
 

 

 

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2019. évi 

tevékenységeiről 

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja, hogy a Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek 

működését erősítse, hatékonyságukat növelje annak érdekében, hogy társadalmi szerepvállalásuk növekedjék. 

Az Alapítvány alaptevékenységeként végzi fejlesztő, tanácsadó munkáját, segíti mindazon non-profit civil 

szervezeteket, melyeknek fontos célja, hogy szakmailag kiváló munkát végezzenek. Az Alapítvány törekszik arra, 

hogy segítse az újonnan alakult non-profit civil szervezeteket a tevékenységük megkezdésében, beindításában, 

hogy mihamarabb képessé váljanak arra, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassák klienseiknek, 

célcsoportjaiknak. Azért tevékenykedünk, hogy Magyarországon a társadalom alapja a bizalom legyen, annak 

szereplői tudatosan, összhangban, partnerségben, egymásért és környezetükért felelősséget vállalva 

cselekedjenek, tetteikben hitelesek, megbízhatóak, átláthatóak legyenek. Célunk, hogy elsősorban a Közép-

dunántúli régióban a különböző szektorban és ágazatokban tevékenykedő, a minőségi, átlátható működés iránt 

elkötelezett, a partnerség iránt nyitott szervezeteket, közösségeket és az önmagukért felelős egyéneket 

fejlesszük ösztönző, párbeszédet elősegítő szolgáltatások nyújtásával, innovatív eszközök biztosításával annak 

érdekében, hogy elősegítsük a sokszínűséget előnyként kezelő társadalom működését. 

A Civil Centrum Alapítvány szakmai munkája 2019-ben 

Szervezetfejlesztő munkánk középpontjában az együttműködések fejlesztése, új szakmai 

kapcsolatok kialakítása állt. Alapítványunk fenntarthatóságát elsősorban Európai Uniós és 

hazai források biztosították. Szolgáltatási bevételeink és megtakarításunk biztosította a 

projektekben fellépő likviditási problémák megoldását.  2019-ben a középiskolások, 

egyetemisták, pályakezdők és a hátrányos helyzetű roma álláskeresők kompetencia 

fejlesztésében értünk el jelentős eredményeket. 

Kapcsolati hálónkat több szakmai eseményen tudtuk bővíteni. Vállalatok, intézmények 

vezetőinek, más szakmai szervezetek képviselőinek, szervezetfejlesztőknek több ízben 

tudtuk bemutatni a CICE fejlesztési mátrixba foglalt szolgáltatási rendszerünket. A tréningek, 

egyéb fejlesztések során alkalmazott módszereink minden esetben nagy népszerűségnek 

örvendtek. 

Az ágazati, illetve a szektorközi együttműködések során kiemelt szerepet kapott a 

fogyatékosügyi szervezetek hálózatának fejlesztése ( EsélyKör ), valamint a civil - 

önkormányzati együttműködés működtetése. Ennek eredményeként városi szociális kutatás 

elvégzésére kaptunk megbízást. 

A MagNet Bankkal, az Évszak szervezete program keretében helyi szervezetek mentorálását 

végeztük az adományszervezés területén. 

2019-ben számos tréninget, szakmai programot valósítottunk meg, stratégiai céljainkhoz 

illeszkedve. Szervezetfejlesztés és hálózatépítő tevékenység zajlott az alapítvány 



 

 

 

munkatársainak, szakértőinek és önkénteseinek közreműködésével. Szélesedett kapcsolati 

hálónk, mely által újabb lehetőségek nyíltak számunkra stratégiai céljaink megvalósítására. 

Szakmai fejlesztő munkánk kiemelkedő része volt az EsélyKör hálózatának működtetése, a 

közös stratégia megvalósítása. A Hálózat stratégiai döntése nyomán a jövőben önálló jogi 

személyként fog működni, ezáltal a CICE fejlesztői szerepe is változik. 2019-ben a Szövetség 

megalakításához szükséges szakmai munkát végeztük, jogi, adminisztratív és HR területen. 

EFOP 1.3.5 pályázatunk témája az önkéntesség, a generációs együttműködések elősegítése. 

Ennek keretében folyamatos kapcsolatban álltunk civil szervezetekkel, akik bekapcsolódtak a 

programba, valamint székesfehérvári középiskolásokkal álltunk szoros kapcsolatban. Fő cél 

volt az együttműködések elősegítése, a csapatmunkára való felkészítés, valamint a tudatos 

életpálya tervezésre való felkészítés. 

Konzorciumi partnerünkkel, Sárosd Önkormányzatával folytattuk az EFOP 1.6.2 projekt 

megvalósítását, melynek keretében a szegregátumban élő embereket segítjük, hogy 

sikeresebbek legyenek a munkaerőpiacon. Ezen kívül a szakmai és a projektteam fejlesztését 

végezzük. A szakmai programokhoz kapcsolódóan közösségépítő programok szervezésébe 

kapcsolódtunk be. 

A civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatásaink célja, hogy a civil szervezeti vezetők, 

munkatársak, önkéntesek, napi munkájukhoz rendszeres, használható segítséget kapjanak, 

illetve, hogy közös célok, tevékenységek mentén együttműködésen alapuló projektek 

valósuljanak meg. Alapítványunk a fenti célok elérése érdekében szervezetre szabott 

segítséget nyújt, fejlesztő munkát végez, segíti az együttműködések kialakítását. 

2019-ben kiemelt szerepet kapott partnerségi körünk bővítése, melyekkel közös projekteket, 

programokat valósíthatunk meg és szolgáltatásokat nyújthatunk a jövőben. 

Szervezetfejlesztő munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a szervezetekre, 

melyek megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, illetve azokra az 

érdekvédelmi szervezetekre, akikkel a stratégiánkban foglaltak szerint az együttműködésen 

alapuló működést figyelembe véve szeretnének dolgozni. Kapcsolatot építettünk több 

munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel, mindhárom (állami, civil, gazdasági) szektorból. 

Tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódtak különböző menedzsment és csapatfejlesztő 

tréningjeink. Alapítványunk trénerei új tréningfejlesztési módszert és számos új technikát 

sajátítottak el az év során. ( grafikus jegyzetelés és- facilitálás, storytelling, Tréning 4.0, stb.)  

Csapatunk 



 

 

 

2019-ben operatív csapatunk elsősorban 3 főállású munkatárssal biztosította a folyamatos 

működtetést és a különböző projektek koordinációját. Partnereink, önkénteseink szakmai 

segítséget nyújtottak a nagy mennyiségű szakmai program megvalósításához. 

Munkatársainkra jellemző, hogy önállóan, felelősséggel végzik el feladataikat, természetesen 

a ránk jellemző csapatmunkával. 

Munkatársaink szakmai fejlődése a szervezet iránti elköteleződése töretlen, egymás segítése 

jelen van a mindennapokban. Minden esetben szem előtt tartjuk szakmai fejlődésüket és 

lehetőség szerint biztosítjuk hozzá a szükséges feltételeket. 

Az önkénteseink száma 2019-ben szinte azonos volt a korábbi évekhez. Az alapítvány 

önkéntesei elsősorban szakértői munkát végeznek, tanácsadást nyújtottak munkaerő-piaci 

szolgáltatásaink keretében, részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában. 

Önkéntes órák száma összesen: 510 

A CICE stratégiája  

CICE stratégia felülvizsgálatát végeztük, június közepén, ahogy azt minden évben 

megtesszük. Két napon keresztül tervezett a csapatunk a kuratórium és a munkatársak 

közösen. Minden fontosabb dolgot átbeszéltünk, módosítottunk, ahol szükséges volt. Főbb 

irányok:   

1.      Szektorközi együttműködés, hálózatépítés 

2.      Humánszolgáltatások biztosítása, kreatív megoldások keresése 

3.      Szolgáltatásfejlesztés, marketingkommunikáció 

4.      Menedzsment fejlesztés - civil szervezetek fenntarthatóságának elősegítése 

5.      Megváltozott munkaképességű emberek, valamint a fiatal pályakezdők 

foglalkoztatásának elősegítése, komptenciafejlesztése. 

6. Szakértők képzése, fejlesztése, számuk növelése (belső fejlesztés) 

Szolgáltatások, programok 

 „HelloWork” néven működtettük munkaerőpiaci szolgáltatásainkat. 

Pályakezdő fiatalokat és hátrányos helyzetű álláskeresőket egyéni és csoportos 

tanácsadásokkal és kompetenciafejlesztéssel készítettük fel a munkavállalásra. A 

munkaadókat menedzsment tréninggel, vezetőképzéssel és akadálymentesítési 

tanácsadással, érzékenyítéssel készítettük fel a megváltozott munkaképességű emberek 



 

 

 

foglalkoztatására. Szakmai tevékenységeinket egy külön összesítő táblázatba gyűjtöttük 

össze, mely a szakmai beszámoló szoros melléklete. 

2019. évi beszámolónkhoz további információk találhatók a beszámoló mellékleteiben: 

közhasznúsági jelentés, önkéntes munka és program összesítő, civilcentrum.hu, Facebook 

oldal.  

 Szívesen  megosztjuk tapasztalatainkat minden érdeklődő számára és felmerülő kérdések 

esetén is állunk rendelkezésre. 

Székesfehérvár, 2020. április 30. 

Összeállította: 

Farnady Judit 

elnök-ügyvezető 

 

 


