
                                                            ÖSSZEFOGLALÓ

                                       a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetségének 

                                             civil szakmai és társadalmi tevékenységéről

                                           

A  Társadalmi  Egyesülések  Országos  Szövetsége  1990.  évben  alakult,  az  ország  egyik
legnagyobb civil szervezete. Tizenegy megyében működnek szövetségeink, országosan 332
tagszervezettel és csaknem 160.000 fős tagsággal rendelkezünk.

Országos hatáskörű szervezetként,  a megyei szervezeteink közreműködésével és az általuk
összefogott helyi szervezetein keresztül fejti ki, civil társadalmi tevékenységét. Saját forrásból
és  egyéb  pályázati  támogatásokból,  meglévő  és  folyamatosan  megújuló  infrastruktúrával,
országosan igyekszik biztosítani tagszervezeteink számára a működési feltételeket, ingatlan és
egyéb eszközök használatát.

Szövetségünk tevékenysége során három alapvető szempontot tart szem előtt. 

A  tagszervezeteik  munkájának  segítése,  lakossági  érdekképviseletek  minél  árnyaltabb
megvalósítása,  más  civil  szervezetekkel,  az  illetékes  állami  szervekkel és  az
önkormányzatokkal való együttműködésre törekedve.

Szövetségünk  előadásokat,  civil  fórumokat  rendez,  tagszervezetei,  illetve  a  velük
együttműködő  partner-szervezetek  számára  szociális,  egészségügyi,  hátrányos  helyzetű
embereket  foglalkoztató  problémák,  környezetvédelem,  fogyasztóvédelem  témakörökről.
Ernyőszervezetként kapcsolatot tartunk a helyi és országos civil szervezetekkel, szervekkel, a
civil tömörülések összefogása, koordinálása érdekében. 

       Az elmúlt években végzett főbb tevékenységeink, azok eredményei és tapasztalatai

Egészségmegőrző, szociális tevékenységünk során segítettük és támogattuk az egészségvédő-,
megőrző  akciókat,  programokat.  Egészségügyi  tájékoztató  előadásokat,  demonstratív
tárlatokat, sportrendezvényeket szerveztünk, valamint az egészséges életmód kialakítása, az
egészség megőrzés javítása érdekében, minden évben a megyei szövetségek és tagszervezetek
koordinálásával „Egészség napokat” szerveztünk. 

Természet  és  környezetvédő-megőrző  tevékenységünkkel,  a  környezet  védelmére  az
egészséges  környezet  kialakítására,  megóvására,  hagyományteremtő  akciókat  szerveztünk.
Szorosan  együttműködtünk  az  Európa  Házzal,  a  Duna  Stratégia  projekt  magyarországi
megvalósításában.  A  Szövetség  megalakulása  óta  kiemelt  figyelmet  fordít  a  kertkultúra
ápolására,  a  kertbarát  körök  tevékenységének  felkarolására  és  támogatására.  Különös
figyelemmel  azokra  a  megyékre,  ahol  ennek  nagy  hagyománya  van,  mint  pl.  Baranya-,
Komárom-Esztergom megye, Esztergom városában végzett tevékenységükre.

A fogyasztói érdekvédelem folyamatos tevékenységei között szerepel,  a „Tudatos vásárló”
vetélkedő megszervezésével, monitoring munkát végzünk (árfigyelés, címkézés, szavatossági
idő,  stb.).  A  fogyasztói  érdekvédelem  hazai  rendszerének  erősítése  érdekében,
együttműködünk a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségével,  annak   tagjaként
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folyamatosan tájékoztatást adunk a fogyasztóvédelem időszerű kérdéseiről. Közreműködünk a
„Mindennapi fogyasztóvédelem” című újság szerkesztésében és terjesztésében.

Az  Országos  Fogyasztóvédelmi  Egyesület  tevékenységét  támogatva,  a  helyi  nyugdíjas
szövetségek  bevonásával  kiemelt  figyelmet  fordítottunk  arra,  hogy  a  fogyasztóvédelem  a
lakosság  érdekeit  szolgálva  kellő  figyelmet  kapjon,  ezért  továbbra  is  támogatjuk  és  a
rendelkezésünkre álló eszközeinkkel minden segítséget megadunk a működés biztosíthatósága
érdekében. 

Kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  Békéltető  Testületek  tevékenységének  támogatására,  az
Országos Szövetség, a Budapesti Békéltető Testületben, ill. a megyei szövetségek, a megyei
békéltető  testületekben  érdemi  munkát  végző  képviselőket  biztosítanak.  Részt  veszünk  a
kamarák,  ill.  a  békéltető  testületek  által  szervezett  szakmai  tanácskozásokon,  és
észrevételeinkkel, tapasztalatainkkal segítjük azok munkáját. 

Az anyanyelvápolásunkra, a nemzeti öntudatunk fejlesztésére is figyelmet fordítva, vers és
prózamondó  vetélkedőket  szervezünk  a  civil  közösségekkel  közösen,  jelentős  szerepet
vállalunk a nemzeti öntudat kialakításában, fejlesztésében, hagyományápoló és természetjáró
egyesületeinkkel. 

Kulturális  életünk  és  identitásunk  megőrzése  érdekében  vetélkedőket,  megemlékezéseket
szervezünk,  pl.  Szekszárdon  a  Babits  Emléknap  szavalóverseny  megszervezése  és
lebonyolítása. A Magyar Kultúra Napja alkalmából vers-, próza- és mesemondó fesztiválokat
szervezünk.   Művészeti  önképző  közösségeinkkel  rendszeres  kiállításokat  szervezünk,
öntevékeny,  amatőr  festők,  művészek  műveinek  bemutatására  Szolnokon  és  más
településeken. A művészeti önképző közösségekkel együttműködve, rendszeres kiállításokat
szervezünk, megjelenésükhöz helyet biztosítunk. Az elmúlt évben a Zamárdi Közösségi Ház
adott otthont a Szolnok megyei amatőr festők közösségének, műveinek bemutatására. 

A  jobb  közbiztonság  kialakítása  érdekében,  tovább  erősítjük  kapcsolatainkat,
tagszervezeteinken  keresztül,  a  környezetükben  működő  polgárőrségekkel,  különös
figyelemmel Győr-Moson-Sopron-, és Tolna megyében.

Minden  évben  kétnapos  továbbképzést  szerveztünk  és  szervezünk,  a  TESZ  megyei  és
országos testületi vezetőinek a Zamárdi Közösségi Házban. Ezen szakmai továbbképzéseken
meghívott  szakértők segítik a munkánkat (nemzetközi  politikai  helyzet,  fogyasztóvédelem,
szervezet-fejlesztés,  kommunikáció,  civil  szakmai  konzultációk, stb)  témakörökben.  Az
értekezleten lehetőség nyílik az egymás közötti tapasztalatcserére, s az elkövetkező időszak
stratégiájának a meghatározására. 

Kiemelt együttműködő partnerünk a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és
az  Európa  Ház  azon  időszerű  tudományos-, közéleti-,  szakmai  témakörökben,  amely  a
társadalmi  és  gazdasági  fejlődést  segítik  (gazdaság  főbb  kérdései,  fogyasztóvédelem,
egészségügy,  nyugdíjrendszer,  esélyegyenlőség,  oktatás,  a  civil  törvény  és  hatásai).
Együttműködésünket az Európa Házzal meghatározzák a 2019. évben az Európa Parlamenti
képviselő-választások, ezért az Európa Házzal 2019. április 12-én Győrben közös rendezvényt
szervezünk  a  megyei  szövetségeink  vezetőinek  felkészítésére,  az  Európa  Parlamenti
képviselő-választás feladataira.
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Továbbra is kiemelkedő feladatunk a nyugdíjasokat foglalkoztató problémák megoldásának
elősegítésére. Előadásaikra, találkozóikra irodáinkban, előadótermeinkben helyet biztosítunk.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos
Szövetségével, a Nyugdíjasok Országos Képviseletével. 

Budapest, 2019. 02. 26.                                                      TESZ Országos Elnöksége


