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Megyei civil szervezetfejlesztési program 
 
A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Reginális Egyesülete - partnerségben az Új Esély 
Közhasznú Egyesülettel - 2010. április 1-jén indította el „Somogy megyei civil szervezetek 
komplex szervezetfejlesztése” c. programját. A program Uniós forrásból, az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 18 hónap alatt valósul meg, 47.553.954 Ft támogatási 
keretből. A megvalósító szervezetek a megyében működő több mint 2800 klasszikus 
szervezetből (alapítvány, egyesület) 32 szervezet komplett szervezeti fejlesztését vállalta fel. 
A csaknem 50 milliós támogatási keretből gazdálkodó program civil szakemberek mellett 
számos, az üzleti, vagy a tudományos életben kimagasló szakember bevonásával valósul 
meg.  
 

A fejlesztés az ÚMFT Társadalmi Megújulás 
Operatív Program „Társadalmi befogadás, 
részvétel erősítése”. c. 5. prioritás része, 
mely alapvető irányként  jelöli meg  „a helyi 
közösségek, a civil társadalom erősítését”.  
 
Jelen konstrukció közvetlen célként 
határozza meg a civil szervezetek komplex 
szervezeti fejlesztését, elsősorban azon 
hosszú távú célt elérendő, hogy a fejlesztett 
szervezetek megerősödésük, működésük 
stabilizálása által képesek legyenek hazai és 
nemzetközi programokban való aktív 

részvételre. Az országos szinten összességében 1 milliárd forint kerettámogatásból 
megyénként 1-1 fejlesztési program került támogatásra. 
 
Fejlesztési előkészületek 
 
A Helyiérték Egyesület 2010. májusában pályázati felhívást tett közzé a programban való 
részvételre. A számos kommunikációs csatornán - információs napok keretében, újságokban, 
interneten is – propagált lehetőség szép számú megyei szervezetet mozgatott meg. A 
jelentkezők által benyújtott pályázatok alapján a tervezett 32 szervezet került be a 
programba.  A beválogatott szervezetek rendkívül gazdag képet festve hűen tükrözik a 
megyei civil élet sokszínűségét: 
 

Balaton Vox Kórus Egyesület 
Balatonboglári Evangélikus Templom 

Alapítvány 
Balatonboglári Orgonáért Alapítvány 

BB Sport Club Balatonboglár 
Békevár Alapítvány 

Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület 

Buborék Szabadművészeti Egyesület 
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr 

Egyesület 
Compass Európai Ifjúsági Közösségért 

Egyesület 
Egymásért Egyesület Edde 

Etüd Egyesület 



 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 

egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 
 

Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület 
Fonyódi Vendégvárók Közhasznú Szövetsége 

Hátrányos Helyzetű Cigány Gyerekek és 
Mozgássérült Gyermekek Egyesülete 

Karisz Kisebbségi Egyesület 
Kishegyi Szabadidő és Lovassport Egyesület 

Magyar Madártani Intézet Egyesület Somogy 
Természetvédelmi Szervezete 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 
Háza 

Ments-Vár Alapítvány 
Mérföldkő Komplex Szolgáltató Egyesület 

Nagyatádi Szív Egyesület 
Nagybajomi Ifjúsági Kör Egyesület 

Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek 
Szövetsége 

Osztopánért Kulturális Egyesület 
Őszi Fény Otthon Alapítvány 

Platán Fürdő Egyesület 
Siófoki Egyesületek Szövetsége 

Tondó Művészeti Egyesület 
Vadvirág Alapítvány a Sérült Gyermekek 

Integrációjának Támogatására 
Zamárdi Balaton Retro Projekt 

Zichy Béla Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú 
Alapítvány 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 

 
Az ősz folyamán minden, a programba beválogatott szervezet szervezeti átvilágításon esett 
át. Ezzel párhuzamosan, két csoportban, csoportonként 5 napban alapozó workshopok 
zajlottak Balatonbogláron illetve Kaposváron. A műhelymunkák tapasztalatai és a 
helyzetelemző átvilágítások alapján a fejlesztésben résztvevő szakemberek olyan szervezeti 
fejlesztési terveket állítottak össze, melyek szervezetenként 2-3 fejlesztési irány 
meghatározása mellett aktív módon reagálnak a résztvevők szervezet-specifikus helyzeteire, 
problémáira. A fejlesztési szakasz nyitányaként 2011. január 15-én - a fejlesztésben 
résztvevő valamennyi szervezet jelenlétével - programindító workshop került 
megrendezésre, melynek keretében az ’Open Space’ módszert használva kreatív, közös 
gondolkodás segíteti a fejlesztési szakaszra való ráhangolódást.  
 
A fejlesztés szakasza 
 
A konkrét fejlesztési beavatkozások 2011. januárjában indultak. A fejlesztési folyamat 8 
hónap alatt, augusztus 31-ig tart. A beavatkozások 3 fő gyűjtőkategóriába sorolva (szervezeti 
fejlesztési beavatkozások, szolgáltatásfejlesztési beavatkozások és projektfejlesztési 
beavatkozások), 5 fejlesztési módszer használatával valósulnak meg.  A beavatkozások egy 
része csoportos, egy része pedig szervezetspecifikus tanácsadás lesz. A csoportos 
beavatkozások jellemzően workshop jellegű, visszacsatolási lehetőségeket is biztosító 
csoportmunkák. A program saját honlappal rendelkezik, s folyamatban van egy olyan 
internetes közösségi felület létrehozása is, mely mind a fejlesztésben résztvevő szervezetek, 
mind pedig a fejlesztők munkáját és eligazodását segíti. A csoportos fejlesztési alkalmak 
képzési háttéranyagait, tematikáit a szélesebb nyilvánosság számára is biztosítani tervezik, s 
rendszeresen számolnak majd be a program honlapján az előrehaladásáról. 
 
Nagy Norbert - projektvezető, 
Helyiérték Egyesület 
civilfejlesztesek@gmail.com 
+36-20/428-9073 
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