekapcsolja és informálja nemcsak 

a partnerség tagjait, hanem magát a közösséget is. Előnyük az 

önkéntes kezdeményezés, a lendület, lelkesedés és a közösséget 

megszólító és mobilizáló képesség. Függetlenek és autonómak. 

Nagyon jól ismerik a helyi közösséget és jól érvelnek. Hosszú távú 

célokban gondolkoznak az értékek és a víziók motiválják őket. 

Hátrányaik közé tartozik, hogy kevés saját forrással rendelkeznek 

és nem rendelkeznek semmilyen gyakorlati értelemben vett 

hatalommal, amellyel megváltoztatnák a bejáratott 

módszereket. Ehelyett csak érveléssel, tárgyalásokkal és kitartó 

kommunikációval tudnak hatni a döntéshozókra. 
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2.2. A partnerség kialakítása és a bevonás alapelvei 

 

Az együttműködés és a partneri kapcsolatok kialakításának 

célja, hogy a résztvevő szervezetek megosszák egymással 

erősforrásaikat, tevékenységeiket, továbbá a közös 

projektek során megszerzett tudással képesek legyenek a 

problémák kezelésére, a személyes fejlődésre.  

Fontos kiindulási alapelvek az együttműködési háló kiépítése 

során: 

 empátia 

 tolerancia 

 közös megegyezéssel megvalósuló kommunikációs 

projektek.  

 

E három alapelv fontos pillérei a bizalmi háló kiépítésének, 

ami nemcsak alapja, de eredménye is lehet az 

együttműködésnek. Az együttműködés egy szorosabb 

kapocs, mivel az már egy formális rendszert feltételez, míg a 

partnerség a kapcsolatok kereteit adja meg. Mind az 

együttműködés mind a partnerség fejlettségi szintjei eltérőek 

lehetnek, más-más területeken, más-más mértékben 

lehetnek jelen. 

Legyen szó akár partnerségi háló, akár a szorosabb 

együttműködés rendszerének kialakításáról a központban 

mindig a szervezetek által nyújtott szolgáltatások 

igénybevevőinek kell állnia, azoknak, akik számára a 



102 

 

pályázatokon nyert támogatásból konkrét eredmények, 

események valósulnak meg. 

 

Elengedhetetlen a nyitottság, a betekintés egymás 

munkájába, ami segíti a megértést, a más szakterület 

szemléletmódjával történő megközelítést.  

 

A helyi szinteken elért eredmények, mások számára jelentős 

inputokat generálhatnak későbbi fejlesztéseikhez, éppen 

ezért, az egymás eredményeiből történő tanulás alapelv. 

A partnerség kialakításának kulcsa, hogy az érintett területek 

közötti interakció megvalósulhasson. Ehhez nélkülözhetetlen 

a konkrét, partnerség építés koordinációját végző helyi 

intézkedési csoportok megalakítása.  

Fontos, hogy olyan partnerek között is születik interakció, akik 

eltérő szociális, társadalmi területeken tevékenykednek. 

Olyan együttműködések is alakulnak, melyekben eltérő 

szakterületek kompetenciái ütközhetnek. Ezeket nem 

konfliktusforrásnak kell tekinteni, hanem az „integrált 

ellátás”10 felé vezető út első lépcsőinek, melyet helyesen 

megválasztott kommunikációs módszerekkel kell kezelni. 

 

A kompetencia érvényesítése szintén alapvető elvárás. A 

kompetencián jelen esetben azt értjük, hogy elismerjük a 

                                                           
10

 Budai – Puli: Együttműködés a szociális szolgáltatásokban 
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projektek megvalósítását végző szereplők jogosultságát és 

elismerjük az adott tevékenység folytatásának képességét is. 

Fontos, hogy az együttműködést a kompetenciák mentén 

kell létrehozni, a folyamatok szervezését, egymást segítve 

kell megvalósítani. 

A kompetencia esetében azonban figyelemmel kell lenni, 

hogy a szakmai határok nem minden esetben élesek, sőt 

kell, hogy legyen mozgástér, ahol a szakmai vélemények 

ütköztethetők, a szakmai kapacitások pedig kalkulálhatók. 

A csoportoknak törekedni kell arra, hogy megértésék: az 

egyes eredmények más-más hatásfokúak ez eltérő szakmai 

területeken, ami csupán eltérés és nem jelenthet ítélkezési 

alapot. 

 

Az együttműködések nem lehetnek jogszabályok által 

kikényszerített látszatintézkedések vagy ad hoc, mindennapi 

tevékenységelemek. Újfajta gondolkodásmóddal el kell 

fogadni, hogy a közösen végzett munka, egymás 

kompetenciáinak értékelése és elfogadása visz a minőségi 

együttműködés irányába. Az együttműködéseknek 

tudatosan tervezetten, egymással összefüggő rendszerben 

kell működnie, mert az együttműködések erőssége adja 

meg a munka minőségét is. Az együttműködés lehetőséget 

teremt arra, hogy megosszák a problémák megoldásának 

terhét és felelősségét, valamint egy összetettebb 

eszközrendszert legyenek képesek mozgósítani az ügyfelek 

kiszolgálásának érdekében. 
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Az érintettek bevonása a szolgáltatások igénybevevőinek 

aktivizálását jelenti, annak érdekében, hogy az 

kompetenciákat fejlesszen és ne a ráutaltságot erősítse. A 

bevonás hozzájárul a szolgáltatások személyre szabottá 

alakításához, ami elősegíti az egyéni motiváció kialakítását 

és erősíti az elköteleződést. A bevonás megvalósulhat úgy is, 

hogy egy helyi, már aktív csoportba történik az érintett 

integrálása vagy hasonló státuszú és hasonló problémákkal 

küzdők önsegítő csoportjainak létrehozása valósul meg. A 

már aktív csoportok illetve az önszerveződések képesek 

helyzetbe hozni az érintetteket, ösztönözve az 

öngondoskodást. 

Fontos, hogy az érintettek bevonásának kétoldalúnak kell 

lenni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatást nyújtónak is 

közreműködőnek kell lennie az ügyfelek támogatásában. A 

gyakorlatban elő kell segíteni az ügyfél választási 

helyzetekbe hozását, alkalmazni kell velük szemben a pozitív 

nyomásgyakorlást. 

Egy jól működő rendszerben mindez azt eredményezi, hogy 

az érintetteknek egyre kevesebb szüksége van 

támogatásokra, egyre kevésbé van ráutalva külső 

segítségre. Ennek az ideális jellegű állapotnak, ha nem is 

elérése, de előirányozása kiemelt cél. 

 

A meghatározott alapelvek célja, hogy a különböző 

szakterületek képviselői közötti kommunikáció elmozduljon a 

minőségi együttműködés irányába. 
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3. Partnerség építés a humánfejlesztés szolgálatában 

A Veszprém Megyei Önkormányzat, jelen terv stratégiai 

célkitűzései között meghatározta kommunikációs 

szerepvállalásának megerősítését a megvalósuló 

beruházások munkaerő vonzó és élénkítő hatása 

érdekében. 

A humánfejlesztési területtel való kohézió megteremtésének 

alapelvei: 

 A munkaerő-piaci szereplők - helyi önkormányzatok, 

munkaadók, munkavállalók, érdekképviseleti szervek - 

együttműködése 

 A hátrányos megkülönböztetések tilalma 

 Érdekegyeztetés a foglalkoztatási célok kialakításában, 

az eszközök működtetésében 

 Az ún. aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 

alkalmazásának segítése, ösztönzése 

 A finanszírozási források közös erővel történő 

megteremtése. 

A helyi önkormányzatok figyelemmel kísérik a helyi 

foglalkoztatási viszonyok alakulását, döntéseikben 

figyelembe veszik azok foglalkoztatási következményeit, részt 

vesznek a közhasznú foglalkoztatás szervezésében, részt 
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vesznek a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben és támo-

gatást nyújtanak a munkaerő-piaci szervezet működéséhez. 

A munkaadók érdekképviseleti szerveik útján részt vesznek 

az érdekegyeztetésben, segítik a munkaerő-piaci szerveze-

tet, ennek keretében munkaerőigényéről és annak 

megszűnéséről folyamatosan tájékoztatják az illetékes 

munkaügyi központot, járulék fizetésével hozzájárulnak a 

munkanélküliek ellátásához. 

A munkavállalók képviselőik útján részt vesznek az 

érdekegyeztetésben, együttműködnek a munkaerő-piaci 

szervezettel, valamint a munkaadóval, mérlegelik a 

felajánlott átképzési, foglalkoztatási lehetőségeket és 

együttműködnek új munkahely felkutatásában. 

Fentiek alapján az önkormányzat képes arra, hogy 

kapcsolatrendszerével és kommunikációjával hozzájáruljon 

az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök eredményes 

alkalmazhatóságához. Ezek az eszközök elsősorban a 

munkahely-teremtésre és az elkerülhető munkahely-

megszüntetés támogatására, illetve a mobilitási esély és 

mobilitási képesség javítására irányulnak. Kialakításuk, 

működtetésük általában jelentős és többnyire csak hosszabb 

távon megtérülő befektetést igényel a társadalom részéről. 

Az aktív eszközök egyes csoportjai a munkanélküliség más és 

más típusai ellen lehetnek hatásosak. A preventív eszközök 

csak átmeneti válságok idején (vagy legalábbis csak 

átmeneti megoldásként) használhatók, egyébként 
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konzerválják a gazdasági struktúrát és csökkentik a 

mobilitást. A mobilitást segítő eszközök csak a súrlódásos 

munkanélküliségen segítenek, a globális munkanélküliség 

ellen hatástalanok. A kereslet növelésére irányuló eszközök 

pedig csak akkor működnek, ha van befektetési kedv és 

lehetőség a gazdaságban. Az ún. munkahelyteremtő 

eszközök (vállalkozás ösztönzése, közhasznú munka, 

munkanélküliek foglalkoztatását támogató programok stb.) 

megoldhatják egyes személyek egyéni foglalkoztatási 

problémáját, de összgazdasági szempontból csak akkor 

lehetnek valóban eredményesek, ha nem járnak ezzel 

párhuzamosan kiszorító hatással, vagyis nem indukálják más 

munkahelyek megszüntetését, mások kiszorítását a 

munkaerőpiacról. 

 

A kommunikációs fejezetben említett ügyfélpályázati 

rendszer szintén szolgálja a humánerőforrás fejlesztését, mert 

ösztönzi az egyéni kezdeményezések kibontakoztatását és 

elismeri a pályázó szakmai tudását és tapasztalatait, mi több 

jutalmazza azt. 
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4. A helyi intézkedési csoportok felépítése, tagjai, feladatai 

és munkarendje 

 

A helyi intézkedési csoport a TÁMOP keretén belüli pályázói 

kör képviselőiből álló munkacsoport. Amennyiben a 

kedvezményezett egy intézmény, de a fenntartó volt a 

pályázó, akkor a pályázó egy képviselője, - aki a 

kedvezményezett kör és a pályázat tartalmának ismerője is 

egyben - lesz az intézkedési csoport tagja. Ez a csoport a 

felelős a TÁMOP keretén belül megvalósuló szolgáltatások 

közötti kapcsolati háló kiépítéséért. 

 

4.1. Tagok 

 

Az intézkedési csoport összetételét tekintve kiemelkedően 

fontosak a szakemberek személyiségjegyei. A TÁMOP 

projekteket tekintve többnyire szociális területen dolgozók 

közötti együttműködést kell életre hívni vagy jól működtetni. 

Ehhez elengedhetetlen a szakemberek személyes, szakmai 

identitása, elfogadó személyisége és egyben 

kapcsolatépítést ösztönző lénye. Az érintett szakemberek 

nagy része alapvetően intézményi keretek között dolgozik, 

adminisztrációtól, formális szabályoktól terhelten, 

hierarchikus struktúrában. A kommunikációs cél 

megvalósítása érdekében azonban, képesnek kell lenniük 

kisebb csoportokban, önszervező módon, különböző 
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együttműködési formákban is dolgozni. Ez az egyes 

személyektől rugalmasságot, kreativitás is feltételez. 

Fontos, hogy partnereiket egyenrangú félként kezelő 

szervezetek tudjanak együtt dolgozni. Mivel munkarendjük 

amúgy is túlterhelt, csak olyan együttműködésekben való 

közös munka jelent motivációt számukra, amelyek nem 

pluszfeladatot, hanem hatékonyságnövelést jelentenek. 

Ehhez munkájukhoz megfelelően tág hatáskörrel és döntési 

kompetenciákkal kell rendelkezniük. 

 

4.2. Feladat 

 

A helyi intézkedési csoportok legfőbb feladata a partnerség 

kölcsönös elfogadtatása az érintett szervezetek között. A 

közös eredmények felismerése mellett a bizalmi kapcsolatok 

kiépítésre van szükség, mely a közös célok elérését szolgálja.  

 

Kívánatos, hogy a helyi intézkedési csoportok egyfajta 

partneri menedzsment szervezetként működjenek, melynek 

keretén belül a következő feladatok ellátására legyenek 

képesek: 

 A kiindulási alapok megteremtéséhez 

szükségletfelmérésre van szükség. A közszolgáltatásokat 

igénybe vevők szükségletei, a szakmailag is alátámasztott 

szolgáltatási tartalom és a rendelkezésre álló erőforrások 

közötti összhang megteremtése elengedhetetlen. A 

szükségletfelmérés akkor sikeres, ha mind az ügyfél mind 
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pedig a szakmai oldal között a legmegfelelőbb megoldások 

születnek a rendelkezésre álló erőforrások keretei között. 

 Ha felmerül egy ötlet új szolgáltatás létrehozására vagy 

meglévő fejlesztésére mindig meg kell vizsgálni a 

megvalósíthatóságot anyagi, szellemi és fenntarthatósági 

értelemben is.  Egy adott évi eseménysorozat lezárásával 

lehet megkezdeni a felkészülést a következő év 

rendezvényeire, fejlesztéseire (értékelés, beruházások 

tervezése, indítása, forrásfeltárás, pályázatkészítés). 

 Minden egyes szolgáltatás, program vagy rendezvény 

megszervezése saját folyamatleírást, elemzést, modellezést 

igényel. 

 Az egyes szervezetek és/vagy szolgáltatások közötti 

együttműködések céljainak megfogalmazása. Olyan közös 

célok megfogalmazására van szükség, amelyek mentén 

közös az elkötelezettség. 

 Fontos, hogy ezek az együttműködések ne csupán 

alkalmi esetekre realizálódjanak. Törekedni kell a közös 

döntések meghozatalára, a közös kreatív szellemi 

erőfeszítések megtételére, az erőforrások megosztására, 

például amikor időkorlátok lépnek fel.  

 Közös szolgáltatásfejlesztési irányelvek megfogalmazása, 

amennyiben van olyan szolgáltatási terület, amely 

egymásra épülő, komplementer vagy bármilyen módon 

kapcsolható egymáshoz, például akár azonos erőforrás 

felhasználásán alapul a működésük. 
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 A szolgáltatásnyújtás nem merülhet ki más szervezethez 

történő átirányításban. Egy új megközelítés meghonosítása a 

cél, miszerint minél több az együttműködő egy adott 

esetben annál több megközelítésből látják ugyanazt a 

megoldandó feladatot, több, másabb rálátással és 

megközelítésmóddal. Az eltérő szakterületek tudása 

egymással komplementer, nem több vagy kevesebb a 

másiknál. 

 Ki kell dolgozni a résztvevőket érintő kötelezettségeket és 

külön hangsúlyt kell kapnia egyéni vállalásaiknak is. 

 Ki kell dolgozni az egyes helyi intézkedési csoportok 

közötti hatékony kommunikáció és információ megosztás 

módjait. Fontos, hogy ez ne a kialakult szokásokon alapuló 

rutinközlések és egyeztetések sora legyen, hanem tervszerű 

és következetes információáram, tudatosan szervezett 

keretek között. 

 Törekedni kell az együttműködésekkel létrehozandó 

közös szolgáltatások kialakítására. 

 Minden új kezdeményezésnél meg kell vizsgálni a helyi 

lehetőségeket, lehetőség szerint ki kell kérni a lakosság 

véleményét. 

 A folyamatos fejlesztés érdekében meg kell szervezni a 

humánerőforrás képzését a szolgáltatásnyújtás és a 

rendezvényszervezések kapcsán. A szakmai háttér képzését 

érdemes összehangoltan végezni. 
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 A szolgáltatások eredményességét jól mérheti egy 

megfelelően kidolgozott értékelési rendszer, ami alapja lehet 

a minőség folyamatos javításának, és a későbbi 

döntésekhez, tervekhez is iránymutatásul szolgál. 

