
 

EGYMÁST ERŐSÍTVE!  

 Miként legyek megoldás a gazdasági élet szereplői számára? 

 

 

Előszó 

 

Az Okos füzetek sorozat első száma a Zala Megyei Civil Közösségi Központ gondozásában 

jelent meg, létrejöttének aktualitását az adta, hogy a Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 

Központ munkája során a HÍD szerepét vállalta fel a civil szervezetek és a gazdasági szféra közötti 

kommunikációban. Ez az összefoglaló a 2020-ban elkészült kiadvány főbb gondolatait tartalmazza. 

Az „Okos füzet” teljes terjedelemben elérhető a civil.info.hu oldalon. 

A kiadvány a két szféra közötti hatékony együttműködési stratégiákat, lehetőséget kívánja 

bemutatni, példákkal segíteni a gondolkodásmód elsajátítását.  

 

1. A szerző 

Az alapgondolatokat összefoglaló szerző Tóth Szilvia egy személyben testesíti meg az önkéntest, a 

gazdálkodó szervezet munkatársát és a trénert is. Ennek a kivételes készség – képesség – attitűd 

kombinációnak köszönhetően a füzet nyelvezete könnyed, a bemutatott példák egyértelműek, a 

kiadvány alapvető segítséget nyújt a civil és a gazdálkodó szféra közötti kapcsolat kialakításában, a 

hatékony együttműködés megvalósításában.   

 

2. Az együttműködés szereplői 

2.1. A civil szervezetek 

Az aktív civil szervezetek: egyesületek, alapítványok felelősségvállalása, munkája, jelenléte jobbá 

teszi az élet számos területét. Gyakorlatilag minden területen jelen vannak, a szociális ellátás, 

oktatás, környezetvédelem, érdekképviselet, kultúra, szabadidő és sport területén egyaránt. 

Működésük nagyban függ a támogatottságuktól. 

Magyarországon rendszeresen mintegy 400 000 ember végez önkéntes tevékenységet civil 

szervezeti keretek között. 

 

2.2. Tartsd magad fókuszban! 

Az együttműködés első lépése, hogy a civil szervezetek az alábbi kérdésekre őszintén 

válaszoljanak, hogy tisztán lássák saját értékeiket, fontosságukat, fejlődési lehetőségeiket. 

 



 

• Kik vagyunk? Mi a víziónk? 

• Mi a célunk?  

• Miért vagyunk értékesek? 

• Mire vagyunk büszkék? 

• Miért érdemes hozzánk tartozni? 

• Melyek az eddigi sikereink, eredményeink? 

 

2.3.  A piaci színpad résztvevői és a szerepek, amit képviselni kell 

A gazdasági élet szereplői számára a profit elérése mellett ugyanolyan fontos a társadalmi 

felelősségvállalásban betöltött értékteremtő szerep is. 

Mi is az a társadalmi felelősségvállalás? 

A CSR (Corporate Social Responsibility) magyar jelentése vállalati társadalmi felelősségvállalás. 

Egy gazdasági társaság a tulajdonosok által elvárt nyereség, illetve egyéb funkciói és működése 

mellett a társadalom iránti felelősségének is tudatában kell, hogy legyen. Magatartását, 

cselekedeteit, politikáját eszerint alakítja ki. 

A társadalmi felelősségvállalás jelentése sokrétű: szociális érzékenység, környezettudatosság, etikus 

magatartás, tiszta verseny betartása, esélyegyenlőség, átláthatóság. 

 

2.4.  Összefüggések és következtetések a piaci szereplők kihívásai között 

A civil szervezetek képesek olyan megoldásokat, programokat kínálni a gazdasági élet 

szereplőinek, amelyek segíthetnek a vállalatoknak, hogy a társadalom számára fontos területek 

problémáira reagálhassanak, a társadalmi felelősségvállalásban fontos szerepet tölthessenek be.  

