
 

 
 

a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról
A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

 
A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon a társadalom alapja a 
bizalom legyen, a társadalmi szereplők partnerségben, összhangban, tudatosan, egymásért 
és környezetükért felelősséget vállalva önmaguktól is elvárják, hogy hitelesek
cselekvéseikben átláthatóak legyenek, mely megteremti a nyugodt, kiszámítható közösségi 
élet alapját. Célunk, hogy a minőségi, átlátható működés iránt elkötelezett, a partnerségre 
nyitott nonprofit civil szervezetek és más elkötelezett társ
generáló, adaptáló, facilitáló szolgáltatásokkal, korszerű audio
biztosításával fejlesszük. Fontos, hogy a társadalmi szereplők képesek legyenek mind 
szervezeti, mind személyi szinten megfelelő ko
hatékony, korszerű eszközök, csatornák használatára. Az Alapítvány hosszú távú célja, a 
magyarországi képzési és fejlesztési rendszerek innovatív reformja, amely feloldja a tudás 
pénzalapú, egyáltalán nem demokratikus hoz
indulók hozzáférhetőségén és fejlesztési lehetőségein a fogyatékkal, vagy bármely 
szempontból hátrányban élők körében.
 
A Civil Centrum Alapítvány szakmai munkája 2013
 
Általános összefoglaló  
 
Az Alapítvány munkatársai fő feladatuknak tekintik a bizalom kiépítését a különböző 
társadalmi szereplők között, a minőségi fejlődés elősegítése, a civil szervezetek 
átláthatóságának megteremtése által. A szektorban szükség van a gondolkodásmód váltásra, 
mely elismeri azt, hogy csak az államtól független,
minőségi munkát végző szervezetek képesek az erős társadalmi kontroll gyakorlására. 
Fejlesztő munkánk során elsősorban az attitűdváltást célozzuk meg, mert meggyőződésünk, 
hogy hosszútávon csak így lehet tartós eredményt elérni.
 
2013-ban az előző évhez hasonlóan, a civil szervezeteket érintő jogszabályi változás új 
helyzet elé állította a szervezeteket. Ezt a körülményt vettük figyelembe a szakmai 
programok megvalósítása során
során igyekeztünk felkészíteni a szervezeteket az új szabályozásokra (Civil Törvény, PTK).
 
Továbbra is kiemelt hangsúlyt kapott az ágazati
fejlesztése, a korszerű technológiák bevezetése és alkalmazása.  A CICE megkezdte a „felhő 
alapú” működés kialakítását, a civil szervezetek számára kapcsolódó szolgáltatások 
bevezetését. 
 
 
 
 

1. 

Beszámoló 
a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról

A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János 

A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon a társadalom alapja a 
bizalom legyen, a társadalmi szereplők partnerségben, összhangban, tudatosan, egymásért 
és környezetükért felelősséget vállalva önmaguktól is elvárják, hogy hitelesek
cselekvéseikben átláthatóak legyenek, mely megteremti a nyugodt, kiszámítható közösségi 
élet alapját. Célunk, hogy a minőségi, átlátható működés iránt elkötelezett, a partnerségre 
nyitott nonprofit civil szervezetek és más elkötelezett társadalmi szereplők együttműködését 
generáló, adaptáló, facilitáló szolgáltatásokkal, korszerű audio-vizuális oktatási eszközök 
biztosításával fejlesszük. Fontos, hogy a társadalmi szereplők képesek legyenek mind 
szervezeti, mind személyi szinten megfelelő kommunikációra és az ehhez szükséges 
hatékony, korszerű eszközök, csatornák használatára. Az Alapítvány hosszú távú célja, a 
magyarországi képzési és fejlesztési rendszerek innovatív reformja, amely feloldja a tudás 
pénzalapú, egyáltalán nem demokratikus hozzáférésének rosszgyakorlatát, javít a hátrányból 
indulók hozzáférhetőségén és fejlesztési lehetőségein a fogyatékkal, vagy bármely 
szempontból hátrányban élők körében. 

A Civil Centrum Alapítvány szakmai munkája 2013-ban 

vány munkatársai fő feladatuknak tekintik a bizalom kiépítését a különböző 
társadalmi szereplők között, a minőségi fejlődés elősegítése, a civil szervezetek 
átláthatóságának megteremtése által. A szektorban szükség van a gondolkodásmód váltásra, 

eri azt, hogy csak az államtól független, ám együttműködésre nyitott,
minőségi munkát végző szervezetek képesek az erős társadalmi kontroll gyakorlására. 
Fejlesztő munkánk során elsősorban az attitűdváltást célozzuk meg, mert meggyőződésünk, 

y hosszútávon csak így lehet tartós eredményt elérni. 

ban az előző évhez hasonlóan, a civil szervezeteket érintő jogszabályi változás új 
helyzet elé állította a szervezeteket. Ezt a körülményt vettük figyelembe a szakmai 
programok megvalósítása során. Folyamatosan szerveztünk olyan programokat, melyek 
során igyekeztünk felkészíteni a szervezeteket az új szabályozásokra (Civil Törvény, PTK).

Továbbra is kiemelt hangsúlyt kapott az ágazati-, valamint a szektorközi együttműködések 
ű technológiák bevezetése és alkalmazása.  A CICE megkezdte a „felhő 

alapú” működés kialakítását, a civil szervezetek számára kapcsolódó szolgáltatások 
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A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon a társadalom alapja a 
bizalom legyen, a társadalmi szereplők partnerségben, összhangban, tudatosan, egymásért 
és környezetükért felelősséget vállalva önmaguktól is elvárják, hogy hitelesek, megbízhatóak, 
cselekvéseikben átláthatóak legyenek, mely megteremti a nyugodt, kiszámítható közösségi 
élet alapját. Célunk, hogy a minőségi, átlátható működés iránt elkötelezett, a partnerségre 

adalmi szereplők együttműködését 
vizuális oktatási eszközök 

biztosításával fejlesszük. Fontos, hogy a társadalmi szereplők képesek legyenek mind 
mmunikációra és az ehhez szükséges 

hatékony, korszerű eszközök, csatornák használatára. Az Alapítvány hosszú távú célja, a 
magyarországi képzési és fejlesztési rendszerek innovatív reformja, amely feloldja a tudás 

záférésének rosszgyakorlatát, javít a hátrányból 
indulók hozzáférhetőségén és fejlesztési lehetőségein a fogyatékkal, vagy bármely 

vány munkatársai fő feladatuknak tekintik a bizalom kiépítését a különböző 
társadalmi szereplők között, a minőségi fejlődés elősegítése, a civil szervezetek 
átláthatóságának megteremtése által. A szektorban szükség van a gondolkodásmód váltásra, 

ám együttműködésre nyitott, átlátható, 
minőségi munkát végző szervezetek képesek az erős társadalmi kontroll gyakorlására. 
Fejlesztő munkánk során elsősorban az attitűdváltást célozzuk meg, mert meggyőződésünk, 

ban az előző évhez hasonlóan, a civil szervezeteket érintő jogszabályi változás új 
helyzet elé állította a szervezeteket. Ezt a körülményt vettük figyelembe a szakmai 

. Folyamatosan szerveztünk olyan programokat, melyek 
során igyekeztünk felkészíteni a szervezeteket az új szabályozásokra (Civil Törvény, PTK). 