 Rendszeres konzultációkat kell szervezni a szolgáltatókkal, 

szervezőkkel és programgazdákkal, hogy sor kerülhessen a 

folyamatos tapasztaltcserére – ez mind a szolgáltatások 

bevezetését megelőzően mind az eseménysorozatok záró 

értékelése kapcsán megvalósíthatók. 

 A szervezetek önfenntartását és szakmai fejlődését, 

innovációját szolgáló képzések szervezése, gazdálkodási és 

vezetési módszerek kidolgozása és elterjesztése, aktuális és 

praktikus ismeretek átadása. 

 Javasolt továbbá eredményeik mérésére, 

tevékenységeik hasznosságának mérésére a csoportoknak 

közös monitoring-módszereket kidolgozni. 

 

A helyi intézkedési csoportok mindezen felül hosszú távon a 

közösségi munka és a közösségfejlesztés mintaadó 

példaképeivé kell váljanak. 
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10. ábra:  Az együttműködés „inter” modellje 
Forrás: Whittington (2003b) ábrája alapján Budai István, Puli Edit szerkesztése 
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3.3. Munkarend 

 
Munkamegosztáson és forrásmegosztáson alapuló tervszerű 

együttműködés kialakítása a cél az egy-egy problémához, 

alkalomhoz kötött gyors átbeszélés helyett. A munkarendnek 

ezt a tervszerűséget kell követnie. 

A különböző szakmák képviselőivel folytatott 

együttműködésben a saját gondolkodásmód megértetése 

kulcsfontosságú, a lehetőségek és a korlátok közös ismerete 

szintén közelebb visz a megértéshez. Fontos, hogy a 

munkarend egy önkéntes szerveződés elkötelezettsége 

legyen egy jobb, egy szervezettebb kommunikáció 

érdekében és ne jogszabálynak való megfelelés kényszerítse 

ki. Belső, szakmai indíttatásból születő kezdeményezések 

sokkal inkább előreviszik a támogatott kört, mint a 

kényszerekbe bújtatott kötelező rendszerek. Ezek ugyanis 

passzivitást produkálnak, és nem szolgálnak a közös 

együttműködések alapjául. 
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5. A partnerség építés lehetséges vetületei 

 

4.3. Szociális információs rendszer létrehozása 

Jelenleg Veszprém megye több településén is működik 

szociális információs szolgáltatás, ám ez kizárólag a szociális 

szolgáltatásokat igénybe vevők számára nyújtott 

tájékoztatást jelent a szociális ellátásokról, azok 

igénybevételére vonatkozó szabályokról, valamint az 

ellátások hozzáférhetőségével kapcsolatban. A jövőbeni 

cél, hogy mindazon szolgáltatók, akik kedvezmények 

nyújtására hivatottak, vagy bizonyos szolgáltatások estén 

azonos célcsoporttal rendelkeznek, egymás között is 

áramoltassák az információkat. A közös informatikai 

platformra feltöltött információk elérhetők a tagok számára 

és adott ügyfél esetében lekérdezhetők a jogosult 

szolgáltatások és szolgáltatók települési, járási bontásban. 

A közös adatbázisban rögzítésre javasolt információk (a 

felsorolás mintának tekinthető, nem teljes): 

 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, szolgáltatások 

 A helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások, azok 

feltételei, az igénybevétel eljárási rendje 

 A helyben nem elérhető szolgáltatások legközelebbi 

elérése, az igénybevétel feltételei 

 A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a 
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társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kacsolódó 

ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő 

ellátásokkal kapcsolatban 

 Az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szerv elérhetősége 

 

4.4. Társadalmi vagy szakmai hálózatok kiépítése11 

 

A hálózatok lehetnek önkéntesen szerveződők, a közös célok 

és érdekek mentén és lehet egy előre egyeztetett 

kommunikációs, tájékoztatás, információcsere alapú 

hálózat. Lehet formális, amikor hivatalos dokumentumok 

rögzítik az együttműködés feltételrendszereit és lehet 

informális, nem hivatalos, amikor szóban történő 

megállapodások alapján, tágabb keretek között zajlik az 

együttműködés. 

 

A társadalmi hálózatok informális jellegűek és nem 

szervezetek, hanem sokkal inkább személyek közötti 

kapcsolatokra, együttműködésekre épül. A társadalmi 

hálózatok kiépítésének célja az információk megosztása, 

egyáltalán a hasonló problémakörbe kerülők személyes 

találkozási lehetőségének megteremtése. A hálózat tagjai 

                                                           
11

 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – A szociális szolgáltatások modernizációja és fejlesztése, 2008., 

kiadvány nyomán 
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meg tudják beszélni közös tapasztalataikat, az egyes 

problémákra, problématípusokra adott válaszlépéseiket. 

 

A szakmai hálózatok kifejezetten a szolgáltatás nyújtásában 

részt vevő szakemberek tapasztalatcseréje, önmaguk 

fejlődésének egyik fontos tényezője. Ez a tevékenység az 

alábbi szakmai hálózatokban nyilvánulhat meg: közös 

képzések, közös adatbázisok kidolgozása, információk 

megosztása, szakmai értékelések. 

A szakmai hálózatok az alábbi formákban jöhetnek létre: 

kerekasztal beszélgetések, találkozók, konferenciák 

szervezése, dokumentumok készítése. 

 

A jól működő hálózatok jó alapot jelentenek a későbbi 

partnerségek kiépítéséhez, hiszen olyan kiindulási pontot 

jelentenek, amelyekre meghatározott célokat, feladatokat 

lehet építeni. 

 

4.4.1.  A hálózatépítés főbb lépései 

 

(1) Kezdeményezés 

 

 Néhány korábbi hasonló célokkal és elköteleződéssel bíró 

partnerrel együttműködve informális tájékozódás a 

lehetséges további kapcsolódókról 

 Hasonló problématerületekkel küzdők megkeresése a 

hálózatépítés szándékáról 
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(2) Megalakítás 

 

 Potenciális partnerek összehívása, közös elvek, célok 

ismertetése 

 Csak közös megegyezésen alapuló hálózatok építése 

elfogadható, egyéni érdekérvényesítésre a hálózat nem 

használható fel 

 Írásos emlékeztetők a közösen elfogadott 

megállapodásokról, a hálózathoz tartozás feltételeiről 

 

(3) Együttműködés 

 

 Az együttműködés alapja az információáramlás. Ezt 

olyan fórumokon kell létrehozni, melyek nem jelentenek 

indokolatlanul többlet terhet és időráfordítást a 

szolgáltatásokat nyújtóknak. Priorizálni kell az online 

kapcsolattartást, de a személyes egyeztetések sem 

nélkülözhetők. 

 

(4) Értékelés 

 

 Az értékelésre az eredményesség kimutathatósága 

érdekében van szükség. Olyan egyszerű dolgok 

számbavételét kell elvégezni, mint a hálózat által 

kezdeményezett vagy szervezett események száma, 

pályázatok, projektek, mindezeken a résztvevők, 

megszólítottak száma. 
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4.5. Integrált szolgáltatásnyújtás 

Az informális és formális együttműködési módok fejlődése 

olyan szintre is eljuthat, amikor az egyes szolgáltatások, 

támogatások és ellátások már nemcsak tartalmilag, de 

ügyvitelileg is egymásra épülnek. Ilyenkor az integrációban 

résztvevő szervezetek közös stratégiáját egy közösen 

kialakított, a különböző szakterületek által delegált 

személyekből álló csoport készíti el. Nagy előnye ennek a 

rendszernek az erőforrások, az adminisztrációs terhek 

egyesítése, a közösen kiépített monitoring rendszer. 

Ez már feltételezi a szervezetek integrációját is, ami 

jogszabályi megfelelések vagy finanszírozási kényszerek 

hatására is létrejöhet. A régmúltba visszanyúló, jól működő 

hálózatok idővel integrálódhatnak közös 

szolgáltatásnyújtásra, bár ez az önkéntességen alapuló 

szerveződés a jóléti szolgáltatások területén nagyon csekély 

eséllyel valósulhatna meg. Vannak azonban olyan 

szerveződések, melyek ennek ellenére eredményesen 

működtethetők: 

 

Integrált ügyfélfogadás 

 A közös ügyfélfogadás alkalmával a különböző szakmák 

képviselőivel találkozhatnak az ügyfelek, egy időben, egy 

helyen 
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Problématematikus teamek létrehozása 

 Adott problématerületre létrehozott alkalmi 

munkacsoport, mely az eltérő szakterületek kompetenciáit 

és tudását ötvözve adhat választ problémás esetekben 

 

Személyre szabott fejlesztési tervek közös megalkotása 

 Olyan ügyfelek számára, akik halmozott, több 

szakterületet is érintő problémákkal küzdenek, javasolt az 

eltérő szakmai kompetenciákkal rendelkezők által közösen 

megalkotott és véleményezett, személyre szabott fejlesztési 

terv elkészítése 

 

Közös marketingkommunikáció 

 A marketing kiadások csökkentése valamint a 

célcsoportok elérésének sikere érdekében, érdemes 

összefogást kezdeményezni a szolgáltatásnyújtásban 

résztvevők között. 

 

Közös ügyfél elégedettségi rendszer működtetése 

 A szolgáltatásokat igénybe vevők által adott értékelés 

közvetlenül a szoláltatás nyújtást követően, mely a 

folyamatok tökéletesítésében és továbbfejlesztések kapcsán 

használható fel 
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4.6. Helyi partnerség – közös projekt vagy stratégiai 

szövetség 

Tipikusan egy adott probléma, szolgáltatásnyújtók általi 

közös kezelésére alakulnak ki helyi partnerségek. Bár 

leggyakrabban a pályázati programok megvalósítására 

jönnek létre, de rendszerint olyan sikerrel, hogy az 

együttműködést a későbbiekben is fenntartják. Ha ez az 

együttműködés olyan fejlettségi szintre jut, hogy regionális, 

országos netán nemzetközi hálózatokkal is kapcsolatot épít 

ki, határozott jövőkép és közösen megfogalmazott stratégia 

mellett, stratégiai szövetség létrehozásáról beszélünk. 

 

4.6.1. A partnerség építésének főbb lépései 

(1) Megalakítás, kezdeményező fázis 

A civil szervezetek akkor kezdenek partnereket keresni, amikor 

olyan problémával szembesülnek, amelynek megoldása 

meghaladja saját kapacitásukat és lehetőségeiket. A 

probléma megjelenhet váratlanul, de ellenkező esetről is szó 

lehet, mely szerint a szervezet régóta tervezi egy-egy nagy 

léptékű tevékenység vagy projekt indítását és fokozatosan erre 

az új területekre is kiterjeszti tevékenységét. A probléma és a 

potenciális partnerek gyakran egy időben jelennek meg. Ha a 

kezdeményező helyzetben levő civil szervezet elfogadja a 

kihívást, a partnerek elé egy víziót kell tárnia, amelyet a 

partnerség később saját víziójává formál. A 

partnerségépítésnek ebben az első, kezdeti fázisában 

információgyűjtés zajlik és sok-sok találkozó és konzultáció 
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valósul meg az érintettekkel, akik közül sokan a jövőbeli 

partnerség tagjai lesznek. A kezdeményező nyilvános gyűlést 

vagy vitát szervez, megszólítja a közvéleményt és különböző 

érintett intézményeket és szervezeteket. Ha a találkozó célja, 

hogy egy adott problémára felhívja a figyelmet, de nem 

feltétlenül keres azonnali megoldásokat, a médiák bevonása 

ajánlott. Ha azonban már közösségi együttműködések 

kialakításának lehetőségeiről beszélünk, ajánlatos inkább 

megőrizni a munkatalálkozói légkört és a lebonyolítására, ill. a 

kimeneteire összpontosítani. A partneri együttműködés 

kezdeményezője általában felvállalja a potenciális 

partnerekkel való első találkozó megszervezésének feladatait. 

Kifejezi hajlandóságát az adott probléma kezelésére, víziót tár 

a leendő partnerek elé és lehetséges forgatókönyveket vázol 

fel. A partnerség vízióját a partnerek együtt alakítják ki. A 

résztvevők érdeklődése és a problémával való azonosulása 

előrejelzi a jövőbeli partnerség erejét és perspektíváját. A 

partnerségek azonban nem az első ülés után alakulnak ki, 

hanem egy hosszú, de folyamatos konzultációs folyamat 

eredményei. A legfontosabb feladatok vázlatosan: 

 Problémakör azonosítása, amelyre a partnerség létrejön 

 A problémakörhöz kompetenciák keresése egy 

lehetséges partneri körben 

 A partnerség kereteinek, azaz a közös célok és stratégia 

meghatározása 

 Eltérő munkakultúrák tisztázása, elfogadott munkarend 

alkalmazása 
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 Felelősségek meghatározása, tisztázása 

 Finanszírozási kérdések rögzítése 

 

 

(2) Közös projekt megfogalmazása 

Ebben a fázisban a partnerek már pontosan tudják, mit 

szeretnének közösen megoldani (tehát a probléma kellően 

kikristályosodott) és milyen cél felé szeretnének eljutni. 

Valószínűsíthető, hogy megszületett egy hosszútávú 

együttműködés víziója, vagy pedig már megfogalmazódtak 

többé-kevésbé konkrét rövid-, ill. középtávú célok. Itt az idő, 

hogy a problémamegoldási javaslatokat megvitassák a 

partnerség tagjai és a célok konkretizálódjanak. Ehhez egy jó 

kiindulási alap az egyes résztvevők elképzeléseinek, 

javaslatainak, illetve már folyó, ill. megvalósított releváns 

aktivitásainak bemutatása.  

Az interaktivitás és egymás inspirálása nagyon fontos 

kiindulópont. Ezen fázis kihívása a résztvevők motiválása, hogy 

saját munkájukat szélesebb, „regionális“ léptékben lássák, ne 

csak saját célcsoportjuk vonatkozásában. A résztvevők 

közösen megvizsgálják, milyen kiegészítő vagy új 

tevékenységeket tud a partnerség a térségnek nyújtani 

(szinergiák) – olyan tevékenységeket, amelyek a partnerség 

nélkül nem valósulnának meg. Problémamegoldási javaslat 

egy partnerségben mindig több születik. Az ideális vagy 

legjobb megoldás kiválasztását megkönnyíti, ha különféle 

megoldási változatokat dolgozunk ki (beleértve a zéró-
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változatot, amely szerint a probléma megoldatlan marad, a 

partnerség nem tesz erőfeszítést megoldása érdekében). A 

kezdetektől ügyelni kell arra, hogy a közös cél tényleg közös 

legyen, és elérésében mindenki lássa magát. Ezzel 

megkönnyítjük a tervezési folyamatot és egyben elérjük azt is, 

hogy a résztvevők azon gondolkozzanak, hogy hogyan tudnak 

a cél eléréséhez hozzájárulni ők maguk saját specifikus 

tevékenységeikkel, ismereteikkel, tapasztalataikkal, esetleg 

jogköreikkel és kapcsolataikkal.  

A partnerségépítésnek ebben a fázisában már előkerül 

néhány megoldatlan szervezeti kérdés: 

 Hogyan, milyen módon zajlik a megoldási javaslatok 

közül a legjobb kiválasztása?  

 Szavazás lesz vagy győz a „legnagyobb hatalmú“ 

résztvevők akarata?  

 Milyen szabályok szerint zajlik szavazni és ki fogja 

felügyelni? 

Törekedni kell rá, hogy a döntéshozatal előtt szülessen 

megegyezés a partnerek között arról, milyen módon hozza 

meg döntését a partnerség (szavazni fog-e vagy konszenzussal 

dönt majd). A döntéshozás sikeres lefolyása érdekében ki kell 

nevezni egy embert (a találkozó facilitátorát), hogy felügyelje 

a döntéshozatal folyamatát, de ne az eredményét. Ez a 

személy különleges szerepének köszönhetően meg lesz fosztva 

a döntéshozatalban való részvételtől. Előre kell mérlegelni, ki 
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lesz a facilitátor – vajon egy belső ember, aki önként vállalja a 

döntéshozatalból vakó távolmaradást és a folyamat 

felügyeletét. Lehet külső szakértő is, aki nem feltétlenül szól 

hozzá a témához és legfeljebb technikai jellegű ajánlásokkal 

segíti majd a partnerség munkáját. 