A civil szervezet tagjainak kell segítőként bekapcsolódni a gazdasági szereplők mindennapi életébe, 

kész, egyedi, kreatív, izgalmas, a társadalom számára hasznos tartalommal felruházott programot 

vinni. Az lenne a kívánatos, hogy a cégnek csak platformot és információs csatornát kelljen 

biztosítania a projekt lebonyolítására.  

Ennek lesz a „mellékterméke” az, amire a civil társadalomnak többek között szüksége van, hogy.  

• hírt tudjanak adni magukról, 

• önkénteseket tudjanak maguk mellé állítani, 

• támogatókat tudjanak gyűjteni, 

• kapcsolati hálójukat tovább tudják szélesíteni, 

• a vállalat is támogató szerepet vállaljon anyagi, tárgyi vagy szaktudás formájában. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Közös eredményfa 

- a programban résztvevők jó hírneve erősödik, 

- a civil szervezet önkéntesekre lel, támogatást szerez, 

kapcsolatokat épít, 

- a vállalat második lépésben támogatóként léphet elő, a 

projekt iránti elkötelezettséggel szakember gárdáját is tudja 

erősíteni, 

-  a vállalat munkatársait érzékenyíti a társadalmilag fontos 

témákban, emeli munkatársai elköteleződését, 

-  kiváló munkáltatói márkaépítési lehetőség, 

- a munkatársak nagy részénél felszínre tud hozni belső 

motivációs tényezőket: közösséghez tartozás, hasznosnak 

lenni a társadalom számára, jót tenni, környezettudatosan élni 

stb. 

 



3. Jó gyakorlatok gyűjteménye 

A következő jógyakorlatok a következő kérdésekre adott válaszokkal értékelhetőek: 

1. Mi volt a civil szervezet célja, melyet sikerült elérni? 

2. Mi volt a gazdasági társaság célja, melyet sikerült is elérni? 

3. Melyek voltak a program kulcslépései, melyek sikerre vitték a projektet? 

4. Mik voltak a program további hozadékai? 

3.1. Gyűjtés az autisták részére 

A Sopronban működő IMS Connector Systems Kft. „virtuális” sütivásárt tartott a soproni cég 

telephelyén. A dolgozók egy szelet sütire szánt összeggel támogathatták az Autitok Egyesület 

működését. Az egyesület biztosított információs és tájékoztató anyagokat a cégnek. A 

munkavállalók direkt információhoz jutottak az autizmussal kapcsolatban. Az egyesület 

köszönetképpen a céges karácsonyi rendezvényen mindenkinek külön-külön ajándékot adott egy 

kedves karácsonyi dal kíséretében.  

A dolgozók meghatódva fogadták ezt a figyelmes gesztust. Az IMS Connector Systems Kft. 

elkötelezetté vált az Autitok Egyesület támogatása iránt. 

1. Mi volt a civil szervezet célja, melyet sikerült elérni? 

 • az autizmus elfogadásának népszerűsítése minél szélesebb körben, 

 • önkéntesek toborzása a munkavállalói körből, 

 • anyagi támogatás gyűjtése, 

 • munkáltató megnyerése hosszú távra.   

2. Mi volt a gazdasági társaság célja, melyet sikerült is elérni? 

 • munkavállalói érzékenyítés, 

 • munkáltatói márka erősítése, munkáltató ismertségének növelése, 

 • társadalmi szerepvállalás erősítése, 

 • munkavállalók megtalálása és megtartása. 

3. Melyek voltak a program kulcslépései, melyek sikerre vitték a projektet? 

 • az alapítvány és a cég részéről is volt egy kulcsember, 

 • az alapítvány újszerű, kreatív, kész ötlettel állt elő, 

 • a cégtől csak helyszín biztosításában és az információ áramoltatásában kértek segítséget, 

 • direkt visszajelzés (köszönet) a munkavállalók részére. 

4. Mik voltak a program további hozadékai? 

 • a céges kulcsembernek köszönhetően további cégek kerültek bevonásra a programba, melynek 

eredményeként ezer fölé emelkedett a direkt elérések száma, 

 • a munkáltatóval való kapcsolattartás bizalmi alapja kialakult, hosszú távú együttműködés alapját 

teremtette meg, 

 • a vállalat is támogatóvá vált, 

 • kialakult a dolgozói elköteleződés az egyesület iránt. 



