Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületi ülés
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Jelenlévők:


Knecht Tamás - Bátor Tábor Alapítvány



Nagygyörgy András – Magyar Élelmiszerbank Egyesület



Gerencsér Balázs – Nonprofit Információs és Oktatási Központ



Tar Emese – Habitat for Humanity Magyarország



L. Ritók Nóra – Igazgyöngy Alapítvány



Farkas Attila – Magyar Hospice-Palliatív Egyesület



Benedek Nóra - Messzehangzó Tehetségek Alapítvány



Sztraka Andrea - Amnesty International Magyarország



Bognár Zoltán - Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület



Óvári András - Vigyél Haza Alapítvány az Illatos Úti Kutyákért



Guzsaly Péter - Technológiai Oktatásért Alapítvány



Tokai Gábor - Bethesda Kórház Alapítvány



Konyári Andrea – Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány



Sádt Zsuzsa- Sádt Győző Alapítvány



Wieden Krisztina - Hangya Közösség Alapítvány



Rózsa Eszter- Világszép Alapítvány



Romet-Balla Ágnes - SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa



Varga Brigitta - Kórházsuli Alapítvány A Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért



Almássy Móni- Kórházsuli Alapítvány A Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért



Bedővári Judit- Autistic Art



Paróczai Detty - Leukémiás Gyermekekért Alapítvány



Török Flóra - Egyesület az Inklúzióért



Schneider Kinga - NOÉ Állatotthon Alapítvány



Kériné Lukács Zita - Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola Alapítvány



Szilágyi Erzsébet - Csodalámpa Alapítvány



Korda Nikoletta - Magyar Hospice Alapítvány



Szecsődi Veronika – Civil Iránytű Alapítvány



Cseh Balázs – Civil Iránytű Alapítvány

A 47 ÖT tag közül 26 tag volt jelen, így az ülés határozatképes.

Emlékeztető:
1. Beszámoló, tervek
Az ülésen a Civil Iránytű Alapítvány képviselője röviden beszámolt az elmúlt év tevékenységéről és
eredményeiről.
A Testületnek jelenleg 47 tagja van, az előző Testületi Ülés óta 14 új tagfelvétel történt, 2
tagszervezet pedig kilépett a Testület tagjai közül.
A tagsági monitorozási folyamatok rendben lezajlottak, voltak ugyan hiányosságok, de ezek végül
mindenhol javításra kerültek.
Pozitívum, hogy egyre több szervezetnek külön átláthatósági oldala van a weboldalán, ami általában
egy kattintással el is érhető, így az oldal látogatói gyorsan el tudnak jutni az ehhez kapcsolódó
információkhoz.
A beszámolók tartalma és formája változó, sok olyan tartalmi és formai elem van, amit érdemes lehet
megosztani egymással, ennek érdekében a jelenlevők elhatározták, hogy idén kipróbálnak egy új
kezdeményezést, melynek keretei között egy belső díjat szavaznak meg a „legjobb beszámoló”
témájában. A szavazásra előszűrését a Civil Iránytű Alapítvány vállalta, a „döntőbe” jutott (kb 10)
beszámoló értékelésére már az ülésen voltak jelentkezők, de ez nyitott lesz minden tagszervezet
számára.
A toborzási tevékenység során továbbra is a tagszervezetek ajánlása a legerősebb vonzerő, ezért
továbbra is kérünk mindenkit, hogy ajánljátok a csatlakozást azon szervezetek számára, akiket erre
érdemesnek tartotok. A csatlakozáshoz kapcsolódó fontosabb üzeneteket és információkat a
http://www.atlathatosag.eu/hu/csatlakozas.html oldal tartalmazza, a komoly érdeklődőket
irányítsátok Verához.
A toborzási folyamat során fontos az előszűrés és ebben fontos szerepe van minden tagnak. Kérünk
mindenkit, hogy amikor új tagjelölt van, akkor ha akár pozitív, akár negatív információkkal
rendelkezik az adott szervezetről, azt ossza meg a Civil Iránytű munkatársaival.
A kommunikáció területén szó esett még a logóhasználat fontosságáról és a tagszervezetek
kommunikációs csatornáinak használatáról, mint a legfontosabb kommunikációs felület. Elhangoztak
ötletek a közös megjelenésre vonatkozóan, például az SOS által nemrég indított más tagokat ajánló
minikampánya, a karácsonyi közös kampány illetve a korábban megvalósított testimonial videók,
amiket újra meg lehetne csinálni.
A Díjnetes adományozás vonatkozásában elhangzott, hogy eddig összesen 17,3 millió forintnyi
adomány érkezett be ASZÖT tagok javára, ami lehetne tovább növelhető, de a Díjnet sajnos csak az
első évben biztosított ehhez ingyenes megjelenési lehetőséget a saját hírlevelében. Ősszel majd újra
megnézzük, hogy milyen feltételek mellett lehetne ismét kommunikálni az ő csatornáikon keresztül
is.

