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1 Bevezető  
 
 
A szervezetek életük során – ahogy az ember is – egy fejlődési ívet futnak be. Születésük 

pillanatában még a legalapvetőbb dolgok is nehézséget okoznak számukra, később azután egyre 
professzionálisabban működnek. Persze vannak olyan szervezetek is, amelyek nem akarnak túlzottan 
profikká válni, inkább a civilséget, az informális – vagyis a nem túlszabályozott működést – tekintik fő 
értéküknek.  

Egy országos szervezet esetében a fejlődés, professzionalizálódás elengedhetetlen. 
Ugyanakkor elengedhetetlen az is, hogy megtaláljuk azokat az érintetteket és szülőket, akik eddig 
nem kapcsolódtak be a szervezet munkájába, akik nélkül ez a stratégia nem lehet teljes.  

 Vannak azonban olyan „életszakaszok” amikor éppen a változások miatt torpan meg, lassul 
le a „fejlődés”, elérkezik az értékelés, összegzés korszaka. Ilyen nagy léptékű változások zajlanak most 
az AOSZ-on belül is – hiszen teljesen új elnökséggel, új  irodai munkatársakkal kell továbbvinni a 
működéshez szükséges folyamatokat. A szervezet életfunkciói ugyanis nem állhatnak  le, biztosítani 
kell a gazdálkodás, érdekvédelem és képviselet, az adminisztratív működés feltételeit.  

Ebben a helyzetben kezdődött el a stratégiai tervezés folyamata. Először is az elnökség 
tagjainak kellett megismerniük egymást, az AOSZ jelenlegi állapotát, meg kellett tanulniuk 
együttműködni, közös döntéseket hozni, mindezt menet közben.  

Milyen feladatok vártak az elnökség tagjaira? Az új elnökség megválasztásával a tagság a 
változás mellett döntött. Az elnökségnek tehát kötelessége volt, hogy áttekintse a szervezet teljes 
működését, és a tagok igényeinek, elképzeléseinek figyelembe vételével maga is változásokat 
indítson az AOSZ-on belül.  Több egyidejű változást egy szervezetben természetesen csak 
tervszerűen, előrelátó módon lehet indítani, különben a működés is veszélybe kerülhet.   

Ez a stratégia arról szól, hogy mely területekre terjedt ki a tervezés, melyek voltak a közös 
gondolkodás főbb irányai. Ez a stratégia egy térkép, egy közös irányt mutató iránytű.  S hogy mik a 
hozzávalók?  Sok-sok munka, energia, gondolat és elképzelés, vita, elkeseredés és lelkesedés. 
Csüggedés, aggodalom. Bizakodás.  Őszinte és érdek nélküli tenni akarás.  

Lehet – sőt! kell is – kritikusan szemlélni a stratégia alkotás folyamatát és a produktumot is. 
Voltak, vannak és lesznek is hibák. A civil szervezetek ugyanis mindig civilek maradnak. Tagjaik 
többnyire díjazás nélkül, szabadidejükben, önkéntesként végzik – olykor nagyon is professzionális – 
tevékenységüket. Lehet, sőt kell is javítani, formálni, alakítani a jövővel kapcsolatos elképzeléseken. A 
lényeg, hogy mindenki hozzá tehesse gondolatait, észrevételeit. A stratégia alkotói számítanak a 
szervezet tagjaira ebben , hiszen minden érintettnek lehetősége és egyben felelőssége is, hogy részt 
vegyen a közös célok meghatározásában. Éppen ezért a stratégia nem egy lezárt intézkedés csomag, 
hanem egy rugalmas, alakítható anyag – ami a stratégiai időszak alatt folyamatosan formálható. A 
mérföldkövek – az éves tervek – elemzése, az új tervezés elkészítése adnak keretet a stratégia 
formálásához.  

A stratégia egyébként is ilyen műfaj. Nem operatív – vagyis nem tartalmaz konkrét 
feladatokat. Irányokat jelöl ki, alapelveket határoz meg. Valójában iránytű, térkép – s nem konkrét 
útiterv. Így kell olvasni tehát – így kell használni is. A legjobb az lenne, ha a stratégiák elnökségi 
időszakokon átívelő tartalmakat tudnának megjeleníteni. Ez azt jelentené, hogy a szervezet 
stratégiája konszenzuson alapul, általánosan érvényes elveket, értékeket fogalmaz meg, melyek nem 
függnek a végrehajtásban résztvevők személyétől. Minden stratégia alkotás során erre kell törekedni 
– így jelen stratégia alkotói is erre tettek kísérletet.    
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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 
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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 
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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. 
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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  
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5 Részletes stratégia 

5.1 Világos célok, erős szervezet  
o Egységes és világos célok, a hálózati működést szolgáló szervezeti felépítés 

5.1.1 Célok: 

Egy érdekvédelmi szervezet számára nincs fontosabb cél, mint az autizmus spektrumzavarral 
élő emberek, családjaik, segítőik  érdekeinek képviselete, védelme. Ezek a célok világosak,  – az 
azonban már egy újabb kérdés, mire van szükség ahhoz, hogy egy szervezet képessé váljon a 
hatékony és széleskörű érdekképviseletre, érdekérvényesítő tevékenységre. 

A nagy, átfogó célok meghatározásában tehát elsősorban a szervezet alapdokumentumai, a 
tagság (közgyűlés) által megfogalmazott gondolatok mérvadóak.  

