
 

Szervezeti önismereti gyorsteszt 

Milyen szinten áll a szervezted pályázóként? 

 

A tesztben 6 kérdést találsz, egyenként 3-3 válaszlehetőséggel. Minden kérdésnél válassz ki egyetlen opciót – A-t, B-t vagy C-t – aszerint, hogy 

jelenleg melyik helyzetben van a szervezeted. A leírások nem fogják tökéletesen visszatükrözni a szervezted állapotát (mert ahány szervezet, 

annyiféle), és előfordulhat, hogy egy válasz nagyjából érvényes rád, de van benne valami, amivel jelenleg nem tudsz azonosuln i. Mérlegelj és azt az 

opciót jelöld meg, amelyikbe leginkább beleillesz, akkor is, ha nem teljesen fedi a helyzetedet. 

1. Milyen szinten állsz a szervezeti kapacitás szempontjából?  

A. A szervezetben nincs letisztult struktúra, a munkát egy kis – inkább barátinak mondható – csapat végzi, leginkább önkéntesként. A szervezetnek 

nincs fix székhelye, ahol rendszeres munka folyna. A tevékenységeink megvalósításához ingyen kapunk hozzáférést mások tulajdonát képező 

helyszínekhez és eszközökhöz. 

B. A szervezet folyamatosan vagy hosszabb ideig tud legalább 1-2 személyt foglalkoztatni, akik fizetést kapnak a munkájukért. A szervezeti 

struktúrában vannak biztos pontok, de összességében inkább rugalmas. Van egy stabil irodahelyiségünk, felszerelve egy-két saját eszközzel, de ez 

szűkösen elég, így a kollégák a saját eszközeiket is használják a szervezeti tevékenységben. 

C. A szervezetben van egyértelmű struktúra, világosak a hierarchiai viszonyok, vannak alrendszerek (pl. különböző projektcsapatok), folyamatosan 

rendelkezésre állnak szakértők és van stabil adminisztratív személyzet is. Több helyiségből álló ingatlanban dolgozunk, ami a szervezet sajátja vagy 

bérelt, és a bérleti díjat nem gond kifizetni. Vannak „luxuscikknek” számító eszközeink is, pl. interaktív tábla, profi stúdiófelszerelés, saját autó stb. 

2. Milyen szinten állsz a szakmai kapacitás szempontjából? 

A. A szervezetben nincs rendszeres szakmai munka, ad hoc tevékenységeket végzünk, évi 1-2 eseményt szervezünk. A szervezetnek nincs egy erős 

szakmai profilja, nincsenek állandó szolgáltatásaink, nincs egy fix szakértői csapatunk, akiknek a szervezeti tevékenység folyamatos munkát 

jelentene. Ha a szervezet korábbi szakmai tapasztalatáról kérdeznek, nincs túl sok beszámolnivalónk. 

B. A szervezet legalább 2-3 éve működik és ez idő alatt egy konkrét területen következetesen ért el eredményeket. Szakmai munkát folytatunk, 

szakemberekkel dolgozunk és a célcsoportunk visszajelzéseit beépítjük a tevékenységeinkbe. Ha a szakmai eredményeinkről kell beszélni, van 

miről. Hiányosságunk, hogy mindezt nem akkreditált szolgáltatóként végezzük. 

C. Legalább 5 éve végzünk szakmai tevékenységet legalább egy konkrét területen. Folyamatosan újítunk, bővítjük a szolgáltatási k ínálatot, kész 

tudástárunk van szakmai-módszertani anyagokból, és ezeket megosztjuk más hasonló szervezetekkel is. A tevékenységünk mindennek 

nevezehető, csak egysíkúnak nem, és amit csak lehet, akkreditáció alapján végzünk. Szakmai szervezetként ismertek és elismertek vagyunk. 
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3. Milyen szinten állsz pénzügyi kapacitás szempontjából? 

