MAF Társadalmi Befektetések Díj 2013 pályázat esettanulmány gyűjtemény

OTP Bank Nyrt. - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági
Oktatóközpontja (O.K. Központ)
A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2013-as pályázatán a MAF Legnagyobb Hatást Elérő
Támogatói Program Kategóriában shortlist jelölést kapott.

A program időtartama: 2012. szeptember óta folyamatos
A programra fordított támogatás a pályázat benyújtásáig:







pénz: 600.000.000 Ft
természetben: A teljesség igénye nélkül: a vidéki diákok utaztatásához 6 alkalommal ajánlott
fel az OTP Bank buszt. Rendezvényeszközök kitelepítési és szállítási költségeit vállalta át, 200
szénsavas és 200 szénsavmentes 0,33 l kiszerelésű ásványvizet, ajándékokat és hoszteszeket
biztosított. A Központba LCD kijelző, érintőképernyős terminál, speciális demo bankautomata
biztosítása.
önkéntes munka: A program jellege nem igazán teszi lehetővé, de volt arra példa pl. a
Budapest100 esemény keretében, hogy 11 dolgozónk segítette a trénerek munkáját, 6
órában. Ők előzetesen kaptak egy rövid képzést, hogy tudjanak a pénzügyi edukációs játékok
lebonyolításában is segíteni. Az eseményen az OTP Fáy András Alapítvány és az O.K. Központ
munkatársai is önkéntes munkában vettek részt.
szervezési költség: A programot valamint annak kommunikációját az OTP Bank és az OTP Fáy
András Alapítvány közösen koordinálja. Mind a két szervezet felsővezetése a döntéshozatal
mellett aktívan részese a programnak. A szervezői munka kb. heti 4-5 óra ráfordítást igényel.

A program előzményei:
A pénzügyi válság és annak negatív gazdasági hatásai, a lakosság pénzügyi helyzete és
krízishelyzetekre való felkészültsége (63%-nak nincs 3 hónapra elegendő megtakarítása), a
középiskolások hiányos pénzügyi és gazdasági ismeretei, amelyekre szükségük lenne a boldoguláshoz,
társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezen a területen ilyen méretű és mértékű, inspiratív
pedagógiai módszereket alkalmazó, folyamatos, azaz minden középiskolai évfolyamot lefedő képzés
még nem volt Magyarországon.
A program célja:
A projekt alapvető törekvése, hogy az országban kiépülhessen egy olyan egyedülálló pénzügyi,
gazdasági, gazdálkodási tudatosságra nevelő rendszer, amely támogatást nyújt az egyéni, fejleszthető
kompetenciák erősítéséhez, a kialakult pénzügyi és gazdasági élethelyzetek megoldásának proaktív
és hatékony kezeléséhez, és mindez egy olyan oktatási-nevelési folyamatként valósuljon meg, amely
elsősorban az élményszerzésen alapul.
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Illeszkedés a vállalat támogatási stratégiájába:
Az edukáció és szemléletformálás az OTP Bank CSR stratégiájának az egyik fő pillére. Ezen belül a
lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése az egyik legfontosabb társadalmi befektetést jelenti
számára, hiszen az hosszú távon a saját működésére is hatással van. Ennek érdekében már eddig is
számos kezdeményezést indított a Bank, többek között ezért hozta létre 20 éve az OTP Fáy András
Alapítványt is, amelynek szakmai munkájának középpontjában a fiatalok pénzügyi, gazdasági,
gazdálkodási edukációja áll.
A program leírása:
Az O.K. Központ a hazai középfokú oktatási intézmények tanulói számára térítésmentesen, a
„szórakoztatva tanítást” előtérbe helyezésén túl - több egymásra épülő modulból álló szemléletformáló tudásanyagot nyújt interaktív tréningek formájában, pénzügyi, gazdasági és
gazdálkodási területen. Tananyag- és tartalomfejlesztéssel, egyéb oktatási-szakmai rendezvények
(konferenciák, workshopok, bemutatók) szervezésével és lebonyolításával is foglalkozik, illetve részt
vesz a szakemberek, tanárok képzésében, valamint kutatásokat végez. A program összhangban van
az oktatási kormányzat középiskolásokat célzó ez irányú terveivel is. A szakmai programot a bank
által alapított, 20 éves tapasztalattal rendelkező OTP Fáy András Alapítvány végzi.
Bárki jelentkezhet a tréningeken való részvételre, a megkeresések két oldalról történhetnek: az
iskolák keresik fel az intézményt, vagy az O.K. Központ programszervező munkatársai ajánlják ki az
oktatásokat, amelyeken nem csak a Központban van lehetőség részt venni, hanem a trénerek
előzetes egyeztetést követően vidékre is leutaznak. A rendezvények helyszínén, amelyeken a Központ
is részt vesz, a legtöbb esetben az érdeklődőknek lehetőségük van képzési időpontot foglalni.

