
Pályázati kiírás 

szervezetfejlesztési támogatásra 

 

A Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért pályázatot ír ki szervezetfejlesztési támogatásra 

civil szervezetek számára. A pandémia hatására a társadalom megszokott rendje, a társadalmi 

folyamatok, a közösségi és civil működés jelentősen megváltozott, átalakult, és sok esetben csökkenő 

tendenciát mutat. Jelen pályázat nyerteseinek lehetősége van arra, hogy szakemberek segítségével 

átgondolják a szervezeti változásokat, az új alternatívákat, új stratégiát alkossanak közösségi 

tervezéssel. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik a helyi közösség számára aktívak szeretnének 

lenni a jövőben a társadalmi folyamatokban, a humánszolgáltatásokban, a közösségépítésben, akik 

nyitottak az együttműködésre, a civil összefogás szinergiájának megértésére. 

Pályázók köre: Csongrád-Csanád megye területén bejegyzett alapítványok, egyesületek. A 

közhasznúsági státusz előnyt jelent, de nem feltétel. 

Pályázat célja: A civil szervezetek újrakezdésének és megújulásának segítése, civil szervezeti 

aktivizálás, az adott szervezetre szabott akciótervek készítése szakember vezetésével, amely hatására 

a járványhelyzetben kialakult kihívások kezelhetővé válnak. 

Pályázat tartalma: 3 szervezetfejlesztési nap (3*8 óra) és 5 tanácsadási alkalom (5* 2 óra) civil fejlesztő 

szakemberrel. A támogatás a szakember biztosítását és a szervezethez történő utazását tartalmazza.  

Elvárások a pályázótól: A pályázónak szükséges biztosítani a helyszínt, a szervezetfejlesztésben 

résztvevő csapat megszervezését. Általában javasolt 4-6 főt bekapcsolni a folyamatba, akik a szervezet 

különböző szintjein tevékenykednek: tisztségviselő, alkalmazott, önkéntes, illetve a menedzsment 

vezetője. Amennyiben ellátást is igényelnek a szervezetfejlesztés alatt, akkor azt a szervezet saját maga 

keretében biztosítja.  

Pályázat beküldési határidő: 2021. 02. 22. éjfél 

Pályázat beküldési formája: A pályázati határidőig elektronikusan a megadott űrlapon és nyilatkozattal 

a következő e-mailcímre kérjük beküldeni: iroda@talentumonkentes.hu. 

Pályázás menete: A pályázó a megadott határidőig elektronikusan elküldi a pályázati űrlapot kitöltve, 

és mellékeli a szervezet vezetője által aláírt és scannelt nyilatkozatot. A beérkezett igényt elbírálja a 

pályáztató, majd 30 napon belül értesíti a pályázót az eredményről. Amennyiben időközben további 

információra van szükség, akkor tisztázó kérdésekre vagy hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség. A 

nyertes pályázókkal a támogató szerződést köt. 

Szervezetfejlesztés menete: A nyertes pályázókkal egyeztetés történik a szervezetfejlesztési és 

tanácsadási alkalmakra, helyszínre vonatkozóan, majd megkezdődnek a fejlesztési alkalmak. A 

szakemberek törekednek a szervezeti igényeket a legnagyobb mértékben figyelembe venni, de a 

folyamat tervezése közös megegyezésen alapul. A folyamat lezárása után a támogatott szervezetnél 

történő fejlesztésről adott szempontsor alapján rövid, kommunikációs célra is alkalmas beszámolót 

kell beküldeni. A fejlesztési folyamatnak 2021. 12. 31-ig kell legkésőbb megvalósulnia, javasolt 

fejlesztési időintervallum: 3-4 hónap. 

Fenntartási elvárások: A szervezetfejlesztési folyamat lezárása után fél évvel rövid beszámoló készül 

adott szempontsor alapján a tervek megvalósulásáról, bevezetéséről, a sikerekről és esetleges 

nehézségekről. 
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Titoktartási nyilatkozat: A pályáztató nyilatkozik, hogy a beküldött adatokat biztonsággal és 

maximális titoktartással kezeli. A beérkezett pályázatokhoz az adminisztrációt végző és a fejlesztő 

munkatársak férnek hozzá, akik üzleti titokként kezelik az adatokat. Az elutasított pályázók adatait a 

továbbiakban nem használjuk és nem tároljuk. 

További információ kérhető: e-mailben az iroda@talentumonkentes.hu e-mailcímen vagy telefonon: 

20/770-4559-es számon. 

 

Pályázati űrlap kitöltési útmutatója 

  

A mellékelt Excel táblázat első munkalapján (Szervezeti adatlap) a szervezeti adatokat kérjük megadni 

annak érdekében, hogy a kapcsolattartás gördülékeny legyen és a szervezetről egy gyors képet 

alkothassunk. A főbb tevékenységek leírásánál kérjük, hogy tartsa a maximális karakterszámot. 

A második munkalapon (Civil önteszt) arra kérjük, hogy vizsgálja át szervezetének szükségleteit, 

igényeit. Itt a feladat az, hogy a B oszlopban levő kérdést olvassa el, majd döntse el, hogy igen vagy 

nem választ adna a kérdésre vonatkozóan a szervezet tekintetében. Ezt a D oszlopba írja be. Ha az 

adott szempontnál a járványhelyzet-okozta hatás a szervezet szempontjából nem releváns, akkor az 

adott szempont szerint gondolja át azt, hogy abban a témában elégedett-e a működéssel, vagy esetleg 

van-e fejlesztési igény. 

Kérjük, hogy súlyozza, hogy a fennálló helyzet következtében az adott szempont milyen mértékű 

problémát vagy kihívást jelent a szervezetben. A hatfokú skála értékeit az E oszlopba írja be.  

A kérdésre adott válasz (IGEN/NEM) alapján javaslatokat talál szervezetfejlesztési területekre az F, 

illetve a G oszlopokban. Ezek a javaslatok arra szolgálnak, hogy a következő lapon levő kérdésekre 

szabatosabb és tudatosabb választ tudjon adni, gondolatokat ébresszen arra vonatkozóan, hogy milyen 

fejlesztési lehetőségek vannak egy szervezet életében. Ezeket nem kell megválaszolni, beküldeni, 

elkészíteni, csupán azt a célt szolgálják, hogy könnyebb legyen a fejlesztési igény meghatározása. 

A harmadik munkalapon (Szervezetfejlesztési igény) kérjük, hogy elemezze a szervezet igényeit, 

lehetséges fejlesztési területeit. Ahol vannak maximális karakterszámok megadva, ott kérjük annak 

megtartását. Itt fejtheti ki szabadon, hogy milyen szervezetfejlesztést tartana a jelenlegi állapotban a 

szervezete számára megfelelőnek. 

A pályázati űrlapot nem kell aláírni, a pályázó külön nyilatkozatot csatol a pályázatához. A 

nyilatkozatminta alapján kérjük, töltse ki az aláíró és a szervezet nevét, majd cégszerű aláírás után 

scannelve kérjük csatolni a dokumentumot. 

További kérdések esetén keresse kollégáinkat az iroda@talentumonkentes.hu e-mailcímen. 
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