Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat
Hálózati Működési Szabályzat
A Szabályzat dokumentum, amely összefoglalja és rendszerezi a Tett-Hely Ifjúsági
Szolgáltató Hálózat (továbbiakban: Hálózat) ifjúsági irodáinak szakmai, etikai,
együttműködési normáit a hálózat belső és külső kapcsolataiban egyaránt.
A jelenlegi dokumentum épít az eddigi működés sajátosságaira, rögzített együttműködési
megállapodásaira, azonban több esetben konkrét, közösen elfogadott szabályokat, értékeket
fogalmaz meg. Ennek feltétele a hálózati elkötelezettség.
1) A Hálózat küldetése:
Megyei szintű, egyenszilárdságú hálózat működtetése által, az ifjúsági szolgáltatások
segítése, azzal a céllal, hogy a fiatalok lehetőségekhez, információkhoz jussanak.
2) A Hálózat stratégiai prioritásai:
1) Működteti a hálózatot
2) Információt továbbít
3) Hálózatfejlesztés
4) Kapcsolatokat épít
5) Érdeket képvisel
2.1 Működteti a hálózatot
2.1.1 Célok:
- önálló munkaszervezet kialakítása, fenntartása
- hálózat működési költségeinek biztosítása
- Tett-Hely Egyesület fejlesztése
- önálló, önfenntartó hálózat
2.1.2 Feladatok
- forrásszerzés működtetésre
- forrásszerzés projektekre
- működési rend kialakítása (SZMSZ folyamatos aktualizálása)
2. 2 Információt továbbít
2. 2. 1 Célok:
- érdeklődésre számot tartó információkkal adatbázis működtetése
- hálózati tagoknak, szervezetre szabott információ nyújtása
- információhiányból adódó anomáliák kiküszöbölése
2. 2. 2 Feladatok:
- adatbázis közös megtervezése, feltöltése, aktualizálása
- adatbázis informatikai hátterének és pénzügyi működésének biztosítása
- koordinátor feladatainak tisztázása információáramlás tekintetében
- ifjúsági, szakmai hírlevél készítése, terjesztése
- képzések, munkaértekezletek, munkacsoportok megszervezése
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2. 3 Fejlesztés
2. 3. 1. Célok:
- aktív és stabil hálózati tagság kialakítása (állandó és jól képzett munkatársakkal)
- hálózati infrastruktúra folyamatos fejlesztése
- mentor rendszer működtetése
- monitoring rendszer működtetése
- módszertani anyagok készítése
- fiataloknak nyújtott szolgáltatásokról visszajelzések gyűjtése
2. 3. 2. Feladatok:
- rendszeres munkacsoportok, hálózati képzések szervezése
- infrastruktúra fejlesztést biztosító pályázati lehetőségek figyelése
- megjelenni oktatási intézményekben
- mentor, monitor rendszer kidolgozása
- munkacsoporton kitűzött feladatok megvalósítása
- több szolgáltató pont rendezvényén megjelenni
- módszertani anyagok kidolgozása, évente minimum egy témában
- egységes ügyfél elégedettségi kérdőív kialakítása
2. 4 Kapcsolatot épít
2. 4. 1 Célok:
- egész megyét földrajzilag lefedő hálózat kialakítása
- ismertté válni a köztudatban
- lobbi tevékenység erősítése
- nemzetközi kapcsolatok építése
- rendszeres és jó kapcsolat a médiával
2. 4. 2
-

Feladatok:
folyamatos kutatás a megyében szolgáltatók után
kapcsolatépítés, ápolás ifjúsági szolgáltatókkal, önkormányzatokkal
marketing stratégia kidolgozása
hálózati részvétel biztosítása városi, megyei fórumokon
hálózat napja rendezvény profiljába lobbi tevékenységet iktatni
heti rendszerességgel kapcsolattartás az írott és elektronikus médiával
média lista létrehozása és frissen tartása
nemzetközi partnerekkel való kapcsolatfelvétel, projektek kidolgozása, végrehajtása

2. 5 Érdekképviselet, érdekérvényesítés
2. 5. 1 Célok:
- az ifjúság érdekeinek képviselete
- a szolgáltató pontok érdekeinek képviselete
- a hálózat képviselete
2. 5. 2
-

Feladatok:
kapcsolatfelvétel testületi gyűléseken, bizottsági üléseken részvétel
ifjúsági szervezetek, önkormányzatok bevonása a hálózat munkájába
helyi, megyei érdekképviseleti fórumok működésében részt venni
ifjúsági jogi képviselet létrehozása önkormányzatoknál
ifjúsági koncepció és cselekvési terv készítése, aktualizálásában részvétel
ifjúsági törvény elfogadtatásáért küzdeni
2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

