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2 Helyzetelemzés 

2.1 Szervezeti felépítés: az AOSZ 2014-ben  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 SWOT elemzés 
 

A stratégia alkotás folyamata olyan, mint amikor szeretnénk felújítani a lakásunkat. Először 
felmérjük, milyen most a helyzet. Azután számba vesszük, mi is áll rendelkezésünkre: anyagi források, 
kapcsolatrendszer, szakértelem, anyag, stb. Szükségünk van arra is, hogy elképzeljük: hogyan néz 
majd ki a lakás a felújítás után. Ez a jövőkép, vagy vízió. Ugyanakkor számolnunk kell a veszélyekkel, 
vagyis olyan külső körülményekkel is, amelyek akadályozhatnak bennünket céljaink elérésében. 

A SWOT elemzés során a szervezet vezetősége számba vette az erőségeket, gyengeségeket s 
megvizsgálta, milyen lehetőségeket használhat céljai elérése érdekében, milyen veszélyek 
fenyegethetik az elinduló folyamatokat. Az elemzés spontán felsorolással kezdődött – mindenki 
mondhatta, ami eszébe jutott – a moderátor pedig igyekezett kiszűrni az átfedéseket, pontosítani a 
megfogalmazásokat.  

Általánosságban elmondható: az erősségek, gyengeségek belőlünk, vagyis a szervezetből 
fakadnak, míg a lehetőségek és veszélyek inkább külső körülményektől függnek. Ha mindezekkel 
tisztában vagyunk,felkészültebbek lehetünk, eredményesebben haladhatunk céljaink felé. Az 
erősségek éppen ezért rendkívül fontosak, hiszen ezekre építhetőek azok a tevékenységek, amelyek 
az elképzelt, ideális állapothoz való közeledéshez hozzájárulnak. A lehetőségeink esetében pedig 
rajtunk és erőforrásainkon múlik, tudunk-e élni velük?  

A mellékelt táblázat súlyozás nélküli felsorolást tartalmaz, mely egy kibővített elnökségi ülés 
keretében született. A stratégia szempontjából kulcsfontosságú elemeket kiemeltük. 
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Erősségek Gyengeségek 
- AOSZ ismertsége 
- irodai munkatársak, elnökségi tagok 

érzékenysége, empátiája, 
teherbírása 

- OFT tagság (hatékony megszólalás, 
képviseleti lehetőség) 

- az irodai munkaszervezet kisebb, de 
hatékonyan működik 

- jó kommunikáció 
- 25 éves dinamikus fejlődés 
- szakmai, stratégiai kapcsolatok 
- reagál a szervezeti kritikára 
- működő szolgáltatások 

- hálózati működés (egymással, 
központtal) 

- tagság hullámzó aktivitása 
- belső informatikai rendszer 
- önmagukba bezárkózott 

tagszervezetek, tagok 
- elvárt formai működés problémái 

(jogszabályoknak való megfelelés, stb.) 
- alapdokumentumok 
- struktúra hiánya 
- új munkatársak tapasztalatlanok: 

beilleszkedés, tapasztalatszerzés, 
képzés problémái 

- munkatársak kiválasztása 
- elköteleződés, motiváció 
- működési források 
- hiteles szakemberek hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 
- nemzetközi kapcsolatok 
- források bővítése (több lábon állás) 
- tagság bevonása 
- építeni a tagszervezetek 

eredményeire, potenciáljára, 
aktivitására 

- önkéntesek 
- ASZ-al élő munkatársak alkalmazása 
- szemléletformálás ismertség 

növelése 
- partneri kapcsolatok 
- lobbi tevékenység 
- döntéshozók befolyásolása, 

megnyerése, tájékoztatása 
- közismert személyek bevonása 
- kommunikáció 
- szervezetfejlesztés 
- Autizmus spektrumzavarral élő 

személyekkel való együttműködés 
- múlt, szervezet történetének 

intenzívebb beépítése 
- identitás megőrzése 

- bizalmatlanság 
- megkövesedett szekértáborok 
- fluktuáció 
- változó jogi környezet 
- forráshiány 
- irreális elvárások: AOSZ-hoz érkező 

problémák, érdekvédelmi tevékenység 
területén 

- célcsoport létszámának 
növekedésétől és a spektrum 
természetéből adódó problémákat az 
ellátórendszer nem képes követni 
 

