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Pályázati felhívás 
régiós titkári munkakörre 

 
 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot hirdet régiós titkári 4-6 órás munkakörben, 
két régióban: Észak- Kelet-Magyarország és Észak-Magyarország. 
 
A két régió által lefedett területek:  

- Észak- Kelet-Magyarország: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Hajdú-Bihar megye; Jász-
Nagykun-Szolnok megye egy része 

- Észak-Magyarország: Nógrád megye; Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Pest megye észak-keleti része 

 
A régiós titkár feladata: hozzájárulni a NOE alapcéljainak megvalósulásához: hogy a 
nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekbe tartozhassanak – s ezek a közösségek 
fenntarthatóan, értékközpontúan működjenek. 
 
Milyen és mennyi munkát várunk el a régiós titkároktól? 

1. Részvétel az országos vezetői találkozókon (közgyűlés, választmány), alkalmanként 
szekciós ülések vezetése (évente 5 szombati alkalom)  

2. Részvétel az országos rendezvényeken (őszi találkozó, NOE karácsony), azokról a 
tagság tájékoztatása, utazás szervezésében segítség 

3. Adományközvetítés 
4. Személyes találkozások szervezetfejlesztési célból (vezetői utánpótlás, tagok bevonása, 

aktivizálása, programtervezés, forrásteremtés, PR, kommunikáció), legalább félévenként 
1x, kistérségi csoportban, nagyobbrészt hétköznap  

5. Új egyesületek, helyi csoportok alapításának, indulásának támogatása, tagtoborzás. 
6. Vezetői találkozók és képzések kistérségi alapon, évente 2x 
7. Régiós családi nap szervezése, évente 1x 
8. Önkéntesek bevonása, szervezése 
9. Pályázatfigyelés, megíráshoz tanácsadás, minőségbiztosítás 
10. Segítség ügyintézésben (alapító okirat, SZMSZ stb.), ehhez kapcsolódó szervezésben 

(közgyűlések) 
11. Információközvetítés,levelező listák működtetése 
12. A régióhoz tartozó szervezetekről nyilvántartások naprakész vezetése, a tagnyilvántartó 

régióra vonatkozó vezetése 
13. Aktív, barátságos, a helyi szervezeteinket segítő hozzáállás 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régiós titkári munka egy része hétvégére, jellemző módon 
szombatra is eshet! A munkavégzés egyébként kötetlen munkarendben történik. Fontos feltétel, 
hogy képes legyen önállóan közlekedni. 
 
A feladatok ellátásához szükséges egy támogató háttér, egy nagycsaládos egyesület vagy 
csoport közreműködése. 



Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
National Association of Large Families 
Landesverein Kinderreicher Familien 

Association Nationale des Familles Nombreuses 
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em. 

Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20109369 
Adószám: 19024471-1-41 

                MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ 
  2007. 
 

 

E-mail: noe@noe.huiiiiHomepage: http:\\www.noe.hu; http:\\www.csaladi-kartya.hu 
iiiiTitkárság (tel/fax): 266-7771 

Pénz- és tagsági ügyek (tel/fax): 317-4909iiiiProgramok, NOE levél (tel/fax): 317-4563iiiiSzociális ügyek (tel/fax): 235-0947 
Félfogadás: szerda 10-16, péntek 10-13.30 

 

Mit várunk a támogató egyesülettől vagy csoporttól? 
1. A támogató szervezet feladata a NOE Alapszabályában meghatározott célok 

megvalósítása, a NOE egységének és szellemiségének erősítése a NOE 
iránymutatásával és támogatásával, valamint ezek kommunikációja a régió tagsága, ill. a 
társadalom felé 

2. Önkénteseivel a programok (rendezvények, adományosztások…) alkalmával segítse a 
régiós titkár munkáját. 

3. Lehetőségei szerint vonjon be további (elsősorban regionális pályázati) forrásokat régiós 
programok megvalósítása érdekében 
 

A régiós titkár alkalmazásától és az infrastruktúra biztosításától függően 3 lehetőséget is látunk 
az együttműködésre: 
 

1. Régiós titkár NOE alkalmazásban, távmunkában (otthoni irodával) +Támogató 
egyesület vagy csoport (elvi együttműködési megállapodás)  

2. Tagegyesületi szolgáltatás közreműködő önkéntesekkel, infrastruktúrával és a 
tagegyesület alkalmazásában álló régiós titkárral (együttműködési szerződés 
alapján) 

3. A támogató egyesület biztosítja az irodai infrastruktúrát, ott dolgozik a NOE 
alkalmazásában álló régiós titkár 

A NOE elnöksége a fenti sorrendben határozta meg a prioritásokat. 
 
A pályázat beadási határideje: 2017. július 20. 
A pályázatokat a titkarsag@noe.hu email címre kérjük eljuttatni 
 
Milyen időszakra vonatkozik az együttműködés? 
A régióközpontok a jelen feltételek szerinti működésüket 2017.09.01-től kezdhetik meg, és 3 
évig 
ellátják azokat. A NOE Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy etikai vagy más, pl. 
szervezeti probléma esetén az együttműködési megállapodás, illetve a munkaszerződés 
felbontását kezdeményezze. 
 
Kik pályázhatnak? 
A régiók támogatására egy régiós titkár és egy helyi tagszervezet vállalkozhat közösen. Az 
utazási lehetőségeket, távolságokat nyilván érdemes szem előtt tartani.  

- Indulhatnak a NOE azon tagegyesületei és csoportjai, amelyek legalább 2 éve 
működnek és 

- Régiós titkárnak jelentkezhetnek minimum érettségivel, középfokú számítógép kezelő 
ismeretekkel rendelkező NOE tagok (pártoló tagok is), akik a szervezetfejlesztői 
munkára alkalmasak és vállalkoznak, ill. adott esetben a szükséges munkafeltételeket 
biztosítani tudják (amennyiben otthonról távmunkában dolgoznának). A pályázathoz 
motivációs levél, ajánlás, jogosítvány, gépkocsi szükséges.  
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Értékelési szempontok 

a) A jelölt személy közösségépítési és szervezetfejlesztési tapasztalata, NOE ismerete 
b) A választott együttműködési forma 
c) A támogató egyesület motivációja, szervezeti alkalmassága, nincs tagdíjhátraléka 

(kizáró ok) 
d) További forrásbevonási lehetőségek 
e) Rendelkezésre álló infrastruktúra 
f) Kapcsolatrendszer (civil és NOE) 

  
Milyen forrásokat szán a NOE a helyi szervezetek fejlesztésére? 
A régiók ellátására 1/2 állásnyi (napi 4-6 óra) kapacitást terveztünk. 

- Bér + járulék  
- Költségek: Havonta hozzájárulás a működési költségekhez, melynek összege 20.000 Ft 

plusz a régióban működő nagycsaládos egyesületek és csoportok számának ezerszerese 
forintban (tehát 18 helyi szervezetnél 18.000 Ft) 

 
Budapest, 2017. július 11. 


