MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázat esettanulmány

32.

M a g y a r Te l e k o m N y r t .
3 éves Civil stratégiai partnerség program

A „3 éves Civil stratégiai partnerség” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a
MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában 2. helyezést ért el, a MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategóriában pedig került shortlistre.
A program kezdő időpontja: 2010. január 1.

A programra fordított támogatás:
 pénzben 60 000 000 Ft
 természetben konferencia helyszín rendelkezésre bocsátása, szerve-

zetfejlesztési tréning helyszínének biztosítása
 önkéntes munkában csapatépítő tréningek 3 fő szakértő részvételével,

social média tréning egy alkalommal
 egyéb: szakmai konferenciákra szóló belépőjegyek két alkalommal 2 fő

részére, támogatott rendezvényeken (Telekom Gyereksziget, Volt és
Balaton Sound fesztiválokon) közös megjelenés.
A program célja:

Kapcsolattartó:
Márton Csilla
senior kommunikációs
menedzser
06-30-200-1004

A vállalat célja az volt, hogy olyan partneri viszonyt alakítson ki civil szervezetekkel,
amely három éven keresztül biztos pénzügyi alapot nyújt a pályázaton nyertes
szervezetek programjainak megvalósításához, elősegítve a szervezetek likviditási
gondjainak áthidalását, a magyar társadalom számára kiemelten hasznos célok
megvalósulását. Ehhez kapcsolódóan kiemelt cél volt a Magyar Telekom támogatói
ismertségének növelése, valamint a társadalmi és környezeti problémákra vonatkozóan olyan programok megvalósításának támogatása, amelyek a lehető legszélesebb rétegekhez jutnak el, és az érintettség megteremtésével összekovácsolnak
különböző társadalmi csoportokat. Fontos szempont volt a közös sikereken és élményeken alapuló közösségteremtés.

marton.csilla@telekom.hu
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A program leírása:
A Magyar Telekom 3 területen (fenntarthatóság, tudományos ismeretterjesztés, egészségügy) kínált pályázati lehetőséget a civil szervezetek számára 2009-ben.
A nyertes pályázók 3 éven keresztül évente 10-10 millió forintot kapnak. A pályázóknak rendelkezniük kell a
megvalósításhoz szükséges összeg 25 százalékával, de minimum 3 millió Ft-tal. A pályázatok elbírálását kuratórium végzi, akik egy előre meghatározott szűrőrendszer és a bemutatkozó prezentációk alapján pontoznak. A Magyar Telekom által 2010-2012 között támogatott szervezetek: Kék Pont Alapítvány, Kórházpedagógusok Egyesülete, Szívlapát Alapítvány.
A program eredményei:
 Szívlapát Alapítvány: a jovomeno.org látogatottsági adatai alapján a Jövő/Menő program közel 3 000

főt ért el
 Kék Pont Alapítvány: Az Egészségiskola eddig összesen kb. 1 000 középiskolás diákot ért el,
Kannabiszportálon regisztált 414 fő, látogatottsága 5 430 egyedi látogató, valamint a Telekom által
szponzorált eseményeken hozzávetőlegesen 3 000 fő közvetlen elérése
 Kórházpedagógusok Egyesülete: 8 gyermekonkológiai intézetben országszerte kb. 670 gyerekkel foglalkoznak, Segítő füzetek szülőknek - kb. 1 000 főt értek el, Iskoláknak szóló Segítő füzetek - kb. 5 000
főt értek el, rendhagyó osztályfőnöki órákon hozzávetőlegesen 550 fő elérése közel 20 alkalommal.
A program hatása:


támogatott szervezetek szolgáltatói profiljának erősödése, ismertségük növekedése
 a vállalat munkatársai a korábbiakhoz képest sokkal nyitottabbak az önkéntes munka iránt
 a vállalat fókuszáltabb támogatási gyakorlatot kezdett kialakítani.
A program innovativitása:
A Magyar Telekom által biztosított kiszámíthatóság, olyan anyagi hátteret biztosít a civil
partnereknek, amelynek segítségével valóban az érdemi munkára, küldetésükre tudnak
koncentrálni. Ezen kívül újszerű a projektben a szó szoros értelmében vett "partnerség", az intenzív
együttgondolkodás, egymás tapasztalatainak átadása, a nagyvállalat számára rendelkezésre álló lehetőségek felkínálása a civilek számára, olyan területeken is, ahol eddig ők csak kis eséllyel juthattak szerephez. Az együttműködések sikere rávilágított arra, hogy a fókuszáltság és a rugalmasság mennyire hangsúlyos szerepet játszik a programok hatékony megvalósítása során.
További információ a programról:
http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/tarsadalom/hozzaad_program/
civil_strategiai_partnerseg
www.helloholnap.hu