, valamint a szektorközi együttműködések 
ű technológiák bevezetése és alkalmazása.  A CICE megkezdte a „felhő 

alapú” működés kialakítását, a civil szervezetek számára kapcsolódó szolgáltatások 



 

 
 
Fontosabb szervezetfejlesztő munka 2013
 
 
Szervezetfejlesztő munkánk során 
melyek stratégia mentén működnek, illetve szeretnének működni. Több civil szervezet a 
korábbi stratégiájától való eltérése akadályozza működésüket, cél szerinti tevékenységeik 
megvalósítását, szolgáltatásaik fejlődését. Szakmai fejlesztő munkánkkal segítséget 
nyújtottunk a folyamatok újragondolásában, a szervezeti struktúrák átalakításában, valamint 
az informatikai és kommunikációs háttér kialakításában.
Korábbi munkánk eredményeképp sikeresen elnyert p
nyújtottunk a pályázati adminisztrációban, a NEA és egyéb hazai pályázati elszámolások 
elkészítésében a szervezeteknek. 
A civil szervezeteknek állandó térítésmentes tanácsadást, menedzsment szolgáltatást 
biztosítottunk.  
Helyi szociális szövetkezetekkel léptünk kapcsolatba, melyek az elmúlt 1
Tapasztalataink szerint valamennyien nehézségekbe ütköztek a szolgáltatásaik, működésük 
beindításában. Segítettük a szervezeti célok meghatározását, tevékenység
 
2x4 napos Civil Ügyintéző képzést szerveztünk, melyen összesen 40 fő vett részt. A mindig 
népszerű képzésünkkel a jogi
sajnos nem tudtuk fogadni az összes jelentkezőt, így személ
érdeklődés mellett zajló szakmai programokkal igyekeztünk információt átadni a szervezeti 
vezetőknek, munkatársaiknak.
 Tréningeket tartottunk a Civil Információs Centrum, valamint a Europe Direct Iroda 
felkérésére, a következő témá
kampányok: érdekérvényesítés, adományszervezés és 1% gyűjtés, pályázatírás, 
projektmenedzsment, szervezeti stratégia készítés.
Szolgáltatásainkat egyre több szervezet veszi igénybe, elsősorban a kommunik
tekintetében. A Szép Jelen Alapítvány felkérésére több filmet készítettünk az 
„akadálymentes turizmus” témakörében. 
anyagot fejeztünk be a Polip Ifjúság
tanácsadásokkal, kompetenciafejlesztéssel,szabadidős programokkal a Tolna megyei 
fiatalokért!TÁMOP-5.2.5/B-10/2
Alapítvány által ellátott szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára táborvezetői munkát 
végeztünk, ahol szinten filmet készítettünk a fiatalok bevonásával. 
http://www.youtube.com/channel/UCbEtxCc
 
 
Közösség építés, együttműködés fejlesztés

 

Az elmúlt évben kiemelt hangsúlyt kapott közösségépítés, az önkéntesség fejlesztése, 
valamint a szektorközi/ágazati együttműködések elősegítése. Önkénteseink száma 2013 
ban a kétszeresére nőtt, ami azt jelenti, hogy összese
önkéntes munkával segítette az alapítvány működését, programjainak megvalósulását. 

2. 

Fontosabb szervezetfejlesztő munka 2013-ban 

Szervezetfejlesztő munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a szervezetekre, 
melyek stratégia mentén működnek, illetve szeretnének működni. Több civil szervezet a 
korábbi stratégiájától való eltérése akadályozza működésüket, cél szerinti tevékenységeik 

tásaik fejlődését. Szakmai fejlesztő munkánkkal segítséget 
nyújtottunk a folyamatok újragondolásában, a szervezeti struktúrák átalakításában, valamint 
az informatikai és kommunikációs háttér kialakításában. 
Korábbi munkánk eredményeképp sikeresen elnyert pályázatok tekintetében, segítséget 
nyújtottunk a pályázati adminisztrációban, a NEA és egyéb hazai pályázati elszámolások 
elkészítésében a szervezeteknek.  
A civil szervezeteknek állandó térítésmentes tanácsadást, menedzsment szolgáltatást 

Helyi szociális szövetkezetekkel léptünk kapcsolatba, melyek az elmúlt 1-2 évben jöttek létre. 
Tapasztalataink szerint valamennyien nehézségekbe ütköztek a szolgáltatásaik, működésük 
beindításában. Segítettük a szervezeti célok meghatározását, tevékenység

2x4 napos Civil Ügyintéző képzést szerveztünk, melyen összesen 40 fő vett részt. A mindig 
népszerű képzésünkkel a jogi-, gazdasági ismeretek bővítését céloztuk meg. A tréningre 
sajnos nem tudtuk fogadni az összes jelentkezőt, így személyes tanácsadással, nagy 
érdeklődés mellett zajló szakmai programokkal igyekeztünk információt átadni a szervezeti 
vezetőknek, munkatársaiknak. 
Tréningeket tartottunk a Civil Információs Centrum, valamint a Europe Direct Iroda 

felkérésére, a következő témákban: szervezeti kommunikáció és egyéb kommunikációs 
kampányok: érdekérvényesítés, adományszervezés és 1% gyűjtés, pályázatírás, 
projektmenedzsment, szervezeti stratégia készítés. 
Szolgáltatásainkat egyre több szervezet veszi igénybe, elsősorban a kommunik
tekintetében. A Szép Jelen Alapítvány felkérésére több filmet készítettünk az 

turizmus” témakörében. www.fecskepalota.hu Nagyszabású disszeminációs 
anyagot fejeztünk be a Polip Ifjúsági Egyesület számára:      Új esély --információnyújtással, 
tanácsadásokkal, kompetenciafejlesztéssel,szabadidős programokkal a Tolna megyei 

10/2-2010-0322 projektjében. www.polipifjusag.hu A SZETA 
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára táborvezetői munkát 

végeztünk, ahol szinten filmet készítettünk a fiatalok bevonásával. 
http://www.youtube.com/channel/UCbEtxCc-DEQ9nNu4njFVtkw 

Közösség építés, együttműködés fejlesztés, önkéntesség 

últ évben kiemelt hangsúlyt kapott közösségépítés, az önkéntesség fejlesztése, 
valamint a szektorközi/ágazati együttműködések elősegítése. Önkénteseink száma 2013 
ban a kétszeresére nőtt, ami azt jelenti, hogy összesen 70 fő önkéntesünk, 

s munkával segítette az alapítvány működését, programjainak megvalósulását. 

