MAF Társadalmi Befektetések Díj esettanulmány gyűjtemény 2016

Budapest Bank Zrt. - Dobbantó, Budapest Bank - pénzügyekről nőknek

A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2016-os pályázatán a
MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategóriában III. helyezést ért el

A program időtartama: 2010 óta folyamatos
A programra fordított támogatás a program elindulása óta:



Pénzben: nettó 37 000 000 Ft
Önkéntes munkában: 2 fő 140 órában

A program előzményei:
A program elindítását egy "A magyarországi vállalkozónők helyzetének feltárása, különös tekintettel
a nemek közötti esélyegyenlőség, valamint a munka és magánélet összehangolásának kérdésére"
című, reprezentatív vállalkozónői kutatás előzte meg. A kérdőív kitért a vállalkozónők aktuális
helyzetére és növekedéssel, bővüléssel kapcsolatos terveire, emellett vizsgálta a rájuk nehezedő
családi kötelezettségeket, illetve azt, hogy azokban mennyire számíthatnak párjuk, családjuk
segítségére.
A program célja:
A kezdeményezés célja a nők pénzügyi ismereteinek bővítése, a vállalkozói ismeretek és készségek
fejlesztése.
Illeszkedés a vállalat támogatási stratégiájába:
A pénzügyi kultúra fejlesztése a társadalmi
felelősségvállalás kiemelt területe a szervezet számára.
Az ügy támogatásához a Bank a „Budapest Bank az
oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért”
Alapítványon keresztül is biztosít forrásokat, valamint
aktívan részt vesz a hazai pénzügyi szektor
összefogásával megvalósított programokban (pl.
A 2015. decemberi Dobbantó tréning résztvevői
Pénzügyi Iránytű Program). Ezen törekvések sorába
illeszkedik a Dobbantó program is. Emellett hosszú évek
óta kiemelt figyelmet fordít a legkisebb vállalkozásokra, és elkötelezetten támogatja nemcsak a
pénzügyi, hanem más területeket érintő partnerséget is. A bankon belül egy dedikált csapat segíti a
Dobbantó program résztvevőit a növekedésben, mivel ők maguk is döntően mikrovállalkozást vezető
vagy tervező nők.
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A program leírása:
A Budapest Bank 2010-ben indította el a
Dobbantó programot a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködve. A
program egy 12 napos, összesen 90 órás
kompetenciafejlesztő tréningre épül, amely
kimondottan a női vállalkozók igényeihez
igazodó eszközökkel fejleszti a legfontosabb
vállalkozói készségeket, szemléletformálással
és mentorálással segíti a résztvevőket üzleti
céljaik elérésében. Emellett mindenki
Dobbantó klub a Google Groundon
számára nyitott szakmai előadásokat és
kapcsolatépítési lehetőséget kínáló klubeseményeket szerveznek. A Dobbantó program kurzusonként
20-22 vállalkozónőnek segít érvényesülni az üzleti életben - vállalkozását fellendíteni, bővíteni, vagy
ötletét életképes üzleti tervbe önteni és megvalósítani. A mindenki számára nyitott klubeseményeket
alkalmanként átlagosan 50 leendő vagy gyakorló vállalkozónő látogatja. A klubeseményeken többek
között vezetői ismeretek, időgazdálkodás, tárgyalástechnika, digitális marketing, énmárka-építés,
üzleti networking, üzleti etikett és protokoll témákról hallhattak eddig a résztvevők.
Innovativitás:
A Dobbantó a piacon az egyetlen olyan átfogó, kifejezetten nőket megcélzó felnőttképzési program,
amely egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges ismereteket biztosítja. A
felmérések rámutattak, hogy a női vállalkozók jellemzően sokkal több megerősítésre, önbizalomnövelésre szorulnak, mint férfi társaik. A képzés során az ismeretek átadása mellett a Budapest Bank
nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a résztvevőket üzleti együttműködések kialakítására ösztönözze.
A képzés végén a vállalkozók bemutatják üzleti tervüket, ami szintén erősíti önbizalmukat és
prezentációs rutinjukat.
Modulok:







Vállalkozói készségek fejlesztése;
Vállalkozásindítás és üzleti tervezés;
Marketing;
Kisvállalkozói pénzügyek, kimutatások, adózás, finanszírozás;
Vállalkozások menedzsmentje, felkészítés prezentációra;
Üzleti tervek prezentációja.