3) A tagság meghatározása:
A tagság önkéntes. Csatlakozáskor a leendő tag saját lehetőségeit felmérve
(infrastruktúra, ellátott feladatok, humán erőforrás, stb.) eldöntheti melyik
együttműködési szinthez kíván tartozni. (A Hálózathoz csatlakozás feltételeit a 7) pont
tartalmazza.) A tagsági szintekhez elvárt kritériumok teljesítését a Tanács által delegált
munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri, évente monitorozza. A tag hálózati
munkájáról értékelést készít, melynek alapján a Tanács évente meghatározza a tagok
besorolását.
Meghatározott tagsági szintek:
1. Partner:
Tagsági kritériumok:
- Alapfeladatok teljesítése: információnyújtás, tanácsadás, közösségfejlesztő
folyamatok közvetítése a célcsoport felé.
- Tanácskozási, véleményezési joggal való részvétel évi négy Hálózati Tanács ülésen
- Egységes arculati elemek használata
Jogosultsága:
- Szakmai információk (mindennemű) elérése
- Honlap használata
- Szakmai könyvtár használata
- Eszközök (IKT, sport, egyéb) kölcsönzése
- Kedvezményes, hálózati képzéseken, szakmai programokon való részvétel
- Másodlagos prioritás fejlesztési lehetőségek esetén
2. Hálózati Tag:
Tagsági kritériumok:
- Alapfeladatok teljesítése: információnyújtás, tanácsadás, közösségfejlesztő
folyamatok közvetítése a célcsoport felé.
- Jelenlét évi négy Hálózati Tanács ülésen
- Egységes arculati elemek használata
- Havi statisztika vezetése, melyet a Programközpontnak is eljuttat
- A hálózat, ill. a hálózati tagok munkáját segítő, fejlesztő programot kezdeményez
és/vagy valósít meg (évente min. egyet)
- Legalább másik három hálózati taggal együttműködésben, kapcsolatban áll
- Hálózat céljaihoz kapcsolódó programjait a honlapon közzé teszi
- Jelenlét a havi hálózatfejlesztő munkacsoportokon
- Részvétel a Hálózat képzésein évente két alkalommal
- Mentor, monitor rendszer működésében való részvétel
Jogosultsága:
- Szavazati jog a Tanács határozatainak megalkotásához
- Szakmai információk (mindennemű) elérése
- Honlap használata
- Szakmai könyvtár használata
- Eszközök (IKT, sport, egyéb) kölcsönzése
- Eszközök (IKT, sport, egyéb) tartós használatba adása
- Konferenciákon való részvétel lehetősége
- Ingyenes belső tanácsadás
- Képzéseken, látó utakon való részvétel lehetősége
- Szolgáltatásainak hirdetése
- Elsődleges prioritás fejlesztési lehetőségek esetén
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-

„Tett-Hely” védjegy használata

4) Hálózati struktúra
4.1 Hálózati Tanács:
A Hálózati Tanács a Hálózat legfőbb döntéshozatali szerve.
Feladatok:
- Hatáskörébe tartozik a Működési Szabályzat elfogadása, módosítása.
- Döntést hoz a Hálózat céljait, működését, fejlesztését érintő kérdésekben.
- Dönt az új tagok felvételéről, a tagság megszűntetéséről.
- Évente meghatározza a tagok besorolását a tagsági szintekbe.
- Évente meghatározza tagsági díj mértékét.
- Közös programok szervezése, értékelése, ellenőrzése.
- Pályázati programok előkészítése.
- A belső monitoring és mentorálás rendszerének kidolgozása.
Feladatai hatékonyabb ellátásához eseti munkacsoportok működését kezdeményezheti.
Döntéshozatal:
A Tanács döntésképességéhez a tagság fele, plusz egy fő szükséges. Amennyiben a
Tanács határozatképtelen az ülés az eredeti meghívóban feltüntetett időpontban
ismételten összehívásra kerül és itt a jelenlévők számától függetlenül
határozatképesnek minősül a testület. A Tanács legalább negyedévente egyszer
ülésezik.
Elnök:
Elnököt évente választ a Tanács. Az elnök képviseli a Hálózat érdekeit, valamint
gondoskodik a Hálózat mindennapi működéséhez szükséges feladatok ellátásáról.
4.2 Állandó munkacsoport:
A munkacsoport keretében a hálózat tagjai havi rendszerességgel dolgoznak az
aktuális feladatokon, programok kidolgozásán, a Tanács által hozott döntések
végrehajtásán, a döntések előkészítésén.
4.3 Programközpont:
Lehetőségeihez mérten biztosítja a Hálózat működtetéséhez szükséges személyi
(Hálózati koordinátor) és infrastrukturális hátteret. Biztosítja a Hálózati Tanács
működésének feltételeit, továbbá a mentorálás és a monitoring feltételeit.
A Programközpont szakmai felügyeletet gyakorol a tagok felett, a Tanács által
elfogadott szabályoknak, normáknak megfelelően. Amennyiben eltérést tapasztal, azt a
következő Tanács ülésén jelzi.
4.4 Hálózati koordinátor:
Segíti a hálózat mindennapi működtetését, a Hálózati Tanács döntéseinek
végrehajtását. Közvetíti a Hálózat Tagjai felé a Programközpont (Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft.) szakmai ajánlásait, koordinálja a hálózat szakmai munkáját, közös
programjait. Segíti a Hálózati Tanács elnökének munkáját.
4.5 Tagok: Megfelel a tagsági kritériumoknak, valamint él jogosultságaival.
4.6 Partnerek: Megfelel a partneri kritériumoknak, valamint él jogosultságaival.
4.7 Monitoring és mentorálás: A hálózati tanácsa által jóváhagyott rendszer szerinti
folyamatos monitoring és mentorálási rendszer, amely a hálózat minőségi munkáját
hivatott szolgálni, valamint a partnerek és a tagok eredményesebb tevékenységét
hivatott segíteni.
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5) Értékek és elvárások a hálózat tagjaival szemben
A hálózat tagjai közösen az alábbiakban fogalmazzák meg és fogadják el azokat a minőségi
követelményeket, amelyek biztosítják a hálózathoz tartozó nonprofit szolgáltatások
színvonalas működését és ezáltal jogosultak a „Tett-Hely” Hálózat védjegy használatára.

