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Civil szervezetek szerepe

� Részvételi demokrácia elősegítése
� Állampolgárok csoportjai véleményének

képviselete
� Projektek megvalósításában való 

részvétel
� Európai integráció elősegítése



Civil szervezetek szerepe a közéletben

� Civil társadalom és párbeszéd segítése
� Konzultáció szakmapolitikai 

döntésekben
� Információközvetítés
� Pénzügyi forrás – teremtés
� Közösségi programok, 



Civil szervezetek konzultáció típusai

� ad-hoc találkozók (ez a nyitottságot jelzi)

� Strukturált párbeszéd – együttműködés
(rendszeres találkozók a „megszokott” és
elismert civil szervezetekkel)

� Formalizált konzultáció (civil szervezetek 
egy-egy tanácsadó bizottság tagjai, 
meghatározott rend alapján)



A konzultáció általános szabályai

� Részvétel
� Nyitottság és felelősség
� Hatékonyság

� Összefüggés



Ernyőszervezetek fő szolgáltatásai

� érdekképviselet (Bizottsági konzultációk, 
parlamenti képviselők)

� hálózatépítés (közös projektek, 
partnerkapcsolatok)

� capacity-building (tréningek, képzések, 
szemináriumok)

� információ (kutatások, tapasztalatcsere, 
hírlevelek, honlap)



Kommunikáció az erny őszervezeteken 
belül

� Közgyűlés
� Vezetőség
� Hírlevelek
� Véleménykérések, egyeztetések
� Munkacsoportok



Küldetési nyilatkozat

“EGYÜTT KÖNNYEBB”

Összefogással a lakosság jobb 
egészségéért,

a magasabb minőségű 
egészségügyi ellátásért



A Fórum célja

�Az egészségügyi szakdolgozók, egységes, 
politika mentes szakmai 
érdekképviseletének közvetítése a 
köztestületek és az államigazgatási szervek 
felé a lakosság jobb minőségű egészségügyi 
ellátása érdekében. 

�Tevékenységét közhasznú társadalmi 
szervezet formájában végzi.



Alapító Tagszervezetek

Csatlakozó szervezetek



Együttműködő Civil Szervezetek



Legfontosabb előnyök, amelyek az                         

együttműködésből 

következhetnek:



Megnő 
az érdekérvényesítő képesség

A szervezetek összefogásának talán 
legszembetűnőbb előnye, hogy 
megnő a résztvevők száma. Ez 
nagyobb súlyt ad egy cél érdekében 
történő fellépésnek, ami erősíti az 
érdekérvényesítő képességet.

Pl. 1%-os kampány



Megnő 
az erőforrások mennyisége

Összefogással képesek egy cél mögé 
állni a szervezetek. Így közösen 
olyan eszközök is elérhetővé 
válnak számunkra, amelyeket 
külön-külön egyikünknek sem volt 
lehetősége elérni.

� Pl. Nemzeti Egészségügyi Tanács  tagság



Megnő 
az erőforrások diverzitása

Az erőforrásoknak nem csak a 
mennyisége, hanem a sokfélesége is 
megnő, így az együttműködésben 
hatékonyabb kombinációk is 
megvalósulhatnak. Az erőforrások 
sokfélesége megnöveli az 
alkalmazkodó képességet és a 
rugalmasságot.

� Pl.  Közös pályázatok



Megnő 
az információhoz jutás esélye

Több szervezet több kapcsolattal, 
információs csatornával rendelkezik, 
márpedig az információ korunk egyik 
legfontosabb erőforrása.

Pl. Webes felületek összehangolása



Megnő
a programkoordinácio lehetősége

Közös célcsoportnak szervezett programok 
azonos időpontban könnyebben kiolthatják 
egymás hatását, érdemes a hasonló területen 
tevékenykedő egyesületekkel, egyéb 
partnerekkel előzetesen egyeztetni, vagy 
adott esetben közösen szervezni.

Pl. rendezvénynaptár



Megnő 
az eredményes pályázás esélye

� Egyre több pályázat részesíti előnyben, 
vagy feltételnek írja elő a partnerséget 
a megvalósításban.

� Különböző hálózati konstrukciókban 
együttműködéssel több pályázaton 
indulhatnak a szervezetek, illetve 
nagyobb eséllyel.

� Pl. NCA



Az előnyök mellett azt sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy minden 
kapcsolat fenntartása és az 
együttműködés befektetésekkel jár, 
amit mérlegelni kell a várható 
haszonhoz képest



Partnerségkialakítása

A társadalmi tőke akkor tud igazán 
működni, ha társadalmi 
kapcsolatok sűrű hálózatára épül 
rá, ami egyfajta kontrollt jelent a 
gazdasági és politikai 
kapcsolatokban, megerősíti, vagy 
cáfolja a szavahihetőséget.



Pótolhatatlan szerep

� A civil szférának pótolhatatlan szerepe van a 
fejlődési irány és a célok meghatározásában, abban, 
hogy a szereplők célok mögé álljanak, és ott is 
maradjanak. Ezt ellenőrzési funkciója révén 
valósítja meg a szféra amit hívhatunk 

civil kontrollnak is , 

ami többletjelentéssel bír, és utal azokra a 
demokratikus garanciákra is, amelyek a civil 
szektor megfelelő funkcionálása révén működnek



TEVÉKENYSÉGÜNK

Tanácsülések



TEVÉKENYSÉGÜNK

Jogszabályok véleményezése
2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról

2010. Évi CXXXI törvény jogszabályok előkészítésében való 
társadalmi részvételről

Új munka törvénykönyve

Minimumfeltételek    Stb.



TEVÉKENYSÉGÜNK

Civil találkozók 
szervezése



TEVÉKENYSÉGÜNK

Szakmai kapcsolatok keresése, fenntartása

- Egészségpolitika

- Kamarák

- MOTESZ

- Gazdasági társaságok



TEVÉKENYSÉGÜNK

Delegálás a Szakmai Kollégium
Tanácsaiba

Információ továbbítás egymás felé

Honlap működtetés    www.eszef.hu

Hírlevélmegvalósítás



Maga a szövetség külön entitás

� Amely saját tagjaitól kapja legimitását, a 
tagszervezeteket képviseli, érdekükben 
munkálkodik.

� Ez az együttműködési forma nagyon 
alkalmas arra, hogy keretein belül egy 
szakterület megszervezze saját magát, 
előremozdítsa az adott terület fejlődését és 
ott magas szakmai színvonalat garantáljon



Köszönöm a figyelmet