A  hosszú távú tervek felé vezető úton kitűzendő részcélok meghatározása azonban – 
kompetenciáktól függően - már a vezetőség, az elnök, vagy éppen az irodai munkatársak feladata. 

Az alapszabályban megfogalmazott célok a következők: 

 

 
A részcélok és konkrét tevékenységek tekintetében a szervezet ügyviteli szerve, az elnökség, 

illetve az elnök dönt. Ez a testület jelöli ki a fontossági sorrendet, készíti el az éves munkatervet, 
határozza meg a szolgáltatási struktúrát.  

A végrehajtás feladataiban részt vesznek az irodai munkaszervezet dolgozói, akik a célok 
megvalósulásához vezető konkrét tevékenységeket végzik.  

A szervezet tevékenységébe kapcsolódhatnak még önkéntesek,szakértők, egyéb segítők is. 

A legfontosabb stratégiai elem, hogy a szervezetben mindenki, azaz a tagok, 
tagszervezetek, elnökségi tagok, a munkaszervezet dolgozói egyetértsenek az alapvető, a 
szervezet működését alapjaiban meghatározó célokkal, alapelvekkel és értékekkel. A célok 
meghatározása a szervezett működés alapvető eleme, azonos strukturális szinteken 
(„emeleteken”) mindig azonos célokat kell követni. Bizonyos mérföldköveknél fontos a kitűzött 
célok vizsgálata, újragondolása, a megtett út közös értékelése. 
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AOSZ elnökség, 
irodai szervezet 

Bázisszervezet 

Bázisszervezet 

Bázisszervezet 

Bázisszervezet 

Bázisszervezet 

Bázisszervezet 

5.1.2 Hálózati működés: 

Egy szervezet erejét az aktív, konkrét tevékenységekbe bevonható tagok, 
tagszervezetek, és a működés szervezettsége együttesen adják. A célokhoz és 
tevékenységekhez tehát világos szervezeti struktúrát kell rendelni mind a szervezet 
vezetését, mind a hálózati működést vagy éppen az irodai szervezetet tekintve.  

 
Az egész 
szervezet 
szintje: 

Hálózatosodás elősegítése: fel kell kutatni azokat a  bázisszervezeteket, 
amelyek kapacitás és erőforrás fejlesztés, tanácsadás, pályázati források 
biztosítása révén képessé válhatnak az AOSZ egyes funkcióinak helyi szintű 
átvételére, a kommunikációs csatornák fenntartására, a helyi szintű 
koordinációra és kommunikációra. Segíteni kell a bázisszervezetek 
mikrohálózatainak megszervezését  és a bázisszervezetek országos 
kapcsolattartását is. 

Elnökségi szint: Az elnökség részvétele a divíziók munkájában, az elnökség és a 
munkaszervezet formális kommunikációjának elősegítése, közös tervezési 
folyamatok. 

Meg kell határozni a szolgáltatási struktúra kialakításának alapelveit. 

Irodai 
munkaszervezet: 

A szolgáltatási struktúra mentén átalakítandó irodai szervezeti felépítéshez 
megfelelő végzettséggel, tapasztalattal rendelkező szakemberek hozzárendelése, 
a rendszer működtetése (információk, képzés, TEAM) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A szervezetfejlesztés eszközeit felhasználva a jelenlegi szervezetet egységes, működőképes, 
a tagok közötti kapcsolatot és kommunikációt hatékonyan szervező, a problémákat és 
konfliktusokat jól kezelő rendszerré kell fejleszteni. Fel kell építeni egy megfelelő erőforrásokkal 
rendelkező, fenntartható országos hálózatot, valamint az ezt támogató, koordináló adminisztratív 
és segítő szervezeti egységeket.  

A szervezet céljainak meghatározása, a szervezeti struktúra átalakítása tehát a tagok, 
tagszervezetek, érintett személyek és segítőik hatékonyabb képviseletét, mozgósítását szolgálja a 
szolgáltatási, érdekvédelmi és információs tevékenység helyi szinten történő fejlesztésével.  

A helyi szervezetek ismerik az 

igényeket, azokra hatékonyabban 

tudnak válaszolni. Képesek önkéntesek, 

helyi támogatók bevonására, így 

költséghatékonyabbak is lehetnek. A 

helyben indított akciók következtében 

növekedhet az érintettek aktivitása, az 

információk hatékonyabban 

eljuthatnak hozzájuk. A 

bázisszervezetek fejlesztése 

mindenképpen megtérülő befektetés 

egy ernyőszervezet számára. 
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5.2 Elérhető segítség – szolgáltatások 

5.2.1 Tevékenységek és szolgáltatások 

 
Az autizmussal élő személy  képességeitől, lehetőségeitől függően eltérő életutakat járhat be.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Ha megvizsgáljuk a szolgáltatások rendszerét, látható, hogy még egy nagyon komplex modell 
sem képes kifejezni azok összetettségét. A főbb dimenziók – életkor, az autizmus súlyossága, egyéb 
társult fogyatékosság, egészségi állapot, lakóhely, családi státusz, ellátási forma, társadalmi pozíció 
mind külön-külön határozzák meg a szükséges szolgáltatásokat, tehát alapvetően minden személynek 
egyénre szabott szolgáltatási profilra volna szüksége. 

