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„Virágszirom” governance struktúra

Elnökségi 
örökbefogadó párok: 
5 féle programtípus

Programgazdák: 
9 féle program

Program megvalósító 
közreműködők

Programtartók: 
konkrét 

programok, alkalmak

Program résztvevők: 
tagok és érdeklődők

Környezetünk



Mondásaink, szereptisztázás

Fontos kérdések az „SZMT megújulási team” felállásakor

 Ki hány programszervező megvalósítóval akar együtt-dolgozni? Ki kivel akar együtt-dolgozni? 

 Lehetőség szerint a lelkes embereket kapcsoljuk magunkhoz

 Programgazda ne legyen már programmegvalósító közreműködő

 Fontos kritérium: féléven belül (legkésőbb 2021. jan. 1.) SZMT taggá válás (programgazda és 
megvalósítók egyaránt)

 Eldöntendő: milyen időtávra köteleződünk / köteleződtök most el

Egységes és koordinált döntések:

 Programok jellemzői

 Rendszeresség

 Programok hossza

 Fizetős vagy ingyenes

 Éves programnaptár

 Minőségbiztosítás: follow up, monitorozás, visszajelzések rendszere, tudatos tanulás és 
fejlesztés – saját program, egész is 

 Kölcsönös elvárások egymás felé

 Kommunikáció – egységes kereten belüli különbözőségek (honlap, FB)



Fontos szerepek és az együttműködés módja (1)

Programgazda

Az adott programtípus gazdája, fő szakmai és operatív koordinálója, szervezője:

• A jelentkezők közül kiválasztja a program megvalósító közreműködőket, velük megállapodik az 

együttműködésről. 

• Témajavaslatokkal és ötletekkel áll elő a programok szakmai tartalmára és módszertanára 

vonatkozólag.

• A program megvalósító közreműködőkkel együttműködve megszervezi, előkészíti, és/vagy maga 

levezeti, vagy koordinálja a konkrét programokat (utóbbi esetben pl. felkéri a megfelelő faciitátort).

• Gondoskodik a programok minőségbiztosításáról. 

A fentiek során egyeztet és együtt-gondolkodik az SZMT elnökség adott tagjával (lásd program „örökbe 

fogadás” – köv. oldal).

Bátorítjuk, hogy több fő is jelentkezzen a szerepre, és utána egy valakivel fog az Elnökség megállapodni. 

Egy személy által egy ilyen szerepvállalás javasolt.

Program megvalósító közreműködő

Az adott programtípus megvalósító csapatának tagja, a programok megszervezésében és 

megvalósításában aktívan vállal szakmai és operatív feladatokat is.

Egy-egy programtípushoz több fő jelentkezését várjuk. A csapatok kialakításakor a programfelelős 

egyéneket vagy több fős csapatokat is felkérhet (egyeztetve az adott elnökségi taggal). 

Ebben a szerepben több csapatba is lehet jelentkezni.



Fontos szerepek és az együttműködés módja (2)

SZMT elnökség

Az SZMT elnökség tagjai egy-egy programtípust „örökbe fogadnak”, ami elképzelésünk szerint a 
következőket jelenti: 

• Fogadjuk és áttekintjük a programgazdai és program megvalósító közreműködői 

jelentkezéseket; megszólítunk lehetséges programgazdákat és program megvalósító 

közreműködőket; mérlegelés után kiválasztjuk és felkérjük a programgazdákat, velük 

megállapodunk az együttműködésről.

• Szakmai oldalról együtt-gondolkodunk a programgazdákkal a lehetséges programokról, a 

konkrét programok szakmai tartalmáról, a felkérhető személyekről, az alkalmazható módszertani 

megoldásokról stb. 

• A programgazdával egyeztetünk a programok minőségbiztosításának módjáról. 

• Fizetős program esetén a programgazdával közösen meghatározzuk a részvételi díjak és 

kedvezmények mértékét, és vele együttműködve gondoskodunk ennek operatív 

lebonyolításáról. A programok finanszírozásával kapcsolatban az elnökség iránymutatást készít.


