MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázat esettanulmány

36.

MKB Bank Zrt.
MKB Ösztöndíj és Együttműködés a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel program

Az „MKB Ösztöndíj és Együttműködés a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel”
program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán SENIOR különdíjat nyert.

A program kezdő időpontja: 1996.

Kapcsolattartó:
Gyurókovics Zsuzsanna
igazgató, Marketing és

A program célja:

Kommunikációs
Igazgatóság

A rendszerváltás után fokozódó társadalmi különbségek enyhítését, a tehetséges,
ám hátrányos helyzetből induló tanulók kibontakoztatását akarta az MKB Bank a
programmal segíteni oly módon, hogy az folyamatos kiemelkedő teljesítményre
ösztönözzön. Céljuk a program kiemelt elemével, az MKB Ösztöndíjjal nem az eseti,
hanem a tanulóévek teljes idején élvezhető segítség nyújtása volt. Az is szerepelt a
céljaik között, hogy a gazdasági élet más szereplőinek példát mutassanak stratégiai
jellegű, érték- és teljesítményalapú támogatás működtetésére.

06-1-268-7114
gyurokovics.zsuzsanna@mkb.hu
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A program leírása:
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal való együttműködés 5 elemet ölelt fel. Kezdetben 20, végül fokozatosan növelve a létszámot 100 gyermek kapott havi 16 000 Ft-os, kiváló tanulmányi eredményhez kötött
MKB Ösztöndíjat az általános iskola 2-3. osztályától kezdve a diplomáig. Ez tette ki a támogatás legnagyobb
részét. A tanulásban esetleg visszaeső gyerekek türelmi időt kaptak, kiesésük esetén mások léptek a helyükbe. 250 gyermek részesült évente tanszertámogatásban, 100 főnek pedig napi egyszeri étkezést biztosítottak. Évente jelentős összeget (kb. 15 millió Ft) különítettek el a fogyatékos és beteg gyermekek segítésére
is. Minden karácsony előtt az ország egész területéről 1 200 gyermek tekinthette meg az Operaházban a
Diótörőt. Utazásukat, étkezésüket, ajándékaikat a bank biztosította.
A program eredményei:
 MKB Ösztöndíjban a kezdetektől 210 gyermek részesült, akik közül

14 szerzett diplomát
 tanszertámogatásban 4 194 fő részesült
 étkezési támogatásban 12 533 fő részesült
 a karácsonyi gyermekgálákon összesen 15 400 gyerek vett részt.
A program hatása:


a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat működése stabilabbá vált
 a társadalmi mobilitás erősödött.
További információ a programról:
http://www.gyermekmento.hu;
http://www.gyermekmento.hu/hirek/Palyazati_felhivas.html;
www.mkb.hu/az_mkb_bankrol/szponzoracio/gyermekek/index.html;
Fenntarthatósági jelentés: http://jelentes.mkb.hu/index.html