Az AOSZ jelenlegi szolgáltatásai, programjai, tevékenységei az alábbi táblázat szerint 
rendszerezhetők:

Főiskola, egyetem  
 

 
A munka világa 
 
 
Szakképzés, 
felnőttképzés  
 
 
Szociális ellátás, 
lakóotthon 
 
Óvoda, köznevelés 
 
 
Egészségügy, 
diagnosztika 

A bázisszervezetek saját döntésük, stratégiájuk alapján bizonyos szolgáltatásokat, 
funkciókat  „vehetnek át” a központi „irodától”, ezzel az irodai szervezetben kapacitás 
szabadulhat fel, amely a forrásteremtésre, hálózati koordinációra átcsoportosítható. Emellett 
természetesen a pénzügyi, adminisztrációs, projekt koordinációs és szervezési tevékenységek és 
bizonyos szolgáltatások működtetése továbbra is a „központban” marad.  

A szervezetek felkészítése, a célok érdekében szükséges egyéb tevékenységek (ideértve az 
erőforrások feltárását, pályázati tevékenységet is) a stratégia alapján kidolgozott 
munkatervekben kerülnek rögzítésre. Ebben a tervezési munkában a szervezetek képviselői, tagjai 
is részt vesznek. 

A rendszer nagy előnye, hogy minél több szolgáltatás, folyamat kerül közelebb az 
igénybevevőkhöz, annál inkább képes lesz a szükségletekre válaszolni, az igényekre reagálni,  s 
maga a szervezet is hatékonyabb, erősebb lesz. A hálózati működés támogatása a szervezeten 
belül a tervezési időszak végére az egyik kulcsterület lesz.  

Életkor  

Egyéni életutak 
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Megnevezés: Célcsoport: (akit közvetlenül érint a tevékenység) 
Stratégiai fontosságú szolgáltatási  területek 
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Információs szolgáltatások, kommunikációs 
tevékenység 

         

Jogsegély szolgáltatás, jogi képviselet, 
érdekvédelem 

         

Képzés, mentorálás, ismeret átadás, 
érzékenyítés, koordináció 

         

Könyv és kiadvány kiadás, terjesztés          
Monitoring, joganyagok véleményezése, 
közreműködés különböző országos tervezési 
és jogalkotási folyamatokban 

         

Ismeretterjesztés, szemléletformálás, média 
kommunikáció 

         

Szervezetfejlesztés          
Adminisztratív, működéssel összefüggő 
feladatok 

         

Pályázati tevékenység , pályáztatás          
Hálózatok működtetése          
Kapcsolattartás hazai és külföldi 
szervezetekkel való együttműködés 
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A szolgáltatás szervezés néhány főbb kérdése: Kit, milyen hosszan ér el?; Célcsoportja család, 
egyén, vagy közösség? ; Milyen a területi lefedettség?; Milyen a szolgáltatás minősége; Milyen 
képességszintű klienseket tud elérni?; Mennyire akadálymentes a szolgáltatás?; stb. Ezeket a 
kérdéseket a szolgáltatások kialakításánál is fel kell tenni, de rendszeresen mérni is kell a 
szolgáltatások, tevékenységek hatékonyságát, visszajelzést kérve az igénybevevőktől. 

5.2.2 Szoláltatási profil kialakítása 

 
Az AOSZ elsősorban civil érdekvédelmi szervezet, így nem feladata az autizmus ellátás 

országosan mutatkozó hiányosságaira saját szolgáltatások kialakításával válaszolni, vagyis nem akar 
és nem is tud speciális csoportot, nappali intézményt, lakóotthont létrehozni, fenntartani. 
Ugyanakkor feladata és kötelessége, hogy az ellátási hiányokra felhívja a döntéshozók figyelmét, 
küzdjön a területileg kiegyenlített szolgáltatásokért, az egyenlő hozzáférésért, javaslatokat tegyen a 
problémák megoldására. 

Az érdekképviseleti, érdekvédelmi, jogérvényesítő és egyéb, ezzel összefüggő tevékenységen 
túl azonban vannak konkrét, a célcsoportot elérő szolgáltatások is. Ezek struktúrája folyamatosan – 
az igényeknek megfelelően változik. Vannak viszonylag állandó elemek (információs szolgáltatás – 
honlap, újság, stb.) amelyek csak tartalmi szempontból változnak, vannak megszűnő és újonnan 
bevezetett szolgáltatások.  

Vannak emellett olyan tevékenységek, amelyek a szervezet számára fontosak (adminisztratív 
és gazdasági működést szolgáló folyamatok) s vannak, amelyek több szereplőt is érintenek.  

 

5.2.3 Az érintett személyek közvetlen képviseleti tevékenysége 

 
Az Autism Europe kongresszusán került sor az Európai Asperger Találkozó és Workshop-ra. Ez 

az esemény újra felhívta a figyelmet arra, hogy az autizmus spektrumzavarral élő emberek számára is 
kiemelkedően fontos saját érdekeik képviselete, erősségeik, örömeik vagy éppen problémáik 
nyilvános, közösségi szintű megjelenítése. A stratégia alkotás során is számos konzultációra került sor 
e témában. Az elnökség éppen ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy az érintett személyek közvetlen 
képviselete a stratégiai időszakban megvalósulhasson.  

A közvetlen (azaz az autizmus spektrumzavarral élő személyek által megvalósított) képviseleti 
tevékenység azonban csak kellő előkészítést követően lehet eredményes. Ennek érdekében ki kell 
épülnie az érdekérvényesítést segítő, támogató, erre felkészítő tevékenységek rendszerének. A 
közvetlen képviselet megvalósításának módját az érintettek bevonásával készülő részletes 
munkatervek tartalmazzák majd. 

