
Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2020. évi tevékenységeiről

A Civil Centrum Alapítvány szakmai munkája 2020-ban

Alapítványunk életében a világjárvány megterhelő időszakában a szakmai fejlesztéseket
helyeztük előtérbe, melynek fő célja, hogy az emberek jól-létét erősítjük, szervezetek és

egyének fejlesztése által.

A Civil Centrum Közhasznú Alapítványnál hiszünk abban, hogy a szervezetek versenyképességét
az emberek folyamatos szellemi és lelki fejlődése, valamint  munkahelyi jól-léte biztosítja.

Tudásközösségünkkel minden szektorban használható módszereket és technikákat gyűjtünk
össze és kombinálunk, hogy az egyének és a szervezetek adott problémájához legjobban igazodó,
legmélyebb megértést szolgáló, gyakorlatorientált tudást adjunk át. Fejlesztő munkánkat, az
előre átgondolt várható változások és eredmények mentén végezzük, mely az egyént helyezi a
középpontban, társadalmi szinten és a munka világában.

Tudáshálózatokat hozunk létre, melyekben tudásmegosztást elősegítő humánfejlesztést
végzünk. Coaching-szemléletű tréningek, mentoring, vezető- és csapatfejlesztés,
stratégiafejlesztés és folyamatok fejlesztése által érjük el céljainkat.

Összefoglaló

Alapítványunk jelentős eredményeket tudhat maga mögött az elmúlt 1-1,5 év során, melyhez
együttműködési megállapodásunk a Viktória Rehabilitációs Központtal új lehetőségeket nyitott
számunkra. Bízunk benne, hogy továbbra is hozzá tudunk járulni a Viktória Központ fejlődéséhez,
fenntarthatóságának erősítéséhez, nyitott szolgáltató központtá történő átalakulásához.
A világjárvány okozta nehézségek kezelése ráerősített arra, hogy elengedhetetlen az összefogás a
különböző társadalmi-, gazdasági szereplők, intézmények és az önkormányzat között.
Székesfehérvár Önkormányzata segíti és ösztönzi az együttműködéseket. Az önkormányzattal
történt szakmai egyeztetéseink során vállaltuk, hogy segítjük a Viktória Központ befogadóbb
szolgáltató központtá történő átalakítását. Alapítványunk ezt szervezetfejlesztő,
szolgáltatásfejlesztő, hálózatépítő és közösségfejlesztő munkával segítjük elő. Bebizonyosodott,
hogy a szervezetek összefogásával, az önkéntesek bevonásával tudjuk legjobban szolgálni az
esélyegyenlőség előmozdítását egyéni és szervezeti szinten egyaránt.

2020. januártól kulturált helyen folytathattuk operatív munkánkat és szervezhettük közösségi és
szakmai programjainkat, melyek az itt folyó más programok mellett, szintén élettel töltik meg a
házat. Bízunk abban, hogy hamarosan visszaállhatunk a megszokott munkarendbe és nem
kényszerülünk otthoni munkavégzésre. Az elmúlt évben igyekeztünk rugalmasan igazítani
működésünket a Központ nyitva tartásához, melyet a kötelező bezárások sok esetben
befolyásoltak. Természetesen valamennyiünknek hiányoznak a személyes találkozások, amit nem
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pótolhat a virtuális tér.

WelloSyst program
Társadalmi innováció Székesfehérváron
Alapítványunk az alább vázolt fejlesztési folyamat végrehajtásának koordinálásáért felelős
szervezet Székesfehérváron.
A Civil Centrum Alapítvány fejlesztési csapatot állított össze, akik az elmúlt évben a szakmai
program megvalósítási tervét kidolgozták. Szakértőink nemzetközileg minősített szervezeti
értékelők, szociálpolitikus, minőségirányítási szakemberek, szervezetfejlesztési specialisták.
További cselekvések főbb elemei a szolgáltatásfejlesztési koncepciónkban a következő
területeken jelennek meg:
Hálózatfejlesztés és működtetés: A szociális szolgáltatások és a helyi jól-léthez köthető más
szolgáltatások összekapcsolása egyéni, szervezeti, szervezetek közötti és szektorok közötti
szinten.
Tudástár és tanulás- tudásmenedzsment rendszer kialakítása és működtetése: Városi szociális
szolgáltatások módszereinek, jó gyakorlatainak, technikáinak gyűjtése, rendszerezése, mely
minden érintett szakember rendelkezésére áll. Ez részben egy online tárhely, ahol megjelenő
tudásanyag, melynek fő irányvonala a jól-lét (életminőség) dimenzióihoz kapcsolható.
Egyedi értékteremtési folyamat, amely a kereteken és a szervezeti küldetéseken alapuló
általános szolgáltatásoknak a speciális helyzethez igazoló adaptációs képességét jelenti. pl.
speciális, nem általánosítható egyéni – nincs két egyformán fogyatékossággal élő ember – és
csoportos alkalmazkodás. Ehhez a pandémiás időszak számos tanulsággal szolgált.
A városi jól-lét elérése a szektorokon átívelő hálózati együttműködésen és értékteremtésen
alapul. A szolgáltatásokat igénybe vevők valós szükségleteit veszi figyelembe. Az összehangolt
szolgáltatási rendszer működtetése során különböző eredménymutatókat tudunk kapcsolni (pl.:
a segélyezési spirál csapdájában lévő ügyfelek számának csökkenő tendenciája, egyedi
szolgáltatások speciális igényekre szabva, sikeres egyéni problémamegoldási folyamatok, stb.)
Közösségi/szakmai programok, amelyek mind a szakmai csoportok, mind a szélesebb körű
részvételt célzó programokon keresztül segítik a problémák, a megoldások, a tanulságok
feldolgozását, egymás jobb megismerését és a szolgáltatás igénybe vevők bevonását is a
fejlesztések érdekében – kisebb és nagyobb szabású rendezvényeket is tartalmaz. A jól-lét és a
realizálható jól-lét témáit tárgyaló szakmai és más beszélgetések, melyek célja a témák iránt
érdeklődő szervezetek és egyének összekapcsolása, inspirációja, és együttes alkotásra való
ösztönzése.
A fent vázolt városi fejlesztési folyamatban a Viktória Központ jelentős szerepet tölthet be, ami új
pozíciót jelenthet a szociális és egészségügyi szolgáltatások terén a város, illetve a megye
életében. Az elmúlt évben munkánkat a vázolt szakma koncepció határozta meg, melyben
elindult a Viktória Rehabilitációs Központ intézmény, illetve szolgáltatásfejlesztése, valamint
közösségi programok és szolgáltatások által az egyének bevonása. Ezek többségében az
Intézmény keretein, illetve külső helyszíneken valósultak meg.

A beszámolási időszakban az EsélyKör tagjainak bevonásával szakmai fejlesztéseket indítottunk
el, mely városunk szociális szolgáltatási rendszeréhez kapcsolódik. Partnerséget
kezdeményeztünk Székesfehérvár MJV Önkormányzatával, a Prosperis Alba Kutatóközponttal. Dr.
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Cser-Palkovics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester, Dr. Kincses Zsolt Dávid,
főosztályvezető nyitott volt az együttműködésre, mely által elindultak a szakmai egyeztetések.
Ennek részleteit és eredményeit a beszámolónk alább részletesen bemutatja.

„A Világegészségügyi Szervezet (WHO) szerint a mentális egészség nem más, mint a
„jól-lét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud

birkózni a normális élet stresszhelyzeteivel, termékenyen képes dolgozni, és hozzá tud
járulni a közösségének életéhez” (World Health Organization 1998).

A szakmai program alapgondolatát alapítványunkhoz kapcsolhatjuk, melyben hálózat- és
szervezetfejlesztéssel foglalkozunk. Szakembereink évek óta dolgoznak városi szintű szakmai
hálózatok létrehozásában, és azok együttműködésének fejlesztésén. Az első, városi szintű
hálózat 2009-ben jött létre, mely a szociális szolgáltató szervezeteket kapcsolta össze a
jelzőrendszeri (szociális problémával rendelkező ügyfél eljuttatása a megfelelő módszerekkel,
eszközökkel rendelkező szervezethez) együttműködésük fejlesztése érdekében. A hálózati
tevékenységre a kezdetekben gyors fejlődés volt jellemző, azonban pár év alatt megszűnt az
együttműködés az egyéni törekvések és az egyes szervezetek transzparens működésének hiánya
miatt. A hálózati kooperáció keserű érzésekkel és városi szintű csalódottsággal zárult.
Ugyanakkor az egységes és átlátható szociális szolgáltatói rendszer iránti igény az évek során
különböző platformokon a városvezetés részéről folyamatosan artikulálódott. Az igényre
reagálva 2016-ban hoztuk létre fogyatékosügyi hálózatot (az EsélyKört), amelyben folytatódott
ez a tevékenység és az újból felbukkanó szervezetek teljesítményével és transzparens
működésével kapcsolatos problémák ismét felhívták a figyelmet egy fejlesztendő területre,
amely városi szinten még egyszer sem lett definiálva, de alapvető hatással van a szervezetek
működésére (folyamataira), annak irányára és a hozzájuk kapcsolható teljesítménymutatókra,
azaz a átlátható és követhető működésükre. Ez a terület pedig a városi szintű értékteremtési
folyamat, amely az egyes szervezetek működését kapcsolja össze egy olyan láncolatba, melynek
kimenete Székesfehérvár és közösségének fenntartható működését és életvitelét segíti elő. 
Ehhez városi szinten egy átfogó modellre van szükség, amelyet kiterjeszthető a nonprofit, a
forprofit és az állami szereplők tevékenységére is. A modell megalkotásában az Alapítvány
együttműködő szakemberekre és szervezetekre lelt helyi szinten és az ország más városaiban.
Alább a szakmai fejlesztő-munka alapkoncepcióját mutatjuk be.