 

kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a szervezetekre, 
melyek stratégia mentén működnek, illetve szeretnének működni. Több civil szervezet a 
korábbi stratégiájától való eltérése akadályozza működésüket, cél szerinti tevékenységeik 

tásaik fejlődését. Szakmai fejlesztő munkánkkal segítséget 
nyújtottunk a folyamatok újragondolásában, a szervezeti struktúrák átalakításában, valamint 

ályázatok tekintetében, segítséget 
nyújtottunk a pályázati adminisztrációban, a NEA és egyéb hazai pályázati elszámolások 

A civil szervezeteknek állandó térítésmentes tanácsadást, menedzsment szolgáltatást 

2 évben jöttek létre. 
Tapasztalataink szerint valamennyien nehézségekbe ütköztek a szolgáltatásaik, működésük 
beindításában. Segítettük a szervezeti célok meghatározását, tevékenységeik kialakítását.  

2x4 napos Civil Ügyintéző képzést szerveztünk, melyen összesen 40 fő vett részt. A mindig 
, gazdasági ismeretek bővítését céloztuk meg. A tréningre 

yes tanácsadással, nagy 
érdeklődés mellett zajló szakmai programokkal igyekeztünk információt átadni a szervezeti 

Tréningeket tartottunk a Civil Információs Centrum, valamint a Europe Direct Iroda 
kban: szervezeti kommunikáció és egyéb kommunikációs 

kampányok: érdekérvényesítés, adományszervezés és 1% gyűjtés, pályázatírás, 

Szolgáltatásainkat egyre több szervezet veszi igénybe, elsősorban a kommunikációs munkák 
tekintetében. A Szép Jelen Alapítvány felkérésére több filmet készítettünk az 

Nagyszabású disszeminációs 
információnyújtással, 

tanácsadásokkal, kompetenciafejlesztéssel,szabadidős programokkal a Tolna megyei 
0322 projektjében. www.polipifjusag.hu A SZETA 

szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára táborvezetői munkát 
végeztünk, ahol szinten filmet készítettünk a fiatalok bevonásával. 

últ évben kiemelt hangsúlyt kapott közösségépítés, az önkéntesség fejlesztése, 
valamint a szektorközi/ágazati együttműködések elősegítése. Önkénteseink száma 2013 – 

n 70 fő önkéntesünk, 5226 óra 
s munkával segítette az alapítvány működését, programjainak megvalósulását. 



 

Jelentős előrelépést tettünk az önkéntes csapat fejlődésében, akik több millió forint értékű 
munkát végeztek. 

Közösségépítő tevékenységeinkre különösen nagy hangsúlyt fektettünk. K
Rétvári Hédi „önkéntes” önkéntes koordinátorként végezte a napi adminisztratív munkát és 
folyamatosan szervezte a közösségi eseményeket. A szakmai programok sikeres 
megvalósulása, nagy részben köszönhető önkéntes csapatunknak, akik mindenből
részüket. 

A Fehérvári Filmes Hetek rendezvénysorozat keretében elsősorban a fiatalokat tudtuk 
megszólítani. A Filmes Hetekhez kapcsolódó Civil Filmszemle és műhelymunka című 
kezdeményezést harmadik alkalommal rendeztük meg a Fehérvári Civil Köz
rendezvényen bemutatott filmek és műhelybeszélgetések segítettek megismertetni a 
digitális technika, mint olcsó kommunikációs eszköz lehetőségeit az alacsony költségvetéssel 
működő civil szervezetek számára. A Civil filmek bemutatásával célunk v
körben, mutassuk meg a műfaji lehetőségeket, kötöttségeket. Továbbá szükségszerűnek 
tartjuk, hogy a civil szervezetekben tudatosodjon, hogy az új eszközökkel fontos PR, 
kommunikációs és forrásteremtési lehetőségeket tudnak kiaknázni.

A fogyatékossággal élő embereket támogató civil szervezetekkel számos szakmai programot 
valósítottunk meg, melyek közül kiemelkedő a LÁRKE jótékonysági hangversenyének 
szervezésében való közreműködésünk.  Kapcsolatot építettünk több munkaerő
szolgáltató szervezettel, mindhárom (állami, civil, gazdasági) szektorból.

Elindult a „Nemekből Igenek Klub” szervezése, melyek célja, hogy beszélgessünk az 
egyenlőtlenségek leküzdéséről, a nők munkaerő
munkaerő alkotóképességének 100 %
tiszteletben tartásáról, a kiegyensúlyozott felelősség megosztásról és számos olyan témáról, 
ami végig kíséri életünket. A „Nemekből Igenek” klubokban beszélgetünk, előadásokat 
hallgatunk a nők és a férfiak hátrányos megkülönböztetéséről, a munkaerőpiac 
működéséről, a nőkre és férfiakra gyakorolt hatásairól, szülői szerepekről, munka
megosztásról, a munka, a magánélet, a családi élet egyensúlyáról, a nők és férfiak 
együttműködéséről és ennek a társadalomra gyakorolt hatásáról.

Számos érdekes téma áll előttünk, melyekről találkozóinkon szakértők, meghívott vendégek 
segítségével beszélgethetünk. Tapasztalataink megosztásával pedig sokat tehetünk a nemek 
közötti különbségekre reagáló, az e
társadalomért. 
 
Ízelítő a CICE projektjeiből 
 
„Hellowork” 
A HelloWork nevű projekt célja, hogy egy akadálymentes állásközvetítő portálon keresztül, 
kapcsoljuk össze a megváltozott munkaképességű, illetve más okból hátrányos helyzetű 
(gyesről, gyedről visszatérő anyák, 50 év feletti nők) munkavállalókat és a munkáltatókat. A
munkavállalókat egyéni és csoportos tanácsadásokkal és kompetenciafejlesztéssel a 
munkaadókat érzékenyítő tréninggel és akadálymentesítési tanácsadással készítjük fel a 
közös munkára. 
Fontos célkitűzés az egyenlő esélyek biztosítása. Szeretnénk felszámol
(specialneed - segítségre szorulás), rászorulás negatív előjelét a nyílt munkaerő piaci 

3. 