6) A „Tett-Hely” védjegy minőségi tartalma:
SZAKMAISÁG
A hálózat tagjai az ifjúság igényeiből kiinduló, együttműködéseken alapuló, illetve azt
fejlesztő igényes szolgáltató programok tervezésére és megvalósítására törekednek.
MEGBÍZHATÓSÁG
A tagok tevékenységük során folyamatos, megbízható, kiszámítható, minőségi partneri
viszonyban megvalósuló munkát végeznek.
A közös projektek megvalósítása kölcsönösen elfogadott megállapodások alapján
történik.
A hálózat tagjai - közös projekt esetén – visszajelzésekkel segítik egymás munkáját.
HITELESSÉG
A Hálózat tagjai folyamatos önértékelés, hálózati monitoring tevékenység mellett saját
működésükkel hitelesítik a hálózat tevékenységét.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A céloknak megfelelően folyamatosan bővül a kapcsolatrendszer a tagok között, a
Hálózat szintjén és külső partnerek szintjén egyaránt. Ebből következően a tagok közötti
kapcsolatok mennyisége, minősége a hálózat működésének legfőbb indikátora.
A hálózat szintjén alapvető etikai elvárás egymás munkájának kölcsönös tisztelete, a
kitűzött célok érdekében a hatékony és partneri együttműködés, valamint az alkotó
részvétel a hálózat közösségi tervező folyamataiban és azok megvalósításában.
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NYITOTTSÁG
A Hálózat nyitott, együttműködésre törekvő, és fogékony a tevékenységét megújító
törekvések iránt.
FÜGGETLENSÉG
A Hálózat a nonprofit szektor önazonosságának erősítése érdekében pártpolitikától
mentesen kifejezetten civil szakmai tevékenységet fejt ki és ezt elvárja tagjaitól is.
FOLYAMATOSSÁG
A hálózat tagjaival szemben követelmény, hogy folyamatosan vegyenek részt a Hálózat
tevékenységében, a Hálózat rendezvényein. Megvalósítandó programjaikat közreadják az
erre a célra rendszeresített internetes felületen.

7) Csatlakozás a Hálózathoz
A Hálózat minőségi hálózatépítésre törekszik. Érdekelt abban, hogy gazdag szakmai
kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, ezért nyitott mindazok csatlakozásának irányában,
akik a működésének alapelveit elfogadják.
A Hálózathoz való csatlakozás feltételei:
 Szándéknyilatkozat a hálózati tagságra és a Hálózati Működési Szabályzat írásbeli
elfogadására
 Írásos bemutatkozás a csatlakozni kívánó szervezettől, az ifjúsági szolgáltató hely
és referenciaként minimum 2 megvalósított ifjúsági projekt rövid bemutatásával
 Legalább két Hálózati tag írásbeli ajánlása
A Hálózathoz való csatlakozás folyamata:
A csatlakozás feltételeinek teljesítését követően.
 Első kapcsolatfelvétel során a jelölt szervezet megismeri az együttműködés
kereteit és meghatározza az általa vállalható tagsági szintet.
 Mentor tevékenység indul, mely szervezet specifikus. Ennek időtartama: 3 hónap
 Elő monitoring (a 3 hónap mentorálás után), a tagsági szint megállapítása
 Tanács döntése által elnyeri tagságát a jelölt szervezet.
8) Hálózati tagság megszűnése
A tagság megszűnik:
 a Tag tagsági viszonyról történő lemondásával vagy
 Tanács által megállapított együttműködési szint változásával vagy
 a szervezet megszűnésével vagy
 a Hálózati Tanács döntése által kizárással.
Kizárás oka: Hálózati Működési Szabályzat megszegése (kritériumok nem, vagy részleges
teljesítése)
Záradék:
A fenti alapelveket 2005. szeptember 8-án a Pécsett megtartott Hálózati Tanács ülésén
elfogadtuk.
Módosítások:
A 2010. december 7-i Hálózati Tanács ülésén módosult: a 3.) a hálózati tagság kritériumai
valamint a 7.) pontban összevonás, szintézis történt.
Pécs, 2010. december 7.

Hálózati Tanács elnöke
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