 
 

A szolgáltatások tekintetében a fő cél, hogy az igénybevevők minél szélesebb köréhez 
(életkor, az autizmus súlyossága, lakóhely, szociális helyzet) jussanak el, minél inkább a valós 
igényekre válaszoljanak. Cél az is, hogy elérjük azokat az embereket, akik eddig nem voltak 
kapcsolatban a szervezettel, akik nem tudtak hozzáférni a szolgáltatásokhoz, információkhoz.  

E cél elérésének eszköze a rendszeres igényfelmérésre épített szolgáltatási terv, amelyet az 
elnökségnek évente felül kell vizsgálni. Ehhez összesíteni kell az igénybevételi adatokat, vagy a 
szolgáltatásra, tevékenységre jellemző más paraméterek szerint kell értékelni azokat. Az értékelés 
és a tagság, az igénybevevők véleménye, ötletei, valamint a rendelkezésre álló források alapján az 
elnökség megtervezi a következő évi szolgáltatási terv végleges változatát. 

Biztosítani kell a szolgáltatás tervezés összhangját a pénzügyi területekkel és az emberi 
erőforrás gazdálkodással! 
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5.2.4 Tagszervezetek bevonása  

 
Ahhoz, hogy a programok, szolgáltatások a tagság igényeire építsenek, mindenek előtt ismerni 

kell ezeket az igényeket. Ahhoz azonban, hogy egy szövetség a tagjaival, tagszervezeteivel 
kommunikálhasson, a tagszervezeteknek is képeseknek kell lenniük a rendszeres kommunikációra. A 
kommunikáció azonban önmagában nem elegendő, ahhoz, hogy egyes szolgáltatásokat az AOSZ a 
tagszervezetekhez delegálhasson komplex segítségnyújtásra, támogatási rendszerre van szükség. 

Az első lépés a bázisszervezetek kiválasztása, amely pl. pályázati úton, a feltételek pontos 
ismertetését követően történhet.  

A szervezetek felkészítése és folyamatos, összetett módon történő támogatása 
elengedhetetlen, ennek hiányában minden kezdeményezés eleve kudarcra van ítélve. A 
kulcsszervezetek számára biztosítani kell a növekvő feladatokhoz szükséges kommunikációs és 
működési hátteret, a forrásteremtéshez szükséges tudást, segítséget (pl. pályázati tanácsadás, jogi 
segítség az alapdokumentumok felülvizsgálatához, a törvényes működéshez, stb.), a folyamatos 
szervezetfejlesztést, mentorálást és tanácsadást. 

 
A kulcsszervezetek számára biztosítható szolgáltatások: 

 pályázatfigyelés és pályázati tanácsadás 

 kommunikációs eszközök és a kommunikációs költségek részbeni átvállalása (pl. 
flottás telefonok, internet, stb.) 

 szervezetfejlesztési tréningek 

 forrásbiztosítás induláskor AOSZ allokációból, majd tervezetten 
A kulcsszervezetek hatékony működése esetén várható eredmények: 

 a helyi kezdeményezések egységes koncepció mentén kapcsolódnak az országos szintű 
tervezési, stratégiai folyamatokhoz 

 szükség esetén gyorsan, hatékonyan működő kommunikációs hálózat alakul ki 

5.2.4.1 Szövetségi működés 

 
A szövetségi működés jellemzői: 

 a szövetségen belül pontosan meghatározható javak, erőforrások, kapacitások állnak 
rendelkezésre 

 az erőforrások egy meghatározott része – pl. tagdíj megváltásként- szolgáltatások, 
termékek formájában a szövetség rendelkezésére bocsátható (szövetségbe bevitt 
szolgáltatások) 

 a szolgáltatások így más, azokat igénybe venni kívánó tagok számára elérhetővé válnak 
 

Ilyen szolgáltatások, termékek pl.: üdülési lehetőségek, késztermékek, gyártási kapacitás, jogi, 
szakmai, szervezeti tanácsadás, szakértés, stb. Az AOSZ ezeket a „javakat” koordinálja, közvetít az 
igénylők és a felajánlók között.  

  

Stratégiai feladat:  

 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  
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5.3 Professzionális szervezet 
o hatékony belső együttműködés és kommunikáció, törvényesség és hatékonyság – projekt 

szemlélet és professzionális menedzsment 

5.3.1.1 Az AOSZ szervezeti munkacsoportok(divíziók) működésének modellje 

 
A divíziók (a szervezeten belüli munkacsoportok): 

 növelik a szereplők közötti információcsere és együttműködés hatékonyságát 

 csoportmunkára építve rendszeres együttműködéssel ösztönzik a csoporttagokat a 
hatékonyabb, pontosabb munkavégzésre 

 folyamatos együttműködést és információ megosztást biztosítanak a rendszeren belül 

 rugalmasak, lehetővé teszik külső partnerek bevonását 

 hozzájárulnak a szervezet fejlődéséhez 

 könnyebben meghatározhatóvá teszik a feladatokat és hatásköröket 
 
 

 
 
A különböző munkacsoportok és a koordinációs csoport feladatstruktúrája rugalmas, adott 

esetben lehetnek átfedések is. Ami a kulcs: a kommunikáció és az együttműködési keretek, vagyis az 
információ megosztás és a csoportmunka rendszeres, formális működtetése. 