Jelentős előrelépést tettünk az önkéntes csapat fejlődésében, akik több millió forint értékű 

Közösségépítő tevékenységeinkre különösen nagy hangsúlyt fektettünk. K
Rétvári Hédi „önkéntes” önkéntes koordinátorként végezte a napi adminisztratív munkát és 
folyamatosan szervezte a közösségi eseményeket. A szakmai programok sikeres 
megvalósulása, nagy részben köszönhető önkéntes csapatunknak, akik mindenből

A Fehérvári Filmes Hetek rendezvénysorozat keretében elsősorban a fiatalokat tudtuk 
megszólítani. A Filmes Hetekhez kapcsolódó Civil Filmszemle és műhelymunka című 
kezdeményezést harmadik alkalommal rendeztük meg a Fehérvári Civil Köz
rendezvényen bemutatott filmek és műhelybeszélgetések segítettek megismertetni a 
digitális technika, mint olcsó kommunikációs eszköz lehetőségeit az alacsony költségvetéssel 
működő civil szervezetek számára. A Civil filmek bemutatásával célunk volt, hogy széles civil 
körben, mutassuk meg a műfaji lehetőségeket, kötöttségeket. Továbbá szükségszerűnek 
tartjuk, hogy a civil szervezetekben tudatosodjon, hogy az új eszközökkel fontos PR, 
kommunikációs és forrásteremtési lehetőségeket tudnak kiaknázni. 

A fogyatékossággal élő embereket támogató civil szervezetekkel számos szakmai programot 
valósítottunk meg, melyek közül kiemelkedő a LÁRKE jótékonysági hangversenyének 
szervezésében való közreműködésünk.  Kapcsolatot építettünk több munkaerő

tató szervezettel, mindhárom (állami, civil, gazdasági) szektorból. 

Elindult a „Nemekből Igenek Klub” szervezése, melyek célja, hogy beszélgessünk az 
egyenlőtlenségek leküzdéséről, a nők munkaerő-piaci aktivitásának lehetőségeiről, a férfiak 

óképességének 100 %-os kihasználásáról, a nők és a férfiak identitásának 
tiszteletben tartásáról, a kiegyensúlyozott felelősség megosztásról és számos olyan témáról, 
ami végig kíséri életünket. A „Nemekből Igenek” klubokban beszélgetünk, előadásokat 

tunk a nők és a férfiak hátrányos megkülönböztetéséről, a munkaerőpiac 
működéséről, a nőkre és férfiakra gyakorolt hatásairól, szülői szerepekről, munka
megosztásról, a munka, a magánélet, a családi élet egyensúlyáról, a nők és férfiak 

ennek a társadalomra gyakorolt hatásáról. 

Számos érdekes téma áll előttünk, melyekről találkozóinkon szakértők, meghívott vendégek 
segítségével beszélgethetünk. Tapasztalataink megosztásával pedig sokat tehetünk a nemek 
közötti különbségekre reagáló, az egyenlőtlenségek csökkentését célzó, igazságosabb 

nevű projekt célja, hogy egy akadálymentes állásközvetítő portálon keresztül, 
kapcsoljuk össze a megváltozott munkaképességű, illetve más okból hátrányos helyzetű 
(gyesről, gyedről visszatérő anyák, 50 év feletti nők) munkavállalókat és a munkáltatókat. A
munkavállalókat egyéni és csoportos tanácsadásokkal és kompetenciafejlesztéssel a 
munkaadókat érzékenyítő tréninggel és akadálymentesítési tanácsadással készítjük fel a 
közös munkára. 
Fontos célkitűzés az egyenlő esélyek biztosítása. Szeretnénk felszámolni a másként kezelés 

segítségre szorulás), rászorulás negatív előjelét a nyílt munkaerő piaci 

 
Jelentős előrelépést tettünk az önkéntes csapat fejlődésében, akik több millió forint értékű 

Közösségépítő tevékenységeinkre különösen nagy hangsúlyt fektettünk. Kocsaslijszkiné 
Rétvári Hédi „önkéntes” önkéntes koordinátorként végezte a napi adminisztratív munkát és 
folyamatosan szervezte a közösségi eseményeket. A szakmai programok sikeres 
megvalósulása, nagy részben köszönhető önkéntes csapatunknak, akik mindenből kivették a 

A Fehérvári Filmes Hetek rendezvénysorozat keretében elsősorban a fiatalokat tudtuk 
megszólítani. A Filmes Hetekhez kapcsolódó Civil Filmszemle és műhelymunka című 
kezdeményezést harmadik alkalommal rendeztük meg a Fehérvári Civil Központban. A 
rendezvényen bemutatott filmek és műhelybeszélgetések segítettek megismertetni a 
digitális technika, mint olcsó kommunikációs eszköz lehetőségeit az alacsony költségvetéssel 

olt, hogy széles civil 
körben, mutassuk meg a műfaji lehetőségeket, kötöttségeket. Továbbá szükségszerűnek 
tartjuk, hogy a civil szervezetekben tudatosodjon, hogy az új eszközökkel fontos PR, 

A fogyatékossággal élő embereket támogató civil szervezetekkel számos szakmai programot 
valósítottunk meg, melyek közül kiemelkedő a LÁRKE jótékonysági hangversenyének 
szervezésében való közreműködésünk.  Kapcsolatot építettünk több munkaerő-piaci 

Elindult a „Nemekből Igenek Klub” szervezése, melyek célja, hogy beszélgessünk az 
piaci aktivitásának lehetőségeiről, a férfiak 

os kihasználásáról, a nők és a férfiak identitásának 
tiszteletben tartásáról, a kiegyensúlyozott felelősség megosztásról és számos olyan témáról, 
ami végig kíséri életünket. A „Nemekből Igenek” klubokban beszélgetünk, előadásokat 

tunk a nők és a férfiak hátrányos megkülönböztetéséről, a munkaerőpiac 
működéséről, a nőkre és férfiakra gyakorolt hatásairól, szülői szerepekről, munka-
megosztásról, a munka, a magánélet, a családi élet egyensúlyáról, a nők és férfiak 

Számos érdekes téma áll előttünk, melyekről találkozóinkon szakértők, meghívott vendégek 
segítségével beszélgethetünk. Tapasztalataink megosztásával pedig sokat tehetünk a nemek 

gyenlőtlenségek csökkentését célzó, igazságosabb 

nevű projekt célja, hogy egy akadálymentes állásközvetítő portálon keresztül, 
kapcsoljuk össze a megváltozott munkaképességű, illetve más okból hátrányos helyzetű 
(gyesről, gyedről visszatérő anyák, 50 év feletti nők) munkavállalókat és a munkáltatókat. A 
munkavállalókat egyéni és csoportos tanácsadásokkal és kompetenciafejlesztéssel a 
munkaadókat érzékenyítő tréninggel és akadálymentesítési tanácsadással készítjük fel a 
közös munkára.  

