
 

 

 Miért jó ez Nektek? Mit tudunk adni? 
 

 1. ciklus:  

o A tagszervezetek önértékelését követően egyénre szabott fejlesztést 

biztosítunk. A fejlesztés során ismereteket és módszereket kapnak a 

szervezetek ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak működni, legyen stratégiájuk, 

mozgósítani tudják a tagjaikat, mindehhez forrásokat tudjanak bevonni. 

 2. ciklus: 

o Kölcsönös érdekek mentén, közösen meghatározzuk az AOSZ és a 

tagszervezetek közötti együttműködési kereteket, melynek a célja, hogy az 

AOSZ és a hálózati szervezetek célkitűzéseit összehangoljuk, az országos 

érdekvédelmi tevékenységbe illeszkedő helyi érdekvédelmi célok 

becsatornázásának módszerét kialakítjuk, az elérésükhöz szükséges feltételeket 

megteremtjük. 

 

 3. ciklus:  

o A tagszervezetek közötti együttműködés kialakítása, jó gyakorlatok átadása, 

azok bevezetésében történő helyszíni, szakértői segítségnyújtás. 

 A fejlesztés jogi, pénzügyi, kommunikációs, stratégiai és érdekvédelmi területeken jelenik meg, tudást, képességet, dokumentációt és 

információt: háttéranyagot és adatbázist jelent a szervezetek számára. 

 

 

 

 

z AOSZ 2014 tavaszán pályázatot nyújtott be a Norvég 

Civil Támogatási Alaphoz, „Vidéki tagszervezetek országos 

hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet- és 

közösségfejlesztő program az AOSZ-nál” címmel. A pályázat 

pozitív elbírálásban részesül, a projekt 2014. augusztus 1-

jével elindult.  Erről bővebben olvashatnak a weboldalon: 

http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/  

 

z elnyert forrás felhasználásával átfogó változást 

szeretnénk megvalósítani az érdekvédelmi tevékenységben, 

az AOSZ és a tagszervezetei közötti együttműködésben.  

 

http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/


 

 

Mit várunk ettől? Azt, hogy a szervezeti működés az alábbi ábra 

szerint fog megváltozni, mely által … 

 

        

… változásokat szeretnénk elérni az AOSZ és a tagszervezetek 
kapcsolatrendszerében, amelyek elengedhetetlenek a 
hatékonyabb érdekképviselet megvalósításához. 



 

 

Mit fogunk csinálni ezen a napon? 

 

Azt gondolom, ez egy olyan beszélgetés lenne, ahol az 

elvárások egyeztetése, az erőforrás tervezés, a feladatok 

meghatározása és ütemezése lenne az elsődleges feladat.  

 

Ha többet szeretnél tudni, akkor írj az 

elnok@esoember.hu  címre.                                      

 

Várunk szeretettel Mindenkit!  

 

Kérjük, hogy jelezz vissza, hogy melyik napon tudnál 

részt venni a közös gondolkodásban, beszélgetésben! 

 

Köszönettel:  Kővári Edit, az AOSZ elnöke 

 Jelenleg általános tendencia a problémák egyirányú áramlása az egyéni 

tagoktól és a tagszervezetektől az AOSZ irányába, gyakorlatilag minden 

a központban fut össze. Ez több szempontból is jelentősen rontja a 

hatékonyságot, ezért az a cél, hogy ezeket a csatornákat kétirányúvá 

tegyük (vagyis érdemleges és rendszeres kommunikáció valósuljon 

meg), illetve ezzel párhuzamosan diverzifikáljuk is, ami jelen esetben 

azt jelenti, hogy a csatornák az egyes tagszervezetek és egyéni tagok 

között is kialakuljanak, a meglévő kapcsolatok pedig alkalmi helyett 

rendszeressé váljanak. 

 Alapvető cél, hogy a jelenleg jellemző egyéni érdekérvényesítés helyett 

a sokkal hatékonyabb, egymás iránti bizalomra épülő szervezeti 

érdekképviselet kerüljön előtérbe. Reményeink szerint tehát a jövőben a 

kialakuló információs és egyéb csatornákra épülve gyakoribbá válik a 

tagszervezetek együttműködése, közös fellépése, és az egyéni tagok is a 

közösségi megoldás irányába mozdulnak el, akár új tagszervezeteket 

létrehozva. 

 Az erősödő kapcsolati rendszer lehetővé teszi, hogy a problémákat ne 

csak eredményesebben, de a forráshoz minél közelebb, a helyi 

intézményrendszer és társadalom tudatába sokkal inkább beépülve 

oldhassuk meg, ezzel rengeteg ráfordítástól megkímélve az érintetteket. 

Az ernyőszervezetek tevékenysége lehetővé teszi egyben azt is, hogy az 

egyéni tagok, szülők stb. magukhoz sokkal közelebb kérhessenek 

elsődlegesen segítséget, és ne közvetlenül az AOSZ-hoz kelljen 

fordulniuk: Mindez nem azt jelenti, hogy ezt ne tehetnék meg, azonban 

a helyi lehetőségeket jobban ismerő, az ottani döntéshozókkal 

szorosabb és jobb kapcsolatokkal rendelkező, az AOSZ által a 

szükséges háttér megteremtésével támogatott ernyőszervezetek 

gyorsabban és hatékonyabban lesznek képesek segítséget nyújtani. 
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