A második szakasz legfontosabb feladatai: 

 Operatív feladatok elosztása 

 Interaktivitás ösztönzése 

 Döntéshozás módjai 

 Probléma megoldási kultúra kialakítása 

 A koordináció felelőseinek kijelölése 

 

(3) Állandó tevékenységek az együttműködés irányításában 

A partnerség intézményesülése és tevékenységi területe 

általában együtt/egyszerre alakul ki. Az együttműködés 

alapvető működési szabályai – pl. a döntéshozatali 

mechanizmus, a partnerségi találkozók megszervezése és 

anyagi bebiztosítása, a találkozó témájának előkészítése és 

eredményeinek írásban való rögzítése – általában elsőként 

kerülnek terítékre, míg további kérdések – mint pl. a közös 

képviselet, a feladatok és szerepek elosztása a 

partnerségben – általában később bukkannak fel, akkor, 

amikor az együttműködés már elmélyült.  

A partnerségépítésben első lépésként ajánlatos egy 

együttműködési szerződés kötése a partnerek között. A 

megállapodás szövegét a partnerek együtt dolgozzák ki. 

Egy ilyen megállapodásból nem hiányozhat: - a vízió és a 
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partnerek együttműködésének célja, - a partnerek önkéntes 

és szabad szerepvállalása a cél elérése érdekében, - 

legalább néhány alapvető feladat vagy szerep 

megnevezése, - a legfontosabb eljárások meghatározása 

Egy ilyen együttműködési megállapodás a partnerséget 

mint társult szervezeteket és intézményeket mutatja be, 

amelyek az adott cél elérése érdekében a meghatározott 

módon fognak együttműködni.  

Az együttműködési megállapodást a szerződő partnerek 

hivatalos képviselője írja alá, miután a szervezet 

alapszabálya értelmében döntött a partnerséghez való 

csatlakozásról.  

A partnerség tevékenységterve a megállapodás mellékletét 

képezheti, amelyet a partnerek megfelelő időközönként 

aktualizálnak.  

A partnerségépítés másik útja egy önálló jogi személy 

létrehozása, amely a partnerek közös szervezete lesz. Ennek 

a módnak az előkészítése igényesebb, mivel már az elején ki 

kell választani az új szervezet jogi formáját. Ehhez az érintett 

jogszabályok áttanulmányozása szükséges. Egy partnerség 

néhány különböző jogi formát ölthet, amelyek közül a 

leggyakrabban használtak a következők:  

 társulás/egyesület (amennyiben a partnerséghez 

nemcsak nemcsak jogi személyek, hanem olyan 

egyének is csatlakoznak, amelyek nem tartoznak egyik 

partnerhez/jogi személyhez sem),  



127 

 

 jogi személyek társulása (amennyiben a partnerség 

legalább két szektort és ezzel egyidejűleg jogi 

személyeket tömörít).  

A jogi forma eldöntésén kívül még el kell készíteni az új 

szervezet alapdokumentumait: az alapító okiratot, ill. 

szerződést és/vagy alapszabályt. Az alapító okirat kifejezi a 

partnerek szándékát a közös szervezet létrehozására, 

megnevezi a partnerek együttműködési területét és céljait 

és meghatározza a partnerség hivatalos képviselőjét. Az 

alapszabály a belső eljárásokat és mechanizmusokat írja le 

(mint pl. a szervekbe való választások módját, a jogköröket, 

a döntéshozatali és jóváhagyási mechanizmusokat és az 

egyes partnerek részvételét a szervek munkájában, stb.), 

valamint meghatározza a szervezet szerveit. Minden, 

partnerséghez csatlakozó szervezet egy bizonyos mértékig 

veszt saját autonómiájából és függetlenségéből. A társulási 

igény a szervezetek azon igyekezetéből táplálkozik, hogy az 

adott problémára közösen sikerül hatékonyabb megoldást 

találni. Ennek érdekében a szervezet saját aktivitásainak és 

erőforrásainak (nemcsak anyagi, hanem szellemi 

erőforrásainak is) egy részét a partnerség rendelkezésére 

bocsátja, miközben elismeri azt is, hogy a „beadott javak“ 

felhasználásáról nem ő maga dönt majd, hanem maga a 

partnerség. Ezzel együtt tiszteletben tartja azt a döntést, 

amelyet végül a partnerség meghoz. 
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A harmadik szakasz legfontosabb prioritásai: 

 

 Az együttműködés irányítása 

 Alapvető szabályok és működési forma rögzítése 

 

(4) Célok, tevékenységek és források meghatározása 

A partnerség azért jön létre, mert egy közös célt szeretne 

megvalósítani és az érintettek közös érdekeit testesíti meg. A 

közös cél azonban nem mindig rögtön egyértelmű és elérése 

többet követel meg, mint csak egy lépés megtételét vagy 

csak egy aktivitás megvalósítását. Az együttműködés – 

egymással szorosan összefüggő - kulcsterületeinek 

meghatározása, stratégiai tervezés eredménye. A stratégia 

megfogalmazza a partnerség vízióját, elemzi a jelen helyzetet 

és meghatározza az alapvető lépéseket, kiemeli a 

prioritásokat, amelyek felgyorsítják a helyi fejlesztést.  

A partnerség számára a stratégiából kiinduló közös cselekvési 

terv a célok eléréséhez összeállított vezérfonal. Ez a 

dokumentum szögez le, hogy pontosan mit fog a partnerség 

tenni a probléma megoldására, ki miért lesz felelős, ki kivel fog 

együttműködni, milyen időtáblázat szerint zajlanak majd az 

események és milyen forrásokból történik majd a finanszírozás. 

A cselekvési terv elkészítése kidolgozott módszertan alapján 

történik, amellyel a tervezést vezető szakembernek, illetve a 

facilitátornak tisztában kell lennie.  

A tervezéskor figyelembe kell venni a már zajló egyéni 

aktivitásokat, amelyeket a partnerség mint egész kibővíthet 

vagy amelyekre újabb tevékenységeket építhet a nagyobb 
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hatás vagy a láthatóság kedvéért. A költségvetés készítésénél 

nem csak a szükséges anyagi eszközök nagyságának 

meghatározására van szükség, hanem az anyagi forrásokat is 

mellé kell rendelni. 

 A szükséges anyagi eszközök származhatnak a partnerség 

tagjaitól (pl. önkormányzati hozzájárulás, szponzorálás 

vállalkozók által, a civil szervezetek önkéntes munkája), de a 

nagyobb hatékonyságért ajánlott az elérhető külső források 

igénybe vétele. A külső források meghatározása már a 

tervezés szakaszában fontos, mivel a közös pénzügyi alap 

gyűjtésének kellő időben kell elkezdődnie, hogy az anyagi 

eszközök a kellő időben a partnerség rendelkezésére álljanak. 

A cselekvési tervnek ugyanakkor egy „élő“ dokumentumnak is 

kell lennie, amelyet a hagyományos jóváhagyási eljárással 

rendszeresen aktualizálni lehet. A cselekvési tervet tehát ennek 

értelmében rendszeresen értékelni kell annak fényében, 

megvalósultak-e a tervezett aktivitások, sikerült-e összegyűjteni 

az anyagi eszközöket a közeljövő aktivitásaira, nem 

kínálkoznak-e új lehetőségek, amelyeket a partnerség 

kihasználhat és nem változtak-e meg a külső vagy belső 

feltételek egy-egy aktivitás elindításához. Ha hamarabb nem 

is, de ebben a tervezési szakaszban már elkerülhetetlen lesz 

egy koordináló szervezet kinevezése vagy titkárság 

létrehozása, amely a tervezési folyamatot felügyeli és a terv 

megvalósítását monitorozza majd. A stratégiai tervezés és a 

cselekvési terv készítése a nyilvánosság szempontjából 

kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel ezekben a folyamatokban 

általában elegendő tér áll mind a lakosság, mind a nonprofit 
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szervezet, mind pedig más érintettek rendelkezésére, hogy 

bekapcsolódjanak és állást foglaljanak.  

A helyi demokrácia úgy nyilvánul meg a stratégiai 

tervezésben, hogy bárkinek – hatalom, funkció és befolyás 

nélkül – lehetősége nyílik befolyásolni a közügyek és a helyi 

fejlesztések alakulását. A nyilvánosság bevonásának egyik 

fontos eleme a fejlesztési folyamatok átláthatóságának 

növelése. Fontos azonban, hogy a nyilvánosság bevonása ne 

csak a tervezési, hanem a megvalósítási folyamatokba is 

megtörténjen. A bevonásról történő informálás eszközei 

lehetnek aktívak (pl. nyilvános találkozók szervezése) vagy 

passzívak (pl. helyi médiák, faliújságok). 

A negyedik szakasz kiemelt feladatai: 

 Stratégiai tervek megfogalmazása 

 Cselekvési tervek kidolgozása 

 A futó projektek nyomon követése 

 Közös szolgáltatásnyújtások koordinációja 

 Átlátható, gyors információáramlás 

 Nyilvánosság tájékoztatása  

(5) Szervezeti fejlődés 

A tevékenységterv megvalósítása megköveteli a kötelességek 

és felelősségek egyértelmű elosztását a partnerség egyes 

szervei között (legyen szó akár a közös szervezet szerveiről, akár 

a partnerség által nem formálisan kijelölt csapatokról). A jogok, 

kötelességek és feladatok elosztását ajánlatos írásban is 

rögzíteni – pl. az együttműködési szerződés mellékleteként 

vagy a közös szervezet alapszabályában. Meghatározandó, 
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milyen szerveket, ill. funkciókat kell a partnerségnek ellátnia. Az 

alapvető funkciók a következők:  

 a legfontosabb kérdésekről való döntés,  

 a végrehajtói funkció vagy menedzsment,  

 az ellenőrző funkció.  

A partnerség alapvető kérdéseiről sosem szabad csak egy szűk 

csoportnak döntenie. Az alapszabály változtatása (és ezzel 

együtt az alapvető belső döntéshozatali funkciók, választási 

eljárások, választási időszakok, prioritások és költségevetések) a 

közgyűlés, azaz a teljes tagság jogkörébe tartozik. A közgyűlés 

a partnerség legmagasabb szerve, amely a demokratikus 

eszmék értelmében a partnerség összes tagszervezetének 

bevonását biztosítja a döntéshozatalba. A közgyűlés minden 

tagjának rendszerint egy szavazata van, miközben a 

partnerség konszenzussal (ideális eset), illetve az alapszabály 

értelmében egyszerű többséggel dönt.  

Probléma merülhet fel viszont a jogi személyekhez nem tartozó, 

de a partnerség tagjának számító, így tehát a 

döntéshozatalban is részt vevő fizikai személyek esetében. 

Ilyenkor egy közösen megegyezett kulcs szerint a jogi 

személyek által leadott szavazatok súlyozhatók, választások 

demokratikusságának megőrzése érdekében, és egyben 

biztosítható a megfelelő képviselet a jogi személyek számára is. 

Ennek a kulcsnak az elfogadása a közgyűlés jogköre – 

hasonlóan a többi, választásokhoz kapcsolódó kérdés 

eldöntéséhez.  

A közgyűlés lesz az a szerv, amely majd jóváhagyja a 

tevékenységtervet (a legközelebbi időszak cselekvési tervét), a 
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költségvetést, az éves jelentést és pénzügyi beszámolót, 

valamint meghatározza a partnerség irányultságát. A 

közgyűlés döntéseihez fontos alapinformációkat a végrehajtó 

szerv készíti elő – ez a szervezet típusától függően az elnökség 

vagy a kuratórium. Ez a szerv dolgozza ki a tevékenységterv 

javaslatát, a költségvetés-tervezetet, biztosítja a partnerség 

működését és bizonyos értelemben „irányítja“ a partnerséget, 

miközben a közgyűlésnek tartozik felelősséggel (mivel a 

közgyűléstől kapja a mandátumát). Az elnökség v. kuratórium 

feladata a közgyűlés döntéseinek végrehajtása. Tevékenysége 

belső ellenőrzés alá esik. A demokratikus társulás értelmében a 

szervezetekben szükséges egy független belső ellenőrzési szerv 

és mechanizmus kialakítása, amely felügyeli az alapszabály, a 

belső szabályok és eljárások betartását, illetve, hiányosságok 

észlelése esetén javításokat eszközölhet. Ez a 

felügyelőbizottság v. ellenőrző szerv feladata, amelyet egy 

többtagú testület (bizottság) vagy akár egy személy láthat el. 

A partnerség szervei analóg módon működnek egy civil 

szervezet szerveihez mérten. 

Feltétlenül szükséges egy hivatalos képviselő választása, 

amennyiben a partnerség új jogi személyt hoz létre, illetve egy 

koordinátort vagy képviselőt (nem feltétlenül kell, hogy a 

képviselő és a koordinátor ugyanaz a személy legyen). A 

partnerséget irányíthatja egy titkárság is, amely a végrehajtó 

szerv jobb keze lesz. A partnerségen belül, ezenkívül több 

bizottság vagy munkacsoport is alakítható speciális feladatok 

ellátására. A szervezet hasznára válik, ha ezek a szervek is 

nyitottak nemcsak a partnerség többi tagja, de a nyilvánosság 



133 

 

és az érdeklődők felé is. Ügyeljünk arra, hogy a partnerség 

többi szervére (pl. titkárság és a már említett bizottságok és 

munkacsoportok) vonatkozó szabályok is írásosak, 

egyértelműek és mindenki számára elfogadottak legyenek. 

Amennyiben szektorok közötti partnerségi együttműködésről 

beszélünk (tehát az állami, önkormányzati, nonprofit és 

vállalkozói szféra együttműködéséről), törekedni kell az egyes 

szektorok arányos részvételére a partnerség szerveiben. Ideális 

formula a partnerség optimális működésére nem létezik, 

minden a résztvevő szervezetek és egyének preferenciáitól és 

kölcsönös megegyezésétől függ. 

Az ötödik szakasz legfontosabb feladatai: 

 Feladatok és felelősségek meg-/elosztása 

 A partnerség szerveinek létrehozása 

 A szervek működésének írásbeli szabályozása 

 Költségvetési terv készítése 

 

(6) Feladatok megvalósítása csapatmunkával 

A tevékenységtervben (cselekvési tervben) kijelölt feladatok 

végrehajtásának szintén partnerségben kell történnie. Ez 

viszont nem jelenti azt, hogy egy-egy részfeladatot vagy 

projektet nem valósíthat meg a szervezet bármelyik tagja, 

legyen az akár természetes, akár jogi személy. A partnerség 

hozzáadott értéke az, hogy közösen olyan fejlesztéseket is 

megvalósíthat, amelyek nélküle nem feltétlenül valósulnának 

meg.  

Különösen fontos eleme, és egyben kihívása is a partnerségi 

együttműködésnek a csapatmunka. Ebben a fázisban a 
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betervezett tevékenységek megvalósításán kívül folyamatos 

adomány, illetve anyagi források gyűjtési munkáinak is folynia 

kell. Nyilvánvalóan a partnerség maga nem lesz képes az 

összes aktivitás finanszírozására kizárólag saját forrásból, 

ugyanis az anyagi források nemcsak a partnerség 

működtetéséhez, hanem a cselekvési terv megvalósításához is 

szükségesek. A tervezésnél külön figyelmet kell fordítani az ún. 

alapnövelő-tevékenység (adománygyűjtés és pályázatírás) 

tervezésének is. Tudatosítanunk kell, hogy a pályázatírásnál 

időcsúszással kell számolnunk. Ezért a pályázatokat már 

bizonyos idővel a tervezett tevékenységek végrehajtása előtt 

ki kell dolgozni és be kell nyújtani, mivel a döntéshozás 

hosszadalmas lehet (ez különösen igaz a decentralizált európai 

forrásokra). Ha a partnerség be akarja tartani a cselekvési terv 

időtáblázatát, az adománygyűjtési tevékenység mellett 

minden más, már zajló aktivitást is monitorozni kell. A 

monitorozó funkciót a partnerség valamelyik szervére, vagy 

akár tagjára bízhatja. A monitoring-felelős feladata, hogy 

kövesse, vajon a tervezett aktivitások a cselekvési terv és az 

időtáblázat szerint valósultak-e meg. 

A hatodik szakasz feladatai: 

 A forrásgyűjtés és a pályázatokra való felkészülés 

összehangolása 

 A cselekvési tervel időtervekkel történő kiegészítése 
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(7) Hatásvizsgálat, eredmények értékelése 

Ha a partnerség mögött már munka áll, az elért 

eredmények értékelése és az előidézett hatás felbecsülése 

következik. Az értékelés elvégzése, ugyanúgy, mint a 

cselekvési terv kidolgozása a partnerség egészének 

(közgyűlés) feladata.  

