MAF Társadalmi Befektetések Díj 2015 pályázat esettanulmány gyűjtemény

Syngenta Kft. – A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta
Élelmiszerlavina programja (2014)
A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2015-ös pályázatán
a MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategóriában 1. díjat,
a MAF Az Év Társadalmi Befektetési Programja Kategóriában 3. díjat nyert,
a MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában shortlist jelölést kapott.

A program időtartama: 2014. március 1. - 2014. november 15.
A programra fordított támogatás a pályázat benyújtásáig:



Pénzben: 3.000.000 Ft (2014.03.01.-2014.11.15.), összesen: 18.000.000 Ft
Természetben: 110 hektár zöldség és burgonya vetőmag, (2014.03.01.-2014.11.15.),
összesen: kb. 500 hektárra elegendő zöldség és burgonya vetőmag

A program előzményei:
Magyarország egyik vezető agrárvállalataként fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, de
nem pénzbeli juttatással szerettünk volna segítséget adni. Az Élelmiszerlavina önkormányzati és civil
ágát pedig azért indítottuk, mert az elmúlt húsz évben a családi gazdálkodások száma drasztikusan
csökkent, a művelésre kiválóan alkalmas területek kihasználatlan hevernek. Főként a leszakadó
országrészek aprófalvas területein generációk nőttek fel úgy, hogy nem ismerik a mezőgazdasági
művelést.
A program célja:
A 2008 óta minden évben megszervezett Élelmiszerlavinával két fő célunk van. Egyrészt vállalati
összefogással – egymásra építve az alapanyagokat – lavinát
indítunk,
amelynek
végén
rászoruló
emberek
élelmiszercsomaghoz jutnak. A projekt másik ágán pedig a
rászorulókat aktívan vonjuk be a közösségi termesztési
munkába, amelynek révén családjaik és a környék nehéz
sorsú emberei élelmiszernövényeket vihetnek haza a
betakarítást követően. Így adunk "Hal helyett hálót", amely
a program mottója.
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Illeszkedés a vállalat támogatási stratégiájába:
A Syngenta 90 országban van jelen és mintegy 27.000 munkatársa van. Magyarországon évek óta
piacvezető a növényvédő szerek területén. Cégünk kiemelten fontosnak tartja a társadalmi
felelősségvállalást, s örömmel tölt el bennünket hogy az Élelmiszerlavina évről-évre mennyi nehéz
helyzetű családnak ad segítséget.
A program leírása:
Az Élelmiszerlavinát 2008 óta szervezzük. A jótékonysági program két részből tevődik össze.
Az önkormányzati programban a Syngenta által
felajánlott
vetőmagból
a
résztvevők
helyben
élelmiszernövényeket - például burgonyát, zöldborsót,
csemegekukoricát, vöröshagymát - termelnek, majd ezt
odaadják a környéken élő hátrányos helyzetűeknek. A
támogatottak szakmai segítséget is kapnak, így azt is
megtanulják, hogy később a saját kertjüket hogyan
hasznosítsák, s ezáltal visszataláljanak a munka világába.
Civil szervezetek és települési önkormányzatok a Syngenta által felajánlott vetőmagra pályázhattak
2014. február 28-ig. A pályázat értékelését az Élelmiszerbank szakemberei végezték egy évek óta
működő szempontrendszer alapján. A nyertesek között vannak visszatérő programot megvalósítók is.
A program másik ágán elindult összefogás lényege pedig az, hogy több szervezet és vállalat egymás
utáni láncolatban állít elő élelmiszereket, így a „lavina” révén szélesebb körben tudnak segíteni a
rászorulókon. A vállalati lavinában az Élelmiszerbank partnerszervezetein keresztül kapták meg a
felajánlást a rászorulók.
A program alapvetően nem pénzbeli támogatásra épül. A minőségi vetőmagok hatékony művelési
technológiával nagy esélyt teremtenek arra, hogy egészséges élelmiszernövényeket tudjanak
betakarítani a földekről, s ezekkel segítséget nyújtsanak a környéken élőknek.
Innovativitás:
Hal helyett hálót adunk, ez a program mottója. Az átadott vetőmaggal és szaktudással a résztvevők
saját maguk gazdálkodnak, így megtanulhatják, hogy a saját kertjüket hogyan hasznosítsák, s
elinduljanak az öngondoskodás felé. Nagyon fontos lenne, hogy a jelenleg kihasználatlan
kiskertekben ismét egészséges élelmiszernövények termesztésébe kezdjenek a családok.
Partnerség:
A Syngenta a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel partnerségben valósította meg 2014-ben is az
Élelmiszerlavina programot. A vállalati lavina első „hógolyóit” a Syngenta Kft. indította, a vállalat