Kiindulási pont: Fenntartható Fejlődési Célok, Rahmann modell és az EFQM 2020 Modell

A fejlesztési munkánkat két szinten indítottuk el: városi és ágazati. Az ágazati szintű (szociális
szolgáltatásokkal kapcsolatos) integrálódik a városi szintű modellbe, tehát az előbbi az utóbbinak
a módszertani alapját fogja képezni a fejlesztés során megszerzett tapasztalatokkal, illeszthető
fejlesztési módszerekkel és eszközökkel. A tevékenységeinkhez igazodó keretrendszerek 
megalkotásához előzetes kutató munkát végeztünk, mely során globális és ágazat specifikus
fejlesztési modelleket hasonlítottunk össze annak alapján, hogy milyen közös megközelítési és
kapcsolódási pontokat érintenek. Ennek részeredményeként két modell és egy nemzetközi
egyezmény képezi átmenetileg (a további más ágazatok fejlesztése kapcsán ez a szám növekedni
fog) a fejlesztéseink irányát.  Név szerint és funkció szerint: 
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● ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok: keretezi a főbb a fejlesztési célokat, a helyi
tevékenységeket összekapcsolja a nemzetközi folyamatokkal.

● Rahman-modell: az életminőség 8 dimenzióját vizsgáló modell, amelyek kapcsolódnak a
Fenntarthatósági Fejlődési Célokhoz és általa mutatókat rendelhetünk az egyének
folyamatokkal való elégedettségéhez.

● EFQM 2020 Modell: nemzetközi szervezeti, vezetési modell, amelynek alapértékei
nemzetközi egyezményeken és  globális megatrendeken alapulnak.

A felsorolt modellek közös pontja a globális, a helyi társadalmi és a szervezeti jól-lét fókuszba
helyezése. Mindhárom logikai keretrendszer közötti kapcsolatot az ember, mint érték és
értékteremtő tényező képezi. E megállapításunk mentén kezdtük el kidolgozni a fejlesztési
modellünk prototípusát, amelyet a település (Székesfehérvár) aktuális települési stratégiáihoz
specifikál(t)unk. A prototípus modellünk felépítését a Miért? Hogyan? és Mit? kérdéscsoportra
(Arany kör koncepció–Simon Sinek) adott válaszként építettük fel.

ENSZ Fenntarthatósági Fejlődési Célok

Az ENSZ által megfogalmazott fejlesztési keretrendszer minden tagállam számára feladatokat
fogalmaz meg a szegénység megszüntetésére, az egyenlőtlenség leküzdésére és Földünk
környezeti rendszerének megóvására. A 17 db kitűzött cél elérése nemcsak állami szintű
feladatvállalást jelent, hanem az SDG Compass c. dokumentum megfogalmazza, hogy milyen
jelentősége van az üzleti szektorban ezen célok figyelembe vételének, amelyet az egyes
szervezetek értékláncára kivetítve prezentálnak az útmutatóban. A fejlesztői csapatunk –
nevezzük székesfehérvári core teamnek - egy szinttel feljebb, városi szinten közelítette meg a
Fenntartható fejlődési céloknak az elérését, középpontba helyezve annak 11. pontját, a
Fenntartható Városok és Közösségek cél elérését. A fejlesztési munkánk során minden ágazat
esetében más-más fejlesztési célok kerülnek előtérbe, de az adott területeken való fejlődés
direkt vagy indirekt módon mindig hatással lesz más fejlődési célokra is. Ennek megfelelően
fontosnak tartjuk, hogy minden ágazati fejlesztés során logikai kapcsolódások és egymásra
épülések mentén kezeljük őket.
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2. ábra: Fenntartható Fejlődési Célok (forrás: Ökopolisz Alapítvány)

Rahman-féle életminőség modell

A székesfehérvári modellünk másik alapmodellje a Rahman-féle életminőség modell, amelyet
2005-ben mutatták be először. Szintén logikai keretrendszerről beszélhetünk, amely 8 területen
keresztül közelíti meg az életminőség mérési lehetőségeit. Az életminőséget a
boldogság-mutatóval méri, amely a 3. ábrán látható területek súlyozott átlagának eredménye. A
modell használatával kapcsolatos döntésünk mellett szólt, hogy a Debreceni Egyetem kutatói
több alkalommal végeztek kutatást nyíregyházi lakosságon, melynek következtetéseit a 8
területhez kapcsolódó kérdőívek eredményire alapozták. Bár az Egyetem kutatási munkája során
a modell területei bővíthetőek, éppen ezért az életminőség modell még nem végleges. Azonban
a jelenlegi formájában is nagyon jól kapcsolódik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, szinte
teljes mértékben lefedi azokat. Alkalmas területi és időbeli összevetésre és a különböző
társadalmi csoportok életminőséggel kapcsolatos elégedettsége közötti különbségek
kimutatására is. Mindezek megalapozhatják a városi szintű fejlesztések irányával és stratégiai
céljainak kitűzésével kapcsolatos politikai és szakmai döntések meghozatalát is, amely hitelesíti
modellünk alkalmazhatóságát városi döntéshozói szempontból.

EFQM 2020 Modell

Az EFQM 2020-as megújult modellje szakmai és nemzetközileg elfogadott értékek szintjén több
pontban is kapcsolódik az előző modellekhez. A vezetési modell megújítása során különös
figyelmet fordítottak a nemzetközi értékek és globális megatrendek által kijelölt megoldási
utakra. Ezekből kiemelhető az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai, illetve az Európai Szociális
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Charta. Gyakorlati szinten több szempontból is alkalmazható a modell egyrészt szervezeti
vízióhoz, célokhoz és stratégiához illeszkedő folyamatok és azok teljesítményi mutatóinak
átvilágítására, valamint szervezetfejlesztéshez és szervezeti transzformációkhoz kapcsolódó
eszközökhöz, módszerekhez, technikákhoz egy alkalmazható keretrendszert ad. A modell
nonprofit, forprofit és állami szervezetek esetében is működik. Ez az átvilágítási rendszer
megalapozza a város folyamatainak összekapcsolását és áttekinthetőségét. Az
eredménymutatókra és az egymásra illeszkedő folyamatokra való fókuszáltság egy városi szintű
szervezeti fejlődési útvonal-térkép készítését segíti elő, amely kedvező alapokat biztosít a
tényeken és adatokon alapuló városi szintű irányítási és döntéshozatali rendszer kiépítéshez.
Ezutóbbi támogatja a szervezeteken átívelő, illetve nem tudatosított folyamatok definiálását,
illetve újak létrehozását, faltól-falig történő megtervezését. Az EFQM 2020 modell 7 kritériuma
nemcsak külső és belső szervezeti átvizsgálásokat tesz lehetővé, hanem a szervezetek értékek
mentén történő hálózati összekapcsolódását is perspektívába helyezi, amelyek a városi szintű
közös értékteremtő folyamatok egyik kiindulási pontjai.  

A jövőbeni kilátások

A koncepciónk alapján a jövőbeni tevékenységeink fő részét a kapcsolatépítés, az
együttműködések kialakítása és a modellkoncepcióink a helyi szociális ellátórendszerre történő
specifikálása fogja kitenni. Ezzel kapcsolatban már számos előrelépést tudhatunk a magunkénak.
Példaként említhetjük, hogy kibővített szociális kerekasztal üléseket tartottunk, melyeket
Esélyegyenlőségi kerekasztalnak nevezünk. Ezeken a szakmai fórumokon több városi
tisztségviselő is részt vett, illetve a területhez kapcsolódó szakemberként szakmai munkájával is
támogatja a megbeszéléseket. A fórumoknak több funkciója is van: 

Egyrészt a szolgáltatás-fejlesztésünkhöz szükséges alapvető információkat helyezzük el a leendő
együttműködő partnereink körében a közös tudásuk, azaz a szociális ellátások és a szociális
szakma tudás anyagának kontextusába. Másrészt a másik fontos célunk a szakemberekkel való
közös tervezési folyamat, amely során a kerekasztali ülések tartalmát és kimeneteit
meghatározott, design thinking szerinti logikai keretrendszerbe foglaljuk. Az egyes kerekasztali
ülések az említett tervezési folyamat lépéseinek felelnek meg. 