A közgyűlést informálni kell minden munkacsoport 

tevékenységéről, az általuk elért eredményekről és minden 

olyan lényeges körülményről, illetve külső feltételről, amely 

befolyásolta az elképzelések, tervek megvalósulását. Az 

információkat az elnökség vagy a titkárság dokumentálja, a 

tagság (közgyűlés) számára összefoglaló jelentést készít.  

A közgyűlés találkozóján a résztvevők megvitatják az elért 

eredményeket és hatást:  

• Mit sikerült elérni és mit nem tudott a partnerség teljesíteni?  

• Milyen mértékben sikerült a problémákat megoldani?  

• Milyen mértékben fejlődött az együttműködés, a 

partnerség?  

• Jelen vannak még mindig az alapító tagok? Léptek e be 

új tagok?  

• Milyen mértékben sikerült bekapcsolni a nyilvánosságot?  

A közgyűlés a partnerség tevékenységéről jelentéseket 

dolgoz ki, részben saját szükségletére, részben a 

nyilvánossággal való munka részeként. Az éves jelentés is 

ezek közé a dokumentumok közé tartozik, amely 

összefoglaló módon ismerteti a partnerség éves 

tevékenységét és az elért eredményeit. Ezek a jelentések a 

legkomplexebb információs anyagok, amelyekhez a 
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kívülálló nyilvánosság hozzájuthat és jól használhatóak a 

nyilvánossággal való munkában, önkéntesek toborzásában 

és a közösség mobilizálásában. 

 

A hetedik szakasz kiemelt feladatai: 

 Elemzések, értékelések készítése 

 Monitoring tevékenység 

 Nyilvánosság tájékoztatása 

 

4.6.2. A partnerségépítés kockázati tényezői 

 

A partnerségi együttműködéssel számos nehézség is együtt jár 

a pozitív hatások mellett. Az egyik nehézséget az okozza, hogy 

a partnerség menedzselése rendkívül időigényes folyamat és a 

fejlesztések finanszírozása is sok nehézségbe ütközhet. Vannak 

olyan kockázati tényezők is, melyekre az alapítás előtt 

lehetőség szerint fel kell készülni: 

 

 Bizalmatlanság és kevés információ  

A bizalmatlanság majdnem mindig abból ered, hogy két 

partner nem ismeri egymást, illetve egymás belső működési 

szabályait (döntéshozatal, belső eljárások) kellőképpen. Egy 

vállalkozónak úgy tűnhet, hogy az önkormányzat „nem csinál 

semmit“ az adott probléma kezeléséért. Ez lehet, hogy igaz, de 

mindenképpen óvakodjunk az elhamarkodott ítélkezéstől. Az 

önkormányzat tétlennek tűnhet, de a valóságban lehet 

túlzottan leterhelt is a problémamegoldáshoz szükséges 
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adminisztráció és kötelező eljárások lebonyolítása miatt (pl. a 

hosszan tartó közbeszerzési eljárások) 

 A közös célok el nem érése  

Amennyiben a partnerség közös céljai nem teljesülnek – 

mindegy, hogy saját hibából vagy külső körülmények miatt -, a 

partnerség további létjogosultsága veszélybe kerülhet. 

Megpróbálkozhat az okok megkeresésével és megpróbálhat 

tanulni belőlük, de nem minden esetben ez az ajánlott és a 

legalkalmasabb módszer a folytatásra – főleg akkor nem, ha 

az elemző szakasz túl soká tart és a partnerség leragad a 

szavaknál.  

 

 „Az erők egyenlőtlen eloszlása“ a partnerségben 

A partnerségekben gyakran nagyon különböző - különféle 

nagyságú, kapcsolatrendszerű és befolyású - csoportok 

kerülnek egy közösségbe. Nem szabad, hogy bármelyik 

partner is a maga képzelt „felsőbbrendűségét“ átültesse a 

partnerségbe. A kisebb befolyással rendelkező partnerek 

számára az ilyen szituációk nagyon frusztrálóak és a 

partnerségből való kilépésükkel is végződhetnek és ezzel 

mindenki más egy fontos elemet veszíthet el a csapatból.  

 

 A megegyezett szabályok és alapvető etikai normák be 

nem tartása  

A partnerségekben, ha intézményeket tömörítenek is, emberek 

dolgoznak, akik saját személyiségüket is átviszik a 

partnerségbe. A konfliktusok megelőzése céljából fontos, hogy 

a partnerség megegyezzen az alapvető együttműködési 
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szabályokról és világosan jelezze a partnerség tagjai felé, 

milyen viselkedés nem tolerálható.  

 Érdekellentét 

 Az érdekellentét azt jelenti, hogy egy fél illetéktelenül jut 

előnyökhöz oly módon, hogy részt vesz és/vagy lényegesen 

befolyásolni képes a döntéshozatalt, amelyből a többiek 

kárára előnyei származnak. Ilyen esetekben az 

érdekellentétben álló személy személyes érdekei 

felülkerekednek a partnerség érdekein.  

Ilyen esetben az érdekellentétben álló személyeknek vagy 

intézményeknek jogában áll nem részt venni azokban a 

döntésekben, amelyek érdekellentétet idézhetnek elő. A 

helyzet azonban sokkal bonyolultabb akkor, ha a konfliktusban 

levő személy vagy intézmény nem vallja be, ha ellentétes 

érdekeket is képvisel. Az átláthatóság megőrzése ilyen esetben 

komoly erőfeszítést igényel a partnerek részéről.  

 

 Destruktív rivalizálás 

Az egészségtelen rivalizálás a partnerségen belül arról 

árulkodik, hogy a versengő partnerek nem találták meg a 

helyüket a partnerségben és nem konstruktív módon 

használják fel kapacitásaikat. A csoportnak segítenie kell 

megtalálni ezen szereplők helyét a partnerségben pl. az ő 

különböző jellegű és kapacitásaiknak megfelelő feladatokkal 

való felruházásukkal. A rivalizáló felek eligazításával a 

partnerség tulajdonképpen saját magának segít, hogy 

hatékonyabban érje el céljait. 
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4.7. Közös szolgáltatói védjegy kialakítása 

A közös szolgáltatói védjegy kialakítása a közös 

marketingmunkán alapuló partnerség egyik terméke lehet.  

A védjegyrendszer kialakításához és bevezetéséhez 

szükséges a működő és a közös fejlesztések mentén létrejövő 

új szolgáltatások integrált rendszerben történő nyújtása, az 

érintett települések lakosainak. A védjegy kritériumait 

meghatározó, a szolgáltatások színvonalát minősítő testület 

létrehozásához, a koordináció megteremtéséhez alkalmas 

lehet a helyi intézkedési csoport, aki szakmailag elismert 

testületektől, szervezetektől kérhet be ajánlásokat a rendszer 

kivitelezésére és működtetésére vonatkozóan. 

 

4.8. Kapcsolatépítés a vállalkozói szférával 

A Veszprém Megyei Önkormányzat területén több olyan 

vállalkozás működhet, akik tevékenységeikkel valamiképpen 

kapcsolódhatnak a közjóléti szolgáltatásokat nyújtó állami 

szervezetekhez. A vállalkozói szféra tagjait két fő csoportba 

sorolhatjuk alapvetően az alapítás körülményei és a 

tulajdonosok függvényében: 

 Helyi vállalkozások, melyek az önkormányzattól 

függetlenül jöttek létre,  

 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 

melyeket az önkormányzat hozott létre valamely 

önkormányzati feladat ellátására. 
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Az önkormányzatok feladata olyan indirekt 

együttműködések biztosítása, amivel a vállalkozások 

működési környezetét javítani képes. Ilyen lehet például a 

közigazgatási eljárások fejlesztése, a helyi vállalkozói érdekek 

képviselete és jelen esetben kommunikációs híd építése. 

Célszerű jó kapcsolatot ápolni a helyi vállalatokkal, és az 

őket érintő döntések meghozatalába bevonni őket.  

Az önkormányzatok által alapította gazdasági társaságok 

esetében meghatározott feladatok ellátására jönnek létre. 

Alapításukból és tulajdonosi szerkezetükből, valamint az 

általuk ellátott feladatokból adódóan az együttműködésük 

az önkormányzattal, valamint annak intézményeivel 

rendszeres és sokrétű.  

A vállalkozói szférával való együttműködés formáját és 

minőségét annak célrendszere határozza meg. Az 

együttműködés célja sokrétű lehet, s ez befolyásolja az 

együttműködés formáját.  

Az együttműködés idejét tekintve beszélhetünk állandó, 

illetve eseti együttműködésekről. Míg előbbi csoportba a 

stratégiai partnerséget, együttműködési megállapodásokat, 

addig utóbbiba a konzorciális együttműködéseket 

sorolhatjuk. A szabályozottság alapján lehet e kapcsolat 

formális, illetve informális. 

A vállalkozói szféra bevonásának kulcsa a folyamatos 

kapcsolattartás és a kommunikáció. Szükséges egy teljes 

képet alkotni a szociális területen működő vállalkozások 
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elvárásairól, hogy a közösen felállított együttműködési 

célrendszer ezzel összhangba legyen. Közösen 

megfogalmazott célok együttműködései területek lehetnek: 

 

 Modell projektek az ellátások összehangolására 

A szigetszerű működések helyett egymást kiegészítő 

komplementer szolgáltatások nyújtásának ösztönzése illetve 

ezek lehetőségének megteremtése. 

 

 Fejlesztési források megszerzése 

A fejlesztési források megszerzése céljából született 

együttműködések magukban foglalják a közös pályázat 

benyújtását, az önerő megteremtését (vállalkozói tőke 

bevonását), valamint a források allokálását és 

végrehajtását. 

 

 Kiszámíthatóság növelése 

A folyamatos együttműködés mindkét fél számára növeli a 

kiszámíthatóságot, biztonságosabb körülményeket teremt. A 

kiszámíthatóság előnyei fokozottan érvényesülnek a helyi 

szabályozás alakításában:  

 a vállalkozások lehetőséget kapnak az őket érintő 

döntések előkészítésében való részvételre és javaslattételre,  
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 az önkormányzat – a vállalkozások segítségével – a 

helyzet és körülmények pontos ismeretében tudja meghozni 

döntéseit,  

 a meghozott döntések, illetve az arra érkező 

reakciók előre láthatók, kiszámíthatók és megfelelő időben, 

előzetesen befolyásolhatók mindkét fél részéről.  

A kiszámíthatóság fontos alapvetése a hosszú távú 

együttműködés. 

 

 Válságmenedzselés 

A válságmenedzselésen jelen estben azt értjük, hogy a 

partnerek a külső és belső környezeti változásokra, 

krízishelyzetekre oly módon reagálnak, hogy nem 

egyensúlyvesztést szenvednek el, hanem a dinamikus 

változás során újra egyensúlyi helyzetbe kerülnek. 

A vállalkozói szférával való kapcsolatépítés feltétele a két fél 

közötti együttműködési készség, a kölcsönösen egymásra 

találó érdekek. Fontos a vállalkozásokkal szembeni 

rugalmasság, a nyitottság és a kedvező szabályozási 

környezet. Gyümölcsöző a kapcsolat akkor, ha mindkét fél 

megbízható fizető partner és befektetéseik kiszámíthatók. 

Jelentős szerepük lehet az egymásnak kölcsönösen 

biztosított kedvezmények, a törvényes működés és a 

megbízások teljesítése. 
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4.9. Civil kapcsolatok mélyítése 

 

Az Európai Bizottság 1997-ben megfogalmazott 

dokumentumában, mely az első és legfontosabb volt az EU 

és a civil szervezetek kapcsolatára vonatkozóan 

meghatározza a civil szektorba tartozás fő kritériumait: 

 Önkéntesség: valamely célból közösen tevékenykedő 

emberek csoportja alkotja a szektort 

 Formalitás: a civil szerveződések meghatározott 

szervezeti formákban működhetnek 

 Profitfelosztás tilalma: a szervezetek a keletkezett profitot 

nem oszthatják fel maguk között, hanem 

tevékenységükbe kell visszaforgatniuk 

 Kormányoktól való függetlenség: a szervezetek 

alapításában a kormánytól független személyek, 

szervezetek vehetnek részt 

 A közjó szolgálata: a szervezetek olyan tevékenységeket 

folytatnak, melyek a közösség érdekeit szolgálják. 

A civil szektor egyfajta kommunikációs szféra, mely az államtól 

és a piactól függetlenül működik és jellemző rá többek között 

a szubszidiaritás, a szolidaritás, az autonómia és a sokféleség. 

A sokféleség közötti kohézió megteremtésében a civil szféra 

vezető szerepet tud betölteni. Az emberek civil/nonprofit 

szervezetek létrehozásával kifejezhetik saját igényeiket, 

érvényesíteni tudják érdekeiket. Az állami, illetve a piaci szektor 
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nem minden esetben képes meglátni azokat a problémákat, 

amelyekkel az emberek nap mint nap küzdenek, és nem 

minden esetben tudják kielégíteni a felmerült, egyre 

speciálisabb igényeket. Az embereknek civil/nonprofit 

szervezetek alapításával, illetve az ilyen jellegű szervezetekben 

végzett önkéntes munkájuk által lehetőse nyílik arra, hogy saját 

elképzeléseik szerint, a társadalom aktív szereplőjeként oldják 

meg a felmerülő problémákat, elégítsék ki a felmerült 

igényeket.  

A civil szektor a mai demokráciák egyik nélkülözhetetlen 

elemeként és alappilléreként értelmezhető (Jenkins 1997), 

ugyanis a kohéziós szerepkörük elvitathatatlan. Az egyéni és 

közösségi célok összekapcsolásával, az egyének egymás 

közötti kapcsolatainak létrehozását és az egyének részvételét 

segítik elő a közösségi szint működésében. 

A nonprofit szektorral való együttműködés számos előnyt 

sorakoztat fel: 

 A nonprofit szervezetek képesek pótlólagos források 

bevonására 

 Gazdálkodásuk rugalmas 

 Működésük kevésbé szorul bürokratikus keretek közé 

 Működésük hétköznapibb, ember közelibb  

 Széles követői bázissal rendelkeznek 

 Több teret adnak a kreativitásnak, szabadabban 

áramlanak az ötletek 
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 Nagy bennük az innovációs készség 

A demokratikus működéshez fejlett és jól működő civil 

társadalomra van szükség. A civil/nonprofit szervezetek 

alapításán keresztül akár közvetlenül is vagy közvetetten 

van lehetősége az állampolgároknak beleszólni saját 

környezetük fejlődésébe. 

A hosszú távú együttműködés elengedhetetlen feltétele lesz 

egy civil stratégia vagy civil koncepció megalkotása a 

megyei önkormányzat részére. Ez a stratégia egységes 

keretbe foglalná a kapcsolatokat, tartalmazná az 

önkormányzat civilekkel kapcsolatos céljait és a velük 

szemben támasztott elvárásait. Az egyoldalú támogatás 

helyett, a sokszínű együttműködés feltételeit teremtené 

meg. Kitérne olyan tényezőkre, mint: 

 a civil szervezetek bevonása a döntéshozatalba 

 a kapcsolattartás szélesítése az érdekképviseletet végző 

civil szervezetekkel 

 az együttműködések lehetséges területei (önkormányzati 

döntés-előkészítés, az ellátási, megbízási vagy egyéb 

szerződések kiterjedtebb alkalmazása, munkamegosztás 

kialakítása) 

 civil szervezetek széles körű bevonása a közfeladatok 

teljesítésébe, az álammal és az önkormányzatokkal való 

munkamegosztásuk folyamatainak kidolgozásán keresztül 
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 „részvételi demokrácia” kidolgozása: az érdekképviselet, 

az érdekegyeztetés, a civil párbeszéd fórumainak, 

kereteinek meghatározása, kidolgozása 

 civil szervezetek foglalkoztatási potenciáljának 

kihasználására vonatkozó program kidolgozása a közjó 

szolgálatának érdekében 

 az együttműködés nyilvánossága 

 az együttműködés önkormányzati felelőse 

 feladatvállalások (mindkét fél részéről, kölcsönösen) 

 a civil szervezetek munkájának elismerése 

A stratégia feladata, hogy a legfontosabb területeken - pl. 

programok, kommunikáció, együttműködések - 

automatizmusokat indítson el, amelyek az önfejlődésnek 

adnak teret és nem teszik szükségessé a stratégia évről évre 

történő újragondolását. Szakmailag megalapozott, 

átlátható folyamatok tervezésére van szükség. 

