Budapest Bank Zrt.
Dobbantó Program

Effekt 2030 – A közösség befektetések díja 2020. évi pályázatán
Mindenki társadalma kategóriában III. helyezést nyert el.

A PROGRAM IDŐTARTAMA:

2010-től folyamatos

A PROGRAM ELŐZMÉNYEI:

A nők gazdasági szerepvállalása elmarad a
társadalomban betöltött szerepüktől: míg a
felsőoktatásban végzettek több mint 50%-a nő,
a vállalkozások csak harmadát vezetik. A
legkisebb vállalkozások körében ez az arány a
40%-hoz közelít, és minél feljebb megyünk a
cégek méretében, annál kisebb lesz ez az
arány. A program indulása előtt kutatást
végeztek a témában a minél hitelesebb adatok
közlése érdekében.

A PROGRAM CÉLJA:

A Dobbantó Programot 10 éve indították, mert
a női vállalkozásokat is versenyképességi
tényezőként kell kezelni. Támogatni kell őket a
vállalkozásfejlesztésében a sajátosságaiknak
megfelelő módon, segíteniük kell az üzleti és
pénzügyi tervezésben, a kapcsolatépítésben és
az önbizalmuk növelésében.

ILLESZKEDÉS A VÁLLALAT
MŰKÖDÉSÉHEZ:

A Budapest Bank fontosnak tartja, hogy felelős
vállalati polgárként támogassa a társadalom
jobbá tételét, a fenntartható fejlődést. A bank
vállalati kultúrájában mindig kiemelt
jelentőséget tulajdonítottak az
esélyegyenlőségnek, beleértve a nők
karrierlehetőségeinek megteremtését, így
kézenfekvő volt, hogy felelős pénzintézetként
támogassák a női vállalkozások sikerességét.

A PROGRAM LEÍRÁSA:

A Budapest Bank 2010-ben indította el
„Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről
nőknek” programját a SEED KisvállalkozásFejlesztési Alapítvánnyal együttműködve.
A projekt legfontosabb eleme a 12 napos
tudásfejlesztő tréning. Az oktatás a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által
engedélyezett felnőttképzés. A tréning mellett
rövidebb képzések is a program részei, melyek
az üzleti terv készítésében és a digitális jelenlét
fejlesztésében segítenek.
A képzések mellett mindenki számára nyitott,
ingyenes klubesemények is megrendezésre
kerülnek, ahol az érdeklődők szakmai
előadásokat hallgathatnak meg és
kapcsolatokat építhetnek. A résztvevők
szakemberek vezetésével vitatják meg a
legkülönfélébb témákat, melyek egy vállalkozó
mindennapjait – szakmai és magánéletét
egyaránt – érintik. A Dobbantó sikerét a
számok is alátámasztják. Az eddig megvalósult
20 tréningnek, 10 kisképzésnek és több mint
40 klubeseménynek köszönhetően több mint
2000 női vállalkozó vett részt a programban.

KÖZÖSSÉG:

A SEED Kisvállalkozás-Fejlesztési Alapítvány
segítségével indították el a programot. Az
alapítvány felel a képzések színvonaláért. A
program népszerűsítésében a Budapest Bank
kollégái segítettek.
A tréning során egy kisvállalati munkatársuk
tart félnapos képzést. A Budapest Bank
fiókvezetői közül többen önként vállalkoztak
arra, hogy személyre szabottan segítsék az
érdeklődőket a vállalatfinanszírozási
folyamatok, valamint a banki termékek és
rendszerek megismertetésében.
A program népszerűsítésében kezdetektől
fogva segítenek a Budapest Bank közel 100
fiókjában dolgozó kollégáik, meglévő
kisvállalkozói ügyfeleiknek ajánlják a
programot.

HATÁS:

A 2019-ben végzett kutatás alapján
elmondható, hogy a résztvevők 74%-a jelenleg
is működtet legalább egy vállalkozást, 94%-a
ajánlaná a programon való részvételt az
ismerőseiknek, barátaiknak.
A vállalkozónők 66%-ának cége a programban
kidolgozott ötleteken alapszik, és a
vállalkozónők szerint a tréning segít a
vállalkozás megalapításában és beindításában,
a vállalkozói stratégia kidolgozásában, a
működési hatékonyság növelésében, az új
piacok megszólításában és az új
termék/szolgáltatás bevezetésében. A
résztvevők szerint a képzések és a klubok sokat
segítenek a kapcsolatépítésben.
A programnak köszönhetően a bank
reputációja nőtt az évek során.
A tréningek alatt a csoportmunkák által
lehetővé válik, hogy a résztvevők egymástól
tanulhassanak. Az oktatók által leadott és az
online rendszerben elérhető tananyagok
biztosítják az elméleti felkészítést, a gyakorlati
feladatok megoldásán és prezentálásán
keresztül pedig tapasztalati úton sajátíthatnak
el soft skilleket a jelenlévők.
A fiókvezetők személyes visszajelzése alapján
építően hatott rájuk a vállalkozónőkkel
folytatott beszélgetések.
A vállalkozónők visszajelzései alapján
folyamatosan fejlesztik a programot.

JÖVŐ:

A következő 2-3 évben is folytatni fogják a
programot annak érdekében, hogy minél több
nőnek esélyt teremtsenek vállalatuk sikeres
elindításában, működtetésében. A jövőben
szeretnék fejleszteni képzéseiket, több
klubeseményt szervezni, hogy lehetőséget
adjanak a kapcsolatteremtésre és tanulásra.
Céljuk, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz
helyzetbe került vállalkozónőknek segítsenek,
az ezzel kapcsolatos programjukat idén
szeretnék elindítani.
A célcsoporttal folyamatos az egyeztetés.
Általában a nők irányította vállalkozások
valamilyen társadalmi ügyet képviselnek,
valamint alacsonyabb kockázatvállalás és a
kisebb léptékben gondolkodás jellemzi
leginkább ezeket. Arra hangolják a Dobbantó
Programot, hogy egyfelől fejlessze a vállalkozói
készségeket, kompetenciákat, átfogó
ismereteket nyújtson a vállalkozások
működtetéséhez szükséges kulcsfontosságú
témakörökben, másfelől pedig lehetőséget
biztosítson a szakmai kapcsolati háló
bővítésére is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

• http://www.dobbantoprogram.hu/
• https://dobbanto.seed.hu/
• https://www.facebook.com/dobbantoprogra
m.budapestbank
• https://www.linkedin.com/showcase/dobban
t%C3%B3-program/

