
 

 

“Think outside the box  - A fejlesztések új generációja” 
Online konferencia- összegzés 

2020.12.08.  
9.00 - 12.00 

 

A nagy érdeklődés mellett zajlott szakmai programunkról készítettünk egy kis összegzést.  

Ízelítő az online konferenciáról: “Think outside the box  - A fejlesztések új generációja” 

Az előadások után lehetőséget adtunk a résztvevőknek, hogy kérdéseket tehessenek fel. Az 
előadók és a résztvevők között zajló beszélgetés nem zárult le, mivel rengeteg téma és 
kapcsolódási lehetőség került a felszínre. 

Röviden az elhangzott előadásokról  

Rosta Miklós, BCE Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető 

egyetemi docensének előadásában a résztvevők számára kutatási eredményekkel 
alátámasztva ismerhettük meg az értékteremtés és a hatékonyság érdekében szükséges 
szektorközi együttműködések fontosságát – kiemelten az állami szféra és civil szervezetek 
hálózati együttműködését -  melyhez tudás és menedzsment hálózatok fejlesztésére van 
szükség, amelyhez Székesfehérváron jó alapot adnak a korábbi együttműködési 
kezdeményezések, kiemelten az EsélyKör hálózat. 

 Az előadáson kimondásra került, hogy az ez a fajta – városi ökoszsisztémát, mint élő 
organizmust megcélzó - együttműködési rendszer kiemelten hozzájárul az okos város 
koncepciók gyakorlati megvalósíthatóságához. Az „okos várost” csak okos polgárokkal 
lehet működtetni, melynek valódi és végső célja az idelátogatók, itt élők jól-léti szintjének 
emelése. 

Az előadás anyaga letölthető. 

Magyar Dániel, az ELTE innovációs Központ igazgatója - Szociális Innováció elmélete című 

előadásában megismerhettük a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor elindításának célját, 
mely a társadalmi innováció definíciójára,  támogatási keretrendszerére és infrastrukturális 
szükségleteire illetve ezzel kapcsolatok magas szintű oktatás-képzési rendszerre tesz 
javaslatot a közeli  jövőben, nemzeti szinten, amelyhez további együttműködő partnereket 
is várnak.  

Információ: https://www.elte.hu/content/uj-hazai-tudomanyos-csomopontok-
alakultak.t.22272 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0T43IbkFzLXpLBf_nv6civi2-TcpJDv5n_eruXhIyBQqlnDqNvX35nFP8&v=GHYdkwbXdro&feature=youtu.be&ab_channel=CivilCentrumK%C3%B6zhaszn%C3%BAAlap%C3%ADtv%C3%A1ny


 

 

Szépvölgyi Ákos, Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője -  HoCare- 

Szociális Innováció gyakorlatban című előadásban a résztvevők megismerték a szociális 
innovációt, mint újító gondolatok társadalmi értékét.  

Kontextusba helyeződtek az innovációs folyamatok, kiemelten abban a tekintetben is, hogy 
hatékony innováció megvalósításhoz, az innovációk kimagasló társadalmi hasznosulásához 
az innovációs célcsoport korai bevonása elengedhetetlen. Az előadásban elhangzott, hogy 
bármely változtatáshoz ők is kellenek, mint „inkubátor közösség”. Megismerhettünk az 
„ezüst gazdaság” kiemelt szerepét a jelen társadalmi folyamatokban és ezzel is 
összefüggésben megismertünk egy, az időskorúak gondozásához kapcsolódó innovációs 
projektet. 

Információ:  http://www.kdriu.hu/hocare-2-0/ 

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

A szolgáltatásfejlesztés során kulcsfontosságúak a meglévő, a létrejövő, és a terjedő 
tudással kapcsolatos alapvető megfontolások, úgymint az egyéni és a szervezeti (csoportos) 
tudás kapcsolódása, beépülése (internalizálódása) és értékteremtési folyamat részévé 
válása.  Az előadásban arról hallhattunk, hogy miként jelenik meg a tudás, illetve milyen 
támogató eszközök segíthetnek ebben egyéni és szervezeti szinten.  

Mindezek mellett kaphattunk egy kis ízelítőt arról is, hogy miként lehet összekapcsolni a 
megfelelő gondolkodási mód használatával a fejlesztési módszereket és eszközöket a 
szociális ellátások tervezése és összehangolása során.  

Végül pedig röviden az egyén mentálhigiénés állapota és a tudásteremtés összefüggéseiről 
hallhattunk néhány szót, amelyek új ajtót nyitnak a rendszerfejlesztés ezen területén 
Székesfehérváron. 

