
3 Jövőkép 
Az elnökség, mint a stratégia alkotásra felhatalmazott testület az alábbi víziót fogalmazza 

meg a tervezési időszakra: 
Vízió A hozzá vezető út 

A szervezet és annak 
tagszervezetei 
megerősödnek.  

A tagszervezetek a nekik nyújtott szakmai, módszertani, pályázati és 
egyéb (komplex) támogatás  révén képessé válnak a hálózatosodásra és 
tagjaik hatékonyabb képviseletére. A tagok és tagszervezetek 
véleményét, észrevételeit így maga a szövetség is hatékonyabban építi be 
saját működésébe, programjait, szolgáltatásait célzottabban juttatja el 
tagjaihoz, egyszerűbbé válik a hálózaton belüli kapcsolattartás, 
együttműködés, kommunikáció. 

A szervezet erőforrásai 
összhangban vannak a 
feladatokkal.  

 

A különböző szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos igényfelmérés, 
a visszajelzések, statisztikák feldolgozása mindig megtörténik.  A 
munkatervek megalapozottak, az erőforrások (pénzügyi és emberi) 
tervezése átgondolt. A szervezet folyamatosan vizsgálja a források 
megteremtésének lehetőségeit és felhasználásuk hatékonyságát, a 
szervezet működése jogszerű, átlátható, gazdaságos. Biztosított a 
szervezeti folyamatok koordinációja és koherenciája (pénzügy, 
pályázatok, munkaügyi folyamatok, kommunikáció, stb.) 

A szervezet arculata, 
kommunikációja 
egységes, társadalmi 
elfogadottsága magas 
szintű.  

 

A szövetség képviselőiés szakértői megfelelő információk birtokában, 
hatékonyan képviselik a szervezetet minden olyan fórumon, 
bizottságban, ahol az érdekvédelem, a képviselet kulcsfontosságú. A 
felkért, országosan elismert szakértők részt vesznek a törvényelőkészítő 
és véleményező munkában is.  Alényeges kérdésekben a döntéshozók 
kikérik a szövetség véleményét helyi és országos szinten egyaránt. A 
döntéshozók, szolgáltatók adnak a szervezet véleményére.  A szövetség 
jól összefogja, közös nevezőre hozza és megfelelően artikulálja, (jeleníti 
meg) a különböző véleményeket, elképzeléseket. 

A szervezet világos célok, 
alapelvek mentén 
működik, a felelősségi 
körök, kompetenciák jól 
körülírtak, egyértelműek 

A szervezet folyamatosan kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, igyekszik 
a szülők, autizmus spektrumzavarral élő emberek, ellátásban résztvevők 
céljait rugalmasan beépíteni tevékenységébe. Ennek érdekében 
folyamatos párbeszédet folytat a tagsággal, megteremti a lehetőséget 
arra, hogy a tagok többféle csatornán is elérhessék a működésről, 
határozatokról, gazdálkodásról és a szervezet egyéb tevékenységéről 
szóló információkat, véleményt nyilváníthassanak. A szervezet belső 
felépítése világos, átlátható, minden szereplő számára egyértelműek a 
különböző beosztásokhoz tartozó felelősségi-, hatás- és illetékességi 
körök, feladatok, kötelezettségek. Nincsenek átfedések, kommunikációs 
hiányosságok. 

A szervezet szükség 
esetén gyorsan és 
rugalmasan képes az 
adatbázisában szereplő 
elismert hazai 
szakértőket bevonni 
munkájába.  

 

A szakértői adatbázisban szereplő szakterületi (köznevelés, oktatás , 
felnőttképzés, szociális ellátás, gyermekvédelem, foglalkoztatás, 
egészségügy, jog, szervezetfejlesztés, stb.) szakértőkkel való 
kommunikáció zökkenőmentes, a szakértők feladataikat részben 
önkéntesen, részben eseti megbízási szerződéssel, előre magállapított 
díjazás ellenében látják el. A szakértők munkáját egy értékelő-elemző 
koordinációs munkatárs vagy munkacsoport koordinálja. A feladatok és 
az erőforrások itt is összhangban vannak, a koherencia a pénzügyi és 
pályázati folyamatokkal biztosított. 

A szervezet büszke 
hagyományaira.  

Rendszeresek a szervezet identitását, a tagok elköteleződését elősegítő 
programok, rendezvények. A társadalmi befogadás elősegítése 
érdekében érzékenyítő programok és nagy rendezvényekre egyaránt sor 
kerül. A hálózatosodás miatt a tagok nagy része bevonható a 
programokba.  A szervezet egységes arculatának köszönhetően a tagok 
büszkén viselik az egyesület jelképeit a hétköznapokon is, mivel a 
szervezethez tartozni rangot és büszkeséget jelent. 



 

4 Alapelvek 
 

 A szervezet az érintettek minél szélesebb körének aktív 
bevonásával, részvételével, egyetértésével végezze képviseleti, 
érdekvédelmi tevékenységét 

 A szervezet képviseleti tevékenysége és szolgáltatásai tekintetében 
a legkisebb területi egyenlőtlenség mutatkozzék, vagyis a 
szolgáltatások, információk, képviseleti tevékenység a legkisebb 
településen élő emberekhez is eljussanak 

 A szervezet tevékenysége a teljes életív mentén szerveződjék, a 
szolgáltatások, információk éppúgy hasznosak és érthetőek 
legyenek a kisgyermekes családok mint az időskorú, vagy idős 
autizmus spektrumzavarral élő embereket gondozó intézmények, 
személyek számára 

 A szervezet pénzügyei, tevékenysége, döntései nyilvánosak, 
átláthatók legyenek 

 A szervezet a forrásokat hatékonyan, gazdaságosan használja fel, 
használjon ki minden lehetőséget a források bővítésére 

 Minden tevékenységet hasson át az autizmus spektrumzavarral élő 
emberek érdekeinek védelme, szükségleteik figyelembe vétele, a 
semmit rólunk nélkülünk elv. Ennek értelmében a szervezet 
törekedjék arra, hogy az általa létrehozott dokumentumok, az 
általa nyújtott információk és szolgáltatások autizmus-specifikus 
akadálymentesítése, és az érintettek bevonása is megtörténjék  

 A szervezet kommunikációját a pozitív hozzáállás jellemezze  
 

 