Természetesen jelen rendszer elemei változtathatók, a munkacsoportok struktúrája 
átszervezhető, a stratégiai elem maga a működés alapelve és formája. 
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Lehetséges példák az egyes divíziók felépítésére: 
 

 

5.3.1.2 Működési modell 

 
A divíziók csoportként működnek. Tagjaik egy része távmunkában, vagy infokommunikációs és 

számítástechnikai eszközök segítségével (skype, e-mail, stb.) kapcsolódik be a munkába. 

 A divízió vezetője elkészíti a divízió munkatervét, pontosan meghatározza a 
feladatokat, kompetenciákat, és a költségtervet. 

 A munkatervet az elnökség elbírálja, elfogadja, és forrást biztosít a megvalósításához 

 A divízió munkatársai konkrét feladatok mentén dolgoznak, meghatározott 
sikerkritériumok alapján 

 Munkájuk során folyamatos együttműködés, kommunikáció,  információcsere zajlik 
o a divízión belül 
o a kapcsolódó divízió munkatársaival 
o más szereplőkkel – szükség szerint 

 A divízió minden tagja felelős 
o a feladatok elvárásoknak megfelelő végrehajtásáért 
o az információk megosztásáért 

A divíziókon belüli feladatmegosztás rugalmas, a cél a munka magas színvonalú elvégzése, az 
eszközök és módszerek tekintetében a csoportok önállóságot kapnak. 

A divíziók munkatársai később a csoportmunka tapasztalatait átadhatják más szervezeteknek.  
További feltételek: 

 munkatársak alkalmassága (kompetenciák, szakmai tapasztalatok, kommunikációs és 
együttműködési készségek) 

 munkatársak motivációja és elköteleződése 
o szervezeti célokkal való azonosulás 
o jó munkahelyi légkör 
o megfelelő juttatások, amennyiben a divízióban végzett munka túllépi a 

munkatársak munkaköri feladatait 

 belső képzés és felkészítő tréning 
o kommunikációs eszközök használata 

 tárgyi és kommunikációs feltételek (tárgyaló, flipchart, irodai és kommunikációs 
eszközök) 

 
 

Elnökségi tag (divízió 
vezető) 

Ügyviteli szervezet 
munkatársa 

Ügyviteli szervezet 
munkatársa 

Külső szakember 

Delegáltak (pl. 
érintett személyek, 

bázisszervezeti 
képviselők) 
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Az értékelő elemző, koordinációs (menedzsment) csoport: 
 
 

 
 
A koordinációs csoport legalább 3 havonta értékeli és elemzi a divíziók munkáját.  
 A divízió vezetők nélkül, folyamatosan működő menedzsment-csoport  feladata: 

 a divíziók tevékenységének stratégiai célokhoz igazítása 

 a divíziók működési feltételeinek biztosítása 

 az együttműködés és kommunikáció koordinálása 

 a tevékenység  folyamatos értékelése 
Az elnök a szervezet menedzsere, feladata elsősorban a koordináció, a feltételek biztosítása, a 

munkaszervezés és képviselet. 
A divíziók megvalósítják az elnökség, az ügyviteli szervezetben dolgozók és a külső 

szakemberek együttműködését. 
A szervezeti változásokat kellő előkészítés után lehet bevezetni, amennyiben a divíziók tagjai 

megfelelően felkészültek az új munkaszervezetben való együttműködésre. 
A divíziók kialakítása mind a belső működésben, mind a külső kapcsolatok területén 

átstrukturálódást eredményez. A szervezet szolgáltatóból koordinációs szervezetté alakul – a belső 
struktúra pedig ennek hátterét biztosítja. A divíziókba később meghívást kaphatnak a 
bázisszervezetek képviselői, delegáltjai is. 

5.3.1.3 Érdekképviseleti, ellátási, szolgáltatási divízió 

 Szolgáltatástervezéshez „piackutatás” – vagyis helyszíni igényfelmérés lebonyolítása 

 Programok, stratégiák előzetes véleményezése 

 Részvétel az ellátásokat érintő programozási folyamatokban 

 Belső szolgáltatási struktúra tervezése, működtetése 

 Jogi és egyéb tanácsadás, képviselet ellátása 

 Információs centrum működtetése  területi központok működtetésével 

 Önsegélyező szülőcsoportok szupervíziója, mentorálása 

 Mentorszülő hálózat koordinációja, képzési, továbbképzési program kidolgozása 

 Érzékenyítés, animátor programok, szülőképzések koordinálása, új programok 
kidolgozása, 

 Kapcsolatfelvétel a Klebelsberg központtal, a tanterv, a tanfelügyelet, tárgyi, személyi 
feltételek kérdésköre  

 Beválás követés, összefoglaló adatok szolgáltatása 

 Eszközkölcsönzés, e-könyvtár, stb. kezelése 

 Minden egyéb, szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos feladat 

Elnök 

Pénzügyi 
vezető 

Divízió vezetők 
(elnökségi 

tagok) 

Felkért külső 
szakértő, 

delagáltak 
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5.3.1.4 Forrásteremtési, pályázati divízió  

 Pályázatfigyelés kiszervezhető, sok a párhuzamosság 

 Pályázatgenerálás a szaktárcáknál, multiknál 

 Pályázatírás, megvalósítás, elszámolás  

 HR - Erőforrástérkép készítése a különböző feladatokhoz (másik divízióknak is) 