Hangsúlyt kell fektetni a civil szervezetek támogatási 

rendszerének fejlesztésére. Javasolt ezt úgy kezelni, hogy a 

támogatások lehetőség szerint egy-egy olyan kiválasztott 

téma köré csoportosuljanak, ami összhangban van az 

önkormányzati szakterületi koncepcióval és a civil 

tevékenységekkel. Így lehetséges lenne az adott terület, 

fejlesztési koncepciójára fókuszálni, lehetőség lenne az adott 

témában érintett civilek helyzetbe hozására és érdemi 

előrelépésekre a koordináció terén. 
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A támogatási rendszer kidolgozásakor nem feltétlen anyagi 

erőforrásokra kell alapozni, hanem eszközök, helyszínek, 

megjelenési lehetőségek biztosítása is érétkes támogatás 

lehet a civilek számára. 

Minden közös feladatvállalás, kooperáció nyilvánosságot 

kell, hogy élvezzen, mert segíti az egyes projektek 

elfogadásának sikerét, de ugyanakkor a problémák, 

bizonytalanságok feltárását is. 

A civil stratégia alapját a települési önkormányzatok civil 

stratégiái képezhetik, melyek részletezik az egyes 

önkormányzatok támogatási lehetőségeit, a civil szervezetek 

és települési önkormányzatok közös, kapcsolódási pontjait. 

Ezt áttekintve a megyei önkormányzat képes kijelölni azt az 

irányt, melyben szerepet vállal az önkormányzati és a civil 

szervezetek közötti szinergikus kapcsolatok kiépítése 

érdekében. 

A civil szervezetek számos akadályba ütköznek a partnerség 

építés során: 

 A szervezett civil társadalmat gyakran kizárják a valódi 

partnerségből a társfinanszírozási szabályok, az 

adminisztratív terhek, a nemzeti operatív programok 

nem megfelelő célkitűzései és az alapok nyomon 

követésében való részvétel elmaradása által állított 

akadályok miatt. 
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 A szervezett civil társadalom elismeri az eljárások 

egyszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseket, azonban 

ezeket elégtelennek tartja ahhoz, hogy a tágabb 

értelemben vett magánszféra időben és könnyen igénybe 

vehesse az alapokat. A folyamatok továbbra is túlságosan 

bonyolultak, és továbbra is nagyok az adminisztratív terhek; 

a bürokráciát csökkenteni kell. A következő szempontokat 

kell figyelembe venni: 

 a dokumentáció szabványosítása (időben – 

könnyen hozzáférhetően – könnyen érthetően), 

 annak elkerülése, hogy a végrehajtási szakaszban 

változtatásokat eszközöljenek, 

 rugalmas társfinanszírozási arányok, 

 a késedelmes kifizetések időszakainak 

csökkentése. 

 

A szervezett civil társadalom kiemeli a kapacitásépítés jelentőségét 

a partnerek számára, és javasolja, hogy a kapacitásépítés 

fogalmának meghatározását is vegyék figyelembe. 

Kapacitásépítésen a partnerek részvételének erősítését kell érteni a 

előkészítésének, végrehajtásának és nyomon követésének összes 

szakaszában. 

Fontosnak tartják, hogy kiterjedt partnerséget kell létrehozni, 

amelynek a különböző érdekek széles spektrumát kell képviselnie. 

Meg kell határozni az említett különféle partnerek felelősségi körei 

és funkciói kijelölésének egyértelmű módját. 
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5.7.1 Civil szervezetek a kohézió megvalósításában 

 

A civil szervezetek számos ponton hozzájárulhatnak és 

kapcsolódhatnak a kohézió megteremtéséhez. A megyei 

önkormányzat célja között ugyanis elsődleges célként szerepel a 

TÁMOP pályázatok közötti kohézió megteremtése és ezáltal a 

szinergikus hatások kibontakoztatása. 

A civil szervezetek legfontosabb kohéziós képességei: 

 kommunikációs csatornaként kapcsolódás az 

állampolgárokhoz: vélemények közvetítése az 

állampolgárok és a döntéshozók között; 

 munkahelyteremtés; 

 kapcsolatépítés a civil/nonprofit szektoron belül és kívül;  

 kötődés az európai hálózatokhoz EU-s projekteken 

keresztül; 

 forráshoz jutás a strukturális alapokból: EU-s projektek 

kidolgozása, menedzselése, monitoringja, és 

visszacsatolás az elkészült fejlesztésekről;  

 hozzájutás a régiókat támogató egyéb támogatási 

forrásokhoz;  

 határ menti együttműködések motorja;  

 részvétel a jövő Európájának kialakításában: helyi, 

regionális vélemények megjelenítése a döntéshozók 

előtt;  
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 marginális csoportok elérése;  

 az állampolgárok európai identitásának erősítése;  

 az EU elfogadottságának növelése és az európai 

közvélemény formálása;  

 új innovációs erőforrások megjelenítése 

E funkciók ellátása nyilván nem minden szervezetnek feladata, így 

a döntéshozók egyik kötelessége, hogy megtalálják azokat a 

szervezeteket, amelyek képesek rá, s amelyeknek feladatuk is, 

hogy felvegyék a kapcsolatot a releváns civil szervezetekkel. 

Regionális szinten a szervezetek fontos feladata, hogy 

megtanuljanak pályázni az EU-s forrásokra. Ehhez arra is szükség 

van, hogy legyenek pályázatok civil/nonprofit szervezetek részére 

is. A régiók fejlesztési folyamataiban való részvételnek több 

előfeltétele van, ami ahhoz kell, hogy a civil/nonprofit szervezetek 

aktívan közre tudjanak működni a döntés-előkészítésben. 
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4.10. A részvételi demokrácia koncepciója12 

A részvételi demokrácia működése azon az elven alapul, hogy az 

állami szereplők mellett a társadalom és a gazdaság szereplői is 

részt vesznek a környezetüket alakító folyamatokban. A részvételi 

demokrácia önmagában nem valósulhat meg, ugyanis a részvételi 

jogok között található a javaslattételi, az informálási és 

informálódási, valamint a vitatkozási jog mellett a döntési jog is, 

amelynek értelmében az állampolgároknak lehetőséget kell 

kapniuk minden fejlesztési és közügyi döntésben. Ennek a 

gyakorlatban nincsenek meg a megvalósítási feltételei. Így a 

részvételi demokrácia csak a közvetett demokrácia kiegészítő 

elemeként jelenik meg, azt értve ezen, hogy a képviseleti rendszer 

megtartása elengedhetetlen (hiszen ez a mai demokráciák 

alapja), viszont szükség van ennek kiterjesztésére, illetve szélesebb 

körben történő alkalmazására a részvételi elv alapján úgy, hogy 

teret kapnak a szereplők a döntések előkészítésében, a 

megvalósításban, de a döntés joga továbbra is a képviselők 

kizárólagos joga marad.  

A cél az, hogy minél több szereplő minél több kérdésben fejtse ki a 

véleményét, járuljon hozzá a döntések meghozatalához, és vegyen 

részt a megvalósításban. Továbbá a fentiek értelmében, a 

gyakorlatban a képviseleti demokrácia részvételi elemekkel történő 

megvalósítására használható az aktív demokrácia kifejezés 

(Reisinger 2010), amely olyan demokráciaformát jelöl, amelyben az 

állampolgárok aktívan részt vesznek a fejlesztési folyamatokban, 

                                                           
12

 Reisinger Adrienn: Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel tanulmányának részlete, Civil 

Szemle, 2009/4 
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együttműködve az általuk választott képviselőkkel és egyéb helyi 

szereplőkkel.  

A részvételi demokrácia a rendszeres választásokon és 

népszavazásokon túl a javaslattételi, az informálási és a vitatkozási 

jog keretében sok más lehetőséget is biztosít a társadalmi és 

gazdasági szereplők, valamint a civil/nonprofit szervezetek 

részvételére, amelyek a következők lehetnek (Kákai 2004, Bartal 

2005, Reisinger 2010): 

 a helyi közügyek alakítása;  

 jogszabályok létrehozása;  

 aktuális hétköznapi ügyek megvitatása; 

 az önkormányzati munkában való részvétel; 

 beruházások, projektek menedzselése, megvalósítása; 

 közösségépítés- és formálás; 

 kommunikációs csatornaként való működés (hídszerep); 

 a települések fejlesztési programjainak tervezése, 

megvalósítása; 

 területi szintek fejlesztési programjainak tervezése, 

megvalósítása; 

 nemzeti fejlesztési tervek tervezése, megvalósítása; 

 gazdaságfejlesztési tervek tervezése, megvalósítása stb.  
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A részvételnek különböző szintjei lehetnek. Arnstein 1969-ben 

alkotta meg a társadalmi részvétel létráját, amelyben 8 fázisban 

különíti el a részvétel mélységét a teljes passzivitástól az aktív 

jelenlétig. A létra alsó két szintje fejezi ki a szereplők teljes 

passzivitását, majd a következő három szint jelenti a részleges 

részvételt. Ennek tartalmi elemei között az informálás és a felmerült 

problémák kooperatív megoldása található. Arnstein a társadalmi 

részvétel legitimációjaként értelmezi az informálás szerepét, hiszen 

információk biztosítása nélkül nem lehet részt venni semmiben, így 

a helyi és központi állam egyik nagyon fontos szerepe, hogy 

információkhoz jutassa a lakosságot és a többi helyi szereplőt. A 

közeledés szerepét úgy értelmezte Arnstein, hogy bár a 

szereplőknek nincsen döntési joguk, de véleményezhetik a 

döntések előkészítése során az előzetes információkat. A 

partnerség már ennél magasabb fokú együttműködést jelent, 

azonban igazán a 8. létrafok fejezi ki az állampolgárok „uralmát”, 

ahol egyik szereplőnek sincs abszolút kontrollja, minden helyi 

szereplő ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A 

szerző elgondolásában egy társadalomban mindhárom szint 

megvalósulhat, azonban a szereplők döntésekben való részvétele 

gyakorlati megvalósításának nincsenek meg a feltételei.  

A részvétel egy másik aspektusa a civil/nonprofit szervezetek 

aktivitását kétféleképpen közelíti meg: a konzultáció és a részvétel 

oldaláról. A konzultáció biztosítja azt a lehetőséget a szervezetek 

számára, hogy elkészült törvényjavaslatokról, stratégiákról, tervekről 

véleményt mondhassanak, míg a részvétel ennél sokkal szélesebb 

körű tevékenység, amely a teljes stratégiaalkotás, törvényhozási 
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folyamat alatt biztosítja a szervezetek jelenlétét. Young és Qiunn 

(2002) a folyamat hat lépését sorolja fel: a probléma 

megfogalmazása, alternatívák megfogalmazása, a preferált 

ötletek definiálása, tervezés, megvalósítás.  

Az ideális részvételi forma a partnerség, mert ebben az esetben 

valósulnak meg mindazon jogok, amelyek mentén a részvételi 

demokrácia működőképes lehet.  

 

4.10.1. Részvételi demokrácia és a területi dimenzió  

 

A kis helyi szervezetek elsődlegesen településük érdekeit 

figyelembe véve tudnak aktívan részt venni akár a település 

szépítésében, akár az önkormányzat bizottsági munkájában. 

Vannak olyan szervezetek is, amelyek mindezen feladatokat már a 

település határát átlépve regionális vagy akár nemzeti szinten 

tudják végezni. Ezen szervezetek célja, hogy beleszólhassanak az 

ország, a régió fejlődési folyamataiba, a fejlesztési elképzelések 

alakításába.  

Az uniós döntéshozatalban nagyobb hangsúlyt kapnak általában 

azok a civil/nonprofit szervezetek, amelyek nemzeti vagy nemzetek 

feletti szinten szerveződnek, akár egymás tagszervezeteiként. Mára 

már egyértelmű hogy egy több országot átfogó integráció 

működésében is szükség van a civil/nonprofit szervezetekkel való 

együttműködésre. 

Az Európai Bizottság az 1997-ben kiadott „Az önkéntes szervezetek 

és az alapítványok európai szerepvállalásának erősítéséről” című 
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dokumentuma gyakorlatilag megalapozta a civil/nonprofit 

szervezetek és az EU kapcsolatát, feltárta a fennálló problémákat, 

és megoldási javaslatokat tett ezek feloldására. Továbbá többek 

között a 2009-ben életbe lépett Lisszaboni Szerződés is 

hangsúlyozza a szervezetekkel való együttműködés, egyeztetés 

fontosságát: „Az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és 

a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet 

tartanak fenn” (8b. cikk [2]). Az elmúlt években zajló társadalmi, 

gazdasági folyamatok és az EU felépítéséből adódó negatívumok 

egyre inkább előtérbe helyezték a civil/nonprofit szervezetekkel 

való együttműködés fontosságát. A fő okok öt probléma köré 

csoportosíthatók (Arató 2000, 2005, Gesztiné, Csanády 2003, Merkel 

1997, Scharpf 1999, Siedentop 2000): 

Demokratikus deficit: Az Európai Unió működésének alapja a 

demokratikus értékek érvényesítése, azonban az intézményrendszer 

felépítéséből és működéséből adódóan nem képes minden polgár 

érdekeit képviselni. Ennek következtében az EU eltávolodhat az 

állampolgároktól, akik emiatt jogosan érezhetik úgy, hogy csak 

nehezen tudnak beleszólni az őket érintő kérdésekbe. A hiányosság 

három szinten jelenik meg (Merkel 1997): a döntéshozatalban, a 

döntésvégrehajtásban és az érdekkifejezésben. 

 Legitimáció: Egy rendszer legitimitása annál nagyobb, minél 

nagyobb mértékben vesznek részt az állampolgárok a 

döntéshozatalban, minél inkább elfogadják a döntéseket.  

 Menedzsmentdeficit: az EU intézményeinek humánerőforrása 

korlátozott, így rákényszerülnek arra, hogy külső szereplők 

segítségét is igénybe vegyék a döntéshozatal során, ezért a 
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szereplőkkel való együttműködés nemcsak lehetőség, de 

egyfajta kényszer is. 

 Kommunikációs problémák: az EU állampolgáraihoz nem 

megfelelően jutnak el az információk, ennek feloldásában 

tudnak a civil/nonprofit szervezetek segíteni. 

 A jóléti szolgáltatások biztosításának problémái: a 

civil/nonprofit szervezetek olyan igényeket is ki tudnak 

elégíteni, amire az állami és/vagy piaci szereplők nem 

képesek. A fenti hiányosságok megléte miatt ma már 

egyértelműen elfogadott tény, hogy az állampolgároknak és 

a civil/nonprofit szervezeteknek nemcsak tagállami, hanem 

európai uniós szinten is jelentős szerepük van a döntések 

meghozatalát megalapozó folyamatokban. Az Európai Unió 

Lisszaboni Szerződése (2009) közösségi jogként rendelkezik 

mind a képviseleti, mind a részvételi demokrácia elveiről. 

Eszerint az EU működése a képviseleti demokrácia elvén 

alapul: minden állampolgárt megillet az a jog, hogy a 

döntések nyilvánosan és a polgárokhoz legközelebb eső 

szinten szülessenek. Továbbá kinyilvánítja, hogy a polgárok és 

érdek-képviseleti szervezeteik az EU tevékenységéről 

véleményt mondhassanak és párbeszédet folytathassanak az 

intézményekkel. 

„Az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil 

társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet 

tartanak fenn” (8b. cikk [2]).  
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„Az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy biztosítsa az unió 

fellépéseinek koherenciáját és átláthatóságát, az érintett felekkel 

széles körű előzetes konzultációkat folytat”( 8b. cikk [3]).  

Mindezek kellő bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a 

megyei önkormányzat sem működhet civil és vállalkozói 

partnerség nélkül. Ezek legitimálása valamint a kapcsolódó 

folyamatok és szabályozások rendszerének kidolgozása 

elkerülhetetlen, ha hosszútávon koordináló szerepét kívánja 

megerősíteni. 
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4.11. További kommunikációs fórumok szervezése 

A kommunikációs fórumoknak olyan módszertant kell 

követni, ami működő modellekre épít. Gyakori probléma 

ugyanis, hogy egy tudományos, elméleti síkon kidolgozott 

minta a mindennapi körülmények között nem használható, 

mert a hétköznapi gyakorlattól nagyon távol áll. Éppen ezért 

az alábbi kommunikációs fórumok megszervezése élvez 

prioritást: 

 Esetmegbeszélések, esetkonferenciák 

 Együttműködési megállapodások 

 Team munkák, eset- és probléma-feldolgozások kapcsán 

 Gyakorlatot feldolgozó műhelymunkák, ennek célja, 

hogy a rendszerezzék a tapasztalatokat, a problémákhoz 

fűzhető megoldási folyamatokat, és ezeket bizonyíték alapú 

tudássá alakítsák. 