Szintén felismerésre került a core team tagjai között, hogy a társadalmi jól-lét és értékteremtés
kapcsolatát nemcsak szakmai szempontból érdemes megközelíteni, hanem kulturális,
közösségfejlesztő rendezvények fő üzeneteként is meg kell jeleníteni, hogy minél szélesebb
társadalmi réteget érjünk el vele. Másrészt a kultúrával párosítva az egyének sokkal mélyebben
megértik a céljainkat. A művészet mindig közösségnek/közönségnek szól. Nem egy magányos
feladat. Ha jól végig gondolom a szakmai munkánk is egy alkotó folyamat, amely csak akkor nyeri
el teljes értelmét, ha a közösség megtalálja benne önmagát, a saját vágyait, szükségleteit.

Felhasznált Irodalom:

● Budai István (2009): Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka (Amivel
(talán) már számolunk…), Esély Szociálpolitikai Folyóirat, 2009/5.
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● Koltay Tibor (2008): A bölcsesség hierarchiája: az adat-, információ-, tudás-,
bölcsességhierchia reprezentációi Tudományos És Műszaki Tájékoztatáskönyvtár- És
Információtudományi Szakfolyóirat, évf. 55 szám 8

● EFQM Modell 2020
● A fenntartható fejlődési célok és az Agenda 2030 keretrendszer: https://www.ksh.hu/sdg

(utolsó látogatás időpontja: 2020.11.15.)

Decemberben a korábbi esélyegyenlőségi kerekasztalok eredményeire építkezve online szakmai
konferenciát tartottunk az alábbi témák mentén:

● szemléletváltás a társadalmi innovációs folyamatokban
● gyakorlati alkalmazások a szociális szolgáltatásokban
● civil – önkormányzati együttműködés kihívásai és megoldási javaslatok
● szociális ökoszisztéma, hálózati együttműködés rendszere és folyamata
● okos város és a szociális innováció kapcsolata

Az EsélyKör- Fogyatékosügyi Szervezetek Hálózata kiterjedt hálózati és partneri
kapcsolatrendszert valósított meg az évek során, ami nagyban hozzájárult a konferencia
eredményes megvalósításához.

Ahogy bővült és formálódott a tagok közötti kapcsolatok rendszere és minősége, az alapítvány
folyamatosan vizsgálta, hogy a hálózat kinyilatkoztatott víziója, missziója és stratégiai rendszere
mellett milyen dimenziókban jelennek a tagok közötti együttműködések. 

Be kellett látnunk, hogy a helyi fogyatékossággal élő személyeken úgy tudunk leginkább segíteni,
hogy a fogyatékosügyre való fókuszáltságunkon lazítunk és a jövőben a helyi szociális
ellátórendszert leginkább magába foglaló helyi szintű szociálpolitikai fejlesztéseken alapuló
megközelítésre térünk át. 

Az EsélyKör hálózatfejlődési és hálózatfejlesztési tapasztalatai arra hívták a figyelmünket, hogy az
ilyen típusú hálózat akkor válik igazán működőképessé, ha az egy másik átfogóbb szakmai
hálózatba illeszkedik. Ezek a többszörösen integrált együttműködési rendszerek rendkívül
hasonlatosak a bolygó, naprendszer, naprendszerek, galaxis, galaxisok és a világegyetem általunk
elképzelt felépülési sémájához. Ezzel a hasonlattal azt szerettük volna megerősíteni, hogy
elképzelésünk szerint a horizontálisan pusztán egy-egy szakmapolitikai terület és ágazat
kiragadása nem hozza meg a kívánt hatást. 

A kiutat az egyes szakmapolitikai területek összekapcsolása illetve integrált szociális
ellátórendszerbe való beillesztése jelenti. Tehát a fogyatékosügyi hálózatfejlesztés ismét
visszavezetett minket a hibernált hálózati együttműködésünkhöz és az ehhez kapcsolódó
átfogóbb problémakörhöz, a székesfehérvári Szociális Hálóhoz. 

Első lépésként átstrukturáltuk és modernizáltuk a fejlesztési módszereinket és folyamatainkat a
hálózatfejlesztés területén. 

Tapasztalatainkat beépítjük egy olyan hálózatfejlesztési folyamatba, amelynek célja a városi 
szintű - természetes módon létező - ökoszisztéma hálózatos, hézagmentes és
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párhuzamosságoktól mentes lefedése az ellátottak és az erőforrás optimalizálás és a városi
„jól-lét”-hez való magas szintű hozzájárulás érdekében. 

Ezen szerveződésen a szervezetek-, hálózati klaszterek közötti, ellátórendszeren belüli,
különböző ellátó-elemek közötti komplementer, egymást kiegészítő, egymás folyamatait
elősegítő, városi szintű értékteremtés-létrehozó működését, együtt létezést értjük. 

Ennek a szociális ágazatból kiinduló, de más ágazatokat is megcélzó fejlesztési folyamatnak célja
olyan helyi szociális ellátórendszer fejlesztése, mely erőteljesen megjelenő és rejtett
kapcsolódásokkal is rendelkezik más ellátórendszerekkel. 

Hálózatfejlesztési és értékteremtési munkánk kiindulópontja tehát a szociális ellátórendszer
abban meglévő korábbi tapasztalataink, helyismeretünk és a szakma interdiszciplináris volta
miatt. Így lehetséges ugyanis egyfajta hálózati „prototípust” kidolgozni, másrészről ide
lehetséges a legkönnyebben más területektől (ágazatoktól) igényeket becsatornázni, illetve
fordított esetben igényt generálni a körükben. 

A fentiek alapján jól látható, hogy ez egy sokrétű fejlesztési folyamat, egyrészt beszélhetünk
hálózatfejlesztésről, tudásmenedzsment rendszerfejlesztésről, másrészt ágazaton belüli (később
ágazatok közötti) folyamatfejlesztésről is, melynek egyik fókusza az értékteremtés.

Az utóbbi értékteremtés esetében kiemelt szerepet kap, és a teljes fejlesztési folyamatunk
célállapotaként értelmezhetjük a fentebb már említett városi „jól-létet”, amelyet a Rahman-féle
életminőség modell alapján értelmezünk. 

Jelenleg fejlesztő munkán kezdeti szakaszánál tartunk, amely során különös figyelmet szánunk az
együttműködő szervezeteinek, pontosabban kerekasztali (szociális kerekasztal)
beszélgetéseinken résztvevő városi tisztségviselők, intézményvezetők, szervezetvezetők és
szakértők bevonására, hiszen egy nyelven kell beszélnünk mind a módszerek, technikák,
személeti elemek, társadalmi értékek vonatkozásában. 

Szakmai beszélgetéseinket a design thinking lépéseken alapuló logikai keretrendszerre építjük
melyen feltüntettük a lépések közötti gondolkodási, illetve tervezési folyamatokat is:

A májusban és novemberben megtartott ízelítőként felvonultatott előadásainkkal a jelenlegi
ellátórendszerrel kapcsolatos szükséges fejlesztési irányokról, lehetőségekről vonultattak fel
különböző lehetőségeket, elképzeléseket, illetve a meglévő eredményeket. A célunk a
szakemberek felé történő olyasfajta szemléletátadás volt, mely a meglévő szakmaspecifikus
gondolkodási keretből kimozdítja őket és új megoldási utakat vizionál számukra. 

A 2020.12.08-án megtartott konferenciát tekintve a székesfehérvári szociális
szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési keretrendszert alkotó módszerek, eszközök és
technikák valamint a fejlesztések indokoltságának megértését tűztük ki célul.

Célállapotként jelöltük meg a fejlesztési csomagok (szociálpolitikai fejlesztési csomagok)
összeállításához szükséges információk felszínre hozását és rendszerbe foglalását, a modell
koncepciónkkal kapcsolatosan szakmafejlesztési kontextusba való elhelyezését, a székesfehérvári
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problématérkép, tervezéshez szükséges résztvevők által megfogalmazott megoldási javaslatokat
feljegyezve.

Az előadásokat a 4M logikai keretrendszer szerint kapcsoltuk össze, amelyek a szociális
ellátórendszerrel kapcsolatosan az ember (man(power)), a gép (machine), az anyag (material) és
a rendelkezésre álló módszer (method) szerint közelítették meg a témakört.