ni a másként kezelés 
segítségre szorulás), rászorulás negatív előjelét a nyílt munkaerő piaci 



 

elhelyezések tekintetében is. Mivel a felkészítésre nem csak a munkavállalóknak, hanem a 
munkáltatóknak is lehetőséget biztosítunk partnereink közr
szektor társadalmi elkötelezettsége, a for
konkrét, hasznos és gdp termelő ügy mentén összpontosulhat, realizálódhat. A projekt 
célkitűzéseinek egyediségét annak komplexitása adja. Ak
eszközrendszerrel kínálunk megoldást munkavállalóknak és munkáltatóknak egyaránt a nyílt 
munkaerő piaci belépésének javítására. Szervezetünk akadálymentesítési munkái során nem 
a segítségre szorulás „kiszolgálása”, hanem a 
jelen projektben is fő célkitűzésnek tekintünk.
A HelloWork projekt keretében, a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, 
illetve más okból hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése érde
szervezetfejlesztő, kapacitásnövelő és hálózatépítő munkát folytatunk. Kiemelt célunk a 
szektorközi- és ágazati együttműködések elősegítése, a hazai és nemzetközi “jógyakorlatok” 
becsatornázása a minőségi szolgáltatások hatékonyabbá tétele érdekében.
jelenleg zajló szakmai fejlesztő tevékenységünk, mely során középpontba helyeztük a humán 
szolgáltatások és IT technológia összekapcsolását, a munkaerőpiaci szolgáltatások és a 
szervezetek működtetése során.
 
Tevékenységek: 

● Akadálymentes állásközvetítő portál működtetése
● Célcsoportjaink bevonása, adatbázis feltöltése (érdekvédelmi szervezeteken és nyílt 

felhívásokon keresztül)
● Megváltozott munkaképességű, illetve gyesről, gyedről visszatérő és50 év feletti női 

munkavállalót foglalkoztató, 
adatbázis feltöltése (Kamarákon, szakmai lapokon és nyílt felhívásokon keresztül)

● Tanácsadás és mentális felkészítés munkavállalóknak, partnerségi megállapodások 
keretében (jogi tanácsadás, mentális felk
piaci szolgáltatás) 

● Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó, illetve foglakoztatási célú civil szervezetek 
fejlesztése 

 
NÓRA Pont Székesfehérváron
A Nóra-háló az első országos, független munkaerőpiaci szakmai hálózatként
képességeinek és tehetségének érvényesülését, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség 
megteremtését segíti. A hálózat székesfehérvári tagja lett alapítványunk is.
 
A szolgáltatás célja, a gyermekvállalást követő gondozással töltött évek után munkát kereső 
nők, valamint az 50 év feletti nők munkaerőpiaci esélyeinek növelése. 2014
városában számíthatnak a civil szervezetek összefogásából alakult Nóra
A 2014 júniusától Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Egerben, Mi
Gödöllőn, Székesfehérváron, Balatonalmádiban is elérhető helyi Nóra
karriertervezési és anti-diszkiminációs tanácsadást nyújtanak az érintetteknek, reintegrációs 
tanácsadást a munkáltatók számára, és a helyi munkaerő
ösztönzik, koordinálják a megyei/regionális együttműködést. A hálózat ötlet
projektgazdája a JÓL-LÉT Alapítvány, amely a női munkavállalás egyenlő esélyeinek 
megteremtéséért több mint egy évtizede dolgozik Budapesten, és működt

4. 

elhelyezések tekintetében is. Mivel a felkészítésre nem csak a munkavállalóknak, hanem a 
munkáltatóknak is lehetőséget biztosítunk partnereink közreműködésével, a non
szektor társadalmi elkötelezettsége, a for-profit szektor társadalmi felelősségvállalása 
konkrét, hasznos és gdp termelő ügy mentén összpontosulhat, realizálódhat. A projekt 
célkitűzéseinek egyediségét annak komplexitása adja. Akadálymentesített módszerekkel és 
eszközrendszerrel kínálunk megoldást munkavállalóknak és munkáltatóknak egyaránt a nyílt 
munkaerő piaci belépésének javítására. Szervezetünk akadálymentesítési munkái során nem 
a segítségre szorulás „kiszolgálása”, hanem a probléma felszámolása van fókuszban, melyet 
jelen projektben is fő célkitűzésnek tekintünk. 
A HelloWork projekt keretében, a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, 
illetve más okból hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése érde
szervezetfejlesztő, kapacitásnövelő és hálózatépítő munkát folytatunk. Kiemelt célunk a 

és ágazati együttműködések elősegítése, a hazai és nemzetközi “jógyakorlatok” 
becsatornázása a minőségi szolgáltatások hatékonyabbá tétele érdekében.
jelenleg zajló szakmai fejlesztő tevékenységünk, mely során középpontba helyeztük a humán 
szolgáltatások és IT technológia összekapcsolását, a munkaerőpiaci szolgáltatások és a 
szervezetek működtetése során. 

állásközvetítő portál működtetése 
Célcsoportjaink bevonása, adatbázis feltöltése (érdekvédelmi szervezeteken és nyílt 
felhívásokon keresztül) 
Megváltozott munkaképességű, illetve gyesről, gyedről visszatérő és50 év feletti női 
munkavállalót foglalkoztató, foglalkoztatni kívánó for-profit szereplők bevonása, 
adatbázis feltöltése (Kamarákon, szakmai lapokon és nyílt felhívásokon keresztül)
Tanácsadás és mentális felkészítés munkavállalóknak, partnerségi megállapodások 
keretében (jogi tanácsadás, mentális felkészítés, kompetenciafejlesztés, munkaerő

Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó, illetve foglakoztatási célú civil szervezetek 

NÓRA Pont Székesfehérváron 
háló az első országos, független munkaerőpiaci szakmai hálózatként

képességeinek és tehetségének érvényesülését, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség 
A hálózat székesfehérvári tagja lett alapítványunk is.