Partnerség:
A Dobbantó tréningek szervezésében és lebonyolításában kezdettől fogva szakmai partnerséget nyújt
a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány. A program alapját a 2004 óta felnőttképzési
akkreditációval rendelkező tréningük adja, amely a SEED Alapítvány nemzetközileg elismert
Vállalkozónői Kompetenciafejlesztő Programjának része. A SEED biztosítja a felnőttképzési
akkreditációval rendelkező tréning teljes körű és szakszerű lebonyolítását, közreműködésük
kulcsfontosságú a Dobbantó program megvalósításához. A trénerek, előadók maguk is az Alapítvány
szakértői közül kerülnek ki, és a képzéseket követően is kapcsolatban maradnak a résztvevő
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vállalkozónőkkel, tanácsadással, mentorálással segítik őket, ami felbecsülhetetlen hozzáadott értéket
biztosít a programnak. A klubeseményeken a szakmai előadást követően általában ún. "best practice"
előadások is elhangzanak, amelyekre olyan sikeres vállalkozónőket kérnek fel, akik minden
ellenszolgáltatás nélkül, elhivatottságból vállalják a szereplést és áldozzák erre idejüket és
energiájukat, szívesen megosztják saját tapasztalataikat, életútjukat. A visszajelzések azt igazolják,
hogy mind a résztvevőknek, mind az előadóknak pozitív, inspiráló élmény egy-egy ilyen találkozó.
Ahogyan az elmúlt évek során, úgy a Dobbantó program hatodik születésnapja alkalmából szervezett
nagyszabású szakmai napon is kulcsfontosságú volt a meghívott vállalkozónők hozzájárulása. Nekik
köszönhetően tudott ez az esemény a tapasztalatcserére, tudásmegosztásra építő, kiemelkedően
inspiráló találkozóvá válni.
Eredmények, hatás:
A program hat éves fennállása alatt a Budapest Bank 14 tréninget szervezett 294 női vállalkozó
részvételével, és 22 klubeseményt mintegy 44 előadóval és több mint 1300 résztvevővel. A képzés
résztvevőivel a SEED Alapítvány hosszabb távon is kapcsolatban marad, és igény esetén további
tanácsadással segíti őket. A Budapest Bank időről időre különféle nyilvános megjelenési
lehetőségeket biztosít a résztvevők számára (pl. előadás, videóban, hirdetésben, honlapon való
megjelenés). 2016 tavaszán, a Dobbantó 6. születésnapja alkalmából szakmai napra meghívtak
minden olyan vállalkozónőt, aki az évek folyamán elvégezte a képzést. Az esemény kiváló lehetőséget
teremtett arra, hogy a résztvevők megbeszéljék a vállalkozásuk eddigi életútját, tapasztalataikat.
A tréningeken a Budapest Bank részéről egy fő kisvállalkozás-fejlesztési szakértő vesz részt önkéntes
munkában a pénzügyi modul előadói, tréneri feladataiban. A hat év folyamán a Bank két munkatársa
tartott előadást a képzésen.
Kommunikáció:






A tréningek meghirdetéséhez korábban a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, míg az
utóbbi egy-két évben a nagyobb elérést és hatékonyságot biztosító Facebook hirdetések
segítik a jelentkezők toborzását. 2016 tavaszán a program önálló honlappal és Facebook
oldallal debütált, emellett a másfél éve működő Meetup csoport is közel 700 tagot számlál.
A közösségi médiában való jelenlétet a Budapest Bank vállalati Linkedin oldalán megjelenő
posztok is erősítik.
A hat év során több száz fős címlista állt össze, a program iránt aktívan érdeklődőket így
rendszeres hírlevelekkel, tájékoztató levelekkel is informálják.
A résztvevők maguk is "szóvivői" a programnak; rendszeresen népszerűsítik a programot
ismeretségi körükben.

További információk:
http://www.dobbantoprogram.hu/a-dobbantorol/
http://www.dobbantoprogram.hu/cikkek/hat-eves-a-dobbanto-program/
https://www.facebook.com/Dobbant%C3%B3-Budapest-Bank-p%C3%A9nz%C3%BCgyekr%C5%91ln%C5%91knek-293371104327960/?fref=ts
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