A. A szervezetben a pénzhiány mindennapos. Bejön némi támogatás a jövedelemadó felajánlásokból, előfordul, hogy egy-egy programunkat 

kisebb összeggel szponzorálja egy jófej egyesületi tag, hellyel-közzel az önkormányzattól is kapunk párezer lejt, de ha összességében nézem a 

számokat, évi párezer eurós összbevétel a csúcs. Na jó, maximum tízezer. Forrásszerzési stratégiánk nincs (nem is értem, hogy az mi). 

B. Ha a szervezet pénzügyeit egy szóban kellene jellemeznem, azt mondanám: kiegyensúlyozatlan. Egyszer fent, egyszer lent. Több forrásból is 

próbálunk pénzhez jutni, a pályázati lehetőségek mellett más vízekre is kimerészkedünk. Mi tagadás, 1-1 nagyobbacska projekt költségvetése az, 

ami a legnagyobbat lendíti a pénzügyeinken. De hát ez időszakos. Igyekszünk előre tervezni, ám ebből a szempontból van hova fejlődnünk még. 

C. Pénzügyileg több lábon állunk, nem bízzuk a véletlenre. Több forrást is használunk: ahova csak lehet, pályázunk, ahol lehet, alvállalkozók 

vagyunk, futtatunk közösségi finanszírozási projekteket, bevonunk szponzorokat, ügyesen mozgatjuk a partnerkapcsolatainkat, jóban vagyunk a 

környező önkormányzatokkal, állami intézményekkel, sőt, a szervezetben vannak erős személyes márkával rendelkező vezetők is. 

4. Milyen szinten állsz a társadalmi hatóerő szempontjából? 

A. A szervezet helyi szinten tevékenykedik. Bár egy-egy ritkább eseményünk megmozgathat néhány száz főt is, az állandó célcsoportunk nem 

több, mint pár tucat helyi lakos. A tevékenységünk nem lépi át a falu vagy város határait, de a megyéét aztán végképp nem. Nem is célunk 

terjeszkedni, mi a helyi közösséget szeretnénk szolgálni, ahogy lehet. 

B. Tevékenységeinkkel folyamatosan több tíz, esetleg százig elmenő célcsoportokat szólítunk meg, de lokálisan működünk. Viszonylag korlátolt 

annak a lehetősége, hogy más célcsoportokat is bevonjunk. A regionális tevékenység távlati cél, országos lefedettségről még csak nem is 

álmodunk. Más a helyzet az online tevékenységekkel, itt azért van némi terjeszkedési pontenciál. 

C. Lokálisan kezdtük, de mára már több régióban, netán országos, esetleg nemzetközi szinten is elboldogulunk. Tudjuk, hogyan kell földrajzilag 

széles lefedettségű tevékenységeket kitalálni és futtatni, jók vagyunk abban, hogy a tevékenységeinket változatos célcsoportokra adaptáljuk 

vagy kiterjesszük. Jelenleg is több száz, akár 1000+ fős célcsoporttal dolgozunk. A projektjeink társadalmi hatása kiterjedt és mérhető. 

5. Milyen szinten állsz a partneri kapcsolatok szempontjából? 

A. Partnerkapcsolataink kimerülnek egy-egy hasonló szervezettel való együttműködésben, érintőlegesen kapcsolódunk a helyi önkormányzattal is. 

A tevékenységeinket legtöbbször magunkban végezzük, a partneri együttműködések kialakításában és működtetésében nincs nagy rutinunk. 

Ami eddig történt ezen a téren, véletlenszerű volt, és egy-egy tagunk személyes kapcsolatainak köszönhető. 