felajánlása révén a kiskunfélegyházi NT Kft. Kunsági Éden étolajat állított elő, a Gyermely Termelő Zrt.
pedig búzát termelt, amelyből aztán a Gyermelyi Zrt. tésztát készített. A Bács Gazda Coop burgonya
vetőmagot ajánlott fel.
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Az önkormányzati programhoz a vetőmagot a Syngenta biztosította.
A partnerségben részt vevő főszereplők közül a Syngenta a felajánláson túl a szakmai segítségnyújtást
valósította meg a kedvezményezettek körében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szakemberei
pedig a koordinációt végezték, azaz a vetőmagok kiosztását, a pályázatok nyomon követését, az
eredmények összesítését és ellenőrzését. A vállalati ág együttműködői pedig a szaktudásukat és a
gyártókapacitásukat biztosították.
Novodomszky Éva jótékonysági nagykövetként segíti 2014-től az Élelmiszerlavina programot. A
köztelevízió népszerű műsorvezetője nemcsak közvetíti a nyilvánosság felé az Élelmiszerlavina céljait,
de személyesen részt vett a vetőmagok, a megtermelt élelmiszerek, élelmiszeradományok
szétosztásában is.
A programba 2014-ben a pályázók az önkormányzati és
civil szférából kerültek ki. A közösségi partnerek, azaz a
támogatott önkormányzatok és civil szervezetek
biztosítják a projekthez a földterületet, az eszközöket. az
önkormányzatok mellett több helyen részt vesznek a
munkában a helyi polgárőr egyesületek, családsegítő
szolgálatok, általános iskolák, civil szervezetek is. A
mezőgazdasági szakmai felügyeletet a helyi falugazdák,
agronómusok és mezőgazdasági vállalkozók biztosítják,
de szükség esetén természetesen a Syngenta szakemberei is rendelkezésre állnak.
Eredmény, hatás:
Társadalmi szinten:
2014-ben 13 ezer nehéz sorsú emberen segített az Élelmiszerlavina program. A résztvevő 37
önkormányzat és civil szervezet összesen 67 hektárnyi földjein 170 tonna egészséges
élelmiszernövényt termesztettek, ez 340.000 tál ételt jelent. A mezőgazdasági munkákba a
településeken több mint ezer embert vontak be a pályázók.
Az Élelmiszerlavina másik ágán – vállalati összefogással – több mint ötezer nehéz sorsú ember kapott
tartós élelmiszerekből álló csomagot karácsony előtt.
Mivel a kiskerti művelés hanyatlása több évtizedre vezethető
vissza, ezért a közösségi termelési program hatása több év
múlva lesz mérhető. A koordináció során találkoztunk pozitív
példákkal, olyan pályázóval, aki már negyedszer valósította
meg elképzelését sikeresen e programban, illetve olyan
tízgyerekes családdal, ahol a legkisebbek is már aktívan
kertészkednek. Számos olyan esettel találkoztunk, ahol idős
emberek jelképes összegért - mindössze pár forintért
ajánlották fel földjeiket a közösségi munka céljára.
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A mezőgazdasági munkákba 2014-ben a településeken több mint ezer embert vontak be a pályázók.
A program fontos hozadéka a kézzelfogható segítségen túl az is, hogy a benne tevékenykedők
megtanulják, hogy a saját kertjüket hogyan hasznosítsák, s ezáltal visszataláljanak a munka világába.
A program folyamatos koordináció mellett zajlott, így képet kaptunk arról, hogy a közösségi
termelésben részt vevők pozitív hozz állásáról és több esetben értesültünk róla, hogy saját kertjében
is kamatoztatta az itt szerzett ismereteket.
Vállalati szinten:
A program több mint 200 alkalommal szerepelt a médiában. Az Élelmiszerlavina program az elmúlt
években ismert és elismert jótékonysági kezdeményezéssé vált, amelynek hatására több településen
ismét példaként maguk elé állítva a kezdeményezést, saját gazdálkodásba kezdtek. Vállalati szinten a
Syngenta és partnerei, valamint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület társadalmi felelősségvállalása
reflektorfénybe került a sajtó jóvoltából.
Kommunikáció:
A pályázati felhívás során a média segítségét kértük, hogy minél szélesebb körben szólítsuk meg a
pályázókat. A későbbiekben helyszíni bejárásokat szerveztünk, ahol az újságírók megtapasztalhatták a
közösségi munka céljait és megkérdezhették a résztvevőket, szervezőket. A projekt nagykövete,
Novodomszky Éva nyilatkozataiban közvetítette az Élelmiszerlavina céljait.
Információk:



http://elelmiszerbank.hu/hu/projektjeink/elelmiszerlavina.html#.VYlHT0a1e9s
http://www3.syngenta.com/country/hu/hu/Felelos-mezogazdasag/Pages/ElelmiszerlavinaSyngenta-modra.aspx
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