Az előadás összefoglalója letölthető.  

Huják Attila, FLX Consulting vezető szakértője, EFQM 2020 Assessor -– EFQM modell, mint 

egy székesfehérvári szociális innováció transzformációs keretrendszere” 

Az előadásban bemutatásra került az EFQM vezetési modell logikája mentén induló, 
Székesfehérváron kezdeményezett egyedi – de a tervek szerint a jövőben nem egyedüli -   
szociális innovációs folyamat, mely az itt élők jól-létét, a városi szolgáltatásfejlesztést 
helyezi a középpontba.  

A  résztvevők átfogó képet kaptak és megértették, hogy az elképzelt/ tervezett társadalmi 
innovációs folyamathoz miért kell egy keret-folyamat transzformációs rendszer és  miért 
szükséges ehhez egy értékelési és elismerési rendszer is. 

http://www.kdriu.hu/hocare-2-0/


 

 

Az előadásban átfogó képeket kaptunk az értékteremtéshez és a partnerségépítéshez 
kapcsolódó szakmai tervekről és a következő időszak tervezett lépéseiről, kijelentve egyben 
azt is, hogy mindenkit, aki a program iránt érdeklődik illetve már a korai fázistól szeretne 
részt venni a szakmai együttműködésben, bátran keresse a Civil Centrum Alapítvány 
képviselőit.  

Az FLX Consulting és a Civil Centrum Alapítvány együttműködésének célja székesfehérvári 
szektorközi együttműködési hálózaton alapuló értékteremtő innováció elindítása, erre 
vonatkozó városi modell fejlesztése és működtetése már a közeljövőtől. 

Az előadás összefoglalója letölthető.  

Az előadások után kialakuló és valójában nem is lezárt – csak abbahagyott – beszélgetésben 
a hozzászólók hangsúlyozták, hogy kiemelten fontos ezen innovációs kezdeményezésbe a 

célcsoportok, érdekelt felek (stakeholderek) hatékony bevonása, a jól szervezett 

kommunikáció és a szektorsemleges, politikamentes hosszú távú gondolkodás.  

A program fő elemeivel alapvetően egyetértés alakult ki, többek között olyan elemekben, 

mint értéktervezés, értékteremtés, partnerség, hatékony tudástranszfer, részletes 
kockázatelemzést is tartalmazó gyakorlatias tervezés, minőségbiztosítás, megfelelően 
méretezett lépésekben való előrehaladás.  

A pozitív fogadtatás és visszajelzések alapján további rendezvényeket, műhelymunkákat 
szervezünk hamarosan.  

Betekintés az előzményekbe, a megvalósítás tervezett folyamatába.  

A Civil Centrum Közhasznú Alapítványban évek óta dolgozunk városi szintű szakmai hálózatok 
létrehozásában, és azok együttműködésének fejlesztésén. Az első, városi szintű hálózatuk 
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 hálózat fejlődése és az 
azzal kapcsolatos munka pár évi felfelé ívelő fejlődése után a hibernáció állapotába került.  

A városban egészen 2016-ig nem volt megfigyelhető alulról szerveződő közös, tevékenység- 
és szolgáltatásrendszert kitűző hálózati összekapcsolódás nonprofit, állami és forprofit 
szervezetek között. Ekkor alakult ki fogyatékosügyi szervezetek között egy közös 
elhatározáson alapuló szakmai és más együttműködés, az EsélyKör- Fogyatékosügyi 
Szervezetek Hálózata, amely  kiterjedt hálózati és partneri kapcsolatrendszert valósított meg. 

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.  

 



 

 

A kiutat tehát az egyes szakmapolitikai területek összekapcsolása illetve integrált szociális 
ellátórendszerbe való beillesztése jelenti.  

Átstrukturáltuk és modernizáltuk a fejlesztési módszereinket és folyamatainkat a 
hálózatfejlesztés területén, amelyben nagy hatással volt ránk a Lean menedzsment, design 
thinking, tudásmenedzsment és az összes módszert és még azon túlmenő újfajta 
szemléleteket (Fenntartható Fejlődési Célokat, cirkurális gazdaság...) magába foglaló 
szervezeti stratégiai vezetésre, hatékony megvalósításra, értékelésre és zárt körű (PDCA) 
folyamatos fejlesztésre specifikált EFQM 2020 Modell.  

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

Ennek a hálózatfejlesztési és értékteremtési munkának 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.  

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

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 2020.12.08.-án megtartott konferenciát tekintve 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. 

     

Székesfehérvár, 2020.12.18. 

 

   Farnady Judit 

     Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 


