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E.ON Hungária Csoport
E.ON Családi Foci Program
Az ”E.ON Családi Foci Program ” a MAF Társadalmi Befektetések díj 2012-es pályázatán a MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja Kategóriában 2. helyezést ért el, a MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködési Kategóriában
shortlist-re került.

A program kezdő időpontja: 2009. ősz

Család és foci

Családi Foci és a Télapó

A programra fordított támogatás:
 pénzben: több mint 200 000 000 Ft
 természetben: szóró ajándékok a résztvevőknek
 önkéntes munkában: a zsűri tagjai önkéntesen végzik a pályázatok bírálását, összesen 64 óra
 szervezési költségekben: 1 fő szervező, a vállalatcsoport szakterületért felelős képviselője, aki mind munkaidejének, mind szabadidejének jelentős részét fordítja időszakosan a programra
 egyéb: a Családi Foci Program Nagykövetének megbízási díja.

A program célja:

Kapcsolattartó:
Csehi Marianna
Kommunikációs szakreferens

06-30-758-3399
marianna.csehi@eon-hungaria.com

Az E.ON Magyarország Vállalatcsoport évtizedek óta kiemelkedő támogatója a sportnak. A profi csapatok, a versenysport támogatása mellett, többek között az E.ON központi kezdeményezésére született meg az ötlet, hogy az ország kedvenc sportját, a
focit tegyék közösségi élménnyé, családokat nem szétválasztó, hanem összetartó, minőségi időtöltést nyújtó tevékenységgé.

A program leírása:
A harmadik éve működő Családi Foci pályázat immár hagyománnyá vált: a mostani díjazottakkal már 41 településen
várják a családokat a családi foci program lehetőségei. Az ország minden részéből beérkezett több száz pályázat bizonyította, hogy sokan gondolják úgy: a sportág családokat lelkesítő és összekovácsoló ereje valóság lehet. 2009-ben
elsőként magyarországi iskoláknak írtak ki pályázatot sportszerekre. Azóta 3 országos pályázat zárult le, amelyek
bizonyították, hogy a labdarúgás nemcsak kikapcsolódási és játék lehetőség, hanem fontos jellemformáló, közösségépítő eszköz is.
A Családi Foci program pályázati rendszerben működik. A pályázatokat egy szakmai csapat bírálja el harmadik éve.
Tagjai: Vincze Ottó volt válogatott focista, az E.ON Családi Foci program Nagykövete, Ihász Kálmán, Gelei József és
Szentmihályi Antal legendás focisták, Fábián László, öttusa olimpiai bajnok és az E.ON vállalatcsoport CSR-ért és
szponzorációért felelős munkatársa. A pályázati felhívásnak szigorú szabályai vannak, a zsűri pedig pontozásos rendszerben dönt.
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A program eredményei:
Eddig 724 általános iskolát és a napi testnevelésben résztvevő tanárait és diákjait, valamint az ő szüleiket érték el. A
sportegyesületeknek és önkormányzatoknak kiírt két országos pályázattal eddig 41 településen több ezer családot vontak be. A nyertesek között vannak nagyvárosok kerületeiben vagy városi szinten működő egyesületek, és vannak alig pár
ezres kis községek is.
724 iskola kapott sportszercsomagokat, valamit 22 futballegyesületnél és 17 önkormányzatnál indult el a program. Az
önkormányzatok jellemzően a tulajdonukban lévő pálya, sportöltöző, közösségi hely felújításra, felépítésére, kialakítására pályáztak, az egyesületek pedig mind felújításra, mind programok, rendszeres edzések, családi foci napok szervezésére.
A 2011 decemberében Budapesten rendezett nagyszabású Családi Foci napon az összes eddigi nyertes találkozhatott és
cserélhetett tapasztalatot. A rendezvényen rekord felállítására is sort került, a "Legtöbb együtt focizó család" rekordjára.

A program hatása:
A felújítások maradandó segítséget jelentenek, a programok pedig szemléletváltást, jobb családi és közösségi életet.
Több helyen gyökeres változást hozott a program, ez főleg kis településekre igaz, ahol a program elindulásával a háziaszszonyok, nagymamák, nagyapák is elkezdtek legalább kijárni a falu lelkes sportszervezője/edzője által szervezett családi
programra, ami a támogatási összeg felhasználása után is sok helyen saját erőből tovább működik.
A vállalat reputációja a CSFP-t működtető településeken javult, a résztvevő önkormányzatokkal az üzleti kapcsolatok
számos esetben javultak.

A program során megvalósított együttműködések:
A vállalat az alábbi partnerekkel működik együtt: Nemzeti Sport Online - partneri szerződés, Vincze Ottó nagykövet,
sportügynökség, a pályázatok meghirdetésénél és eredményhirdetésekor olyan médiaszemélyiségek felkérése, mint
Puskás Ferencné és a Puskás Akadémia, Gundel Takács Gábor, Szujó Zoltán, Hajdú B. István, Kovács István.
A vállalat írja ki a pályázatot, sportügynöksége segítségével gondozza a pályázatokat, a zsűri elbírál, a vállalat képviselője, a nagykövet és a médiapartner ellátogat az egyes "állomásokra". A pénzügyi teljesítéseket a vállalatcsoport képviselője felügyeli, a folyamatos kapcsolattartásban a nagykövet és a sportügynökség (Teamforce Kft.) segíti.

További információ a programról:
http://www.eon-hungaria.com/szerepvallalas/szponzoracio/sport/csaladi-foci
http://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2012/kozl_120403
http://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2012/kozl_120611

E.On Foci Szekszárd. Női foci

A gombfoci is foci

NAGYkövet
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