A szolgáltatás célja, a gyermekvállalást követő gondozással töltött évek után munkát kereső 
ők, valamint az 50 év feletti nők munkaerőpiaci esélyeinek növelése. 2014

városában számíthatnak a civil szervezetek összefogásából alakult Nóra-hálózat segítségére. 
A 2014 júniusától Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Egerben, Mi
Gödöllőn, Székesfehérváron, Balatonalmádiban is elérhető helyi Nóra-pontok álláskeresési, 

diszkiminációs tanácsadást nyújtanak az érintetteknek, reintegrációs 
tanácsadást a munkáltatók számára, és a helyi munkaerő-piac sajátosságainak ismeretében 
ösztönzik, koordinálják a megyei/regionális együttműködést. A hálózat ötlet

LÉT Alapítvány, amely a női munkavállalás egyenlő esélyeinek 
megteremtéséért több mint egy évtizede dolgozik Budapesten, és működt

 
elhelyezések tekintetében is. Mivel a felkészítésre nem csak a munkavállalóknak, hanem a 

eműködésével, a non-profit 
profit szektor társadalmi felelősségvállalása 

konkrét, hasznos és gdp termelő ügy mentén összpontosulhat, realizálódhat. A projekt 
adálymentesített módszerekkel és 

eszközrendszerrel kínálunk megoldást munkavállalóknak és munkáltatóknak egyaránt a nyílt 
munkaerő piaci belépésének javítására. Szervezetünk akadálymentesítési munkái során nem 

probléma felszámolása van fókuszban, melyet 

A HelloWork projekt keretében, a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, 
illetve más okból hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében 
szervezetfejlesztő, kapacitásnövelő és hálózatépítő munkát folytatunk. Kiemelt célunk a 

és ágazati együttműködések elősegítése, a hazai és nemzetközi “jógyakorlatok” 
becsatornázása a minőségi szolgáltatások hatékonyabbá tétele érdekében. Ennek jó példája 
jelenleg zajló szakmai fejlesztő tevékenységünk, mely során középpontba helyeztük a humán 
szolgáltatások és IT technológia összekapcsolását, a munkaerőpiaci szolgáltatások és a 

Célcsoportjaink bevonása, adatbázis feltöltése (érdekvédelmi szervezeteken és nyílt 

Megváltozott munkaképességű, illetve gyesről, gyedről visszatérő és50 év feletti női 
profit szereplők bevonása, 

adatbázis feltöltése (Kamarákon, szakmai lapokon és nyílt felhívásokon keresztül) 
Tanácsadás és mentális felkészítés munkavállalóknak, partnerségi megállapodások 

észítés, kompetenciafejlesztés, munkaerő-

Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó, illetve foglakoztatási célú civil szervezetek 

háló az első országos, független munkaerőpiaci szakmai hálózatként a nők 
képességeinek és tehetségének érvényesülését, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség 

A hálózat székesfehérvári tagja lett alapítványunk is. 

A szolgáltatás célja, a gyermekvállalást követő gondozással töltött évek után munkát kereső 
ők, valamint az 50 év feletti nők munkaerőpiaci esélyeinek növelése. 2014-től az ország tíz 

hálózat segítségére. 
A 2014 júniusától Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, 

pontok álláskeresési, 
diszkiminációs tanácsadást nyújtanak az érintetteknek, reintegrációs 

átosságainak ismeretében 
ösztönzik, koordinálják a megyei/regionális együttműködést. A hálózat ötlet- és 

LÉT Alapítvány, amely a női munkavállalás egyenlő esélyeinek 
megteremtéséért több mint egy évtizede dolgozik Budapesten, és működteti 



 

projektfinanszírozástól függetlenül állandó díjmentes tanácsadói szolgáltatását.  A Norvég 
Civil Támogatási Alap támogatásával elindított Nóra
mintájára projekt-független, együttműködésen alapuló és folyamatos működést, a 
igényekre reflektáló tevékenységeket valósítunk meg, melynek előkészítő munkái az elmúlt 
év utolsó négy hónapjában realizálódtak..
 
 
E-rurality 
Tanulmányutak során európai jógyakorlatok megismerése 6 országban (Franciaország, 
Csehország, Anglia, Spanyolország, Lettország, Magyarország) 2013
 
Témák: 
- megváltozott munkaképességűek és hátrányos helyzetű településen élők távfoglalkoztatása
- szociális önfoglalkoztatás Magyarországon
- online támogatás a vállalkozásfejlesztésben, segítségnyújtás
akadálymentes online felületeken
- olcsó és hatékony kommunikációszervezés saját honlapokon,
- újmédia menedzsment 
- hellowork.hu internetes portál
- online akadálymentes felnőttoktatás
- szociális önfoglalkoztatás 
- cloudoffice, homeoffice a gyakorlatban
- online irodák működése 
- távmunkára ösztönző, munkahelyi akadálymentesítő programok
- offline akadálymentes tréning és egyéb felnőttoktatási módsze
 
Szakmai partnerkapcsolataink
 
1. Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
Civil Kiválóság Védjegy 
2. Echo Innovációs Műhely – helyzetelemzések, kutatások, civil szektor fejlesztés
3. Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete 
projektek megvalósítása 
4. LÁRKE Alternatív munkaerő
munkavállalók összekapcsolása
5. Esélyegyenlőségi Alapítvány 
értelmi sérült emberek és az őket foglalkoztató munkáltatók számára.
6. Egyház Megyei Karitász, 4 M projekt 
munkavállalása 
7. MÁS Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány, Kapocs
tanácsadások  
8. Szociális Innovációs Társulás 
lehetőségek fejlesztése. Szociális és munkaerő
megvalósítása. 
9. Szegényeket Támogató Alapítvány 
hátrányos helyzetű álláskeresők bevonása

5. 

projektfinanszírozástól függetlenül állandó díjmentes tanácsadói szolgáltatását.  A Norvég 
Civil Támogatási Alap támogatásával elindított Nóra-pontokon a JÓL

független, együttműködésen alapuló és folyamatos működést, a 
igényekre reflektáló tevékenységeket valósítunk meg, melynek előkészítő munkái az elmúlt 
év utolsó négy hónapjában realizálódtak.. 

