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6 Időterv 
Tevékenységek, stratégiai célok 
 

Kapcsolódás a 
stratégia 
fejezeteihez, 
oldalszám 

1
. é

v 

2
. é

v 

3
. é

v 

Célok és értékek 

 stratégiai célok széleskörű elfogadtatása,  

 szervezetben dolgozók elköteleződésének biztosítása.  

 célok és eredmények időszakos vizsgálata, értékelése 

 dokumentumok és szabályozók hozzáigazítása az új 
működési modellhez 

5.1. 8    

Divíziók 

 A szervezet fokozatos átállítása a hálózatos működésre, 

 Belső képzések, tréningek  

 divíziók megalakítása, működési kereteik meghatározása 

5.3. 13    

Szolgáltatások 

 Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés, szolgáltatási, 
finanszírozási és erőforrás terv készítése 

5.2. 10    

Hálózatépítés 

 szervezeti erőforrások felmérése 

 kulcsszervezetek kiválasztása 

 szervezetek támogatási rendszerének kidolgozása 

 a kulcsszervezetek bevonása a különböző divíziók 
tevékenységeibe 

 kommunikációs és szervezeti háttér folyamatos 
biztosításához szükséges feltételek megteremtése  

5.2.4. 12    

Pénzügyi tervezés 

 Projektszemlélet, pályázatfigyelés és feladatfinanszírozás 
bevezetése 

5.4 17    

 5.6 18-
22 

   

Szakértők, adatbázis 

 Szakértői adatbázis készítése, szakértők felkérése 
5.5.2 18    

Partnerek, kapcsolatok 

 Keretmegállapodások megkötése a stratégiai partnerekkel  

 Stratégiai együttműködés a partnerekkel 

5.7 23    

Átfogó, a stratégia egészén átívelő célok, tevékenységek 
Szervezetfejlesztés 

 szervezetfejlesztés a vezető testület és az adminisztratív 
munkatársak körében 

 hálózatépítés 

 szervezetfejlesztés a hálózaton belül 

  
 

  

Közvetlen érdekérvényesítés 

 a közvetlen érdekérvényesítés támogatási rendszerének 
kidolgozása 

 az érintettek bevonásának megalapozása 

   

Akadálymentes kommunikáció és kiadványok 

 kiadványok és honlap autizmus szempontú 
akadálymentesítése 

 új kiadványok készítésénél az akadálymentesség szem előtt 
tartása 

   



 

7 A megvalósítást befolyásoló tényezők, kihívások 
 
A stratégia megvalósítását számos társadalmi, gazdasági és emberi tényező befolyásolhatja. 

A stratégia 
végrehajtását 
veszélyeztető tényező 

A bekövetkezés 
valószínűsége: 

Hatás: Lehetséges intézkedés: 

Szervezeten belüli 
konfliktusok  

valószínű a célok 
megvalósulását 
veszélyeztető 

a konfliktusok feltárása, az okok 
megszüntetése, elnökségi szintű 
megállapodás az egységes célokban 

Tisztázatlan felelősségi 
és hatáskörök 

valószínű a célok 
megvalósulását 
veszélyeztető 

az alapdokumentumokban, szerződésekben, 
munkaköri leírásokban minden szervezeti 
szinthez egyértelmű feladat és hatásköröket 
kell rendelni 

Forráshiány kevésbé 
valószínű 

a célok 
megvalósulását 
veszélyeztető 

a forrásmenedzsmentet és a humán 
erőforrás tervezést össze kell hangolni a 
szolgáltatások tervezésével  

Kapacitás problémák valószínű a célok 
megvalósulását 
veszélyeztető 

A HR tervezés összehangolása, a kapacitás 
bővítése alternatív foglalkoztatási formákkal 

 

 

  


