MAF Társadalmi Befektetések Díj 2014 pályázat esettanulmány gyűjtemény

Budapest Bank Zrt. – „Budapest Bank Békéscsabáért Program”
A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2014-es pályázatán a MAF Legsikeresebb Partneri
Együttműködések Kategóriában 1. helyezést ért el.
1. helyezést ért el.
A program időtartama: 2013 októberétől három teljesült (2013 őszi, 2014 tavaszi és 2014 őszi)
pályázati ciklus
A programra fordított támogatás a pályázat benyújtásáig:



Pénzben: 12.000.000 Ft
Szervezési költség: 1 fő stratégiai menedzser - 13 óra/ciklus; 1 fő projekt koordinátor - 80
óra/ciklus; 1 fő helyi koordinátor - 35 óra/ ciklus

A program előzményei:
A Budapest Bank 2006 óta működő békéscsabai Bankműveleti Központja mintegy 700 munkatársával
a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója, így fokozott felelősséget érez, hogy gazdasági súlyának
megfelelően részt vállaljon a helyi társadalmi kihívások megoldásában. A bank Békéscsaba
Önkormányzatával együttműködve meghatározott pályázati témákon keresztül (pl. pénzügyi kultúra
fejlesztése, kultúra és szellemi élet, egészségfejlesztés és esélyegyenlőség) karol fel helyi
kezdeményezéseket.
A program célja:
A Budapest Bank pályázati programjának célja, hogy segítséget nyújtson az értékes helyi
kezdeményezéseknek. A program keretében azok a Magyarországon bejegyzett nonprofit
szervezetek juthatnak 100 és 500 ezer forint közötti támogatáshoz, amelyek tevékenységük révén
hozzájárulnak Békéscsaba és agglomerációja fejlődéséhez. A bank az anyagi támogatáson kívül jó
példát kíván állítani a gazdasági élet szereplői elé.
Társadalmi szintű célunk a helyi civil élet minél szélesebb körű
támogatása, és hogy hozzájáruljunk a helyi közösségi problémák
(pl. egészségfejlesztés, a pénzügyi kultúra, kulturális és szellemi
élet fejlesztése) hatékony kezeléséhez.
Vállalati szinten kitűzött célunk egy pályázati ciklusban kb. 40-50
benyújtott pályázat (12-20 nyertes szervezettel), amelyek elérése kiterjed legalább a békéscsabai
lakosokra és/vagy az agglomerációban élőkre.
Illeszkedés a vállalat támogatási stratégiájába:
A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájában kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
hogyan tud hozzájárulni a környezeti, társadalmi problémák megoldásához. Arra törekszünk, hogy
megmutassuk, a civil társadalom aktív részesei vagyunk, és felelős gazdasági tevékenységünkön túl
igyekszünk segítséget nyújtani a különböző problémák helyi szinten történő kezelésében.
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Működésünk során nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfeleink, a munkatársaink és a tágabb működési
környezetünk iránti felelősségvállalásra. A „Budapest Bank Békéscsabáért Programon” keresztül
hozzájárulunk Békéscsaba és környezete kulturális és szellemi életének felpezsdüléséhez, a civil élet
fejlődéséhez és a társadalmi értékek megóvásához.
A program leírása:
A Budapest Bank 2013 őszén indította el civil pályázati programját, amely átlátható kereteket teremt
olyan helyi, nonprofit kezdeményezések támogatásához, amelyek a város és környezetének
fejlődését szolgálják. A pályázati keretösszeget az őszi ciklusban a Budapest Bank biztosította (5 millió
forint), a 2014. tavaszi pályázat (5 millió forint) és a 2014. őszi pályázat (6 millió forint) adományaihoz
partnerként Békéscsaba Önkormányzata is felajánlással csatlakozott. A bank médiapartner (Békés
Megyei Hírlap) bevonásán keresztül igyekszik a lehető legszélesebb körben hírt adni a programról.
A nyertes pályázók közül egyet-egyet a Bankműveleti Központ munkatársai szavaztak meg.
A kiírások eddigi témái voltak: a pénzügyi kultúra és a kulturális/szellemi élet gyarapítása,
egészségfejlesztés, esélyegyenlőség, vállalkozói ismeretek fejlesztése.
Innovativitás:
A Budapest Bank kezdeményezése példaértékűnek számít, mert három szektor együttműködését
hozta létre egy közös ügy érdekében: üzleti kezdeményezésre jött létre, ugyanakkor a megvalósulást
egy civil partner, az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország, továbbá egy intézményi partner,
Békéscsaba Önkormányzata is segítette. A pályázati kiírás egyik alapvető, hangsúlyozott kritériuma
volt az innovativitás.
Önkormányzatának javaslataira. A program hatékonyságát a civil partnerrel együttműködve
biztosította: az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország a projekt indulásától szakmai
tanácsaival látja el a Budapest Bankot a civil szervezetek eredményességével és a pályázati
programok megvalósíthatóságával kapcsolatban. Továbbá a nyertes projekteket is végig követi a
tervezéstől a megvalósulásig.
Elsődleges kockázat, hogy a pályázati kiírás nem jut el a megfelelő célcsoportokhoz, nem lesz
megfelelő számú és minőségű pályázat, és sok esetben eltántoríthatja a szervezeteket a pályázástól a
hiányzó tapasztalat. Ennek elkerülése érdekében a Budapest Bank pályázatíró workshopot tartott
2014 őszén a potenciális indulók számára.
Partnerség:
A Budapest Bank a program meghirdetése óta együttműködik
főbb partnereivel:
 intézményi partner: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 civil partner: Erőforrás Alapítvány United Way
Magyarország
 médiapartner: Békés Megyei Hírlap
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Békéscsaba Önkormányzata már az első ciklusban támogatást nyújtott a program megvalósulásához.
Az elvi támogatás a 2014. tavaszi fordulótól anyagi felajánlással is kiegészült: a Budapest Bank a
pályázati keretösszeget a városvezetéssel közösen biztosította.
Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország a pályázatok elbírálását és nyomon követését
segíti az indulástól a projekt zárásáig. A Békés Megyei Hírlap
nyilvánosságot biztosít a pályázati folyamathoz. A partnerek
egyben a bírálóbizottságban is helyet kaptak.
A Budapest Bank és Békéscsaba városának együttműködése
több évre nyúlik vissza: a pénzintézet a Bankműveleti
Központ 2006-os megnyitása óta összesen közel 150 millió
forintot adományozott már sport-, oktatási- és kulturális
célok támogatására, békéscsabai programok megvalósítására.
A pályázati program a helyi kezdeményezések támogatásának
teremtett átlátható kereteket.
A program legfőbb közösségi partnerei a békéscsabai
Bankműveleti Központ munkatársai, akik aktívan részt vesznek
a kiválasztás folyamatában (így például a program
népszerűsítésében és az egyik nyertes szervezet
kiválasztásában a belső szavazáson). Közösségi partnernek
tekinthetők maguk a civil szervezetek is, amelyeket a bank a
lehető legszélesebb társadalmi elérés érdekében célzottan tájékoztat a pályázati lehetőségről. A
békéscsabai Bankműveleti Központ munkatársai közreműködését kéri a pályázati program hirdetése,
népszerűsítése során, erre külön belső kommunikációval hívja fel a kollegák figyelmét.
A munkatársak komoly szerepet kapnak a nyertesek kiválasztása során is: a bírálóbizottság jelölése
alapján egy-egy szervezet a munkatársak szavazatai alapján kerül kiválasztásra. A civil szervezetek a
megvalósított projekteken keresztül járulnak hozzá a program
sikeréhez.
A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalásának egyik alappillére
a munkatársak bevonása. A vállalati kultúra része az önkéntesség,
illetve a társadalmi döntésekben való részvétel, így például a
„Budapest Bank Békéscsabáért Program” során a munkatársak
döntési jogának biztosítása a nyertesek kiválasztásakor.
Eredmény, hatás:
A három pályázati ciklusban összesen 48 szervezetet támogattunk, ez számításaink szerint több ezer
ember elérését jelenti Békéscsabán és agglomerációjában.
A díjazott kezdeményezések a következő területek fejlesztését célozzák: pénzügyi kultúra, kulturális
és szellemi élet (események, kiadványok szerkesztése), egészségmegőrzés (pl. terápiás és más
mozgásformák népszerűsítése, szűrőnapok, mentálhigiénés tanácsadás, cukorbetegek világnapja),
esélyegyenlőség (idősek, autista gyermekek, vakok és gyengén látók integrációja).
A három pályázati ciklus során eddig összesen 48 civil szervezet nyert el 100 és 500 ezer forint közötti
vissza nem térítendő támogatást kezdeményezéseik megvalósítására. A nyertes projektek sok
esetben önrész nélkül, kizárólag a Budapest Bank támogatásának a segítségével jöttek létre, s járultak
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hozzá a szervezetek tevékenységének sikeréhez, reputációjuk növeléséhez. A projektek
megvalósításáról a nyertes pályázók kötelesek a bank felé megfelelően dokumentált és számlákkal
igazolt riportot benyújtani, amelynek hitelességét civil partnerünk, az Erőforrás Alapítvány United
Way Magyarország ellenőrzi.
A térség egyik legnagyobb munkaadójaként az elmúlt nyolc év alatt folyamatosan törekedtünk arra,
hogy jó vállalati polgárai legyünk Békéscsabának. A „Budapest Bank Békéscsabáért Programmal jó
példával kívánunk elöl járni az üzleti világban. Egy-egy támogatásunkkal létrejött, sikeres társadalmi
kezdeményezés reputációnkat is erősíti. A helyi városvezetéssel valamint a civil szervezetekkel
kiépített jó kapcsolat nagy jelentőséggel bír felelősségvállalási stratégiánk megvalósításában.
Kommunikáció:
A médianyilvánosság lehetőséget biztosít a potenciális pályázóknak arra, hogy megismerjék a
program nyújtotta lehetőségeket, így a pályázati kiírásról és az eredményekről sajtóközlemény
formájában tájékoztatjuk a média képviselőit. Együttműködő partnerként bevontuk a Békés Megyei
Hírlapot, ahol a programmal kapcsolatos hirdetéseket is megjelentettünk, és ahol a legérdekesebb
nyertes pályázatok is bemutatásra kerülnek az eredményhirdetést követően. A prominens napilap
főszerkesztője, Nánási János egyúttal a bírálóbizottság tagja is.
A program sikereiről nemcsak a helyi, de az országos sajtóban is
beszámolunk, továbbá az eredményeket honlapunkon keresztül
is megosztjuk érintettjeinkkel, vállalatunk stakeholdereivel. A
Budapest Bank honlapján a programnak külön oldala van a
http://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba/ címen, ahol
mindenki számára elérhetővé tesszük az aktuális pályázati
felhívást, a részletes tájékoztató anyagokat és a nyertes szervezetek listáit.
Információk:
http://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba
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