A szakmai előadások középpontjába a városi „jól-lét”-et helyeztük, azt kértük előadóinktól, hogy
ezen a szemüvegen keresztül mutassák be témájukat, természetesen kitekintve minden olyan
területre, amely egyébként fontos kapcsolódási pont lehet ehhez a „szociális innovációt”
megcélzó kezdeményezéshez.

 Az előadások után a témával kapcsolatos, de Székesfehérvár szociális ellátórendszerére
vonatkoztatott kérdéseket tettünk fel, amelyek segítenek megérteni a szakemberek álláspontját,
illetve a szakemberek is megérthetik a saját helyzetüket.

A feldolgozott témák és előadók:

Rosta Miklós, BCE Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense

Magyar Dániel, az ELTE innovációs Központ igazgatója – Társadalmi innováció elmélete

dr. Szépvölgyi Ákos, Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője -  HoCare-
Szociális Innováció gyakorlatban

Horváth Gergely, szociálpolitikus, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány szervezetfejlesztő
trénere, EFQM 2020 Assessor - Hálózati tudásterjedés és értékteremtés kapcsolata 

Huják Attila, FLX Consulting vezető szakértője, EFQM 2020 Assessor - EFQM, mint
transzformációs keretrendszer”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GHYdkwbXdro
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2020.12.08.

A konferenciát megelőzően, 2020. november 11-én Esélyegyenlőségi Kerekasztalt szerveztünk.
Ennek rövid összefoglalója alább olvasható.

Mészáros Attila, Székesfehérvár MJV Önkormányzat alpolgármestere köszöntőjében elmondta,
hogy támogatja a Civil Centrum Alapítvány együttműködési javaslatát, melynek fókuszában
Székesfehérvár szociális és esélyegyenlőségi területén működő összes szervezetének és azok
tevékenységeinek összekapcsoló értékteremtési folyamat elindítása áll. Székesfehérvár MJV
Önkormányzata és a saját maga nevében szorgalmazza az együttműködések megerősítését a
szociális szolgáltatások terén és üdvözítőnek tartja a párhuzamosságok megszüntetését, illetve a
szolgáltatások/programok összehangolását. Elmondta, hogy Székesfehérvárt, egy nagy élő
szervezetként és közösségként közelíthetjük meg, amelyben több dimenzióban zajló
folyamatokat definiálhatunk a szervezetek és az egyének szintjén. Ehhez szükség van a
szervezetek és a szolgáltatások fejlesztésére, az összeadódó tudás és kapacitás jobb
kihasználására.

2020. november 11.

Fontos kiemelni, hogy Székesfehérvár Önkormányzata felismerte és követi azt az utat, hogy
szolgáltató típusú önkormányzatként kíván működni, ezért nyitott az együttműködésekre az
innovatív megoldásokra.
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A rendezvényen Farnady Judit szót ejtett a korábbi eredményekről és az elmúlt években
megszerzett tapasztalatokról, amit a Civil Centrum Alapítvány (CICE) nemzetközi jógyakorlatok,
módszerek adaptálása, Európa különböző országaiban tett tanulmányutak által szerzett a
különböző szociális ellátórendszerekről, valamint az országok, elsősorban hátrányos helyzetű
emberek foglalkoztatási sajátosságairól. 

Dr. Kincses Zsolt Dávid a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának vezetője egyrészt
általános, elemző, előadásában Székesfehérvár jövőjéről beszélt. Átfogó képet kaptunk a
jelenlegi jogrendszerről és kapcsolódási pontokról, valamint a jövőben szükséges
szakmatársadalom összefogásának lehetőségeiről, mely szem előtt tartja a hálózatosodás
alapelveit.

Előadásának címe: A szociális szakmatársadalmi koherencia Székesfehérváron

Kincses Zsolt előadásában kitért arra, hogy milyen együttműködési rendszerek szükségesek a
szociális jól-lét erősödése érdekében a városban, hogy Székesfehérvár fenntartható, biztonságos,
stabil város legyen a jövőben is. Kifejezte, elkötelezett abban, hogy segítse azokat a
törekvéseket, melyek erősítik a jövőben a lokális közösségekhez való tartozás érzését.

Rámutatott arra, hogy egy ilyen nagyszabású, közös értékteremtő munkában, a szociális ágazat
fejlesztésében, rendkívül fontos, hogy a különböző szereplők ismerjék a törvényszintű célokat és
alapelveket, jogszabályi környezetet, a közigazgatás szervezés alapelveit és rendszerét.

Kiemelte, hogy a jövő lokális szolgáltatásai terén legfontosabb az egység létrehozása és az
együttműködések megerősítése, melyhez az alábbi párhuzamokat, illetve megállapításokat
társította: méltányos igazságosság – igazságos méltányosság, innovatív racionalitás – racionális
innovativitás, multiszektorális, multipoláris nyitottság, helyi szakmatársadalmi felelős
részvétel,reális szükséglet-centralitás, szakmatudatosság, hiteles szakmaorientáció,
értéktudatosság, értékvezéreltség, szakmai értékintegritás, szakmaközösségi, helyi társadalmi
szemléletformálás és felelős részvétel, reális szükséglet-centralitás értéktudatosság,
értékvezéreltség, szakmai értékintegritás. Ezek közül kiemelendő és talán legfontosabb közös
teendő a szakmaközösségi helyi társadalmi szemléletformálás.

Fontos célként nevezte meg az emberek segélyezés csapdájából történő kivezetését, melyben az
önkormányzatnak és a civil szervezeteknek is jelentős szerepe van. Ezért is szükséges a szakma
különböző szereplőinek, szervezetek, intézmények, önkormányzat, hivatalok, stb. munkájának
összehangolása. Az előadó szintén kiemelte az indokolatlan párhuzamosságok tudatos
csökkentésének szükségességét. Fontosnak tartja, hogy a szabályozott keretek között működő
gyermekvédelmi rendszer mellett, égetően szükséges a felnőttvédelmi rendszer kialakítása. Ez
egy régóta fennálló probléma és tavasszal a járványügyi helyzetben megoldandó problémák
erőteljesen felhívták a figyelmet ennek hiányára. A felnőttvédelem erősítésében is nagy szerepe
van a civil szektornak, mivel a felnőtt, ha nem kér segítséget, nem lehet segítséget nyújtani
számára. Összefogással jobban tudnánk a jövőben segíteni az érintett rászoruló embereket.
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Kincses Zsolt konkrét, jövőbeni elképzeléseit is ismertette, melynek megvalósulását nagyban
segíti a most elindított folyamat. Fontos közösen letenni azokat az alapelveket, melyekben
egységes álláspont születik a szociális területen működő szervezetek között. Egy helyi „Szociális
charta” elfogadása tartalmazhatná, majd rendeletbe is foglalhatná a legfontosabb alapelveket,
melyben megjelenhetnek a szektorok szereplői által közösen kialakított álláspontok. Az
elfogadott elvek széleskörű támogatásával jelentős lépéseket tehetünk a székesfehérvári
emberek jól-létének megteremtéséért.

Az előadó többször kitért a rendszerszemlélet fontosságára, melynek hiányosságait és
jelentőségét a mindennapokban gyakran érzékeli. Az íróasztal mögül lehet megfelelő jogalkotási
folyamatokat létrehozni, ám nagyon fontos, hogy ezek mögött jól ismerjük az embereket érintő
hatásokat, a várható eredményeket. Mindehhez kiemelt szerepe van az emberi kapcsolatoknak,
a civil szervezetek és más szervezetek működési mechanizmusa ismeretének.

Kincses Zsolt kiemelte, hogy a CICE által elindított szakmaközi találkozók és értékteremtő
folyamatok jó alapot nyújtanak ahhoz is, hogy rendszeresen újra működjön a városi „Szociális
Kerekasztal”, ahol különböző szekciókban, specifikus területeket, problémákat járhatnak körbe a
szakemberek. Az elképzelés illeszkedik ahhoz a szakmai munkához, melyet a CICE
kezdeményezett a társadalmi innovációs folyamat elindításakor.

 Horváth Gergely előadásában felvázolta, hogyan lehet a szociális területen működő szervezetek,
intézmények és a szakemberek által felhalmozott tudásával a városban élő emberek
életminőségének folyamatos fejlődését segíteni.  A megváltozott körülmények között, hogyan
tud jól reagálni a szociális ellátó rendszer a lakossági igényekre, szükségletekre, vágyakra? Fontos
kérdést járt körbe azzal kapcsolatban, hogy mi szükséges a szervezetek, intézmények ellenálló
képességének, rugalmasságának megteremtéséhez? Mindegyik kérdés aktuális és sürgős
kérdéseket vet fel a kialakult világjárvány idején.

