
Szakértői Mű-hely-zet és stratégia  
A Műhely indulásakor kitűzött célunk az elmúlt 3 évben részben teljesült, elvégeztük a munka ránk 
eső részét, ami a 35 év fölöttiek megtámogatása volt a gyermekvállalásban. Tartottunk 2 nagy 
konferenciát, 38 workshopot, elkészült 6 tanulmány kötetünk – köztük a HISZÜK program -, kiadás 
előtt áll a több száz oldalas könyvünk, amelyről több külső szakértő is elismeréssel szólt, kiadtuk 
ennek rövid kivonatát, és elküldtük 5.000 email címre. Személyesen és levélben minden döntéshozót 
többször felkerestünk, közülük több vendégünk vagy előadónk is volt.  
 
Javaslataink számos eleme beépült a döntési folyamatokba. Bár a Műhely munkájának eredményeit 
sokan elismerik, eddig arra nem kaptunk lehetőséget, hogy a szükséges szélesebb körű hatás 
kifejtéséhez, egy intézménybe integrálhassuk kutatómunkánk eredményeit.  Mindazonáltal – többek 
elkötelezett munkájával, segítségetekkel - sikerült néhány területen kaput nyitni: létrejött az MKT 
Demográfiai Szakosztálya, és az ELTE másfél státuszt biztosított munkánk folytatásához. A hosszú és 
fáradságos úton tagjaink közül többen az önkéntesből fizetős munkát, állást kaptak a témánkkal 
összefüggő intézményekben, vagy különböző okok miatt elmaradoztak.   

 

  

 

Elérkeztünk arra a pontra, hogy újra gondoljuk helyünket, szerepünket a magyar társadalom 
népesedési problémáival foglalkozó szervezetei között. Ehhez februárban SWOT analízist és stratégia 
alkotó workshopot, majd az ott felmerült igények alapján márciusban dr. Zseni Annamária 
segítségével rendszerállítást tartottunk. Ez utóbbi küldetésünk pontosítását segítette, és rámutatott 
néhány figyelembe veendő rejtett folyamatra, kijelölte további tevékenységeink fő irányait. A másik 
megközelítés feltárta a folyamatot támogató személyeket, eszközöket, és kinek-kinek a személyes 
hozzájárulását.    
 
Bár sokan a további kutatások indítására illetve elmélyítésére vállalkoztak, aminek természetesen 
fontos szerepe van a folyamatban, úgy tűnik, hogy a prioritási sorrendben hátrébb helyezkednek el. 
Amíg nem tudjuk megoldani az intézményes támogatást, a kutatások – bármennyire szükségeseknek 
tűnnek - csak kinek-kinek a saját erőforrásaira tudnak támaszkodni.   

 



  
 

A rendszerállítást megelőző workshopon kitűzött célok és feladatok csak részben fedik át a fő 
stratégiai irányokat. Szerepünk nélkülözhetetlennek tűnik a társadalmi egyensúly helyreállításához. 
Összerendezve a két folyamat eredményét, a következő időszakra az alábbi prioritási sorrend tűnik 
elő.  
 

(1) Erősítenünk kell a Műhelyben a spiritualitást 
(2) folytatni az erőfeszítéseket az intézményesülés irányában és  
(3) megindítani a társadalmasítás folyamatát.    

 

Budapest, 2019. április 23. 


