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ECHO NONPROFIT NETWORK
Az Echo Network Koordinációs, Beruházó és Finanszíro-
zó Zrt. által fenntartott, több önálló cégből és társadalmi 
szervezetből álló holding fejlesztő programjain és szol-
gáltatásain keresztül 20 éve segíti a magyar társada-
lomban jelentkező problémák kezelését. A cégcsoport 
általános és célzott fejlesztési koncepciók, stratégiai 
tervek kidolgozásával, kutatási programokkal, képzé-
si projektekkel és innovatív társadalmi szolgáltatások 
szervezésével segíti elő a helyi közösségek életét.

ALAPELVEINK
Az Echo Network alapelve, hogy a helyi közösség igényeihez leg-
inkább igazodó, fenntartható humán szolgáltatásokon, hosszabb 
projekteken és eseti akcióprogramokon keresztül, felkészült mun-
katársakkal, esetenként önkéntesek és gyakornokok bevonásával 
érje el alapítói céljait.

Az Echo Network a társadalmi szolgáltatások mellett sokszínű, 
ágazatközi projekteket is megvalósít, egy-egy probléma köré ösz-
szegyűjtve több terület szakembereit, akik együtt innovatív szem-
léletmóddal újszerű válaszokat tudnak adni megoldandó társadal-
mi problémákra.

Az Echo Network lehetőséget teremt fiatal, pályakezdő szakem-
bereknek arra, hogy gyakorlatot szerezzenek konkrét projektekben 
dolgozva, a napi munkába bekapcsolódva. Ennek érdekében cég-
csoportunk saját ösztöndíjprogramot működtet, pályakezdőket 
mentorál és gyakorlati helyként vesz részt a duális képzésben.

Az Echo Network olyan humán szolgáltató nonprofit szerve-
zet, mely a helyi közösség igényeire valós helyzetképen alapuló 
komplex programokkal reagál egy modell értékű társadalmi ku-
tatási, fejlesztési és innovációs hálózat nemzetközileg is elismert 
tagjaként.

Az Echo Network törekvése, hogy modell értékű társadalmi és 
forprofit vállalkozások és nonprofit szervezetek hálózataként 
nemzetközileg is ismert és meghatározó társadalmi kutató, 
fejlesztő és szolgáltató szervezetté váljon.
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SIKERüNK TITKA 
Saját kezdeményezésű, társadalmi célokat szolgáló, humán szemléle-
tű programjainkban szerves egységet alkot a kutatás, a fejlesztés és 
az innováció egy sajátos területen, a társadalmi szolgáltatások szer-
vezésében. 

Innovatív programokat dolgozunk ki társadalmi problémákra az ifjúságügy, a 
felzárkózás, az életminőség javítás, a fenntartható környezet, a munkanélküli-
ség, az oktatás, az újszegénység és a műemlékügy területén. Programjainkhoz 
további együttműködő partnereket vonunk be az állami, önkormányzati és vál-
lalati szektorból. A feltárt problémáknak, kutatási eredményeinknek, fejleszté-
seknek és innovatív megoldásoknak a legnagyobb célirányos nyilvánosságot 
tudjuk biztosítani. Tematikus konferenciákat, szakmai műhelyeket szervezünk, 
újságot, szakmai folyóiratot, módszertani útmutatókat adunk ki. 

Az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat érdekében szolgáltató irodákat, bá-
zis pontokat, intézeteket működtetünk.

Támogatjuk az Echo céljaival megegyező, ahhoz kapcsolódó más szerveze-
tek, intézmények, tevékenységét, programjait.

Segítjük az Echo programjaiban és szolgáltatásaiban közreműködő munka-
társak és önkéntesek szakmai fejlődését, önfejlesztését folyamatos belső kép-
zésekkel, külső tréningekkel, tanulmányutakon való részvétel lehetőségével. 

Tudásbázist hoztunk létre a folyamatos megújulás elősegítésére, szak-
könyvtárat és képző központot működtetünk. A saját tudásbázisunk kiegészí-
tésére ez együttműködésekbe bevont szakemberek tudására is építünk.

HOL KíNÁLuNK muNKAKöRöKET
FIATAL dIPLOmÁSOKNAK?

• A Fejér Megyei Civil Információs Centrumban a civil szervezetek és a közös-
ségfejlesztés iránt érdeklődőknek; 

• a Magyar Városkutató Intézetben a társadalmi kutatások, a közvélemény-
kutatások és a médiakutatások iránt érdeklődőknek; 

• az Enigma Kiadó és Médiaszolgáltatónál a könyvkiadás, az újságírás, az 
online és offline, valamint videós kommunikáció iránt érdeklődőknek;

• a Kapocs Karrier Irodában a munkaerőpiaci szolgáltatások szervezése, a 
mentori munka, a pályaválasztási tanácsadás iránt elkötelezetteknek; 

• a Kaptár Ifjúsági Irodában az ifjúságsegítés, az önkéntesség fejlesztése, és a 
vállalati társadalmi felelősségvállalási programok iránt érdeklődőknek; 

• a Fehérvári Civil Központban a rendezvények, a kulturális programok szerve-
zése iránt érdeklődőknek illetve a pályázati programok tervezése, szervezése 
és menedzselése iránt érdeklődőknek.
 

