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MAF stratégiai céljai 2014 

1. Tagbővítés és hálózat építés (hogy a hazai társadalmi befektetők 
valódi fórumává és szakmai hálózatává váljunk)  
  

2. Szakmai tevékenység és fejlesztések (hogy a társadalmi 
befektetések terén szakmai körökben valamint ügyfeleink, tagjaink 
számára referenciaponttá váljunk) 

 

3. Szervezet fejlesztés (hogy az első két stratégiai célt megfelelően 
teljesíteni tudjuk) 

  

   



Tagbővítés és hálózat építés – tagok 2014 

 

 



Szakmai tevékenység és fejlesztések 

Fejlesztő szolgáltatások a   
7M stratégiai tervező modell alapján 

 

A 7M- modell rugalmasan alkalmazható teljes körű támogatói, önkéntes stratégia 

kialakításában, a már működő támogatási és önkéntes gyakorlat  felülvizsgálatában, 

támogatási és önkéntes programok tervezésében, kivitelezésében.  

 

 

 

Eredmények/ügyfelek  2014-ben: 

  



Szakmai tevékenység és fejlesztések 

London Benchmarking Group modell bevezetése 
  

 

 A modell a forrás/inputmutatók, eredmény/output indikátorok, hatás/impact skálák 

segítségével egy egyszerűen kezelhető mátrix formájában excelek segítségével 
összegzi és mutatja be a támogatói tevékenység, illetve tágabb értelemben egy vállalat 
társadalmi befektetéseinek (Corporate CommunityInvestment)  eredményeit és hatását 
mind a társadalomra, mind a vállalatra nézve.  

 

 

Eredmények/ügyfelek 2014-ben:  

 

 

 

   



   MAF Felelős Támogató védjegy 
 

 

 Megkezdjük a vállalatok társadalmi befektetéseit elismerő módszertan promócióját 
a Skymarketing segítségével A vállalatok folyamatosan jelentkezhetnek az 

elismerés megszerzéséhez. A MAF Felelős Támogató Védjegy a stratégia, 
menedzsment, átláthatóság alapján minősíti a vállalatokat. 

 

 

Eredmények/jelentkezők  2014-ben:  

 

 

 

 

 

  

 

Szakmai tevékenység és fejlesztések 



  

MAF Társadalmi Befektetések díj és szakmai 
konferencia, 2014. október 2., Erste Bank 

 

Eredmények 2014: 

• 20 pályázat 
• 126 résztvevő 

– 54 fő vállalati képviselő, 50 fő civil szervezeti képviselő, 2 fő állami képviselő,  
5 fő magánszemély, 3 fő média képviselő, 5 fő szervező, 7 fő együttműködő 

partner 

• 91 média megjelenés 

 

 

 

Szakmai tevékenység és fejlesztések 



  

 

 

 

Konferencia és díjátadó 2014 



MAF Társadalmi Befektetések Díj  
 

Menetrend 2014: 

 

• május vége a pályázat meghirdetése 

• július 28. a pályázatok beérkezési határideje 

• augusztus 4. - szeptember 10. között a bíráló bizottság kiválasztotta a shortlistre 
kerülő  illetve helyezett pályázatokat 

• szeptember 10. a shortlist közzététele a sajtóban 

• október 2. díjátadó és konferencia. 
 

 

 

A bíráló bizottság tagjai: 
 

• Erős Antónia - az RTL Híradó műsorvezetője, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
alapítója 

• Füzesy Tamás - az Erőforrás Alapítvány/United Way Magyarország ügyvezetője 

• Hargitai Lilla- a Médiaunió Alapítvány ügyvezető igazgatója 

• Jakab Áron - a Fruit of Care Nonprofit Kft. alapító ügyvezetője 

• Nagy Bálint - az IBS marketing tanszékének vezetője 

 

 

 



 
Szakmai tevékenység és fejlesztések 

  
 

Katalizátor műhelybeszélgetések 
 

Az eseményeken a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2013-ban díjazott programjai 

kerülnek bemutatásra, azzal a céllal, hogy az előadó vállalatok jó példákkal 
szolgálhassanak, megoszthassák tapasztalataikat, és a levont tanulságokat a 

résztvevőkkel.  
 
