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KPMG Hungária Kft.
Felelős Társadalomért Program 2010.

A „KPMG Felelős Társadalomért Program 2010” a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a
MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában került shortlistre.

A program kezdő időpontja: 2010. szeptember 30.

A programra fordított támogatás:
 pénzben 2 300 000 Ft
 természetben:

Budapesti Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
 üzleti tanácsadás: vezetői coaching
Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány
 stratégiaalkotás támogatása
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
 informatikai tanácsadás: dokumentumkezelő rendszer
követelményspecifikációjának elkészítésének támogatása
 pénzügyi tervezés támogatása
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
 könyvvizsgálat
 önkéntes munkában 15 fő 330 munkaóra
 menedzsment költségekben 4 fő 28 óra.

Kapcsolattartó:
Szabó István
CR-menedzser
06-70-370-1812
istvan.szabo@kpmg.hu
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A program célja:
A KPMG programja két alapvető hazai problémára kíván választ adni:
• a magyarországi non-profit szervezetek forrásai (állami, vállalati, magánadományok) az elmúlt
években jelentősen beszűkültek, azok is elsődlegesen projektekre irányulnak. Ezáltal a szervezetek
alapműködésének finanszírozása, fenntartása különösen nehéz helyzetbe került;
• a másik jelentős probléma a non-profit szervezetek átláthatóságának és menedzsmentismereteinek hiányossága.
A program leírása:
A vállalat pályázatot ír ki, melynek keretében pro bono szakmai szolgáltatást kínál a következő területeken:
könyvvizsgálat, számviteli tanácsadás, adótanácsadás, informatikai tanácsadás, információkockázatmenedzsment, üzleti tanácsadás. A szakmai támogatás mellett legfeljebb 750 000 Ft pénzbeli támogatást is
kaphat a nyertes pályázó. A pályázati adatlapokat és mellékleteket a KPMG önkéntes munkatársai pontozzák az alábbi értékelési szempontok szerint: projekt tartalma, hátrányos helyzet, célcsoport nagysága és bevonása, referenciák, munkatársi elköteleződés. A legtöbb pontszámot szerzett szervezeteknél helyszíni látogatásokat is tesznek, majd konszenzussal hoznak döntést a kedvezményezettek köréről.
A program eredményei:
 az elmúlt 1 évben 4 szervezet támogatása
 a 4 szervezet kb. 140 munkatársának rajtuk keresztül pedig 1 500 személynek elérése
 a program belső kommunikációja révén 600 munkatárs, külső kommunikációja révén többszázezer

személy elérése.
A program hatása:
 a támogatott szervezetek működésének fejlődése pénzügyi, stratégiai szempontból
 a vállalat egy új értékelő rendszert dolgozott ki az eredmény és hatás mérésére
 a pro bono munkában résztvevő munkatársak képességei fejlődtek, motiváltabbak

lettek további önkéntes munka végzésére
 a vállalat kapcsolati tőkéje növekedett
 újabb ügyfelekkel gazdagodott a vállalat portfoliója.
További információ a programról:
http://www.kpmg.com/HU/hu/Kik-vagyunk/CSR/Lapok/ftp.aspx