 

Feladatok, célok: 

 elméletek gyakorlatban történő feldolgozása 

 a gyakorlatból szerzett tapasztalatok elméletté alakítása, 

modellé képezése 

 elmélet és gyakorlat összhangjának, kölcsönhatásainak 

vizsgálata 

 kistelepülések és városok problémamegoldó 

módszereinek különbözősége miatti tapasztalatcsere (eltérő 

településtípus és lakónépesség összetétel) 
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5. A helyi közösség bevonásának formái 

 

A közösségi alapú együttműködés egy olyan rugalmasan 

integrált rendszer, melybe a jóléti közszolgáltatásokat nyújtó 

szervezetek mellett, nemcsak az igénybevevők, de a helyi 

lakosság is aktiválódik. Ez az együttműködési forma már egy 

magasabb partnerségi szintet feltételez. 

 

5.1. A környező települések bevonása a tervezési 

folyamatba 

A partneri kapcsolatokat több szinten és területen 

értelmezhetjük. Földrajzi szempontból nézve a következő 

szinteken kell az együttműködés lehetséges formáit 

megvizsgálni:  

 az egyes településeken belül,  

 a járás települései között,  

 szomszédos járásokkal,  

 megyei szinten, 

 regionális szinten. 

 

5.1.1. Településeken belüli kapcsolatok 

A szolgáltatások sikere érdekében meg kell teremteni az 

abban érintettek között a partnerségi viszony alapjait. 

Minden településen össze kell hangolni az önkormányzat, 
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helyenként a kisebbségi önkormányzat, a civil szervezetek és 

a vállalkozói szféra jóléti szolgáltatás célú vagy ahhoz 

kapcsolódó tevékenységeit. Erre egyrészt az esetleges 

megduplázódás kiküszöbölése, források pazarlásának 

elkerülése érdekében van szükség, másrészt pedig a 

nagyobb volumenű feladatok, beruházások humán- és 

anyagi forrásigénye megköveteli az adott fejlesztésben való 

együttműködést. Törekedni kell a lakosság bevonására is, 

mind a helyi szaktudás, tapasztalat kihasználása céljából, 

mind pedig a bármilyen negatív hangulat kialakulásának 

elkerülése érdekében. 

A meglévő jóléti szolgáltatások kiajánlása mellett az új 

szolgáltatások kialakításában van különösen hangsúlyos 

szerepe a partneri viszonyoknak. A települési szinteken 

realizálódó szolgáltatási igények kialakításában és annak 

működtetésében, valamint a helyben már jól működő 

kezdeményezések további fenntartásában szintén az 

önkormányzati, a civil, a vállalkozó szféra és a helyi lakosság 

együttműködésére van szükség.  

 

5.1.2. Települések közötti kapcsolatok  

Mivel a járások nem minden települése rendelkezik minden 

szolgáltatással, melyekre igény felmerül, célszerű kezdetben, 

az egymással lehetséges komplementert alkotó települések 

együttműködésének kialakítása. A különböző 

szolgáltatásokat, a hasonló adottságokkal rendelkező 

településeket fűzhetik fel egy szolgáltatási csomaggá vagy 
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több települést érintő rendezvényeket fogalmazhatnak meg 

(szűrőprogramok, road showk).  

Mivel nem mindegyik település rendelkezik minden keresett 

szolgáltatással, ezen a téren is fontos a partnerség 

kialakítása.  

Az infrastrukturális beruházások számos esetben a járásokon 

belül több települést is érintenek, így ilyen esetekben is 

szükségszerű az érintett települések közötti összehangolt 

munka. 

A szolgáltatásnyújtást vagy annak igénybevételét 

megkönnyítő infrastrukturális fejlesztésekben is törekedni kell 

a közös beszerzési rendszerek kialakítására, valamint az 

erőforrások - mind humán, mind anyagi – összehangolására.  

 

5.1.3. Partnerkapcsolatok más térségekkel 

Itt elsősorban a szomszédos járásokkal való együttműködés 

kialakítása a cél, főként a szolgáltatások népszerűsítésének, 

közös megvalósítandó projektek összhangolása érdekében. 

Szintén esetleges közös rendezvények szervezése lehet a cél, 

de leghangsúlyosabb feladat annak biztosítása, hogy ne 

forduljanak elő szolgáltatás- vagy programütközések, 

halmozódások, hanem mindig más-más jellegű fejlesztések, 

szolgáltatások vagy rendezvények jussanak el adott 

területekre. A hagyományokra épülő falunapok nem, de a 

járásokban szervezendő egyéb helyi rendezvények (sport- és 

egyéb versenyek, kulturális, művészeti találkozók, 
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népművészeti vásárok, stb.) időpontja általában 

rugalmasabban alakítható és igazítható egy projektzáró 

rendezvényhez. Sok esetben egyik a másikat képes erősíteni, 

érdemes a szervezésnél ezeket is figyelembe venni. 

A határos járások közötti együttműködés olyan területekre is 

kihathat, mint például a közös marketingmunka (együttes 

megjelenés rendezvényeken, közös információs rendszer 

kidolgozása és működtetése), vagy közös infrastrukturális 

beruházás (pl. online platform fejlesztés).  

 

5.1.4. Együttműködés regionális szinten 

Az érintett szolgáltatók regionális szervezetekhez való 

viszonyában a régió szervezeteivel kialakítandó partneri 

kapcsolat egyik alapvető feladata tehát a járásokban 

működő szolgáltatók érdekérvényesítése. A sikeres 

lobbitevékenységnek köszönhetően a térség nagyobb 

eséllyel szerepelhet pályázatokon, valamint nagyobb 

hangsúlyt kaphat a térséget közvetve vagy közvetlenül 

érintő regionális fejlesztésekben.  

 

5.1.5. Kapcsolatok kialakítása az ország más régióival és járásaival 

A földrajzilag távolabb elhelyezkedő szolgáltatókkal 

(hasonló adottságokkal rendelkező hazai járásokkal vagy 

szervezetekkel) való kapcsolatkialakítás főként szakmai 

együttműködési formák kialakítására nyújthat kiváló 

lehetőséget. Ennek kapcsán a jóléti szolgáltatásnyújtásban 
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érdekelt egyesületek, szervezetek és szolgáltatók 

tapasztalatcseréjére nyílhat lehetőség. A Veszprém 

megyében érintett és dolgozó szakemberek 

megismerkedhetnének más térségek gyakorlatával pl. 

integrált szolgáltatásnyújtás, rendezvények szervezése és 

lebonyolítása, a közös érdekérvényesítés stb. területeken. A 

hasonló adottságú járások és megyék közös 

tapasztalatcseréje, a „best practice” (legjobb gyakorlat) 

alapján lehetővé tenné a már bevált együttműködési 

formák kialakítását. 

 

5.2. Szakmai alapon létrejövő partnerségek 

A partnerkapcsolatokat természetesen nemcsak földrajzi 

szinten értelmezhetjük. A jóléti szolgáltatásokat közvetve 

vagy közvetlenül nyújtó szervezetek, egyesületek és 

vállalkozások között is meg kell teremteni az 

együttműködést. Érdemes kiterjeszteni a partnerségi kört a 

szolgáltatásokhoz valamiféleképpen köthető szakmai 

szövetségek, civil szervezetek, egyesületek, valamint a 

vállalkozói szféra bevonásával. 

Ezeket a kapcsolatokat nem a földrajzi közelség hívja életre, 

hanem a szakmai jártasság és a tapasztalat. 
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5.3. A tervezett partnerségi rendezvények  

 

Az egyes rendezvényeken a résztvevő partnerek, ötleteiket, 

fejlesztési elképzeléseiket elmondhatják, javaslatokat 

tehetnek a tervezett beavatkozási területekhez 

kapcsolódóan. Bemutathatják saját fejlesztési 

elképzeléseiket, dokumentumaikat (tanulmányok, korábbi 

elégedettségmérések eredményei), kapcsolatot 

teremthetnek a saját és a közösségi fejlesztési célok között. A 

partnerségi rendezvények lehetnek témaspecifikusak, 

szerveződhetnek adott szolgáltatási tevékenységek vagy 

szakmai kompetenciák köré. 

Tervezett partnerségi rendezvények: 

 Önkéntes napok szervezése kitelepüléssel 

 Szolgáltatásokat bemutató road show-k 

 Ötletbörzék 

 Társadalmi fórumok  

 Szolgáltatói workshopok 

 Partnerségi kerekasztal 

 Hálózatépítés és érdekképviseleti programok szervezése 

és lebonyolítása, a program eredményeiről szakmai 

anyagok kiadása 

 Koordináló színterek kialakítása regionális, országos 

szinten 
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6. Partnerségi eljárásrend13 

 

Az alábbiakban egy „minta”partnerségi eljárásrend, kerül 

bemutatásra, mely komplex folyamatban írja le a rendszeres 

és kétirányú kommunikáció menetét az önkormányzat, a 

civil és a vállalkozói szféra, valamint a szociális szolgáltatók 

és intézmények között. A javasolt eljárásrend kitér továbbá a 

partnerek releváns döntéshozói folyamatokba történő 

intézményesített bevonásának kérdéseire is. A majdan 

elkészülő dokumentum lehet Partnerségi Kódex vagy 

Partnerségi Egyezmény is, ha elnevezésében nem 

szeretnénk az eljárásrend bürokratikus felhangját kelteni. 

Az eljárásrend a következő témaköröket érinti: 

1. Az önkormányzat civil és vállalkozói partnereinek 

meghatározása, a véleményeztetésbe bevonandó 

partnerek meghatározása 

 A partnerségi körbe tartozó szervezetek funkció/cél 

szerinti azonosítása 

 A partnerségi körbe tartozó szervezetek működési forma 

szerinti azonosítása 

 A partnerségi körbe tartozó szervezetek eddigi 

teljesítményének, és potenciális együttműködési 

lehetőségeknek felmérése az alábbiak szerint 

                                                           
13

 Az eljárásrend több, hazai önkormányzatnál már jól működő, bevált mintákat vett alapul, azok 

szerkezeti felépítését több ponton követi. 
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 Aktivitás 

 Erőforrás-ellátottság 

 Megbízhatóság 

 Gazdasági teljesítmény 

 

2. Az önkormányzat és a civil, valamint a vállalkozói 

szféra és egyéb partnerek kapcsolattartásának 

szabályozása 

 Személyi feltételek azonosítása 

 Rendszeresen megtartott egyeztető fórumok kialakítása 

 Céljuk 

 Ismétlődés gyakorisága 

 Meghívandó résztvevők meghatározása 

 Állandó információáramlás biztosításának módja, 

partnerek informálása a véleményeztetési eljárásról 

 Önkormányzati weblapra/portálra felrakott 

információk 

 E-mailben kiküldött információk 

 Rendelettervezetek előzetes véleményeztetésének 

módja 

 Eseti véleménykérés/egyeztető fórumok kialakítása 

 A civil és vállalkozói szférát érintő ügytípusok 

meghatározása 

 A partnerek meghívása (tanácskozási joggal) 

az őket érintő testületi ülésekre 
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6.1. Az önkormányzat civil, intézményi és vállalkozói 

partnereinek meghatározása 

 

6.1.1. A partnerségi körbe tartozó szervezetek funkció/cél szerinti azonosítása 

 

 Önkormányzati feladatokat átvállaló szervezetek 

Az önkormányzat minden civil kezdeményezést igyekszik 

támogatni. Kiemelten azokkal a szervezetekkel kíván 

együttműködni, amelyek a települési önkormányzatok 

kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak 

ellátásában érintettek, érdekeltek, illetve társadalmi 

igényekre válaszolva jöttek létre, részben önkormányzati 

forrásokból, részben adományokból biztosítják 

működésükhöz szükséges összegeket. A Veszprém megye 

területén működő civil szervezetek közül, fentiek alapján 

meghatározandó azon szervezetek listája, akikkel a 

megyei önkormányzat kiemelten kíván együttműködni. 

 

 Kulturális és sportéleti szervezetek 

A civil szervezetek egy másik jelentős csoportját képezik a 

kulturális és sportéletet szervező társadalmi szervezetek.  

Rendszerint viszonylag nagy létszámmal rendelkező 

szervezetek, jelentős ifjúsági bázissal. 
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 Szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, intézmények 

A partneri körbe újonnan bevonandó szervezetek a 

szociális szolgáltatásokat nyújtók és az intézmények, azaz 

mindazon szervezetek, akik a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program kedvezményezett körébe esnek. 

 

 Vállalkozói partnerek meghatározása 

Fenti szolgáltatásokat vállalkozói keretek között gyakorló 

szervezetek azonosítása, akik hajlandóak a hosszú távú 

együttműködésre a közös kommunikáció és szinergikus 

hálózatépítés területén. 

 

6.1.2. A partnerségi körbe tartozó szervezetek működési forma szerinti 

azonosítása 

 

 Civil partnerek 

A civil partnerek működési formájukat tekintve főként 

egyesületek. Ugyanakkor az önkormányzat számára az 

együttműködési keretek kialakításakor nem a civil 

szervezetek működési formája az elsődleges tényező, 

csupán az, hogy a törvények által meghatározott 

kereteken belül működjenek, munkájuk és gazdálkodásuk 

átlátható, jól követhető legyen. 
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 Vállalkozói partnerek  

A vállalkozói partnerek lehetnek kis- és középvállalkozások, 

egyéni illetve mikro vállalkozások. A vállalkozások sikereik 

illetve eredményességük függvényében ösztönözhetők 

együttműködésre.  

 

6.1.3. A partnerségi körbe tartozó szervezetek eddigi teljesítményének 

felmérése 

 

A sikeres együttműködés érdekében az önkormányzatokkal 

már partneri kapcsolatban álló szervezeteket is érdemes 

felmérni, az új partnerségek kialakítása során pedig 

elengedhetetlen a jelentkezők eddigi teljesítményének 

értékelése. Az alábbi szempontrendszer segít abban, hogy 

az önkormányzat a partnerségi megállapodás előtt 

biztosíthassa, hogy az együttműködés valóban megfelelő 

legyen. 

1. Aktivitás: mind a civil szervezeteknél, mind a 

vállalkozásoknál fontos, hogy ne csak „papíron” létezzen a 

potenciális partner, hanem valóban működő, feladatát 

megfelelő színvonalon ellátó szervezet legyen. Ennek 

felméréséhez érdemes vizsgálni, hogy: 

 mikor alakult a szervezet, kik az alapítói, 

tulajdonosai 

 kik a szervezet vezetői, milyen szakmai múlttal és 

referenciával rendelkeznek 
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 milyen korábbi projektjei, megrendelései voltak a 

szervezetnek 

 milyen partnerei, megbízói, beszállítói vannak a 

szervezetnek 

 biztosított-e a szervezet folyamatos működése, 

vagy csak ad hoc jelleggel, egy-egy 

megrendelés/projekt teljesítésére aktiválja magát 

 

A szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknél, 

intézményeknél az alábbi szempontok vizsgálata javasolt: 

 pályázati aktivitás 

 korábbi sikeres projektek 

 szakember ellátottság 

 korábbi, partnerségben elért eredmények, 

megvalósult fejlesztések, beruházások 

 

2. Erőforrás-ellátottság 

 milyen személyi feltételek adottak a szervezetnél 

(van-e, és ha igen, hány alkalmazott, őket milyen 

formában foglalkoztatják, vannak-e megbízásos 

viszonyban álló külső szakértők, munkatársak, 

mennyire rugalmasan tud alkalmazkodni a 

szervezet személyi állománya a teljesítendő 

feladatokhoz stb.) 

 vezetők korábbi szakmai előélete, referenciái, 

képzettségük 

 milyen forrásból finanszírozza a szervezet a 

működését 
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 van-e köztartozása a szervezetnek, folyt, vagy 

folyik-e ellene bármilyen büntető eljárás 

 korábbi pályázati vagy egyéb, központi 

költségvetési, illetve EU-s források lehívásakor és 

elszámolásakor tártak e fel eltéréseket 

 milyen infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik a 

szervezet, ez alkalmas-e a kitűzött célok elérésére, 

a folyamatos működésre 

 

3. Megbízhatóság 

 korábban volt-e már bármilyen együttműködés 

települési vagy megyei önkormányzat (vagy 

bármely intézménye) és az adott szervezet között, 

ha igen, milyen eredménnyel, illetve miért szakadt 

meg a kapcsolat, miért lett vége a közös 

munkának 

 van-e bármilyen tényező, amely arra adhat okot, 

hogy a szervezet működése nem minden 

tekintetben törvényes vagy megfelelő 

(közbeszerzési eljárások során elmarasztalták, 

polgári, vagy büntetőjogi eljárás folyik vagy folyt 

ellene, megbízható sajtótermékben tényfeltáró 

leleplező cikk jelent meg róla stb.) 