Tanulmányutak során európai jógyakorlatok megismerése 6 országban (Franciaország, 
yolország, Lettország, Magyarország) 2013-2015-ben.

megváltozott munkaképességűek és hátrányos helyzetű településen élők távfoglalkoztatása
szociális önfoglalkoztatás Magyarországon 

online támogatás a vállalkozásfejlesztésben, segítségnyújtás a felnőttképzésben 
akadálymentes online felületeken 

olcsó és hatékony kommunikációszervezés saját honlapokon, 

internetes portál kiterjesztése partnerszervezetek országaiban
online akadálymentes felnőttoktatás 

cloudoffice, homeoffice a gyakorlatban 

távmunkára ösztönző, munkahelyi akadálymentesítő programok 
offline akadálymentes tréning és egyéb felnőttoktatási módszerek megismerése

Szakmai partnerkapcsolataink 

1. Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület – gazdasági szféra bevonásának elősegítése, 

helyzetelemzések, kutatások, civil szektor fejlesztés
ültek Regionális Közhasznú Egyesülete – látássérültek foglalkoztatása, közös 

4. LÁRKE Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás – szakmai tanácsadás, munkaadók és 
munkavállalók összekapcsolása 
5. Esélyegyenlőségi Alapítvány – támogatott foglalkoztatás, munkaerő
értelmi sérült emberek és az őket foglalkoztató munkáltatók számára. 
6. Egyház Megyei Karitász, 4 M projekt – megváltozott munkaképességű emberek 

7. MÁS Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány, Kapocs Központ – munkavállalási tréningek, 

8. Szociális Innovációs Társulás – Munkaerő-piaci ellátások és szolgáltatások, a foglalkoztatási 
lehetőségek fejlesztése. Szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások integrációjának 

yeket Támogató Alapítvány – szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása,  
hátrányos helyzetű álláskeresők bevonása 

 
projektfinanszírozástól függetlenül állandó díjmentes tanácsadói szolgáltatását.  A Norvég 

pontokon a JÓL-LÉT Alapítvány 
független, együttműködésen alapuló és folyamatos működést, a helyi 

igényekre reflektáló tevékenységeket valósítunk meg, melynek előkészítő munkái az elmúlt 

Tanulmányutak során európai jógyakorlatok megismerése 6 országban (Franciaország, 
ben. 

megváltozott munkaképességűek és hátrányos helyzetű településen élők távfoglalkoztatása 

a felnőttképzésben 

kiterjesztése partnerszervezetek országaiban 

rek megismerése 

gazdasági szféra bevonásának elősegítése, 

helyzetelemzések, kutatások, civil szektor fejlesztés 
látássérültek foglalkoztatása, közös 

szakmai tanácsadás, munkaadók és 

t foglalkoztatás, munkaerő-piaci szolgáltatás 

megváltozott munkaképességű emberek 

munkavállalási tréningek, 

piaci ellátások és szolgáltatások, a foglalkoztatási 
piaci szolgáltatások integrációjának 

szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása,  



 

10. Ifjúság a Jövő családjaiért Közhasznú Egyesület 
álláskeresők bevonása 
11. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Fejér Megyei Szervezete 
bevonása, jeltolmács szolgálat biztosítása a programokon
12. Boróka Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány 
13. Mozgássérültek Aktív Egyesülete 
14. Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
program népszerűsítése 
16. Grundfos( Székesfehérvár, Tatabánya) 
emberek számára munkahely k
17. BOURNS Alkatrészgyártó Kft. (Ajka) 
megváltozott munkaképességű ember számára munkahely kialakítása
18. Hatpöttyös  Nonprofit Kft. 
foglalkoztatásával  
19. CommonPurpose Magyarország Egyesület 
20. Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány 
megváltozott munkaképesség
21. Vörösmarty Könyvtár – hosszú távú szakmai együttműködés
22. Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda 
23. Jól-Lét Alapítvány - hosszú távú szakmai együttműködés
 
Állami/ önkormányzati partnerek
 

1 Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
elérése, közös projektek előkészítése

2 Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
közös projektek előkészítése

3 Székesfehérvár MJV Önkorm
áramoltatás az intézmények között

4 Széchenyi Programiroda 
5 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
6 Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Sz
 

 
Civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatások, tanácsadások 
 
A civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatásaink célja, hogy a civil szervezeti vezetők, 
munkatársak, önkéntesek, napi munkájukhoz rendszeres, használható segítséget
Közös célok, tevékenységek mentén, együttműködésen alapuló projektek valósuljanak meg. 
Célunk továbbá az ágazati, illetve területi szintű kapcsolatépítések elősegítése. 
 Alapítványunk, a fenti célok elérése érdekében, szervezetre szabott hatékon
nyújt, fejlesztő munkát végez, segíti az együttműködések kialakítását.
Cél szerinti szolgáltatásaink az alábbi linken érhetők el.
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasa
szolgaltatasainkhttp://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/23
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/23

6. 

10. Ifjúság a Jövő családjaiért Közhasznú Egyesület – roma származású, hátrányos helyzetű 

othallók Országos Szövetsége, Fejér Megyei Szervezete 
bevonása, jeltolmács szolgálat biztosítása a programokon 
12. Boróka Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány – mozgássérült emberek foglalkoztatása
13. Mozgássérültek Aktív Egyesülete - mozgássérült emberek foglalkoztatása
14. Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara – kis- és közepes vállalkozások bevonása, 

16. Grundfos( Székesfehérvár, Tatabánya) – hosszú távú szakmai együttműködés, látássérült 
emberek számára munkahely kialakítása 
17. BOURNS Alkatrészgyártó Kft. (Ajka) - hosszú távú szakmai együttműködés, 20 fő 
megváltozott munkaképességű ember számára munkahely kialakítása 

Kft. – éttermi szolgáltatás megváltozott munkaképességű emberek 

19. CommonPurpose Magyarország Egyesület – vezetőképzés 
20. Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány – hosszú távú együttműködés 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása 

hosszú távú szakmai együttműködés 
22. Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda - hosszú távú szakmai együttműködés

hosszú távú szakmai együttműködés 

Állami/ önkormányzati partnerek 

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ – célcsoport közvetlen 
elérése, közös projektek előkészítése 
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ - célcsoport közvetlen elérése, 
közös projektek előkészítése 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata – szakirodák szakmai segítsége, információ 
áramoltatás az intézmények között 
Széchenyi Programiroda – Európai Uniós pályázatokhoz, szakmai tanácsadás nyújtása
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakszolgálat 

Civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatások, tanácsadások  

A civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatásaink célja, hogy a civil szervezeti vezetők, 
munkatársak, önkéntesek, napi munkájukhoz rendszeres, használható segítséget
Közös célok, tevékenységek mentén, együttműködésen alapuló projektek valósuljanak meg. 
Célunk továbbá az ágazati, illetve területi szintű kapcsolatépítések elősegítése. 
Alapítványunk, a fenti célok elérése érdekében, szervezetre szabott hatékon

nyújt, fejlesztő munkát végez, segíti az együttműködések kialakítását. 
Cél szerinti szolgáltatásaink az alábbi linken érhetők el. 
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/23-

http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/23-szolgaltatasaink
.hu/szolgaltatasaink/23-szolgaltatasaink 

 
roma származású, hátrányos helyzetű 

othallók Országos Szövetsége, Fejér Megyei Szervezete – célcsoport 

mozgássérült emberek foglalkoztatása 
érült emberek foglalkoztatása 

és közepes vállalkozások bevonása, 

hosszú távú szakmai együttműködés, látássérült 

hosszú távú szakmai együttműködés, 20 fő 

éttermi szolgáltatás megváltozott munkaképességű emberek 

hosszú távú együttműködés 

hosszú távú szakmai együttműködés 

célcsoport közvetlen 

célcsoport közvetlen elérése, 

szakirodák szakmai segítsége, információ 

Európai Uniós pályázatokhoz, szakmai tanácsadás nyújtása 

A civil szervezeteknek nyújtott állandó szolgáltatásaink célja, hogy a civil szervezeti vezetők, 
munkatársak, önkéntesek, napi munkájukhoz rendszeres, használható segítséget kapjanak. 
Közös célok, tevékenységek mentén, együttműködésen alapuló projektek valósuljanak meg. 
Célunk továbbá az ágazati, illetve területi szintű kapcsolatépítések elősegítése. 
Alapítványunk, a fenti célok elérése érdekében, szervezetre szabott hatékony segítséget 

szolgaltatasaink 



 