Előadásának címe: A szociális ellátórendszer ereje: a tudásfejlesztés

Horváth Gergely előadásában a pandémia hatását vizsgálva, Székesfehérvárt ért kihívásokat
összevetve kapcsolta össze és érthetővé tette a bonyolult összefüggésrendszert a résztvevők
számára. Felvázolta a fontosabb pontokat, melyek mind hatással vannak a változásokra és
mindenképp figyelembe kell venni a megoldások megtalálásában, az embereknek nyújtott
szociális szolgáltatások terén.

Új, összetett kihívások jelentek meg, melyek érintik a következő területeket: szociális
kapcsolatok, érzelmi állapot, egészségi állapot, anyagi helyzet, település vérárama, produktivitás,
biztonság érzése, környezet.

A pandémia egy előre nem látható helyzet, ami mindenre hatással van. Vis major helyzeteket
teremt, amire a jövőben jobban fel kell készülnie az ellátórendszernek, mivel bármikor állhat
hasonló kihívások előtt. Ezekre közös megoldásokat kell találnunk, melynek ereje az
együttműködésben van, ami kiszámítható keretek között, rendszerben tud jól működni. A
pandémia az életminőség minden területére kihat, ami az ellátórendszert jelentősen megterheli.
Előadásában ő is megerősítette, hogy hálózati együttműködésen alapuló ökoszisztémát
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szükséges kialakítani. Komoly fejtörést okoz valamennyi szereplő számára az, hogy ezt miként
lehet megoldani? Hogyan induljon el egy város szociális ellátórendszere ezen az úton? Milyen
tudás szükséges a szervezetekben és milyen tudás szükséges szakma specifikusan és az egyének
szintjén? A legfontosabb kérdés az, hogy egyáltalán miért is akarjuk a változást, a szolgáltatási
rendszer megújítását? Közösen kell megtalálnunk a választ arra, hogy mit és hogyan fogunk
csinálni a jövőben. A fejlesztési folyamat, a közös munka elindult Székesfehérváron, melynek
egyik állomása jelen „Esélyegyenlőségi Kerekasztal” is. A megkezdett értékteremtő folyamatot
együtt érdemes folytatni, melyhez megfelelő szervezetfejlesztési, hálózatfejlesztési rendszerek és
más átfogó kereteket nyújtó rendszerek állnak rendelkezésünkre. Ezekről egy következő
alkalommal fogunk, a témát jól ismerő szakértők bevonásával előadásokat hallgatni és
beszélgetni.

Az értékteremtés szemlélete átszövi a szociális szakmát és az ellátó rendszert. A nagy kérdés az,
hogy tudunk-e közösen választ találni arra, hogy Székesfehérváron mi a közös érték a segítő
folyamatok során? A szociális szektorban felhalmozott tudást, hogyan tudjuk az értékteremtő
folyamat szolgálatába állítani? Megállapítható, hogy a jelentős tudásmennyiség kiaknázására
megoldás egy tudatosan felépített tudásmenedzsment rendszer kiépítése. Egy jól működő
szakmai hálózatban összeadódik a szociális szakemberek tudása, és a civil és önkormányzati
szervezetekben meglévő jelentős erőforrások.

Egy jól felépített tervezési és fejlesztési keretrendszerben tud az értékteremtő folyamat
kiteljesedni, ami tudatossá és kiszámíthatóvá teszi a cselekvéseket. Cél a közös tudásbázis
felépítése, melyben a sok összeadódó tudás és annak kiaknázása az itt élő emberek életét teszi
jobbá. Az ellátórendszer működése a hozzáadott értékek mentén épül fel és működik a jövőben.
Azok az elemek, melyek jelenleg kapacitást emésztenek fel, nem elég hatékonyak, a különböző
szereplők számára nem átláthatóak, mind kikerülnek a rendszerből. Ezáltal javul a szolgáltatások
minősége, költséghatékonyabbá válik az önkormányzati források felhasználása, a döntéshozók
számára könnyebbé válik a támogatások elosztása és a sort még hosszasan lehetne folytatni.
Végső soron közösen tesszük jobbá az emberek életét, mely a szociális szakma szereplőire is
jótékony hatással van.

Fontos kiemelni, hogy egy működő hálózat nem keverhető össze az ökoszisztémával, azonban a
szociális hálózatnak számos dolgot figyelembe kell venni, ami hatással van a működésére, mely
az ökoszisztéma része. Akkor tud egyensúlyba kerülni az egész rendszer, ha a lehető a legtöbb
szempont szerint megvizsgálja és figyelembe veszi a körülményeket. A további fejlesztési
folyamatban ezeket közösen kell feltárni és a megfigyeléseket beépíteni a rendszer kialakításába.

A pandémia során és természetesen rendkívüli helyzet nélkül is a fentiek szerint működő hálózat
jobb megoldásokat kínál az érintettek számára. Legyen az egy hajléktalan, vagy fogyatékossággal
élő ember, éhező család, idős, beteg, stb. Természetesen nemcsak az egyénre van hatással,
hanem más ágazatokra, a közbiztonságra, egészségügyre, oktatásra, kultúrára, stb. A sor
hosszasan folytatható, hiszen rengeteg emberre, szakmára és szervezetre van hatással a szociális
ellátórendszer, mivel a szociális szakma különböző tudományokat érint, ezért óriási jelentősége
van minden tekintetben a város életében.
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Együttműködés a Viktória Rehabilitációs Központtal

A Viktória Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében számos program
szolgáltatás valósult meg, információs és szolgáltató iroda került kialakítása.

Főbb program elemek, szolgáltatások 2020-ban. ( Részletes összesítő a beszámoló
mellékletében.)

2020.01.   Felújítási munkálatok a Viktória Központban- a CICE által használt, korábban
raktárként üzemelő, leamortizált állapotban lévő helyiségek teljeskörű felújítása valósult meg,
600.000 Ft értékben. 
2020.01.16. EsélyKör hálózati találkozó
2020.03.12. EsélyKör hálózati találkozó
2020.04.02. EsélyKör hálózati találkozó

2020.08.06. Sajtótájékoztató szervezése a Viktória Központban
Az alábbiakról tájékoztattuk a média képviselőt:

“Esély-egyenlőség” – projekt
TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00383

Cél: szemléletváltást, befogadást elősegítő akadálymentes, kulturális események megvalósítása
Székesfehérváron, ami fogyatékossággal élő és ép emberek részvételével valósult meg. Nem
arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az ép embernek, milyen
lenne, ha fogyatékossággal élne, hanem az volt a cél, hogy az legyen az elfogadott, hogy ők is
ugyanúgy élvezik a közösségi, kulturális programot, csak másképp. A rendezvények legfőbb célja
volt, hogy együtt érezzük jól magunkat.
A Viktória Rehabilitációs Központ együttműködésével, az ellátottak és más az intézmény
szolgáltatásait igénybe vevő mozgássérült és más fogyatékossággal élő emberek részvételével
megvalósult főbb programelemek:

● Esélyegyenlőségi kerekasztal, 3 alkalommal: A szociális szolgáltatások képviselőivel
(intézmények, civil szervezetek, vállalkozások), önkormányzati képviselőivel
megbeszéléseket tartottunk a szociális szolgáltatások fejlesztéséről, ami által nő városunk
értékteremtő potenciálja, amely Székesfehérvár társadalmi és versenyképességének
növekedéséhez vezet. 

● Akadálymentes múzeumlátogatás látás-, hallás és értelmi akadályozottak számára 
● Akadálymentes kulturális előadás (koncert) a Klasszik Lasszó formáció

közreműködésével 
● Akadálymentes idegenvezetés „Másképp” Székesfehérvár belvárosában, fogyatékosügyi

szervezetek, önkéntesek együttműködésével. 
● Kulturális és gasztronómiai program az EsélyKör és partnereink közreműködésével
● Akadálymentesített koncert film- Az utolsó magyar táncdal, a Klasszik Lasszó formáció

közreműködésével
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2020.08.26. Sajtótájékoztatót szerveztünk  a Viktória Központban
Kitárja kapuit a Viktória Központ!
 