 

4. Gazdasági teljesítmény 

 közhasznú szervezeteknél a közhasznúsági jelentés 

az utolsó három lezárt pénzügyi év 

vonatkozásában 
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 egyéb civil szervezeteknél az éves beszámoló az 

utolsó három lezárt pénzügyi év vonatkozásában 

 mérleg, eredmény-kimutatás, éves beszámoló, 

vagy SZJA bevallás a gazdálkodó szervezeteknél 

 projekt szintű együttműködés kezdeményezése 

esetén a cash-flow adatok két évre visszamenőleg, 

illetve a következő évi cash-flow terv 

A fenti szempontok közül valamennyit vizsgálni kell az 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatakor, illetve új 

partnerségek kialakításakor. A szempontok súlyozása az 

együttműködési célt figyelembe véve változhat, de az első 

három közül mindnek szerepelnie kell benne, míg a 

gazdasági teljesítményt elsősorban a vállalkozások esetében 

célszerű vizsgálni. A szempontok súlyozásáról, az értékelés 

eredményének véglegesítéséről, illetve az ez alapján 

meghozott együttműködési javaslatról egy arra kijelölt 

referens előterjesztése alapján a megyei jegyző támogató 

véleményére alapozva a születhet döntés. 
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6.2. A kapcsolattartás rendjének szabályozása 

 

6.2.1. Partnerségek szerinti felosztás 

 Önkormányzati feladatokat átvállaló szervezetek 

Az együttműködés terén a civil szervezetek különféle módon 

és mértékben kapcsolódnak bele a szervezetük 

tevékenységéhez köthető önkormányzati feladatok 

átvállalásába. A települési önkormányzatok ugyanakkor 

ezen szervezeteket anyagi támogatásban részesítik. Ebben 

az esetben az együttműködés stabilizálása a legfőbb 

feladat, kihívás. Az önkormányzatok költségvetésében a 

nonprofit szervezetek támogatására elkülönített források 

összegei évről-évre csökkennek, a feladatok mennyisége 

folyamatosan nő, így a kapcsolat fenntartása egyre 

nehézkesebbé válik.  

 

 Szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, 

intézmények és civil szerveződések, egyéb 

vállalkozói szféra 

A megyei önkormányzat feladata a közeljövőben ezen 

szervezetekkel a párbeszéd kialakításán keresztül a 

kommunikációs együttműködés feltételeinek 

megalapozása. Szakmaiságuk által kiemelt szerep jut 

számukra a későbbiekben a pályázati támogatások 

igénybevételénél, partnerségi, konzorcionális konstrukciók 

esetében. A szociális területen működő civil szervezeteknek 
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pedig az önkormányzati igényekhez alkalmazkodó 

megújuláson keresztül tevékenységük bővítése, kiterjesztése 

az alapvető cél. A partnerszervezeteket folyamatosan kell 

tájékoztatni a pályázati lehetőségekről, megteremteni a 

feltételeket a támogatási konstrukcióban 

kedvezményezettként való részvételre, illetve a megvalósítás 

folyamatába való bevonásra. 

 

 Újonnan létrejövő civil szervezetek 

Az önkormányzatok másik fontos feladata a civil 

szerveződések kialakításának segítése, előmozdítása. 

Számos olyan terület, önkormányzati feladat van, amelyben 

jelentős eredményeket, előremozdulást eredményezhet egy 

civil szervezettel való kapcsolat. Elsődlegesen a szociális 

területen, illetve a felnőtt oktatás és képzés területén van 

szükség új – megújulást, lendületet hozó – szervezetek 

létrejöttére. Ezen non-profit szervezetek szerepet kaphatnak 

akár a foglalkoztatás bővítésben is például a lakossági 

igényekre épülő szolgáltatások biztosításával. Ezen a 

területen valamennyi civil szervezet együttes gondolkodása, 

ismeretbázisa szükséges ahhoz, hogy meghatározásra 

kerüljenek azon tevékenységek, amelyek igényként 

jelentkeznek a fogyasztói oldalról, illetve amelyekre szükség 

mutatkozik a szakmaiság növelése, a gazdaságosság, a 

hatékonyság javítása szempontjából. 
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 Valamennyi partner szervezet 

Valamennyi partnerség kialakítása során fontos szempont a 

partnerségi működés finanszírozásának lehetősége. Az 

együttműködési megállapodások megkötése előtt 

egyeztetni szükséges, annak érdekében, hogy az 

összhangban legyen a hosszú távú stratégiákkal. Javasolt az 

olyan partnerség alapítása, támogatása, 

meghosszabbítása, amelynek a finanszírozása is biztosított. 

 

6.2.2. Személyi feltételek azonosítása 

 

Ahhoz, hogy a civil és vállalkozói szférával a kapcsolattartás 

sikeres és zökkenőmentes legyen, szükséges, hogy a megyei 

önkormányzat keretein belül partnerségi és/vagy 

kommunikációs referens dolgozzon. Az ideális egy új 

munkatárs felvétele lenne, de mindenképpen javasolt a 

jelenlegi alkalmazottak közül kiválasztani a megfelelő 

személyt, jelenlegi munkakörének egy részét közvetlen 

kollégáinak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 

munkakörét kibővíteni, a megnövekedett feladatok 

ellátását pedig plusz forrásból – szükség esetén pályázati 

forrásból – díjazni. A partnerségi referensnek ezután megyei 

jegyző felé lesz beszámolási kötelezettsége. 

Feladatai: 

 kapcsolatfelvétel a már partnerségben álló 

szervezetekkel 
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 eddigi kapcsolatok és megkötött együttműködési 

szerződések kiértékelése 

 partner-szervezetek együttműködési igényeinek 

felmérése 

 potenciális új partnerek feltérképezése, akár állandó, 

akár projekt-szintű együttműködések megkötése 

érdekében 

 együttműködési megállapodások megkötésének 

előkészítése 

 folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel 

 éves szintű kommunikációs terv kidolgozása, mely 

tartalmazza 

 az informális kapcsolattartás feltételeit, módját  

 az év folyamán megrendezésre kerülő egyeztető 

fórumok időpontját, tematikáját, résztvevőit, 

gyakoriságát, meghívott résztvevőket 

 az információáramlás folyamatosságának 

biztosítását garantáló cselekvési tervet 

 az önkormányzati döntésekben való szerepvállalás 

módjának meghatározását, a résztvevők 

felsorolását 

 minden rendelettervezet előzetes véleményeztetésének 

biztosítása 

 információ-áramlás biztosítása az önkormányzat és a 

partnerek között 

 tájékoztató rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 a megyei jegyző számára rendszeres – legalább 

félévente esedékes – írásos beszámoló készítése, illetve 
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részvétel a beszámoló elfogadásáról döntő ülésen, ahol 

a felmerülő kérdésekre is válaszol 

 

6.2.3. A partnerség lehetséges keretei 

 Civil szervezetek 

Az együttműködés legszorosabb formája, amikor jellemzően 

a települési önkormányzatok szerződés révén a non-profit 

szervezetekre bízzák bizonyos feladatok elvégzését. Ez 

kétféle módon történhet: 

 a társadalmi igényre válaszul létrejövő ellátást az 

önkormányzat „befogadja", elismeri, hogy köteles az 

ellátást biztosítani, és az ellátó szervezettel szerződéses 

viszonyt létesítve rendszeres, szabályozott támogatással 

finanszírozza a tevékenységet. 

 az önkormányzatok meglévő feladataik ellátására az 

ellátáshoz szükséges infrastruktúra és költségvetési keret 

átadásával „kiszerződnek”. 

A leggyakoribb és legoptimálisabb megoldás, ha az 

önkormányzat tudatos „civil politikát” folytat – mintegy 

kétlépcsős rendszerként működtetik az együttműködési 

folyamatokat – és néhány évi lazább együttműködés után, 

a tapasztalatokat felhasználva kötnek ellátási szerződést a 

non-profit szervezetekkel. 

Szintén az együttműködés egy lehetséges formája az eseti, 

adott projekt megvalósítására létrehozott megállapodás, 
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mely azután ismétlődő jelleggel, sikeres közös munka esetén 

pedig az előző pontban ismertetett módon folytatódhat. 

Ugyanakkor fontos, hogy az együttműködések – még ha 

eseti jellegűek is – írásban, a feladatok, felelősök, 

kötelezettségek, határidők, finanszírozás és szankcionálás 

témakörét is érintve rögzítésre kerüljenek.  

 Vállalkozások 

A gazdasági társaságoknak az önkormányzattal történő 

együttműködése szintén kétféle lehet: 

 Konkrét önkormányzati feladathoz kapcsolódó 

vállalkozási tevékenységek. Ebbe a körbe tartozik a 

városi rendezvények lebonyolításában történő részvétel 

illetve a különböző támogatások, melyek lehetnek 

anyagi jellegűek vagy különböző eszköz- és erőforrások 

biztosítása  

 Pályázati támogatással megvalósuló projektekben 

történő eseti szerepvállalás. Ebbe a körbe a 

konzorcionális együttműködések tartoznak, amelyek 

számos esetben csak formálisak. 

A hosszú távú együttműködés alapját képezi a 

vállalkozóbarát önkormányzat létrehozása, illetve az 

önkormányzatbarát vállalkozások feltérképezése, az 

együttműködések meghatározása, konkretizálása, keretbe 

foglalása. Az együttműködés célja a fejlesztési források minél 

nagyobb összegű megszerzése, közös projektek, 

beruházások megvalósítása, a kiszámíthatóság növelése, a 



179 

 

bizalom erősítése, a krízishelyzetek közös kezelése, a közös 

egymásrautaltság érvényesítése.  

A minél szélesebb körű kapcsolattartás kialakítása 

érdekében érdemes egy harmadik, lazább együttműködési 

lépcsőt is kialakítani. Ezen a szinten a partnerségi referens 

minél több helyi vállalkozással történő kapcsolatfelvétel után 

gondoskodik arról, hogy az érintett cégek rendszeres 

tájékoztatásban részesüljenek az önkormányzati döntésekről, 

tervekről, esetleges együttműködési lehetőségekről is. A két 

előzővel ellentétben ezt az együttműködési formát nem 

szükséges írásban rögzíteni. 
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6.2.4. A partnerségi fórumok rendszerének kialakítása  

Civil szervezetek 

 Éves szinten minimum egy alkalommal - lehetőleg az 

adott települési önkormányzat költségvetésének 

elfogadása előtt - össze kell hívni egy olyan civil 

fórumot, amelynek feladata a költségvetési tételek 

megvalósításában való szerepvállalás 

megfogalmazása, ajánlások megtétele a költségvetési 

egyensúly megteremtéséhez az adott évi konkrét 

együttműködések meghatározásához. 

 A megyei önkormányzat és a non-profit szervezetek 

közötti együttműködés dinamizálásának, 

megújulásának alapvető eleme önkormányzati részről 

a partnerségi referens kinevezése, a non-profit 

szervezetek közül pedig állandó delegáltak kijelölése. 

A delegáltak rendszeresen részt vesznek a partnerségi 

referens által megszervezett, összehívott 

rendezvényeken, az információkat továbbítják 

szervezetük tagsága felé, szerepet játszanak az 

információáramlás folyamatosságában, kapcsolatot 

tartanak más civil szervezetek kijelölt delegáltjaival, 

illetve aktuális problémáik, lehetőségeik 

megbeszélését kezdeményezik a partnerségi referens 

felé. 
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További partner szervezetek 

 A vállalkozói szféra, valamint a szociális szolgáltatást 

nyújtók és intézmények képviselőinek (1-1 fő), - az 

általuk képviselt szervezetek választják meg őket, 

határozott időre - meghívása valamennyi – nem zárt – 

testületi ülésre, az együttműködési tematikát érintő 

önkormányzati rendezvényre. A meghívottaknak 

hozzászólási jog biztosítása valamennyi, őket érintő 

kérdésben, illetve az ülések előtt legalább egy héttel a 

megfelelő háttéranyagok kiküldése számukra is 

ezekhez az előterjesztésekhez. A 2-2 főn túl ugyanez 

vonatkozik azon szervezetek képviselőire, melyek 

egyes kérdésekben közvetlenül érintettek. 

 

6.2.5. A folyamatos információáramlás biztosításának módja 

Civil szervezetek 

 Az együttműködés alapja a zavartalan és gyors 

információáramlás. Ennek érdekében a meglévő 

mechanizmusok megerősítése mellett új információs 

csatornák kialakítására van szükség, amelynek 

koordinátora az önkormányzati partnerségi referens. 

Feladatai különösen: 

 létre kell hozni egy civil szervezeti adatbázist, amelyet 

folyamatosan karban kell tartani, és mindenki számára 

elérhetővé kell tenni 
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 a kapcsolattartás, információáramlás elsődleges 

csatornája az elektronikus üzenet, honlapon történő 

információ közlés, illetve a postai levelezés 

 civil kezdeményezésre negyedéves, vagy féléves 

rendszerességgel rövid beszámolót szükséges 

kibocsátani a lakosság részére az őket érintő civil 

szervezetekkel kapcsolatos információkról, 

önkormányzati együttműködésekről (honlapon, 

elektronikus hírlevélben) 

 a honlapon külön oldalon szükséges a civil 

szervezeteket bemutatni, az aktualitások, közös 

projekteket, együttműködéseket hangsúlyozva 

 az együttműködő szervezeteknek folyamatosan 

kapcsolatot kell tartani egymással, személyes 

megbeszélések révén kell az együttműködés 

eredményességét erősíteni, a lehetőségek 

kihasználásával, a problémák együttes 

kiküszöbölésével 

Vállalkozások 

 A megvalósítás folyamatában rendszeressé kell tenni a 

vállalkozások (esetlegesen egyes vállalkozói szektorok) 

részére a tájékoztatásokat, érzékeltetni kell az 

önkormányzatnak a vállalkozások véleményének 

fontosságát a helyi fejlesztési, település felzárkóztatási 

stratégiák előkészítésében és megvalósításában.  
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 A folyamatos kapcsolattartás másik módja a hírlevelek 

útján történő tájékoztatás a vállalkozások fejlesztését 

érintő lehetőségekről (támogatási lehetőségekről). 

 A települési önkormányzatnak ezen felül lehetőséget kell 

biztosítani a helyi vállalkozások (elsősorban az 

önkormányzattal együttműködni kívánó gazdasági 

társaságok) részére a megismerésükben. Ennek egyik 

legelterjedtebb módja az önkormányzat honlapján egy 

vállalkozói oldal biztosítása, amelyen az adott vállalkozás 

bemutatására, tevékenységével kapcsolatos 

aktualitások közlésére nyílik mód. 

 A megyei önkormányzat a települési önkormányzatok 

által javasolt és delegált vállalkozásokat bevonják a 

partnerségi fórumokba 

 A személyes kapcsolattartás egyik módja, hogy mind a 

megyei önkormányzat partnerségi referense, mind a 

vállalkozások részéről kijelölt kapcsolattartók 

rendszeresen egyeztetnek lehetőségekről, felmerült 

problémákról, amelyeken saját szervezetüknél 

tapasztalnak, és közös illetve egyéni problémákra közös 

megoldásokat találnak, továbbá együttes fellépéssel, 

közös projektek indításával szereznek a településnek 

minél több támogatást. 

 

Szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és intézmények 

 Esetükben a megyei önkormányzat partnerségért felelős 

referense kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. 
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 Jelzi számukra mindazon fórumokat, melyekre meghívást 

nyerhetnek és véleményüket, tapasztalataikat 

megoszthatják. 

 Fenti szervezetek, intézmények delegálhatnak tagokat 

(1-1 fő) a megyei önkormányzat által szervezett 

partnerségi fórumokra, sőt lehetőség van arra is, hogy 

egy érdekcsoportba tartozó szervezetek vagy 

intézmények összefogjanak és így küldjenek közös 

delegáltat. 