B. Gondot fordítunk a partnerségépítésre és van is tapasztalatunk más szervezetekkel való együttműködésben, de ezen a területen még vannak 

fejlődési útvonalak. Ha partnerkedni kell, majdnem mindig ugyanaz a 2-3 szervezet, intézmény kerül elő, és egy ideje úgy érezzük, ez behatárolja 

a lehetőségeinket.  
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C. A kapcsolati hálónk széleskörű. Együttműködünk hozzánk hasonló szervezetekkel, jó viszonyt ápolunk a helyi önkormányzatokkal, állami 

intézményekkel, oktatási intézményekkel és a vállalkozói szférával is. Vannak nemzetközi kapcsolataink. A partneri együttműködés nekünk maga a 

hétköznapi valóság: folyamatosan partnerségben valósítunk meg projekteket. Mások szívesen dolgoznak együtt velünk. 

6. Milyen szinten állsz projektmenedzsment kapacitás szempontjából? 

A. Ha úgy alakul, hogy egy-egy projektet kell megvalósítanunk, leginkább érzésből csináljuk. Szó, mi szó, nincs is érdemi tapasztalatunk 

projekttervezésben és megvalósításban. Ha a korábbi projektjeinkről kellene listát összeírni, üres éppen nem lenne, de 1-2-3 tételnél több biztosan 

nem kerülne rá.   

B. Ügyesen elboldogulunk a kisebb, akár közepes projektek menedzselésével. A szervezeten belül van legalább egy személy, aki ezen a területen 

ász, de a nagyobb, bonyolultabb projektek gondolatára a gyomrunk még mindig összeszorul egy kicsit. Számos projektet megvalósítottunk már, 

sikeresen. Nem is mennyiséggel van a gond, inkább azzal, hogy leragadtunk egy szinten, és nehéznek tűnik elmozdulni innen. 

C. Több program keretében is évek óta valósítunk meg nagyprojekteket, a munkatársaink közt bőven akad tapasztalt projektmenedzser, 

pénzügyes, asszisztens. Mindenki szokva van a projektmegvalósítással, nem kapunk a szívünkhöz, ha szűkös hatridőre szakmai-pénzügyi 

beszámolót kell benyújtani vagy bonyolítanak egy nagyot az elszámolás menetén. Saját projektmenedzsment procedúrák szerint dolgozunk.  

 

Most számold össze, hány darab „A”, „B” és „C” válaszod van: 

Válasz A pontszámod 

A  

B  

C  

HA „A” VÁLASZBÓL VAN A LEGTÖBB, pályázó szervezetként még a kezdő kategóriába tartozol. Ám ha csak 3 „A” válaszod van, figyelj, mert szintlépés 

előtt állsz! Nézelődj a középkategóriás pályázati lehetőségek között is, mert előbb-utóbb lépned kell, ha fejlődni akarsz.  

HA „B” VÁLASZBÓL VAN A LEGTÖBB, haladó vagy, mint pályázó szervezet, és többnyire azokkal a pályázati lehetőségekkel érdemes foglalkoznod, 

amelyek a haladó kategóriába sorolhatók. Arra is figyelj, hogy ami nem „B” válasz, az inkább „A”-e vagy „C”, mert ez mutatja meg, hol kell még 

fejlődnöd és azt is, hogy eljött-e az idő megbarátkozni az igazán komplex pályázati lehetőségekkel is, legalább gondolatban.  

HA „C” VÁLASZBÓL VAN A LEGTÖBB, alighanem készen állsz arra, hogy megbirkózz a legbonyolultabb pályázati lehetőségekkel is. Ha csak 3 „C” 

válaszod van, ne dőlj hátra, inkább nézd meg, hogyan tudnál minél több szempontból feketeövre váltani. Természetesen profiként haladó 

kategóriás pályázati lehetőségekre is lecsaphatsz, de a kezdő szintet hagyd meg a kicsiknek. 

HA 2-2 VÁLASZOD VAN „A”-BÓL, „B”-BŐL ÉS „C”-BŐL IS, inkább a haladó szintet célozd meg. A szintek között mindig van átjárás, akár apróságokon is 

múlhat, hogy előre vagy hátra mozdulsz le, ezért mielőbb kezdd el felfejleszteni az „A”-nak minősített területeket.  
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