 Adomány és támogatás szervezés 

 Anyagok, szolgáltatások, képzési programok biztosítása 

 Belső képzések szervezése 

 1%-os kampány átirányítása a kommunikációhoz  

5.3.1.5 Kapcsolatok, hálózat és kommunikáció divízió  

 Belső (divíziók közötti) kommunikáció, információ áramlás szervezése, működtetése 

 Arculattervezéstervezés– arculati elemek terveztetése, bevezetése 

 AOSZ saját felületeinek gondozása: honlap, facebook oldal, Esőember, Hírlevél  

 Tag- és társszervezetekkel társszervezetekkel való kommunikáció (tagok felé pl. 
hírlevél) 

 Rendezvények kommunikációs tevékenységei  

 Sajtókommunikáció  koordinálása 

 Majorhálós kapcsolattartás 

 A divíziók egyes tevékenységeinek támogatása  

 Belső kommunikációt segítő tréningek 

 A különböző kommunikációs tevékenységek mérése, értékelése 

5.3.1.6 Működés, működtetés divízió 

 Pénzügyi ügyintézés 

 Munkaügyi ügyintézés 

 Leltár 

 Működési feltételek biztosítása (eszköz, anyag, szolgáltatás) 

 Titkársági feladatok 

 Egyesületi ügyviteli tevékenység 

5.3.1.7 Menedzsment 

 Képviselet 

 Munkáltatói jogok gyakorlása 

 Végső véleményezés, döntéshozatal  

 Koordináció  

 Éves tervezés, értékelés, ellenőrzés, 

 A divíziók munkájának szervezése, összehangolása 
 

Stratégiai feladat:  

 elnökségi tagok és munkatársak képzése, felkészítése (tréningek) 

 munkahelyi klíma és feltételek elemzése  

 divíziók munkaterveinek, feladatainak és működési rendjének meghatározása 

 divíziók megalakítása 

 kommunikációs és szervezeti feltételek folyamatos biztosítása  

 hálózati szervezetek bevonása a divíziók munkájába 
 



.   
 

 

1818 18

5.4 Pénzügyi tervezés 
Feladatfinanszírozás: 

az igényfelmérés 

vagy működés 

során azonosított 

feladatok, 

szolgáltatások – 

főbb elemenként 

a feladathoz szükséges erőforrások teljes költség 
elemenként 

forrásösszetétel 
(önkéntes munka, 
adomány, 
pályázati forrás) 

egyenleg 

humán erőforrás 
(végzettség, 
szükséges 
időráfordítás) 

anyagi 
erőforrások 
(költség, 
eszköz) 

      

 
A feladatokhoz, tevékenységekhez rendelt erőforrások tervezéséhez szükséges:  

 a stratégia alapján elkészített éves cselekvési terv 

 menedzsment és forrástervezés 

 HR tervezés  

 költséghatékonyság (anyag és energia gazdálkodás racionalizálása) 
 
Figyelembe kell venni az alábbiakat: 
 

 önkéntesek bevonása 

 alternatív foglalkoztatási modellek (részmunkaidő, távmunka, megváltozott munkaképességű 
dolgozók, közcélú foglalkoztatás) 

 szövetségi működés 

5.5 Megbízhatóság és szakértelem 
o teljeskörű, megbízható, korszerű tudással rendelkező szakértői háttér, folyamatosan 

frissített, elérhető és jól használható tudásbázis 

5.5.1 Kutatási  adatbázis elemzés, értékelés 

 
Az AOSZ közreműködésével elkészült kutatások, felmérések szinte az elsők között szolgáltattak 

adatokat a hazai autizmus-specifikus ellátás majd minden területéről. A dokumentumok teljeskörű 
feldolgozása, a szakmai következtetéseken túli tanulságok levonása azonban nem történt meg. 

Emellett szükséges a tagnyilvántartásból kinyerhető területi és egyéb adatok összesítése, 
folyamatos figyelemmel kísérése is. Ezek az adatok, valamint a korábbi, AOSZ által szervezett 
szolgáltatások adatainak elemzése során nyert információk integrálhatók egy olyan, naprakész 
adatbázisba, amely segítséget nyújthat többek között: 

 az ellátások, szolgáltatások tervezéséhez 

 a tagsággal való hatékonyabb kapcsolattartáshoz  

 az információs szolgáltatások működéséhez 

 a források költséghatékony felhasználásához 

 az átfogó stratégiai célok és beavatkozások tervezéséhez 

 kormányzati és egyéb szervezeti kommunikáció során 
 

Stratégiai feladat:  

 megfelelő végzettséggel és kompetenciákkal rendelkező szakember bevonása 

 a kulcsfontosságú adatkörök meghatározása 

 a kulcsfontosságú külső és belső adatok gyűjtési és nyilvántartási rendszerének 
egységesítése 

 adatfeldolgozás főbb szempontjainak meghatározása 

 folyamatos értékelés és elemzés, frissítés 
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5.5.2 Szakértői adatbázis 

 
A szövetség számára fontos, hogy rendelkezzen egy szakértői adatbázissal. Az adatbázisban 

szereplő szakértők a szervezet megbízásából részt vesznek: 

 a jogszabályok, rendeletek megalkotásának szakmai véleményezési folyamatában 

 a kormányzati és pályázati konstrukciók, források tervezésének folyamatában 

 a szakmai ajánlások és tájékoztatók véleményezésében 

 médiakommunikációban és lobbyzásban 

 egyéb, szakmai és érdekvédelmi tevékenységekben 
Az adatbázisba a szakértők felkérés után, az előre meghatározott kritériumoknak való 

megfelelés esetén kerülnek be. Az adatbázis tartalmazza a szakértők szakterületre vonatkozó szakmai 
tapasztalatait, egyéb adatait – pl. az önkéntes tevékenységre fordítható, illetve egyéb kapacitásokat, 
stb. 

