
Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesülete   

(SZOFOSZ) 
 

1) A SZOFOSZ létrejötte 

A szociális földprogramokat működtető önkormányzatok és szervezetek „A szociális 

földprogramok tíz éve Magyarországon” címmel 2002. november 25-26-án Szolnokon 

tartották II. országos konferenciájukat. 

A konferencián a résztvevők összegezték az elmúlt évtized eredményeit, s a további fejlődés 

érdekében megfogalmazták azokat a gondolatokat, melyeket érvényesíteniük kell azért, hogy 

a program hosszútávon és eredményesen jelen legyen a hazai önkormányzatok szociális 

gondoskodásának rendszerében. A konferencia résztvevői szükségesnek tartották saját 

szakmai érdekvédelmi szervezetük létrehozását is. A konferencia résztvevői (124 fő) aláírta a 

célokat is magában foglaló állásfoglalást. A konferencián elfogadott állásfoglalás alapján 

2004-ben megalakult a SZOFOSZ.   

 

2) A SZOFOSZ célja, feladatai 

 

a) Szakmai célja:  

A szociális földprogramok eredményességének javítása, a működtető szervezetek jogi, 

anyagi, humán és infrastrukturális hátterének formálásával és a csatlakozó szervezetek közötti 

folyamatos és országos szintű kommunikációs lehetőségének biztosításával. 

 

b) Érdekképviseleti célja: 

A szociális földprogramok hatékony működésének elősegítése, az érdekek egyeztetése, 

képviselete a szociális földprogramokat befolyásoló szervezetek felé. 

 

c) A Szövetség feladatai:  

ca) Részt vállal a kormányzati és egyéb támogató szervek döntés-előkészítési folyamatában. 

cb) A megyékben feltárt szükségleteket, igényeket összesíti. 

cc) Elemzi és elősegíti a különböző modellek, kezdeményezések megismertetését.  

cd) A már jól működõ szociális földprogramok tapasztalataira építve fejlesztési 

programokat dolgoz ki, közös pályázatokat készít elő és valósit meg, hozzásegíti 

az önkormányzatokat, egyéb szervezeteket szociális földprogramok megszervezé- 

séhez, működtetéséhez módszertani segítséget nyújt. 

ce) Közreműködik az szolgáltatások és szociálpolitikai fejlesztési programok, 

pályázatok hatékonyságának elemzésében, monitorozásában, 

cf) A szakterület fejlesztését megcélzó kutatások támogatása, szervezése, a kutatási 

eredmények hasznosításának elősegítése. 

cg) Képzéseket, oktatásokat és egyéb továbbképzéséket szervez és támogat. 

ch) Információs hálózatot épít ki, részt vállal az információk közvetítésében. 

ci) A szociális földprogramot működtetõ önkormányzatok és szervezetek együttműködésével 

konferenciákat, szakmai tapasztalatcsere látogatásokat, kül- és belföldi tanulmányutakat 

szervez.  

cj) Hazai és nemzetközi kapcsolatokat kezdeményez és épít ki. 

ck) Feladatai elvégzése során vállalkozói tevékenységet is folytathat, melynek bevételeit, 

céljai megvalósítása érdekében köteles visszaforgatni gazdálkodásába.  

 

 

d)A Szövetség tagsága: 

A Szövetségnek lehetnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai. 



A Szövetség rendes tagjai lehetnek mindazon szervezetek /önkormányzatok és intézményei, 

alapítványok, közalapítványok, társulás, közhasznú társulás, egyesület, kisebbségi 

önkormányzat stb./, amelyek szociális földprogramot működtetnek és elfogadják a szövetség 

alapszabályát. 

 

e) A Szövetség székhelye:  
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