SIKERüNK TITKA
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FEjÉR mEGyEI
CIVIL INFORmÁCIóS CENTRum
A Fejér Megyei Civil Információs Centrum (CIC) a Civil Infor-
mációs Centrumok országos hálózatának tagjaként, az Em-
beri Erőforrások Minisztere által adományozott címbirtokos-

ként működik, a civil szervezeteknek, önkormányzati 
intézményeknek, vállalkozásoknak és állami intéz-
ményeknek térítésmentesen szolgáltató független 

információs és tanácsadó irodaként, melynek legfőbb 
célja a szektorok közötti együttműködés és a valódi partner-
ségek építése, fejlesztése Fejér megyében.

Ennek érdekében a Civil Információs Centrum feladata a civil 
szervezetek és a megyei, a települési, a kisebbségi önkormányza-
tok, valamint a vállalkozók együttműködésének támogatása a Civil 
Információs Centrum kompetenciafejlesztő és tanácsadó szolgál-
tatásai által, a szélesebb nyilvánosság biztosítása a megyében 
működő civil szektor számára, hogy teljes körű információhoz 
juthassanak az együttműködések céljáról, szerepéről, tartalmáról 
és megvalósulásáról.

Konferenciákon, workshopokon, jó gyakorlatok bemutatásán és 
terjesztésén keresztül cél az intézményesített partnerségi meg-
oldások támogatása is, de tanácsadó szolgáltatásokkal segítjük 
az egyesületek, alapítványok forrásteremtését, pályázatait, jogi 
problémáinak megoldását, pénzügyi és könyvviteli kérdéseiknek 
megválaszolását. 
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mAGyAR VÁROSKuTATó INTÉZET
A kutatás és fejlesztés kettősségének hangsúlyozása igen lénye-
ges, hiszen a kutatások társadalmi értékét éppen a hasznosítha-
tóságuk adja. Mivel úgy véljük, önmagában egyik folyamat sem 
kellően eredményes, általában a kutatási programjainkban fej-
lesztési ajánlásokat is megfogalmazunk, míg a fejlesztési prog-
ramok tartalmaznak kutatási-helyzetfeltárási elemet is.

Intézeti munkánk során az alábbi fő kérdéskörökre koncentrálunk, 
nemzetközi, országos és helyi szinten egyaránt:

• Ifjúságkutatások, a fiatalok jövőképe, karrierpályái, attitűdjei 
bizonyos társadalmi jelenségekkel kapcsolatban;

• Közoktatás, iskolai demokrácia, hatékony készségfejlesztés és 

szektorok
közötti

együtt-
működés

kutatás és 
fejlesztés
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általában az iskola és a pedagógusok szerepe a fiatalok 
értékrendjének, jövőképének kialakításában;

• Mentálhigiénés programok, devianciák jelenléte és ke-
zelése, a drogfogyasztással, a dohányzással és az al-
kohollal kapcsolatos problémák, egészségmegőrzés;

• Szociális és területi egyenlőtlenségek feltárása, telepü-
lés- és területfejlesztési programok;

• Munkaerő-piaci helyzetkép, szakképzéssel kapcsola-
tos folyamatok;

• A civil társadalom helyzete, helyi demokrácia és önkor-
mányzás, érdekérvényesítési csatornák és problémák;

• Lakossági értékrend és életmód vizsgálatok, közvéle-
mény-kutatások.

• A vizsgált célcsoportok elsősorban a fiatalok különbö-
ző rétegei, vagy egy adott település, térség helyi társa-
dalma, de végzünk kutatásokat speciális csoportra és 
intézményekre fókuszálva is.

ENIGmA KIAdó
ÉS mÉdIASZOLGÁLTATó
Dinamikusan fejlődő cégünk végzi a Helyi Érték című 
közéleti magazin és a Fehérvári Polgár című lap szer-
kesztését, kiadását. Lapjainkban – a helyi közösségek 
formabontó, újszerű, értékteremtő kezdeményezései 
mellett – ismert, érdekes embereket is bemutatunk, úgy, 
ahogy egyébként nem szokás. Civil passzióikkal, közös-
ségi oldalukkal, formabontó kezdeményezéseikkel, ötle-
teikkel együtt közérthetően, színesen, hogy célcsopor-
tunk – gazdasági döntéshozók, intézményi és társadalmi 
véleményvezérek  –  érdeklődését felkeltsük.

A civil társadalom, a vállalkozói szektor és az állami in-
tézmények összefogása elengedhetetlen a helyi közösség 
fenntarthatósága és a jövőre vonatkozó tervek, fejlesztési el-
képzelések sikeres megvalósításához, különösen így lesz ez 
az előttünk álló években. Szerkesztőségünk ennek fényében 
indítja útjára on-line kiadványait is. 