5.6 Kommunikáció és társadalmi befogadás 
o arculat, külső és belső kommunikáció  

A kommunikáció legfontosabb stratégiai célja, hogy támogassa mindazon folyamtokat, 
amelyek a jelen dokumentumban ismertetett jövőbeni állapot (3. részben részletezett Jövőkép) 
elérését szolgálják. Az AOSZ 2017-ig tervezett szervezeti stratégiájában megfogalmazottak 
megvalósulása érdekében az AOSZ kommunikációja a következőkre irányul: 

1. az AOSZ hírnevének fejlesztése: ennek célja, hogy valamennyi, a szervezettel kapcsolatban 

lévő döntéshozóval, véleményvezérrel és érintettel kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat 

alakuljon ki, elvárásaik reálisak, véleményük pedig kedvező legyen. 

2. az AOSZ ismertségének növelése: cél az, hogy az AOSZ 2017-re a legismertebb civil 

szervezetek között legyen Magyarországon. 

3. társadalmi befogadás elősegítése: az AOSZ mindenkori feladatainak egyik legfontosabbika a 

szervezet megalakulása óta. A társadalom edukációja elengedhetetlen feladata az AOSZ-nak. 

4. az AOSZ működésének támogatása: a jelen stratégiai dokumentumban bemutatott működési 

modell új korszakot nyit a szervezet életében. Ez megváltozott helyzetet eredményez 

országos szinten, ami mind a tagoktól és a tagszervezetektől, mind pedig az AOSZ 

munkájában érdekeltek csoportjától is más magatartást követel meg, mint eddig. 

Összefoglalva, az új szervezeti működési modell, akkor lehet sikeres, ha a tagság és a hazai 

autizmusért küzdők proaktívak és kezdeményező módon lépnek fel, ezzel elősegítve a 

hatékony érdekképviseletet, hálózati működést, érdekérvényesítést és országos szintű 

összefogást. Ennek sikere nagy mértékben függ a kommunikációtól, azon belül is elsősorban 

a belső kommunikációtól. 

5. tagság növelése: minél nagyobb számú a tagság, minél több szervezet tagja a Szövetségnek, 

annál nagyobb hangon tud megszólalni és annál hitelesebben tudja képviselni az autizmussal 

élők érdekeit. A tagság növelésében kulcsszerepe van abban, hogy a jelenlegi tagság 

elégedettsége magas legyen, bizannak az elnökségben és az AOSZ-ban, amelyet egyrészt 

hatékony belső kommunikációval, másrészt látványos külső kommunikációval célunk elérni. 

6. proaktív külső kommunikáció (média, partnerek, stb.): a külső, társadalmi jelenségeket, 

ügyeket szükséges folyamatosan figyelni, azonosítani, értelmezni és ennek megfelelően vagy 

beépíteni az AOSZ releváns folyamataiba vagy tovább monitorozni, hogy miként alakul az 

AOSZ szempontjából. Például a civil szervezetek adó 1%-os gyakorlata iránt egyre nagyobb a 

bizalmatlanság (lásd Gyermekrák Alapítvány botránya), éppen ezért szükséges átlátható, 

transzparens módon folytatni a pénzügyi gazdálkodást az AOSZ-nál.  
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7. a bevétel növelés támogatása: minél több forrásból gazdálkodik az AOSZ, annál több 

lehetősége lesz. E célt úgy lehetséges elérni, ha cégek, vállalatok is az AOSZ támogatóivá 

válnak, emellett szükséges az eddiginél hatékonyabb adó 1%-os kampányt is folytatni, 

valamennyi elérhető kommunikációs csatornán (rendezvények, Facebook, Google kereső, TV-

spot, Youtube-on kisfilmek stb.) 

 
A kommunikációs tevékenység mérési rendszerének kialakítása, bevezetése 

 

A kommunikációs tevékenység mérése minden szervezet elemi érdeke, hiszen ezen keresztül 
képet kap annak hatékonyságáról, és ennek segítségével feltárhatja hol szükséges változtatni. Ez 
szintén egy olyan változása a szervezeti működésnek, amely merőben új az eddigi gyakorlatokhoz 
képest, hiszen az AOSZ korábbi kommunikációs tevékenységét egyáltalán nem vagy csak ad hoc 
módon mérték.  

A mérés által az új dívizó-alapú működési modellben az értékelő-koordináló divízió, mely a 
menedzsment funkcióját látja el, részletes tájékoztatást kap az AOSZ kommunikációs 
tevékenységének eredményéről, amely minden tag számára is hozzáférhetővé válik. 
 