Közösségi programok, szolgáltatások, szervezetfejlesztés, együttműködés.
Szervezeteink ( CICE-Viktória Központ) egy tudatosan felépített stratégia mentén kezdték meg
együttműködésüket 2020. elején. 
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Az együttműködés fő elemei:
A CICE szervezeti stratégiájához illeszkedve, mely az esélyegyenlőség elősegítését helyezi a
középpontba, 2020-tól a Viktória Központban folytatja munkáját. Akadálymentes helyszínen
működtetjük információs és szolgáltató irodánkat, végezzük fejlesztő tevékenységeinket.
A Viktória Központ kedvező feltételeket biztosít irodánk számára, a CICE szakmai fejlesztéseket
végez a Központ fenntarthatóságának elősegítése és társadalmi hatásának növelése érdekében.
Az Intézmény és az Alapítvány erősségeit kihasználva segítjük a fogyatékossággal élő emberek
életét és az őket segítő szervezetek/intézmények fejlődését.
-Szolgáltatásfejlesztés - értékalapú szolgáltatások kialakítása.
A CICE értékközpontú szolgáltatásfejlesztést végez a Viktória Központ számára, melynek célja a
Központ meglévő szolgáltatásainak újragondolása, új szolgáltatások bevezetése.
-Csapatfejlesztési/csapatépítő programok a Viktória Központ munkatársai és önkéntesei
számára.
-Interaktív társadalmi beszélgetéssorozat fogyatékossággal élő, valamint megváltozott
munkaképességű emberek, munkavállalók és családtagjaik számára.
-Fogyatékossággal élők világnapja-integrált kulturális és gasztronómiai program.
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További programok a CICE humánerőforrás és pénzügyi kapacitásainak bevonásával:

- Kirándulás Balatonfüredre. Az FSZK által szervezett kiránduláson kísérőket biztosítottunk
mozgássérült résztvevők számára.
- Budapest - Vezetői tanulmányút a Salvavita Alapítványnál. Cél szolgáltatásfejlesztéshez,
intézményfejlesztéshez kapcsolódó jógyakorlatok, tapasztalatok gyűjtése.
- Halloween Nappali Klub_közösségépítő program szervezése
- Halloween Lakóotthon_közösségépítő program szervezése
- Nappali Klub_közösségépítő program szervezése
- Szakmai találkozó a Viktória Központban, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete, valamint
a Szent István Király Múzeum és más települések kulturális szakértőinek közreműködésével.
Téma: akadálymentesítés Székesfehérvár kulturális életében.

Tanácsadásaink folyamatosan elérhetőek voltak a CICE információs és tanácsadó irodájában,
illetve a Covid időszakban elsősorban online.
Néhány kiemelt terület ezek közül: 
Munkaerőpiaci tanácsadás, támogatott foglalkoztatási lehetőségek
Álláskeresési tanácsadás a lakóotthon lakói számára
Coaching szolgáltatás a lakóotthon lakói számára
Forrásteremtési (pályázatok, adományszervezés)
Szervezetfejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés
Menedzsmentfejlesztés
Közösségfejlesztés

Halloween Nappali Klub Közösségépítő program
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Megvalósult (további) fejlesztéseink

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.
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. Megkezdtük társadalmi innovációs programunk fejlesztését, mely a
Székesfehérváron élő emberek jóllétének fejlődését szolgálja a jövőben. Ennek eredményeként
városi szociális kutatás elvégzésére kaptunk megbízást. Az Önkormányzat a kialakult világjárvány
okozta nehéz gazdasági helyzetben, a megállapodást visszavonta, de biztosított arról bennünket,
hogy a későbbiekben visszatérünk rá.
2020-ban 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. Megállapodást
kötöttünk a NYITOK program keretein belül, mely humánfejlesztő tréningek tartását teszi
lehetővé.

Szakmai fejlesztő munkánk kiemelkedő része volt az EsélyKör hálózatának működtetése, a közös
stratégia megvalósítása. A Hálózat stratégiai döntése nyomán a Hálózat önálló jogi személyként
kívánt működni, mely által a CICE fejlesztői szerepe is változik. A 2019-ben a Szövetség
megalakításához szükséges szakmai munkát elvégeztük, jogi, adminisztratív és HR területen.
Sajnos 2020-ban a folyamat különböző nehézségekbe ütközött és megakadt. Ennek egyik fő oka,
az online térben történő kapcsolattartás nehézsége a fogyatékossággal élő emberekkel.

EFOP 1.3.5 pályázatunk sikerrel lezárult, melynek témája az önkéntesség, a generációs
együttműködések elősegítése volt. 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. Minden szakmai mutatót
sikerült teljesítenünk, 3 év alatt kb 8.500 fővel, illetve több tucat szervezettel/intézménnyel
léptünk kapcsolatba a programok során.

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

19



kapcsolódtunk be.

Sárosd, munkára felkészítő tréningek

A civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatásaink célja, hogy a civil szervezeti vezetők,
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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.
2020-ban számos találkozót szerveztünk, tanácsadást tartottunk a ZOOM online felületen.

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.

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

2020-ban operatív csapatunk 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 2020-ban csökkent a korábbi évekhez képest. Az alapítvány önkéntesei
elsősorban szakértői munkát végeznek, tanácsadást nyújtottak munkaerő-piaci szolgáltatásaink
keretében, részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában. Önkéntes órák száma
összesen: 327 óra

A CICE stratégiája

CICE stratégia felülvizsgálatát nyáron elvégeztük, ahogy azt minden évben megtesszük. Mivel a
találkozási lehetőségeink korlátozottak voltak, több alkalommal, a kollégák és néhány partner
bevonásával vizsgáltuk felül és gondoltuk újra a stratégiát.
A belső fejlesztés és a stratégiatervezés célja, a meglévő erős szakmaisággal rendelkező
szervezet, fenntarthatóságának megerősítése volt. A CICE minőségi fejlődéséhez, a szervezeti
alapokat szükséges megerősíteni, a jövőt illetően egy olyan cselekvési tervet, ütemezést,
szervezeti struktúrát találni, amely lehetővé teszi, hogy a közösen elért eredmények a bővüléssel
további pozitív változásokat hozzanak.
A stratégia tervezésekor a pandémia időszakát éltük, mely jelentős befolyással bírt a stratégiai

irányok és a szükséges változtatások bevezetésében. A járvány során elrendelt karantén
időszakában, a távoli munkavégzés során megfigyelhető volt, hogy az egyének ötletei,
megszerzett tudásai nem hasznosultak a CICE életében. Ezért (is) a szervezet átalakítása során
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figyelembe vettük az online – offline munkavégzés előnyeit és hátrányait, valamint középpontba
helyeztük a tudásátadás folyamatát, annak különböző formáit.
A következő évek során a 7. éve együtt dolgozó csapatunk tagjainak életében személyes
változások következnek be, melyek nagy jelentőséggel bírnak a szervezet életére. Jelen tervező
team tagjai kifejezték azt a szándékukat, hogy az életükben bekövetkező változásokat figyelembe
véve továbbra is szeretnének a CICE keretein belül együttműködni és hozzájárulni a stratégiában
megfogalmazott célok eléréséhez.

A 2020-2023 stratégiai tervezés menete

A több hetes előkészítő munka után, a tervezés 2+2+2 napon keresztül, meghatározott
kereteken belül zajlott, 5-6 fő részvételével. A tervező csapat összeállítását tekintve, a szervezet
több szintjéről voltak résztvevők (kuratórium, munkatársak, stratégia partnerek). A tervezési
folyamat során a facilitátor szerepét úgy osztottuk meg, hogy a facilitátor is be tudjon
kapcsolódni a döntéshozatalba.

A stratégia tervezése során az alábbiakat határoztuk meg:

- új célokat jelölünk ki, melyek minden esetben küldetésünket szolgálják

- szükségszerűvé vált a küldetésünk felülvizsgálata, amit a megváltozott környezet és az

egyénekben rejlő erősségek, belső motivációk, alapértékek mentén vizsgálunk

- struktúra átalakítás során megvizsgáljuk az osztott vezetési rendszer lehetőségeit

- új döntéshozatali mechanizmust vezetünk be, ami igazodik az új struktúrához és elősegíti

a gyors, felelősségteljes döntéseket

- a tudásmegosztás a szervezeten belül új dimenzióba kerül. Átlátható, követhető módon

valósul meg a tudásmegosztás folyamata.

- Az elmúlt évek során megvalósult belső fejlesztéseink eredményét, szakmai módszereket

beépítjük minőségirányítási rendszerünkbe, melytől színvonal növekedést várunk el.

- Szakmai munkánkat a hálózatos gondolkodás szövi át.

- Tevékenységeinket 5  területre bontottuk

1. Üzleti szolgáltatások – társadalmi vállalkozásként működő gazdasági láb

2. Alapcél szerinti tevékenységek – elsősorban esélyegyenlőségi programokat, közösség –

és egyén fejlesztéseket végzünk

3. Projektek – hazai és külföldi pályázati források felhasználása fentiek szellemében

történik.

4. Működtetés – menedzsment feladatok végzését a megújuló szervezeti struktúrához

igazítjuk. Jellemzője a rugalmas munkafeltételek szem előtt tartása.

5. Minőségirányítás – fő alapelvként bevezetésre kerül a „Navigátor” tervezési módszer és

a szociokratikus döntéshozatali rendszer, melyek ismeretét használatát minden esetben
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elvárjuk munkatársainktól. Külső szakértők bevonása esetén is a módszer teremti meg a

minőségi munkavégzés alapját. A főbb területekre folyamatokat határozunk meg,

melyeket rendszeresen felülvizsgálunk, szükség esetén bővítünk, illetve változtatunk.

