
Társadalmi felelősségvállalás 

Miért támogatja a MOL az 
iskolai közösségi szolgálatot? 



  Mi a társadalmi szerepvállalás? 

ALAPGONDOLAT 

Nem elég kiemelkedő gazdasági 
teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk az 
utat, amely a társadalmi értékek 
megőrzéséhez vezet. 

 

ÁTFOGÓ STRATÉGIA 

Vállalat teljes működését átható, 
felsővezetői irányítás alatt álló program, 
amely része a FF stratégiának. 

 

MODELL 

állam (szabályoz) – civil (megvalósít) – 
üzlet (finanszíroz) 



Miért nyújt támogatást 
egy cég? 

Külső célok: 
A vállalat imázsának és elismertségének 
növelése 

A pozitív márkaismeret erősítése 

Kapcsolatteremtés a társadalmi és gazdasági 
élet szereplőivel 

Egészségesebb, élhetőbb, gazdaságilag 
erősebb közösségek létrehozása 

A vevői lojalitás erősítése 

 

Belső célok: 
A munkavállalók elkötelezettségének 
erősítése 

Versenyelőnyünk megőrzése a tehetséges 
munkavállalók vonzásában és 
megtartásában 

Vezetők motiválása 

 



Támogatások típusai 1. 

Szponzoráció 

Üzleti kapcsolat, kölcsönösségen 

alapul 

Erős márkakommunikációt tesz 

lehetővé 

Jellemzően sport vagy nagy 

kulturális fesztiválok, események 

Üzenet: minőség, növekedés 

 

 



Támogatások 2: 
Mecenatúra 

Jótékony célú, egyoldalú 

Minimális márkakommunikáció 

Jellemzően egészségügyi, 

szociális, gyerekek, fogyatékkal 

élők, oktatási, környezetvédelmi 

projektek 

Üzenet: felelős állampolgár 

 



Saját alapítvány = saját 
mecenatúra projekt 

 

ÁTLÁTHATÓSÁG: egyértelmű 

pályázati és elszámoltatási 

rendszer 

MEGBÍZHATÓSÁG: évente 

ismétlődő pályázati kiírások és 

programok 

OBJEKTÍVITÁS: többlépcsős 

értékelési rendszer, szakértők 

bevonásával 

 



Új Európa Alapítvány 

2006 óta 

közhasznú alapítvány 

150 millió forint / év 

pályázati programok  

 

MOL Tehetségtámogató Program  

MOL Tehetséggondozásért Díj 

Média a Tehetségekért Díj 

MOL Gyermekgyógyító Program 

KÖSZ! Program  

 



Az anyagiakon túl – 
„csomag-ajánlat” 

pályázati tanulási folyamat 

médiaképzés 

megjelenési lehetőségek 

tehetségmenedzsment 

kapcsolatrendszer 

MOL szponzoráció „előszoba” 

további felajánlások 

konferencián megjelenés 

vállalati önkéntesek közvetítése 

 

 



KÖSZ! Program – 
általános célok 

illeszkedjen az alapítvány eddigi 

tevékenységéhez, célcsoportjaihoz 

olyan célokat tűzzön ki, amelyek 

illeszkednek a MOL CSR 

stratégiájához 

széleskörűen el lehessen vele érni 

a közvéleményt 

 



KÖSZ! Program - háttér 

Törvényi szabályozás 

Érintett létszámok és célcsoport 
1300 iskola, azaz min. 1300 tanár 

 kb. 95.000 diák, akik 2016-ban fognak 
érettségizni 

diákok szülei 

tevékenységi területeken működő civil 
szervezetek 

Nem feltétlen az anyagiak 

hiányoznak, de a jó példák 

felmutatása motiváló lehet. 



KÖSZ! Program – 
konkrét célok 

Támogatást nyújtani az „iskolai 
közösségi szolgálat” projektek 
megvalósításához. 

Elősegíteni minél több és 
színvonalasabb, példaértékű 
önkéntes projekt megvalósítását. 

A sikeres projektek 
népszerűsítésével hozzájárulni az 
önkéntesség kultúrájának 
terjedéséhez. 

 

KÖSZ! Program  

- amiben mindenki megköszönhet valamit 

 

 

 



KÖSZ! Program - 
tartalom 

projektek, amiben a diákok 

legalább 20 h közösségi 

szolgálatot tudnak teljesíteni 2 

félév alatt 

civil szervezet pályázhat, iskolával 

együttműködve 

Kis/nagyprojektek 

eszközökre, utazási és járulékos 

költségekre + mentor díjára 

 

 



KÖSZ! Program – 
elsődleges eredmények
  

268 pályázat/97 támogatott 

szervezet 

20 millió HUF (66.000 euró) 

támogatás civil szervezeteknek 

együttműködés OFI, államtitkárság 

jó regionális kommunikációs 

lehetőségek, vállalati image 

erősödése 

 



KÖSZ! Program – 

közvetett eredmények 

értékes projektek felmutatása 

civil szféra erősítése 

együttműködési lehetőségek 
felmutatása 

önkéntesség eszméjének terjesztése 

középiskolások tapasztalati 
tanulásához hozzájárulni:  

JÓT TENNI JÓ, SEGÍTENI JÓ  

EGYÉNI BOLDOGSÁGHOZ  és 
TÁRSADALOM EGÉSZSÉGÉHEZ   

EZ IS KELL 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

Gáborné Haáz Andrea 
ügyvezető 

Új Európa Alapítvány 
 

haaz.andrea@ujeuropaalapitvany.hu 

061 464 0122 

Pályázati infovonal: 0640 180 280 

 

www.ujeuropaalapitvany.hu 

www.facebook.com/ujeuropalapitvany 
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