 

 

Stratégiai feladat:  

 minden célhoz mérési attributomot rendelni, ezt rendszerbe foglalni 

 a riportolás, az értékelés rendszerének kialakítása 

 archiválási és dokumentálási metódusok meghatározása 

 tréning a vezetőség és az irodai munkatársak számára 

Stratégiai feladat:  

 az AOSZ-szal kapcsolatban lévő valamennyi döntéshozó, véleményvezér és 
érintetti csoport (pl. kormányzat, önkormányzatok, oktatási-, eü-i stb. 
döntéshozók, partner civil szervezetek stb.) azonosítása, az AOSZ-ról alkotott 
véleményük felmérése 
Ezt követően célzott kommunikáció tervezése az eredmények alapján 

 kommunikációs szakmai tréning a vezetőség és az irodai munkatársak 
számára 

 arculati korrekció: az AOSZ arculati elemeinek „rendbe tétele” 

 a stratégiai célok lebontása éves munkatervekre (üzenet-csatorna-eszközök) 

 modern, hatékony info-kommunikációs eszközök használatának bevezetése 

 az AOSZ múltjának feltárása, élővé tétele 

 belső és külső kommunikációs kampányok indítása, hogy valamennyi cél 
teljesüljön 

 az AOSZ eddigi külső- és belső kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálata, 
majd fejlesztése ahol szükséges (website fejlesztés, hírlevél fejlesztés, 
Facebook kommunikáció, rendezvények minősége stb.) 
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5.6.1 A stratégiát támogató, a napi folyamatoktól független elemek 

AOSZ védjegy 

 
A szövetség számára új távlat lehet egyfajta szociális vállalkozási tevékenység. Középtávon 
cél lehet egy olyan értékesítési hálózat létrehozása, amelyet egy országosan bejegyzett 
védjegy fog össze. A tagszervezetek, a majorháló intézményei vagy saját munkatársak által 
előállított termékek értékesítése többféle módon történhet, a termék jellegétől függően.   
Az autizmus elfogadásában, a sérülésspecifikus ellátásban példát mutató intézmények, 
vállalkozások, közszolgáltatások, esetleg hatóságok pozitív megkülönböztetés, bemutatása, 
nyilvántartás vezetése róluk. 
Korábban is megfogalmazódott igény arra, hogy a szervezet maga is nyújtson 
szolgáltatásokat – pl. krízisellátás, foglalkoztatás terén. A tervezési ciklusban meg kell 
vizsgálni ennek lehetőségeit is 

AOSZ deklaráció – 2014. 

 
Az AOSZ működése során számos esetben adott ki állásfoglalásokat, véleményezett 

törvénytervezeteket, fordított le mások által megfogalmazott dokumentumokat, azonban egységes, a 
hazai állapotokból kiinduló nyilatkozat kiadására eddig nem került sor.  

A deklarációk esetében is elsődleges cél, hogy az az autizmus spektrumzavarral élő emberek, 
szüleik, segítőik véleményét tükrözze, az Ő közreműködésükkel, bevonásukkal kerüljön megalkotásra. 

A nyilatkozatot szakértők, bázisszervezetek, más, szükség szerint bevont partnerek 
véleményezik, majd a szövetség tagjainak vitáját és jóváhagyását követően a közgyűlés elfogadása 
után válik nyilvánossá.  

 

5.7 Társadalmi partnerség 
o hatékony és közös érdekek és értékek mentén szervezett érdekképviselet, eredményes, 

hosszútávú partnerség és együttműködés a stratégiai partnerekkel 

5.7.1 Társadalmi kapcsolatok 

  

 Stratégiai partnerek meghatározása 
o együttműködési megállapodások megkötése 

 kormányzati szervek,  
 állami fenntartású intézmények  
 civil szervezetek 
 egyházak 
 támogatók 
 média partner 
 szolgáltatói szektor 
 üzleti szféra 
 ismert személyiségek 

 Civil szervezetekkel, más fogyatékkal élőket képviselő szervezetekkel történő 
együttműködés 

 
 

 
  



.   
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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 

   



.   
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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 

 

 

8 Összefoglaló 
 
Jelen stratégia célja egy olyan, az érintetteket, családtagjaikat, az őket segítő szervezeteket, 

intézményeket támogatni, összefogni képes, az érdekeket megfelelően védő és képviselő szervezet 
létrehozásának elősegítése, amely képes egy országos hálózatra támaszkodva eredményesen, hosszú 
távon is fenntartható módon működni. Mindezt a közös programok és támogatási formák révén 
megerősödő kulcsszervezetekre támaszkodva kívánjuk elérni. 

 
A stratégia nagyon nagy hangsúlyt fektet az érintett személyek közvetlen érdekképviseletére, a 

hálózati működésben és a projektmunkában rejlő lehetőségek kiaknázására. 
 
Fontos elem továbbá a szakmai és szervezeti kapcsolatok kiépítése, a szabályozott, pozitív 

kommunikáció. 
 
A szolgáltatások tekintetében a fő cél, hogy az igénybevevők minél szélesebb köréhez (életkor, 

az autizmus súlyossága, lakóhely, szociális helyzet) jussanak el, minél inkább a valós igényekre 
válaszoljanak. Cél az is, hogy elérjük azokat az embereket, akik eddig nem voltak kapcsolatban a 
szervezettel, akik nem tudtak hozzáférni a szolgáltatásokhoz, információkhoz.  

 
A stratégiai célokat szolgálja továbbá a szervezet belső szervezeti struktúrájának megújítása, a 

jelenlegi működés átszervezése is. 
 
A stratégia alkotói bíznak abban, hogy sokan támogatják majd a stratégia megvalósítását, 

hiszen támogatók, cselekvő emberek nélkül ez a stratégia is csak egy elképzelés marad...  