Kudarctűrés modellezése

Oktatás a legmodernebb
eszközökkel

Az érkezők fogadása a
recepción

Innovativitás:
Az O.K. Központban a gyerekek a régióban egyedülálló módon, modern, inspiráló környezetben,
interaktívan, szórakoztatva tanulnak, a legmodernebb audiovizuális és 3D eszközök használatával,
szakítva a megszokott iskolai oktatási módszerekkel. Az egyes oktatási modulok egymásra épülnek,
így lehetővé teszik, hogy valódi oktatási-nevelési folyamat valósuljon meg, ami egy gyerek esetében 4
egymást követő évben valósul meg. A program mindenki számára ingyenes.
A Központ létrehozása túlmutat az átlagos hazai CSR tevékenységeken. A Bank célja, hogy valódi,
hosszú távon is érezhető hatást érjen el a fiatalok gazdasági és pénzügyi szemléletmódjában,
tudásában. A szakmaiság és az innovatív oktatási módszerek mellett a program volumene is
újdonságnak számít, hiszen az egy évben akár 20.000 gyerekhez is eljuthat.
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Partnerség:
Oktatási oldalról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a partnerünk, a felsőoktatási
szereplők részéről az ELTE és a BGF. Folyamatban van az Új Nemzedék Központtal való
együttműködés és egy felvidéki kooperáció is - a Füleki Gimnáziummal. A KLIK abban segíti a
projektet, hogy lehetőségeik szerint javasolják a középiskolák vezetőinek a programban való
részvételt. Az OTP Fáy András Alapítvány elnöke dr. Vizi E. Szilveszter és kurátora Azurák Csaba is
segítik a programot. A bevont partnerek a program hitelességének erősítésében és terjesztésében
vállaltak szerepet. A fent említett partnereken túl a program terjesztésében segítségünkre van a
Fővárosi Állat- és Növénykert, a Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is. Ezeken a
helyszíneken is zajlanak a program keretében foglalkozások.
Eredmény, hatás:
Eddig összesen 4.749 diák vett részt a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs tréningeken.
Mindezen túl több mint 7.400 érdeklődőt szólítottunk meg különböző rendezvényeken, amelyek
között voltak szakmai fórumok, workshopok, szakkiállítások, gyermekfesztiválok is. Bár a
szemléletformálás hatása hosszú távon érzékelhető igazán, a gyerekek a tréningek után elmondják,
hogy eddig nem igen gondoltak bele az ott hallottakba, de ezentúl tudatosabban fognak tekinteni a
pénzügyeikre és jobban megbecsülik a pénzt. Oktatási tevékenységünk hatása folyamatában lesz
érzékelhető. A diákok 66 különböző középiskolából kerültek ki. Az oktatók 246 csoportnak tartottak
tréninget az O.K. Központban, és 112 csoportnak helyben, a diákok saját középiskolájában.
Budapesten és Pest Megyén kívül a következő konvergencia régiókba jutott el a pénzügyi, gazdasági,
gazdálkodási képzés a trénerek jóvoltából: Bács-Kiskun Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Fejér
Megye, Győr-Moson-Sopron Megye, Hajdú-Bihar Megye, Heves Megye, Jász-Nagykun-Szolnok
Megye, Komárom-Esztergom Megye, Zala Megye.
Kommunikáció:
Leggyakrabban a közvetlen személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon) és egyeztetés jellemző a
közoktatási intézményekkel. Az Alapítvány él a pályázatkiírás eszközével is, 2013-ban a konkrét
programhoz kapcsolódóan hirdette meg Partneriskola Pályázatát.
OIyan rendezvényeken (Edukáció Kiállítás, DUE Országos Ifjúsági Sajtófesztivál, Kapunyitási Pánik
Fesztivál, Nyárindító Sportnap Székesfehérváron) veszünk részt közösen, ahol nagy számban érjük el
a program fő célcsoportját (középiskolásokat).
Olyan kommunikációs felületet biztosítunk, amely egész évben (több éve fennálló partneri viszony a
szaksajtó képviselőjével) lehetőséget ad a főprogram bemutatására és hozzá kapcsoló események
publikálására.
Információk:






Hírek, sajtóanyagok: www.otpfayalapitvany.hu/okkozpont; www.okkozpont.hu
www.otpbank.hu/csr
http://www.otpfayalapitvany.hu/galeria/tipus/videogaleria/video/630
http://www.otpfayalapitvany.hu/galeria/tipus/videogaleria/video/629
Konferencia: www.okkonferencia.hu
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