 
  



2.3 A tervezés főbb területei 
 

 Jövőkép, alapelvek, célok meghatározása, tervezési és értékelési ciklusok 

 Szervezeti, strukturális, működési kérdések 

o Irodai munkatársak, elnökség feladatai, szerepe, vezető tisztségviselők kompetenciái, 

rendszerszintű működést befolyásoló strukturális – a szervezet egészét érintő – kérdések 

o Szervezeten belüli együttműködés fórumai, lehetőségei és feltételei  

 TEAM munka, divíziók
1
 

o Hálózatos működés, decentralizáció – bázisszervezetek szerepe 

 Minden régióban, járásban olyan bázisszervezetek kiválasztása és megerősítése, 

amelyek helyi központokká fejlődhetnek 

 szakmai támogatás, 

 pályázati lehetőségek, segítség a pályázatokhoz, működéshez, stb. 

 Szolgáltatások és igények összehangolása 

o Hatékonyság, eredményesség – szolgáltatások rendszere, keretek és határok 

o Igényfelmérés, elemzés, értékelés és visszajelzések 

o Szolgáltatások életkori, földrajzi és spektrum mentén történő kiszélesítése 

 Törvényesség és átláthatóság– szervezeti keretek és szabályok – átlátható szervezeti működés 

minden területen (adományszervezés, pénzügy, pályázatok, döntések) 

 Hitelesség és szakértelem 

o Külső szakértők bevonása, szakértői adatbázis létrehozása 

o Autizmusban érintett személyek bevonása 

o Tudásbázis, tudásközpont  

o Konszenzusteremtés, szakmai álláspontok ütköztetése – mediátor szerep 

 Kommunikáció 

o A kommunikáció stratégiájának  újragondolása a szervezeti struktúra, valamint a szervezeti 

stratégia mentén (célkitűzések, funkciók, hatékonyság mérés) 

o Külső kommunikációs rendszer újratervezése: kikhez milyen csatornákon, mikor és milyen 

üzeneteket kívánunk eljuttatni?  

o Belső kommunikációs rendszer újratervezése: kétirányú párbeszéd  valósuljon meg az AOSZ 

iroda és a tagság között  

o Budapest-vidék: hangsúlyok újragondolása, egyensúly megteremtése 

 Partnerség és együttműködés 

Stratégiai partnerek azonosítása, felkutatása– együttműködés formáinak, kereteinek 
újragondolása a kölcsönös előnyök és közös értékek mentén 

o Lobbi tevékenység – kapcsolatok és közös érdekek 

A főbb területek a helyzetelemzések, egyeztetések, fórumok, elnökségi ülések nyomán, az ott 
leírt, elhangzott gondolatokat folyamatosan formálva, alakítva kerültek meghatározásra. Egyáltalán 
nem biztos, hogy az itt leírtakból az adott időszakban minden maradéktalanul megvalósítható, hiszen 
a megvalósítás nagyon sok tényezőtől függ. Ilyenek pl. az állandóan változó jogi környezet, a pályázati 
rendszer, az egyéb finanszírozási keretek, a rendelkezésre álló erőforrások, a tagság aktivitása (helyi 
erőforrások), a szolgáltatási rendszer állapota, stb. Reményeink szerint azonban a lényeges elemek 
tekintetében egyetértés van, így az elkezdett munka akár több cikluson átívelve is folytatódhat. 
  

                                                           
1
 A divíziók a szervezeten belüli kisebb egységek, melyekről a későbbiekben bővebben is szó lesz majd 