3.2.  Egészségmegőrzés a munkahelyen 

Egy gazdasági társaság az egészségmegőrzés fontosságára úgy hívta fel dolgozói figyelmét, hogy 

egy helyi egyesülettel léptek kapcsolatba, amely szervezet előadást tartott a dolgozóknak a 

szűrővizsgálatok fontosságáról, a megelőzésről. Egy héten át tájékoztató plakátok, információs 

anyagok kerültek kihelyezésre. „Fizetségként” a cég gyűjtést indított az egyesület részére. Egy hét 

alatt 102 000 forint gyűlt össze, amit két dolgozó adott át a többiek nevében. 

3.3. Egy reptéri sztori a Fülöp-szigetekről 

A Fülöp-szigetek egy kis szigetének repterén működik az alábbi példaértékű támogatás. A reptéri 

váróban öttagú vak zenészekből álló zenekar vidám zenével szórakoztatja az utazás előtt állókat. 

Amikor a hangosbemondó megszólal, csendesebben játszanak. Azon kívül pedig folyamatosan 

játszva szórakoztatják a hallgatóságot. Egy dobozt helyeztek ki a váróban, ahova a hallgatóság – 

olykor táncra perdülő utasok – dobhatják be adományaikat a zenekar tagjainak támogatása céljából. 

A légitársaság jó példát mutat, mint munkáltató. Az utazás előtti pánik oldódik a zenének 

köszönhetően, a várakozási idő is gyorsabban repül, a turisták pedig a nyaralásból megmaradt 

utolsó pezójukat adományozásra felhasználva elégedettséggel hagyják el a szigetet. A zenekar tagjai 

pedig anyagi támogatáshoz jutnak úgy, hogy olyan feladatot látnak el, amit szeretnek, sőt fontosnak 

is érezhetik magukat. 

3.4. Építs a Mosolyért! 

A DOWN – Mosolyambulancia Egyesület nagyon fiatal szervezet.  Építs a Mosolyért! – címmel 

felhívást indítottak általános- és középiskolás osztályok számára, kutyaház építési versenyt 

hirdettek. A kutyaházakat 3 méretben lehetett elkészíteni. Ez volt a standard, ezen túlmenően, az 

alapanyag, a kivitelezés szabadon választott volt. A program kommunikációs csatornája az 

egyesület facebook oldala, a kész pályaművekről készült képeket oda kellett feltölteni, és ott 

lehetett rájuk szavazni. 

A programhoz egy videóval csatlakozott a ZTE kosárlabda csapata is, hogy népszerűsítsék a 

programot. 

Az egyesület célja, miszerint ismertté tegye önmagát, maradéktalanul sikerült. A facebook oldal 

látogatottsága, kedvelése és követése alig 1 hónap leforgása alatt elérte az 1000-es számot, valamint 

több mint 135 000 ember elérést sikerült megvalósítani.  

3.5. „Az év Zala megyei adományozója” díj 

A Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a 2019. évben létrehozta „Az év Zala megyei 

adományozója” díjat, amelyhez a civil központokat működtető államtitkárság és a helyi 

döntéshozók támogatását is elnyerték. 



A díj átadását a Jótékonyság Világnapjához kötötték, ezért évente szeptember elején szervezik meg 

az ünnepélyes átadót. A 2019-ben beérkezett jelölések közül kettőt emeltek ki és jutalmaztak 

adományozói plakettel, a további jelölteknek pedig emléklappal köszönték meg a civil 

szervezeteknek nyújtott segítséget. 

 

4. Ötlettár – együttműködés „lépésről-lépésre” a nonprofit és forprofit szféra között 

a) Az aktív közösségépítés modellje 

1. Nem mindig a legrövidebb út az egyenes. Vagyis a vállalatokat a civil szervezetek egyszer 

sem „szólították fel”, nem kérték az anyagi támogatást. Ez minden esetben csak hozadék volt. 

