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Miért kapjuk a támogatást? EFOP-1.9.8-17. 

Szociális szolgáltatások 

minőségfejlesztése

Program elem 1. Program elem 2. Program elem ...



Mi alapján választottuk ki a program elemeket? EFOP-1.9.8-17. 

• Szakmai képzések

• Intézmények közötti 

együttműködés 

megerősítése

• Szakmai módszertan 

fejlesztése

• Minőségirányítási rendszer 

bevezetése (pilot)

• Teljesítményértékelési 

rendszer bevezetése (pilot)

• Infrastruktúra fejlesztés 

(képzési hely kialakítása, 

informatikai rendszer-

fejlesztés)

Programelemek az 

intézmény(ek)ben

• Az intézmények és a 

fenntartó jelenlegi 

kapcsolatának felül-

vizsgálata

• Szervezetfejlesztési és 

szakmai fejlesztési 

stratégia kidolgozása

• A szervezetfejlesztési 

intézkedések átvezetése 

a belső szabályzókban

Az egész intézmény-

rendszerre kiterjedő hatású 

programelemek



A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ volt az első egyházi intézményfenntartó,

amelynél az Állami Számvevőszék ellenőrizte a központi költségvetésből

származó állami támogatás felhasználását (a vizsgálat eredményét még várjuk).

Az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzésének tapasztalatai 1.

1

Az ellenőrzés alapvetően nem arra irányult, hogy a működés a jogszabályoknak

megfelelően történt-e, hanem arra, hogy a szervezeti folyamatok

szabályozottsága, a különböző nyilvántartások vezetése biztosította-e az ehhez

szükséges keretrendszert.
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Az Állami Számvevőszék honlapján elérhető anyagok alapján minimális a hasonló

ellenőrzési tapasztalat, az öntesztekben szereplő jogszabály értelmezés sem

biztos, hogy minden esetben teljes mértékben alkalmazható egyházi jogi

személyek esetében.

Az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzésének tapasztalatai 1I.

3

Érdekes területek: az intézmények és a fenntartó együttműködésének

szabályozása; informatika, adatkezelés és iratkezelés szabályozása; közérdekű

adatok nyilvánosságra hozatala; a szabályzatok biztosítják-e az állami

támogatással történő átlátható, gazdaságos, hatékony és eredményes

gazdálkodást;
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Miben vagyunk képesek megújulni? EFOP-1.9.8-17.

• A pályázat lehetőséget biztosít mindazon szervezetfejlesztési feladat végrehajtására,

amik eddig a háttérbe szorultak, vagy végrehajtásukra nem állt rendelkezésre elég

erőforrás.

• Egyedi lehetőségünk nyílik arra, hogy mint szervezet szembe nézzünk az

erősségeinkkel és gyengeségeinkkel, illetve hogy a szervezetet úgy újítsuk meg,

ahogy azt szeretnénk és ahogy az tudásunk szerint legjobban szolgálja a

BaptistasSzeretetszolgálattal kapcsolatba kerülő diákokat, ellátottakat és

rászurulókat.
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