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Holcim Hungária Zrt.
Holcim—díj program

A „Holcim-díj” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategóriában 2. helyezést ért el, illetve a MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja Kategóriában került shortlistre.
A program kezdő időpontja: 2001.

Kapcsolattartó:

A programra fordított támogatás:

Márta Irén
kommunikációs igazgató

 pénzben 52 000 000 Ft
 természetben 30 tonna mészkő, több mint 30 tonna cement, 7 db szá-

mítógép, pianínó, tv, dvd, video lejátszó
 önkéntes munkában 3 fő évente összesen heti 12 óra, éves szinten öszszesen 1 872 óra, 11 év alatt összesen 20 592 óra, további önkéntes
munkatársak a különböző programok megvalósításában vesznek részt
 menedzsment költségekben 1 fő havi 4 óra, éves szinten 48 óra, 11 év
alatt 528 óra.
A program célja:
A cég cementgyárainak közvetlen környezetében lévő települések, az ott
működő helyi közösségek programjainak, a számukra kiemelkedő haszonnal
járó tevékenységek, beruházások és fejlesztések támogatása, amelyek hoszszú távú fejlesztési tervekhez illeszkednek, maradandó értéket teremtenek,
szélesebb közösséget érintenek, így hozzájárulnak a település közösségmegtartó erejéhez. További célok között szerepel a dolgozói lojalitás növelése, a
jó szomszédi viszony kialakítása.

06-1-398-6000
iren.marta@holcim.com
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A program leírása:
A cég évente kétszer ír ki pályázatot, tavasszal Lábatlan és Nyergesújfalu, ősszel Hejőcsaba és térsége vonzáskörzetében működő, bejegyzett non-profit szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek és intézmények részére. A környezet és a helyi közösség számára kiemelkedő haszonnal járó tevékenységek, beruházások és fejlesztések támogatása a cél, melyek maradandó értéket hoznak létre, hosszú távú fejlesztési elképzelésekhez illeszkednek és szélesebb körű közösséget érintenek. Évente a pályázható összeg 3-3 millió forint. A beérkezett pályázatokat független helyi zsűri bírálja el, az alábbi szempontok figyelembevételével:
hosszú távú program része legyen, szélesebb közösséget érintsen a program hatása, maradandó értékeket
teremtsen, és illeszkedjen a CSR stratégiába. 2010-től a Holcim-díj keretein belül meghirdetésre került a
Holcim-díj Plusz, amely a munkatársak önkéntes munkáját támogatja az anyagköltség megtérítésével.
A program eredményei:
 110 szervezet támogatása
 130 megvalósult program.

A program hatása:
 a környezettudatos szemléletmód erősödött
 a munkavállalók CSR iránti elkötelezettsége nőtt
 a hosszú évek óta tartó folyamatos együttműködés eredménye, egy jól

működő kapcsolat a cég és a települések közösségei között.
A program során megvalósult együttműködések:
A Holcim a program során bevonta a helyi médiumokat a zsűrizésbe, valamint a program népszerűsítésébe, továbbá bevonta a helyi véleményformálókat, elismert településszépítőket, környezetvédőket, helyi újságírókat és helytörténészeket. Non-profit részről a Holcim díjátadó rendezvényére egy, a
pályázat útján megismert, de nem nyertes egyesület (Életút Egyesület) készítette a vendégek részére
az ajándékokat. A díjátadón óvodások léptek fel, valamint a Holcim munkatársainak fotókiállítását is
bemutatták. Ugyanennek a fotópályázatnak a képei díszítik a Holcim-díj okleveleit. A díjátadón számos
helyi és országosan közismert személyiség vett részt. A helyi médiumokkal való együttműködés megkönnyítette a munkát, hiszen az ő esetükben, a helyi közösségi tapasztalatuk hozzájárult a valós szükségletek feltérképezéséhez, egyedi projektek feltárásához, a források jobb elosztásához, amely a zsűri
munkáját megkönnyítette.
További információ a programról:
http://www.holcim.hu/fileadmin/templates/HU/doc/Egyebek/HolcimDij_2011.pdf
http://www.holcim.hu/hu/magunkrol/latest-media-releases/legujabb-mediakoezlemeny/article/
rendhagyo-dijatado-a-majorsagban.html