Vagy már az első lépésben, vagy a következőben.  

2. Minden lépést átsző a cél, ami a cselekvő lépéseket meghatározza! Ennek mentén célszerű 

az egyedi, újszerű ötletet megfogalmazni. Az ötlet szolgálja a célt! 

3. A legideálisabb, ha a civil szervezetet és a másik felet is egy-egy kulcsember képviseli.  

Ők határozzák meg és tartják kézben a feladatokat, határidőket, felelősöket, feladatok 

kivitelezését, végrehajtását. Koordinálják, biztosítják a szükséges technikai feltételeket.  

4. A program legyen konkrét és tartalmazzon mindenki számára előnyös eredményt. 

5. A megvalósítás folyamata élményt adjon a résztvevőknek! Váltson ki olyan belső érzéseket 

mint például: a büszkeség, a segítő támogatás, a jó ügy szolgálata. Érezzék hasznosnak magukat a 

résztvevők. 

6. Az online és offline térben nyilvánosan nyomon követhető legyen a folyamat.  

7. Visszacsatolás, köszönet minden résztvevőnek. 

Milyen további haszna lehet, ha elindul egy ilyen közös projekt? 

• Kialakult bizalmi alapokon újabb, további egyedi ötletek, projektek megvalósítása.  

•   Kiépült kapcsolati háló további „kiaknázása”. Újabb ötletek „gyártása”. 

b) Ki a jó kulcsember? 

Mi a legfontosabb személyiségjegye a kulcsembernek? A jelleme. A lelkesedése és lelkesítése.  

A kitartása. Az erő, ami belőle árad. Látja előre a megvalósuló célt. Képes álmodni és újabb célokat 

megfogalmazni és tenni érte.  

Átvitt értelemben a felépített házból képes otthont varázsolni, vagyis a projektbe életet, érzéseket 

varázsolni. 

c) Hogyan szólítsuk meg a cégeket? Milyen kommunikációs fogásokat alkalmazzunk? 

Kétlépcsős, indirekt módon is el lehet jutni a cégekhez, kapcsolati háló vagy érintettség nélkül is 

létezik megoldás, hogy egy cég civil célokat támogató szervezetté váljon.  

 

 



 

 

Mi szükséges a kétlépcsős „támogatószerző” módszerhez?  

HIT - Arra van szükség, hogy elhiggyük, hogy a civilek által kínált program hasznot hoz a 

gazdasági élet szereplőinek és „csupán” melléktermék, hogy a civilek is hasznot aratnak belőle. 

POZICIONÁLÁS - A másokkal való kommunikáció sikerét az határozza meg, hogy saját 

magunkat, mint civil szervezetet, hova helyezzük. Amennyiben egyenrangú félként tudjuk 

képviselni magunkat és céljainkat, akkor garantált a siker. 

ELŐSZÖR ADJ, HOGY MAJD KAPJ! - Aki önzetlenül, jó szándékkal ad, előbb-utóbb kapni 

is fog. Ez működik a civil kezdeményezéseknél is. Egyben ez a garanciája a kétlépcsős, indirekt 

„támogatószerző” módszer működésének is. 

KOMMUNIKÁCIÓ - A kínált programunkat a gazdasági szereplőnek úgy kell bemutatni, 

hogy az a másik fél számára fontos legyen. Ő fedezze fel, hogy ebből mi érdekli, mi ebből a 

haszna. 

 

A legfontosabb tanácsok: 

• Ne kérjen, helyette kínáljon lehetőséget! 

• Mindig a másik szemüvegén át látott előnyökkel érveljen!  

• Használjon olyan szavakat, amelyek az egyenrangú tárgyalást támogatják! 

• Fogalmazzon pozitívan, cselekvésre sarkallóan! 

• Ne féljen az elutasítástól! Meg fogja találni azt, akivel jó lesz együtt dolgozni. 

 

Így légy példa mások számára! 

 

 

 

 

 

 

 

 


