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Székesfehérvári Kiválósági modell – MIÉRTEK / Célok?

• Székesfehérvári jól-lét értelmezése és folyamatos építése

• Vonzónak lenni az „ide jönni”, „itt időt tölteni”, „itt lakni”, „itt élni”  - embereknek

• Hálózatokat (4M) építő „smart city” a „jól-lét”-ért

• A székesfehérvári jól-lét érdekében kiemelkedő köz- és magán szolgáltatások, azok 

elismert színvonala és kultúrája, elismerése

• Kiemelkedő együttműködési városi kultúra megalapozása politika-semlegesen, „kereszt-

szektoriálisan” több területen

• stb...

Székesfehérvári Kiválósági modell – Miért a szociális szféra, mik a 

problémák?

• A szociális munka nem mindíg értéktudatos

átfedések, lyukak a rendszerben, az ökoszisztémában, nem optimalizált ellátás... 

• Szektorközi együttműködés akadozó... 

nincs teljes körű értéklefedettség, lassú információáramlás, nincs tudatos tanulás...

• Vezetési ismeretek elmaradnak a lehetőségektől

• Minőségbiztosítás hiányos, nem konzisztens, alig átlátható folyamatok

• Forrásszűke... hatékonytalanság és pazarlás egyben...

• stb...
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Székesfehérvári Kiválósági modell – fő elemek

1. Városokat és emberi településeket befogadóvá, 

biztonságossá, rugalmasan alkalmazkodóvá

és hosszú távon állóképessé, fenntarthatóvá 

tenni!

2. Folyamatosan dolgozni az életminőséget 

meghatározó tényezőkön lépésről lépésre, 

kiemelten a...

• Biztonság

• Munka, tevékenység lehetősége

• Minőségi természeti és épített környezet

• Egészség

• Közösségek

ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok



Székesfehérvári Kiválósági modell – EFQM 2020 mint  

keretrendszerÚt a szervezet létének értelmétől az 

eredményekig
Kikért vagyunk (érintettek)?

Mi az értékajánlatunk?

Mit akarunk elérni?

Hogyan tanuljuk?

Hogyan tervezzünk 

értéket?

Hogyan valósítsuk és 

biztosítsuk az értéket az 

érintetteknek?

Mit értünk el?

Miként tanulunk a 

„miért”-ekre és a 

„hogyan”-okra nézve?



Települési  

„core”  csapat + 

szakértők

Települési kiválósági programban 

részt vevő szervezetek

Települési „board”

Települési  Kiválóság  

hálózatot 

működtető

szervezet

Települési  szervezetek és polgárok

Székesfehérvár  Kiválósági   program
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Program,  1. fejezet – Szektorfüggetlen szociális szféra
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Kulcs tevékenységek Jan Febr Márc 2. Név 3. Név 4.Név 2022 2023

Legitimáció és szervezeti háttér

Csapatépítés (települési board)

Szoc. szféra szegmentálása

Szegmens térképezés

Képzések, módszerek átadása

Szegmensenkénti értéktervezés, 
kockázatelemzés, összehangolás

Értékadás az új tervek szerint

Visszamérés, finomítás

Kiválósági pályázati rendszer 
meghirdetése, felülvizsgálata

Kiválósági elismerések 
(értékelés, díjkiosztás...)

Kommunikáció

Háttér rendszerek kialakítása

Kiterjesztési lépések

Székesfehérvár  Kiválósági   program  nagyvonalú időterv



Székesfehérvári Kiválósági modell – Kinek ki milyen értéket ad?