A folyamatos információáramlás biztosításának módja egy 

olyan Partnerségi Fórum létrehozása lehet, mely a Veszprém 

Megyei Önkormányzat gesztorsága alatt működő Veszprém 

Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium mintájára 

alakulna meg. A Partnerségi Fórum ugyanúgy egy adott 

szakmai problémafelvetés, közös pályázat, stratégiai irányok 

kijelölése stb. témákban hívandó össze a fenti szereplők 

meghívásával. Fontos, hogy a Fórum, teret adjon az 

érdekütközéseknek, lehetőséget adjon a tapasztalatcserére, 

és előkészítő alapot jelentsen a jövőbeni meglapozott 

döntéseknek. Két-három havonta, illetve a jelentkező 

feladatok arányában akár gyakrabban is összehívható 

kooperatív Fórum alapvető célkitűzése a szinergiák 

megteremtése legyen. Fontos, hogy ne csupán az azonnal 

feladatmegoldások, hanem a hosszú távú együttműködések 

és fejlesztések, beruházások megalapozója legyen. 

Jelentsen továbbá információs bázist, egy jól működő, 
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interaktív kommunikációs csatornát a megyei önkormányzat 

és partnerei között. 

 
 
 

6.2.6. Rendelettervezetek előzetes véleményeztetésének módja 

 

A megyei önkormányzat a testületi ülések napirendjét és 

előterjesztéseit következetesen és időben nyilvánosan 

hozzáférhetővé teszi a honlapján. A megyei önkormányzat 

célja, hogy a honlapon elektronikus véleményeztetés 

céljából valamennyi rendelettervezet megjelenjen. 

 A rendelettervezetek előzetes véleményeztetésének 

megszervezése és lebonyolítása az önkormányzati 

partnerségi referens feladata. A feladat ellátása során 

figyelembe kell venni az önkormányzat mindenkori 

rendeletalkotási szabályzatát. 

 A tervezett rendeleteket és rendeletmódosításokat a 

szakirodák által történő  véleményeztetés után kell 

társadalmi egyeztetésre bocsátani. Az előzetes 

véleményeztetési eljárás során minden esetben 

szükséges olyan határidőt kitűzni a vélemények 

beérkezésére, ami lehetővé teszi a beérkezett 

vélemények figyelembevételét az adott testületi ülés 

előtt. 

 A rendelettervezetek honlapon történő 

megjelenésének és a véleményezés lehetőségének 
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biztosítása a partnerségi referens felelőssége. A 

véleményeztetés lebonyolítása során a korábban 

ismertetett információs csatornákat kell használni. A 

partnerségi referens összegyűjti a beérkezett 

véleményeket, és azokat rendszerezett formában a 

rendelettervezet előkészítőjének átadja. A 

vélemények, észrevételek esetleges beépítése a 

rendelettervezet előkészítőjének feladata. 

 A rendelettervezetek előzetes véleményeztetésének 

folyamata az alábbi lépésekből áll: 

 rendelet-előkészítési tevékenységben való 

részvétel, az önkormányzat meghívására, vagy 

szakmai fórum összehívása speciális 

(szak)területet érintő jelentős helyi rendelkezések 

módosítása előtt, konzultációs céllal 

 ügytípus: rendeletalkotás, vagy módosítás 

előkészítése 

 módszertan: a rendelet előkészítője jelzi a 

felmerült igényt a partnerségi referens felé, 

közösen meghatározzák a megfelelő csatornát, 

érintett kört, a meghívottak számát, a 

folyamatot, a napirendi pontokat, a 

véleményezési lehetőség módját, egyéb 

jogosultságokat, majd közösen felveszik a 

kapcsolatot a megfelelő szervezetekkel, a 

találkozókat a koordinátor szervezi 

 résztvevők: eseti jelleggel, szakmai szempontok 

alapján kialakított résztvevői csoport 
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 partnerek meghívása (tanácskozási joggal) az őket 

érintő testületi/előzetes ülésekre 

 ügytípus: rendeletalkotás, vagy módosítás 

 módszertan: az előkészítő tevékenységben 

résztvevőkön túl a további esetlegesen érintett 

feltérképezése és koordinátor általi meghívása az 

őket érintő testületi, illetve bizottsági ülésekre.  

 résztvevők: a résztvevők kizárólagosan meghívásos 

alapon, előre egyeztetett módon, a testület 

delegáltjával, illetve a szakirodák vezetőivel együtt 

a partnerségi referens által meghatározott 

meghívói lista szerint kerülnek megkeresésre 
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6.2.7. Eseti véleménykérés/egyeztető fórumok kialakítása 

 

Eseti, ad hoc jellegű egyeztetések akkor szükségesek, ha 

valamelyik (potenciális) partner szervezet ezt igényli, illetve a 

rendszeresen megtartott rendezvényeken túl valamely 

felmerülő probléma, vagy megoldandó kérdés ezt 

szükségessé teszi. 

Az eseti együttműködés lehet: 

 formális egyeztetés az önkormányzat 

szakirodájával, érintett referensével, más érintett 

munkatársával, a megyei jegyzővel 

 ügytípus: amennyiben az adott szervezet az 

önkormányzat hatáskörébe tartozó rendelet-

alkotási, végrehajtási, fejlesztési feladatok során az 

adott civil szervezetet vagy vállalkozást érintő 

döntést hoz, és az érintett erről további egyeztetést 

kezdeményez 

 módszertan: a probléma felmerülését a partnerségi 

referensnek kell jelezni, aki ezután végigviszi az 

ügyet, megszervezi a szükséges egyeztetéseket 

 résztvevők: az adott kérdés alapján, eseti jelleggel 

kialakított résztvevői csoport 

 támogatási lehetőségek megnyílása esetén eseti 

egyeztetések az önkormányzat szervezésében 

 ügytípus: pályázati és egyéb támogatási források 

megnyílása 
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 módszertan: a partnerségi referens szervezi meg a 

megfelelő rendezvényt 

 résztvevők: támogatási források jellegétől függő, 

eseti jelleggel kialakított résztvevői csoport 

 eseti megkeresések konkrét programok, projektek 

végrehajtására 

 ügytípus: önkormányzati, vagy önkormányzat 

szervezeteit érintő program, projekt felmerülése 

 módszertan: az önkormányzat vagy szervezet jelzi a 

felmerült igényt a partnerségi referens felé, közösen 

meghatározzák a megfelelő csatornát, érintett kört, 

folyamatot, majd felveszik a kapcsolatot a 

megfelelő szervezetekkel 

 résztvevők: eseti jelleggel kialakított résztvevői 

csoport 

 workshop adott témakör, felmerült multilaterális 

probléma, kérdés megoldására 

 ügytípus: multilaterális, más módon nem 

megoldható, (szakmai) probléma, kérdéskör 

 módszertan: a problémát, kérdést érzékelő 

önkormányzati munkatárs, képviselő, szakirodai 

munkatárs stb. előterjesztésére a partnerségi 

referens szervezi meg a megfelelő rendezvényt, 

vagy szükség esetén rendezvényeket, a programot 

közösen alakítják ki 

 résztvevők: az adott (szak)kérdés jellegétől függő, 

eseti jelleggel kialakított résztvevői csoport 

 személyes találkozó a partnerségi referenssel 
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 ügytípus: személyes egyeztetést igénylő kérdéskör, 

új együttműködési lehetőség felmerülése 

 módszertan: az igény felmerülése után az érintett 

szervezet közvetlenül veheti fel a kapcsolatot a 

referenssel, aki gondoskodik egy személyes 

találkozó létrejöttéről, majd ennek eredménye 

alapján szükség esetén dönt a további lépésekről 

 résztvevők: eseti jelleggel kialakított résztvevői 

csoport 

 egyéb, máshová nem sorolható eseti együttműködési 

forma – ebben az esetben a partnerségi koordinátor 

készíti elő az igény felmerülése után az érintett 

szervezetekkel együtt a találkozót, megállapodást, 

határozza meg annak módszertanát, célját, érintettjeit és 

működési forrását, majd azt a megyei jegyző hagyja 

jóvá. Amennyiben az indokolt, a végső döntést a jegyző 

terjeszti a testület elé, amely azt elfogadhatja, vagy 

elutasíthatja. 

 



191 

 

6.3. Az önkormányzat feladatai a partnerségek megerősítése 

terén 

 

Civil szervezetek 

A sikeres együttműködések biztosítása érdekében a megyei 

önkormányzatnak az alábbi – részben már most is ellátott – 

feladatai vannak: 

 együttműködési megállapodások folyamatos 

felülvizsgálata, teljesülésük nyomon követése, partnerek 

értékelése 

 személyi feltételek biztosítása (partnerségi referens 

kiválasztása) 

 Partnerségi Eljárásrend véleményezés és korrekció utáni 

előterjesztése a képviselő-testület számára, annak 

elfogadása, gyakorlati alkalmazása 

 megfelelő információk biztosítása a partnerségi referens 

számára, amelyeket ő azután továbbíthat a civil szektor 

felé 

 

Vállalkozások 

A kitűzött célok elérése érdekében az önkormányzatnak a 

rugalmasság biztosítására, a bürokratikus akadályok 

csökkentésére, a helyi vállalkozások pozícióba hozására kell 

törekednie. Biztosítani szükséges az önkormányzatnak a 

vállalkozások közvetlen és közvetett támogatását.  
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 A közvetlen támogatásra lehetőséget jelent az 

intézményesített részvételi lehetőség, illetve a 

vállalkozások segítésére létrehozott alapítvány.  

 A közvetett támogatásra jó példa a kedvezményes 

földterület, telekjuttatás, helységbérlet, az 

infrastrukturálisan kiépített ipari terület biztosítása, az 

adók mértékének csökkentése, az adóbevételek 

visszaforgatása a fejlesztésekbe, a vállalkozói pályázatok 

segítése hozzájárulással (pl. fedezet biztosításával). 

Szükséges a vállalkozások aktív, ötletadó bevonása a 

hosszú távú, stratégiai gazdaságfejlesztési programok 

kidolgozásába, a település-marketing kialakításába, a 

térségfejlesztési társulásokban való részvételbe. 

Együttesen ez eredményezheti a vállalkozóbarát nyitott 

önkormányzatot. 

 

Az önkormányzat szempontjából az önkormányzatbarát 

vállalkozás tekinthető ideális partnernek. Az olyan 

gazdasági társaság, amelynek helyi elfogadottsága van 

(jobb az alkupozíciója, nagyobb vele szemben a bizalom), 

több embert foglalkoztat stabil piaci háttérrel és 

folyamatosan növekvő árbevétellel. A partnerséget ezen 

vállalkozások az önkormányzati projektek megvalósításából 

való részesedésben remélik.  

Az önkormányzat alapvető feladatai között szerepel a 

közeljövőben a nyitás a vállalkozások felé, a vállalkozóbarát 

önkormányzattá válás folyamatának megindítása. Ezzel 
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együtt az önkormányzatbarát vállalkozásokkal a partnerségi 

együttműködések kialakítása (törekedve az állandó 

együttműködések megteremtésére) annak érdekében, 

hogy a kölcsönös egymásrautaltság érvényesülésével 

mindkét fél profitáljon az együttműködésből. 



194 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A helyzetelemzés és a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Hivatalának eddig partnerségben érvényesülő szerepét 

vizsgálva megállapítható, hogy alkalmas gesztora a TÁMOP 

pályázatok kedvezményezettjei közötti kommunikációs híd 

felépítésének. 

A Kommunikációs tervben megfogalmazott küldetés és 

jövőkép előrevetíti a hivatal akaratát. Stratégiai terve 

megszilárdítja, hogy szervezett kommunikáción és szakmai 

együttműködéseken alapuló partnerséget kell létrehoznia. 

Jól szervezett és a leterhelt szociális szolgáltatói rendszert 

éppen a kellő mennyiségű információval ellátó 

kommunikációs csatornák kiépítésében kell szerepet 

vállalnia. Ehhez a jelenlegi dokumentum számos ötlettel 

szolgál. Mindig azokat az eszközöket kell kiválasztani, 

amelyekkel adott szituációban, adott tematikában a 

leginkább hatékony a célcsoportok elérése.  

A hivatal kiemelt feladata lesz az integrált kommunikáció 

megvalósítása. Iránymutatást kell adnia partnerei számára, 

hogy saját belső kommunikációjukat is a fejlesztés irányába 

mozdítsák el annak érdekében, hogy az egymás közötti 

információáramlás ne többletterhet jelentsen, hanem 

hasznos kapaszkodókat. Az információáramlás egyik kiemelt 

eszköze a PR tevékenység és az eseménymarketing lesz. A 

szociális szolgáltatások résztvevőinek érzékenysége ugyanis 
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a személyes kapcsolattartást helyezi előtérbe, ezt pedig a 

szolgáltatók közötti kapcsolatokban is vissza kell tükrözni. A 

tapasztalatok, építő ötletek megosztása, közös, hosszú távú 

stratégiák kidolgozása online felületen nem lesz sikeres. 

Noha a napi szintű kommunikációnak és egyéb 

ügyfélkapcsolati rendszereknek viszont éppen a gyors 

közvetítő csatornán kell áramolniuk. 

A megyei önkormányzat hivatalának a partnerséget a 

szakmai együttműködésekre kell alapoznia. Rendkívül jó 

alapot jelent ehhez a működő Veszprém Megyei 

Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A partnerségben 

megvalósuló együttműködési lehetőségekre több példát 

láthatunk a dokumentumban. Külön eljárásminta került 

kidolgozásra a partnerség építés témájában, teljes 

részéletességgel, figyelembe véve más önkormányzatok 

tapasztalatait is.  

Nagyon fontos, hogy jelen kommunikációs terv feltárta a 

megvalósításához szükséges beavatkozási területeket is. 

Vannak olyan hiányosságok, amelyek megoldásra várnak 

annak érdekében, hogy valóban hatékony kommunikáció 

és tartalmas partnerség jöjjön létre: 

 

 Civil terv, koncepció vagy stratégia 

El kell készíteni a megyei önkormányzat civil tervét, 

mégpedig a területén működő települések már meglévő 

civil terveivel összhangban. Ez egy határozott irányt és 



196 

 

keretet adna, amelyből a partnerség építés szervesen 

kibontakoztatható. 

 

 Vállalkozói partnerségi terv, koncepció vagy stratégia 

A megyei önkormányzatnak is ugyanúgy szüksége van 

befektetői partnerekre, vállalkozói szövetségesekre, akik egy-

egy stratégiai cél mellé felsorakoznak és támogatást 

nyújtanak. Ezeknek a kapcsolatoknak a tudatos építésére van 

szükség. Érdemes megfontolni, hogy például a működő 

szakmai kollégium mintájára más, jelen esetben a szociális 

szolgáltatások közötti kohézió megteremtésében, kik lehetnek 

a megyében a potenciális vállalkozói partnerek, akikkel 

hasonló szakmai fórumok szervezhetők. 

 

 Partnerségi eljárásrend vagy Partnerségi Kódex 

Akár eljárásrend, de egy kódexként elfogadott belső 

dokumentum is magába foglalhatja az önkormányzat 

partnerséggel kapcsolatos nézeteit. Erre a kommunikációs terv 

részletes, más önkormányzatok sikereiből vett minták alapján 

iránymutatásokat tartalmaz. A partnerségi dokumentum 

kitérhet a partnerséggel kapcsolatos kérdésekre általában és 

meghatározhat szakma specifikus tematikát is, amikor a 

partnerség témájában megfogalmazott elveket érvényesíteni 

kell. 

 



197 

 

 Felelősök kinevezése 

Az erőforrások szűkösek, a feladatok széles körűek és nagy 

szakértelmet, hozzáértést kívánnak meg. Éppen ezért 

megfontolandó partnerségi és kommunikációs referens 

valamint társadalmi kapcsolatok referense munkakörök 

létjogosultságának vizsgálata. A partnerség építéssel 

kapcsolatos feladatokkal és kommunikációval is foglalkozó 

munkatárs: 

 el tudja látni a külső és belső információáramlással 

kapcsolatos feladatokat (hivatali belső kommunikáció, 

médiakapcsolatok, honlap feltöltés) 

 elkészítheti a partnerségi eljárásrendet vagy kódexet és 

folyamatos partnerszervező tevékenységével 

működtetné a szakmai fórumokat 

 biztosítaná a tagok között az információáramlást 

A társadalmi kapcsolatok referense pedig a civil és vállalkozói 

szférával  - vagy mint jelen esetben a TÁMOP pályázatok 

résztvevői között - koordinálná az együttműködést. Civil és 

vállalkozói partnerségi tervet, koncepciót dolgozna ki, az 

ezekben foglalt akcióterveket valósítaná meg évről évre. A két 

munkakör egymással együttműködve és egymást kiegészítve 

hatékonyan képviselné a hivatal gesztor és koordináló 

szerepét. 
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