A jelentősen megnövekedett igényekre reagálva 2013
indítottunk el. Kommunikációs irodánk a civil szervezetek külső kommunikációs 
tevékenységeinek ellátásában nyújt segítséget. 
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/35
kommirodahttp://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/35
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/35
Adminisztrációs iroda szolgáltatásunk pedig a szervezetek jogszerű működésének 
megteremtését segíti elő. 
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24
civiladminhttp://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24

 

Átfogóan az Alapítvány működéséről

 
Az elmúlt évben megnövekedett azoknak a szervezeteknek a száma, akik kérték 
együttműködésünket és igénybe vették szolgáltatásainkat, elsősorban szervezeti
kommunikáció, disszeminációs anyagok készítésére, illetve szervezetfejlesztésre, általáno
működés, jogszerűség biztosítása témákban.
 
2013 októberéig jelentős humánerőforrás hiánnyal tudtuk biztosítan
működését. Önkéntesekbevonásával pótoltuk a hiányzó erőforrásokat, mind a napi 
működés, mind a szakmai programok megvalósítása s
Tovább bővültek civil együttműködéseink és megerősítettük önkormányzati intézményi 
kapcsolatunkat is. A gazdasági szférával is erősödött az együttműködésünk, közös 
programokat szerveztünk, illetve támogatóként is segítették az Alapítványt.
Tevékenységünkről rendszeresen tájékoztattuk az érdeklődőket honlapunkon, hírlevelekben, 
közösségi portálokon, valamint sajtótájékoztatók keretében.
A nehézségek leküzdése embert próbáló feladat volt sokszor. A fent leírt szakmai munka 
bizonyítja, hogy a szervezet 
képes. Az Alapítvány dinamikus fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult az aktív korábbi, 
illetve az új tagokkal működő kuratórium is.

Az összefoglaló szakmai anyaghoz, részletes információk olvasható
oldalunkon, illetve hozzáférhetők a Civil Centrum Alapítvány irodájában. 

Székesfehérvár, 2014. március 18.

 
 

7. 

A jelentősen megnövekedett igényekre reagálva 2013-ban két új szolgáltatási területet 
indítottunk el. Kommunikációs irodánk a civil szervezetek külső kommunikációs 
tevékenységeinek ellátásában nyújt segítséget.  
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/35-

http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/35-kommiroda 
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/35-kommiroda 
Adminisztrációs iroda szolgáltatásunk pedig a szervezetek jogszerű működésének 

http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24-
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24-civiladmin 

http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24-civiladmin 
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24-civiladmin 
http://civilcentrum.hu/szolgaltatasaink/24-civiladmin 

Átfogóan az Alapítvány működéséről 

Az elmúlt évben megnövekedett azoknak a szervezeteknek a száma, akik kérték 
együttműködésünket és igénybe vették szolgáltatásainkat, elsősorban szervezeti
kommunikáció, disszeminációs anyagok készítésére, illetve szervezetfejlesztésre, általáno
működés, jogszerűség biztosítása témákban. 

2013 októberéig jelentős humánerőforrás hiánnyal tudtuk biztosítan
működését. Önkéntesekbevonásával pótoltuk a hiányzó erőforrásokat, mind a napi 
működés, mind a szakmai programok megvalósítása során.  
Tovább bővültek civil együttműködéseink és megerősítettük önkormányzati intézményi 
kapcsolatunkat is. A gazdasági szférával is erősödött az együttműködésünk, közös 
programokat szerveztünk, illetve támogatóként is segítették az Alapítványt.

égünkről rendszeresen tájékoztattuk az érdeklődőket honlapunkon, hírlevelekben, 
közösségi portálokon, valamint sajtótájékoztatók keretében. 
A nehézségek leküzdése embert próbáló feladat volt sokszor. A fent leírt szakmai munka 
bizonyítja, hogy a szervezet és a küldetés iránti elköteleződés, hatalmas eredményekre 
képes. Az Alapítvány dinamikus fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult az aktív korábbi, 
illetve az új tagokkal működő kuratórium is. 

Az összefoglaló szakmai anyaghoz, részletes információk olvashatók honlapunkon, facebook 
oldalunkon, illetve hozzáférhetők a Civil Centrum Alapítvány irodájában.  

Székesfehérvár, 2014. március 18. 

 
ban két új szolgáltatási területet 

indítottunk el. Kommunikációs irodánk a civil szervezetek külső kommunikációs 

Adminisztrációs iroda szolgáltatásunk pedig a szervezetek jogszerű működésének 

Az elmúlt évben megnövekedett azoknak a szervezeteknek a száma, akik kérték 
együttműködésünket és igénybe vették szolgáltatásainkat, elsősorban szervezeti- és projekt 
kommunikáció, disszeminációs anyagok készítésére, illetve szervezetfejlesztésre, általános 

2013 októberéig jelentős humánerőforrás hiánnyal tudtuk biztosítani az Alapítvány 
működését. Önkéntesekbevonásával pótoltuk a hiányzó erőforrásokat, mind a napi 

Tovább bővültek civil együttműködéseink és megerősítettük önkormányzati intézményi 
kapcsolatunkat is. A gazdasági szférával is erősödött az együttműködésünk, közös 
programokat szerveztünk, illetve támogatóként is segítették az Alapítványt. 

égünkről rendszeresen tájékoztattuk az érdeklődőket honlapunkon, hírlevelekben, 

A nehézségek leküzdése embert próbáló feladat volt sokszor. A fent leírt szakmai munka 
és a küldetés iránti elköteleződés, hatalmas eredményekre 

képes. Az Alapítvány dinamikus fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult az aktív korábbi, 

k honlapunkon, facebook 
 