2021-től a következő folyamatokat tervezzük bevezetni: tudásmegosztás, pénzügyi és

irodai adminisztráció, külső- belső kommunikáció.

A CICE a megváltozott környezet és az előző stratégiai időszak tükrében felülvizsgálta és
újraalkotta küldetését.

http://civilcentrum.hu/vizio-kuldetesunk-tevekenysegek/

Tevékenységek

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)

A CICE működési területei, felelősei és főbb feladatai

Alapvetésként határoztuk meg, hogy minden területnek önálló vezetője legyen, aki a szervezet
irányítójával szoros kapcsolatban áll. A területek vezetői saját maguk és a velük szorosan együttműködők
számára komfortos módon szervezi a működtetést a különböző menedzsment területeken. Ezek az egyéni
kompetenciákat, szokásokat (is) veszik figyelembe.

1. Üzleti szolgáltatások – feladat: a CICE piacképes szolgáltatási csomagjainak tartalommal való

megtöltése és döntéshozatalra történő előkészítése. Cél, a kidolgozott szolgáltatási csomagok

széleskörű  kommunikálása, illetve értékesítése.

2. Alapcél szerinti társadalmi tevékenységek –Feladat: a tevékenységi körök újragondolása és

rendszerezése, valamint a kommunikációs anyagok előkészítése. A közös döntéshozatal után a

területhez tartozó feladatokat  önállóan menedzseli.

3. Projektek – Feladat: a pályázatok menedzselésével és szakmai megvalósításával kapcsolatos

kontroll végzése. Az egyes pályázatoknak önálló felelős vezetője van, az előzetes megállapodások

szerint.

4. Működtetés felelőse az alapítvány mindenkori ügyvezetője. Feladata az operatív irányítás és

végrehajtás. A jogszabályokban meghatározottak szerint a törvényes működtetés és gazdálkodás

biztosítása. A stratégiai időszakban folyamatos feladat a működtetéssel kapcsolatos szükséges

tudás átadása. A hatékonyabb működtetéshez a működési folyamatok újragondolása, az irodai és

a pénzügyi adminisztráció területeinek, online és offline rendszereinek kialakítása szükséges.
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5. Minőségirányítás – Feladata a „Navigátor” módszer bevezetése a szakmai folyamatokba. A

tervezések folyamatos kontrollja, a munkatársak, külsős szakértők fejlesztése és segítése a

tervezések során. 2021-től tudásmenedzsment rendszer kialakítása és működtetése.

6. Kreativitás, innováció: módszertan fejlesztéshez szükséges újszerű megközelítések kötelező
érvényű bevezetése szükséges: technikák, eszközök, PR, marketing. Egy-egy szakmai program,

tréning, bármi tervezésénél és megvalósításánál kötelező elem a jövőben.

Akadálymentes kulturális, szemléletváltó programok rövid bemutatása.

Az Esély-egyenlőség c. projektről röviden, mely a TOP CLLD 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00383
támogatásával valósult meg. A programsorozat szorosan illeszkedett az EsélyKör által kitűzött
céljainkhoz.
Székesfehérvár MJV Önkormányzat támogatásának köszönhetően, valamint a TOP CLLD pályázati
támogatás által számos nagyszabású és egyedinek mondható programot valósítottunk meg.

Rövid összefoglaló a főbb programokról:

Főbb célkitűzések

Programsorozatunk legfőbb értéke többek között olyan fizikai és info-kommunikációs (autizmus,
értelmi fogyatékos, hallássérülés, látássérülés, mozgássérülés) szempontból egyaránt
akadálymentesített kulturális előadások megvalósítása, amely Magyarországon példaértékű.
Emellett a helyi gasztro és kulturális élethez az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése a
fogyatékossággal élők körében. A társadalmi befogadás elősegítése a figyelemfelhívással, illetve
a saját tapasztalati élmények által éri el célját. A programok a helyi értékek megismerésében
segítették a többségi társadalmat, érzékenyítő programokon keresztül. A hátrányos
megkülönböztetés által érintett csoportok, érdekképviseletével foglalkozó szervezetek, illetve a
helyi for-profit és állami/önkormányzati szféra tagjainak együttműködésével a többségi
társadalom tagjait elérő figyelemfelkeltő, szemléletformáló rendezvényeket valósítottunk meg.

Az integrált kulturális programok legfőbb célja a társadalmi befogadás, szemléletformálás
előmozdítása mellett, a kulturális programon az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a
fogyatékossággal élők körében. Az integrált programelemek mind a fogyatékossággal élőket,
mind a többségi társadalmat megszólítja, melyen a közös élményeken alapuló befogadást
segítjük elő. A rendezvény célja továbbá, hogy elősegítse a helyi lakosság előítéleteinek
csökkentését, a résztvevők toleranciájának erősödését a hátrányos helyzetű csoportok
problémáival szemben.
Átfogó céljaink közé tartozott az előadó művészek érzékenyítése a társadalmi problémák
megoldásában – hátrányos helyzetű, elsősorban fogyatékossággal élő emberek iránt. A téma
társadalmi szintre emeléséhez olyan művészeket, azaz “követeket” és partnereket kértünk fel és
álltak az ügy szolgálatába, akik ismertségükkel sok embert tudtak elérni és együttműködésükkel
segítették céljaink elérését. 
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A komplex akadálymentes, kulturális programok fogyatékossággal élő és ép emberek
részvételével valósultak meg. A legfontosabb célunk volt, hogy a fizikai akadálymentesítés
mellett, az akadálymentesítés elsősorban a fejekben történjen meg. Nem arra szerettük volna
felhívni a figyelmet, hogy az ép embernek, milyen lenne, ha fogyatékossággal élne, hanem az
legyen az elfogadott, hogy ők is ugyanúgy élvezik a közösségi, kulturális programot, csak
másképp. A rendezvények legfőbb célja, az együtt megélt élményeken alapuló egységes,
közösségi szemlélet erősítése, az ép és fogyatékossággal élő emberek közös tulajdonságainak
hangsúlyozásával. Az életminőség élményalapú megközelítése és erősítése.

Kulturális szemléletformáló programelemek
1.Fehérvári Irodalmi Napokhoz (FIN) csatlakozás

A Székesfehérváron már hagyományosnak számító Fehérvári Irodalmi Napokhoz (FIN)
csatlakoztunk  a projekt időszakban, melynek keretein belül egy zenés irodalmi est teljes körű
akadálymentesítése valósult meg. Az est különlegessége az akadálymentesítés mellett, hogy a
résztvevők interaktív programon vehettek részt, így az együtt átélt élmények még hatékonyabb
eszközei voltak az érzékenyítésnek. Hallássérültek számára jelnyelvi tolmács biztosításával,
látássérültek részére narráció biztosításával, értelmi fogyatékos és autizmussal élők számára
pedig egyszerűsített szöveg bemutatással, illetve piktogramok használatával segítettük a
program megvalósulását. 

Klasszik Lasszó - „Az Utolsó Táncdal”
https://www.youtube.com/watch?v=Ug77kjAa3dM
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2. Szent István Király Múzeumban akadálymentesített tárlatvezetés
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A helyi Szent István Király Múzeummal együttműködve 1 alkalommal olyan akadálymentesített
tárlatvezetést valósítottunk meg, melyen a fogyatékossággal élők is részt tudtak venni
fogyatékossági típusok sajátosságaikat figyelembe véve. Hallássérültek számára jelnyelvi tolmács
biztosításával, látássérültek részére narrátor biztosításával és taktilis érzékelésüket használva,
értelmi fogyatékos és autizmussal élők számára pedig értéskönnyített tárlat bemutatással, illetve
piktogramok használatával segítettük a program megvalósulását. Az egyedülálló és példaértékű
program a helyi értékek megismerésében segítették a fogyatékos csoportokat is.
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3. Székesfehérvári idegenvezetés “másképp”

A hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok támogatásával, érdekképviseletével
foglalkozó szervezetek együttműködésével a többségi társadalom tagjait elérő figyelemfelkeltő,
szemléletformáló rendezvényt szerveztünk. Székesfehérvár nevezetességeinek bemutatása
idegenvezetés által, melyen az EsélyKör szervezetek tapasztalati szakemberei, illetve
akadálymentesítő szakemberek vezetésével a többségi társadalom tagjai vehettek részt a helyi
értékek megismerésében érzékenyítő program segítségével. 
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4. Ismerkedjünk a világgal Székesfehérváron!