2014. május 7-án bemutatkozott cégek: (helyszín: ERSTE székház, résztvevők: 60 

fő) 
 

 
 

 

 

 

2014. június 4-án bemutatkozó cégek: (helyszín: OTP O.K. Központ, résztvevők: 40 
fő) 
 

 

 



Szakmai tevékenység és fejlesztések 

MAF Akadémia 
2014. áprilisában szerveztük meg a Hogyan értékeljem, mérjem és 

kommunikáljam a vállalatom társadalmi befektetésinek társadalmi és üzleti 
eredményeit és hatásait? c. workshopot.  

 

 

 

 

Eredmények 2014: 

2014. április 10-én a workshopot  10 céges résztvevővel sikeresen megtartottuk.  

 



Szakmai tevékenység és fejlesztések 

 Szakmai munkacsoportok 
 
1. IMPAKT (Innovatív Magyar Programok a Közösségi Támogatásokért) munkacsoport 

 

 2014-ben a csoport az alábbi témával foglalkozik: a vállalatok társadalmi befektetési 
társadalmi és üzleti eredményeinek és hatásainak  értékelése, mérése.  

 

 

 

 
  
  

 

Eredmények 2014: 

• 4 vállalattal bővült a munkacsoport  

• 5 találkozót tartottunk: 2014. 02. 26.-Provident, 2014. április 21.-Vodafone, 2014.06.18.-

Sanoma, 2014.09. 12. -KPMG, 2014.11.13 -MAVIR 



 
Szakmai tevékenység és fejlesztések 

 
Szakmai munkacsoportok 

 
2. Gazdaság nevelési munkacsoport 

 

Célunk továbbra is az, hogy elősegítsük a következő generációk gazdasági, pénzügyi 
képzését, szemléletformálását, készségfejlesztését.  
 

Eredmények 2014: 

• Részt vettünk az ISZEF NGM-EMMI munkacsoport  találkozón és folyamatosan 

tartottuk a kapcsolatot a minisztérium szakembereivel 

• Július 10-én munkacsoport  találkozót tartottunk a  Providentnél. 
 



 
Szakmai tevékenység és fejlesztések 

 
Szakmai munkacsoportok 

 
3. Civil fejlesztés munkacsoport 

 

Civil fejlesztés munkacsoportunk tagjaival időről-időre új szolgáltatások fejlesztésén 

dolgozunk.  

 

2014–ben megvalósult: 
Munkacsoport találkozót tartottunk 2014. június 25-én és december 18-án, sikerült 
meghatározni a munkacsoport misszióját. 
 

 



 
Szakmai tevékenység és fejlesztések 

 

 Publikációk 
 

 

2014-ben megvalósult: 
• 2013-as Társadalmi Befektetések díj esettanulmány gyűjtemény  elkészült 
 

• 2014-es Társadalmi Befektetések díj esettanulmány gyűjtemény előkészületben 

 

 

 



Szervezet fejlesztés 

 Kommunikáció PR 
 

2014-ben megvalósult: 
• honlapunk, FB oldalunk folyamatosan frissült 
• adatbázist folyamatos karban tartottuk  

• elektronikus hírlevelet küldtünk 4 alkalommal 

• sajtóközlemény (8 db) média megjelenés  (128 db) 

• Skymarketing pro bono kommunikációs partner 

• nemzetközi és hazai partnerszervezetekkel tartottuk a kapcsolatot, részt vettünk a 

Vodafone Főállású angyal, valamint a Civil Licit zsűrijében 

• partnerségi kezdeményezésben vettünk részt: BCSDH, HBLF, KÖVET, MAF 

• nemzetközi partnerszervezetekkel tartottuk a kapcsolatot  (WINGS, DAFNE, EFC) 

• Amcham NGO valamint a Civil Support hatásmérési munkacsoportjában vettünk részt 
 

 



Szervezet fejlesztés 

 Szervezet működése 
 

2014-ben megvalósult: 
• 2013-as közhasznúsági jelentés elkészült 
 

• FB ülést tartottunk, elnökségi ülést tartottunk 4 alkalommal, közgyűlést tartottunk 3 

alkalommal 

 



Magyar Adományozói Fórum 

  
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

dr. Molnár Klára 

klara.molnar@donorsforum.hu 

06-30-210-31-71 

mailto:klara.molnar@donorsforum.hu


1056 Budapest, Szerb u. 17-19. 
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