Cégünk segíti a hozzá forduló ügyfeleket hatékony kommu-
nikációjuk megtervezésében, professzionális légi felvételeket, 
videós tartalmakat és műsorokat is gyártunk, emellett köny-
veket, szakmai-módszertani anyagokat adunk ki.

média,
máshogy
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KAPOCS KARRIER IROdA
A Kapocs Karrier Iroda az Echo Nonprofit Network tag-
szervezetei által közösen fenntartott munkaerőpiaci 
szakmai szolgáltató iroda. Foglalkoztatási mentoraink és 
tanácsadóink az álláskeresők sikeres munkaerőpiaci in-
tegrációjában működnek közre annak érdekében, hogy megtalálják 
a számukra megfelelő munkahelyet, illetve sikeresen megküzdjenek 
az álláskeresés nehézségeivel. Hiszünk abban, hogy sikeres munka-
vállalók  nélkül nincs gazdasági fejlődés, nincs fenntartható helyi 
közösség és nincs konstruktív életvezetés.

A mentori szolgáltatásunk célja a hátrányos helyzetű, aktív korú, nem fog-
lalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkaválla-
lásuk és munkahely megtartásuk elősegítése. A megfelelő munkahely meg-
találása illetve megtartása érdekében kialakítjuk és fenntartjuk a támogató 
kapcsolatrendszerét, segítjük, hogy az ügyfél munkahelyén beilleszkedjen, 
képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni.

A foglalkoztatási motivációs csoportok célja, hogy segítse a munkát ke-
resők munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának felkeltését, erősítését és 
fenntartását. Ezen belül cél különösen, hogy az ügyfél motivációs alapja 
feltárásra kerüljön, személyes motivációs tényezői felszínre kerüljenek, mo-
tivációs tényezőinek felhasználási, és fejlesztési lehetőségei feltáruljanak. 
Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csopor-
tos foglalkozás során Irodánk segít a munka során követelményként támasz-
tott képességek és kompetenciák feltárásában, fejlesztésében, melyeknek 
köszönhetően a munkát keresők nagyobb eséllyel lesznek képesek állásba 
és képzésbe kerülni, a képzést elvégezni, illetve állásukat megtartani, ezáltal 
javul az életminőségük.

álláskeresők 
segítése
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FEHÉRVÁRI CIVIL KöZPONT
A Fehérvári Civil Központ helyet és teret ad az 
aktív állampolgári kezdeményezéseknek, elő-
segítjük az egyesületek, alapítványok rendez-
vényeinek, programjainak, kiállításainak meg-
valósítását, számukra helyszínt és szervezési, 
technikai segítséget is nyújtunk.

Befogadó közösségi házként számos szolgáltató civil és állami szer-
vezetnek adunk helyet, szervezzük a rászorulókkal kapcsolatos ado-
mányozási feladatokat, programhoz és kulturális élményhez juttatjuk 
azokat, akik máshogy nem tudnak hozzáférni a művelődési lehetősé-
gekhez.

Felnőttképzési oktatási központot működtetünk, ahol tanfolyami és 
tanfolyamon kívüli oktatási lehetőségeket biztosítunk a tanulni vágyók-
nak. A képzések egy része államilag elismert bizonyítványt ad, más ré-
sze alapvetően kompetencia fejlesztő jellegű, megint más része pedig 
tanúsítvány megszerzésével ér véget.

KAPTÁR IFjúSÁGI IROdA
Az iroda széleskörű szolgáltatást nyújt a fiataloknak és a fia-
talokkal foglalkozó szakembereknek egyaránt.

Irodánk által a fiatalok olyan tudást és élményt szerezhetnek, 
melyet iskolában, formális oktatás keretében nem. Közösségépítés, 
drog vagy alkohol prevenció, egészséges életmód, párkapcsolat 
vagy akár a pályaválasztás témájában tartunk osztályfőnöki órákat, 
képzéseket, tréninget. A fiatalok aktív állampolgárrá nevelésében 
való részvétel évek óta kiemelt célunk, elősegítve a strukturált pár-
beszéd működését helyi, megyei és országos szinten egyaránt.

Több éve Eurodesk Hálózati partnerként a fiatalok nemzetközi je-
lenlétében is tudunk segíteni csereprogramok és önkéntes szolgálat 
teljesítése keretében egyaránt.

A fiatalok mellett a fiatalokkal foglalkozó szakembereket is támo-
gatjuk, a kistelepülésen működő IKSZT-ben dolgozó munkatársak-
nak, pedagógusoknak, ifjúságsegítőknek kínálunk workshopokat, 
szakmai konferenciákat. A rendezvényeink mellett egy Kaptár füzet 
sorozat is megjelent, mely egy-egy fiatalokat érintő problémakört 
dolgoz fel, megoldási javaslatokkal, jó gyakorlatokkal.

befogadó 
közösségi 
ház

fiatalok és fiata-
lokkal foglalkozó 

szakemberek
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8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Telefon: 22/502-276
www.echoinn.hu