A Fogyatékosság Világnapján nagyszabású programot szerveztünk, melybe bekapcsolódtak a
fogyatékossággal élő emberek, önkormányzati képviselők, valamint a gazdasági élet szereplői. Fő
célunk volt az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a világ sokszínűségének megismerésében.
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Hálózatfejlesztés és működtetés

EsélyKör - fogyatékosügyi szervezetek hálózata

Az EsélyKör működési feltételeit a rendelkezésre bocsájtott támogatás részben fedezni tudta.
Alapítványunk más források együttműködő partnereink kapacitásainak bevonásával biztosította
a működési feltételeket. 2020-ban alapítványunk a Viktória Rehabilitációs Központba költözött. A
változás hozzájárult a szakmai munka minőségének fejlődéséhez. Szakmai találkozóink nagy
részét az akadálymentesített Központban tudtuk lebonyolítani. A Mozgássérültek Fejér Megyei
Egyesületével, valamint a Viktória Központtal kialakított új kapcsolati rendszerünk hozzájárult az
EsélyKör szakmai munkájának minőségi fejlődéséhez. Alapítványunk pedig a Központ számára
nyújtott segítséget a szakmai megújuláshoz.

Az EsélyKör hálózatot a tagok szövetséggé kívánták átalakítani. Számos egyeztetés zajlott ebben
a témában az alapító tagokkal, majd előkészítettük a létrejövő Szövetség dokumentumait. Sajnos
a szövetség bejegyzésére nem került sor, mivel az online találkozók nem tették lehetővé a
szükséges egyeztetések lebonyolítását. Az online eszközök használata, illetve az ezekre történő
átállás az ép emberek számára is kihívást jelentettek, de a fogyatékossággal élő emberek
esetében további nehézségeket, kihívásokat is a felszínre hozott. Látássérültek és hallássérültek
számára igyekeztünk biztosítani a technikai segítséget az akadálymentes részvételre, ám ez nem
minden esetben volt gördülékeny.

Kiválóság Nagykövetek Hálózata és a Kiválóság BOARD

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület által életre hívott országos hálózatban
alapítványunk “Kiválóság Nagykövetei” aktívan közreműködtek az országos hálózat
fejlesztésében, melynek egyre nagyobb jelentősége lesz az újra meghirdetésre került Nemzeti
Kiválóság Díj, illetve a kiváló szervezeti eszme hirdetése során. Szakmai közreműködésünkkel
elindítottuk a Kiválóság BOARD hálózatának kialakítását, víziójának, missziójának,stratégiai
céljainak meghatározását.

Szakmai találkozók, programok_2020.01.01.-2020.12.31. (Program melléklet letisztázva!! )

2020.01.09. LÁRKE szervezetfejlesztés, Konfliktusok, szerepek tisztázása
2020.01.10. Találkozó Vörösmarty Könyvtár, Együttműködés indítása
2020.01.13. Találkozó Alba Prosperis, Városi kutatás módszertan egyeztetés
2020.01.15. SZÉP Tervtanács találkozó- civil-önkormányzati egyeztetés, amin az EK vezetők
vettek részt, kb 25 fő FM Múzeum akadálymentesítés
2020.01.16. EsélyKör találkozó- Szövetség bejegyzés
2020.01.17. EFQM 2020 találkozó- Modell megismerés
2020.01.20. RIÜ-CICE egyeztetés- Projekttervezés
2020.02.04. Ipar 4.0 konferencia, CICE részvétel Kutatási beszámoló
2020.02.05. LÁRKE szervezetfejlesztés,- Elvi-operatív irányítás kapcsolata
2020.02.25. Alba Mentor sajtótájékoztató CICE részvétel Szolgáltatások bemutatása
2020.03.05. CVK 3., -Vezetés, irányítás
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2020.03.12. CVK 4., Hálózatfejlesztés az EsélyKör részére
2020.03.12. EsélyKör találkozó,- Szövetség bejegyzés
2020.04.02. EsélyKör találkozó
2020.04.09. Kiválóság BOARD,- Hálózatfejlesztés_nagykövetek
2020.04.09. EFQM 2020,- A hatékony és eredményes tudásmenedzsment alapjai
2020.04.16. SZKKE előadás CICE részvétel Nassim Nicholas Taleb: A Fekete Hattyú
2020.04.20. Kiválóság BOARD -Hálózatfejlesztés_nagyköveteknek
2020.04.23. Szakmai konferencia-Canvas üzleti modell fejlesztés
2020.04.23. EFQM 2020 - A stratégia célok sikeres megvalósításának alapelve
2020.05.05. ESÉLYEGYENLŐSÉGI KEREKASZTAL, -TOP PÁLYÁZAT
2020.05.14. EFQM2020,- „Project: New World”
2020.05.19. EFQM2020, -Küldetés, Jövőkép és Stratégia
2020.05.21. Kiválóság BOARD- Hálózatfejlesztés_nagykövetek
2020.05.21. Előadás_FMKIK,- CICE részvétel Munkahelyi képzések támogatása
2020.05.21. EFQM2020,- Transzferhatás - Avagy hogyan mérd a láthatatlant?
2020.05.28. Előadás, HR rapid randi
2020.06.02. CVK_NEA 2020/1. -NON PROFIT - Újrakapcsolódás
2020.06.02. EFQM 2020- Kulcs stakeholderek bevonása
2020.06.09. Tudásáramlás a szolgáltatásfejlesztésben előadás tartása - KM expert
2020.06.23. Tréning platformok, eszközök az online térben tréning - Róbert Nóra, Trencsényi
Judit
2020.06.30. Civil vezetők Klubja-Fenntartható Civilség
2020.07.1-2 Kazár - CICE tanulmányút és TOP marketing ( videó készítés)
2020.08.06. Nyilvános sajtótájékoztató - TOP 711
2020.08.13. “MásKÉPtár”- Akadálymentesített múzeumi tárlatvezetés
2020.08.26. Sajtótájékoztató- Nyitott Viktória Központ
2020.08.25. CVK- Civil Nap : civil szervezetek és az önkormányzat egyeztetése
2020.09.17. EsélyKör találkozó
2020.09.12. Civil Nap
2020.09.17. ISO Fórum - előadások:
2020.09.23. Klasszik Lasszó- Az utolsó magyar táncdal koncert-akadálymentes zenés irodalmi
est
2020.10.15. Idegenvezetés “MÁSKÉPP”
2020.10.16. Szociális innováció - webinar
2020.10.20. BP. Szeglet kávézó tanulmányút Salvavita Alapítványnál - Viktória Központ-CICE
2020.10.28. Nyitok: Alba Mentor tervezés, Dm tréning tervezés, Fr Hatpöttyös tervezés
2020.10.29. Halloween közösségi program-Viktória Központ, Nappali Klub
2020.11.03. Hatpöttyös NKFT.- Adományszervezési tréning ( Összegyűlt: 3,6 millió Ft)
2020.11.04. Települési jól-lét fejlesztés - CANVAS tervezés
2020.11.5-6. Nyitok tréning Alba Mentor Alapítvány álláskeresőknek
2020.11.10. Közösségi program szervezés-Viktória Központ, nappali klub
2020.11.11. TOP 711-
2020.11.23-30. Gasztro főzések _TOP 7.1.1
2020.11.23. Gasztro program: főzéshez alapanyag kiszállítás partnereknek
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2020.11.24. EFQM webinar_
2020.12.03. TOP 711-Gasztro program+ sajtótájékoztató online megvalósított program
2020.12.08. Szakmai nap_konferencia
2020.12.14. Sárosd egyeztetés 162 projekt-szakmai egyeztetés

Új tudás a szervezetben

2020. évre vonatkozó szakmai munkánk számos területen egészült ki belső szervezetfejlesztéssel,
illetve egyéni és szervezeti szintű új tudás megszerzésével. A CICE munkatársai és önkéntesei
több területen fejlesztették magukat és megszerzett tudásukat a CICE javára
fordították/fordítják.
Néhány ezek közül:

- EFQM 2020 Kiválóság Modell megismerése és alkalmazása
- EFQM 2020 assessor képzés
- Új szervezetirányítási és működtetési rendszer megismerése és a következő stratégiai

időszakban a szervezetbe történő bevezetése: Holakrácia, Szociokrácia.
- Tudásmenedzsment rendszerek megismerése és belső rendszer kialakítása
- Társadalmi innovációs folyamatok tervezése és működtetése
- Online felületek megismerése és használata
- “Hibrid” - online/offline tréning módszertan megismerése és beépítése a fejlesztő

munkába.

Az elmúlt világjárvány okozta kihívások ellenére szakmai munkánkkal sok területen jelentős
eredményeket értünk el. A rendkívüli helyzet fejlődési lehetőséget nyújtott az alapítvány
számára, melyet hatékonyan aknáztunk ki céljaink elérése érdekében.

Székesfehérvár, 2021.04.30.

Farnady Judit
elnök
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