A tagdíjakból 2020-ban közel 2 mFt bevétel érkezett be a Civil Iránytű Alapítványhoz, a bevételek
fedezni tudták a működtetéshez kapcsolódó munkadíjakat, illetve néhány kisebb egyéb költséget
(oklevelek, irodai költségek, weboldal fenntartás, stb.)
A terveink szerint már tavaly folyatni szerettük volna az ASZÖT Klub események sorozatát, de idén ezt
mindenképpen meg szeretnénk tenni, akár online vagy offline formában. Az első tervezett témák a
hagyatéki adományozás és a bitcoin adományozás lesznek.
A monitorozást idén is júniusban fogjuk elkezdeni, erről részletes információkat fogunk majd küldeni.
Amennyiben a beszámolók beadásának határidejét idény is meghosszabbítják, a monitorozási időszak
is meghosszabbodik, de kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint a nyáron akkor is kerüljenek fel az
új anyagok at átláthatósági oldalakra.

2. CSR platform
A CSR Platform projektben elkészült a portál, ami elérhető a www.csrplatform.hu oldalon. A portálon
most kb 50 program van fent. Akinek még van programja, ami nincs fent a portálon, azt kérjük, hogy
mielőbb küldje el Verának, hogy fel tudja tenni a portálra.
Annak érdekében, hogy azon szervezetek is ki tudjanak alakítani programokat, akiknek még nincs,
vagy szeretnének fejleszteni, egy termékfejlesztési folyamat is készült, amiről egy workshopot is
tartottunk. Aki nem tudott részt venni a workshopon, de szeretné végigcsinálni a folyamatot a saját
szervezetén belül, a workshop videója és segédanyagai elérhetőek, és használhatóak.
A Platform népszerűsítésében is kulcsszerepe van a tagszervezeteknek, kérünk mindenkit, hogy saját
csatornáin keresztül népszerűsítse az oldalt és az azon megtalálható tartalmakat.
Úgy tűnik, hogy a CSR Platformmal lesz lehetőségünk megjelenni a HR Fest Lupa eseményen, illetve
ha a vírushelyzet engedi, akkor ősszel tervezünk egy vállalati-civil kapcsolatok témájában szervezett
konferenciát is.
Felmerült, hogy kinyissuk-e a CSR Platformon való megjelenés lehetőségét az ASZÖT-ön kívüli
szervezetek számára is, de abban maradtunk, hogy egyelőre ezt nem tesszük meg, hanem
megpróbáljuk csak az ASZÖT tagok által nyújtott programok segítségével „lábra állítani”.

3. Etikai Bizottság választás
Az Etikai Bizottság mandátuma, ezért új választásra van szükség. Az ülésen résztvevők köszönetüket
fejezték ki az Etikai Bizottság tagja felé az elmúlt két évben végzett munkájukért.
Cseh Balázs jelezte, hogy előzetesen konzultált az Etikai Bizottság tagjaival, és az EB valamennyi tagja
vállalja a jelölést a mostani választásra. Az ülés előtt körlevélben feltett kérdésre a Testület tagjai
közül nem érkezett további jelölés és erre az ülés ideje alatt sem került sor.

Az Etikai Bizottsági tagokra Cseh Balázs az alábbi 5 fő jelölésével tette fel szavazásra a kérdést:


dr Jójárt Bíborka



Schwarcz Noémi



Nizák Péter



dr. Lajtai György



Inkei Péter

SZAVAZÁS az Etikai Bizottság tagjairól (1/2021.05.11. ÖT határozati javaslat)
-

22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat érvényességéhez az ülés után még elektronikus szavazásra van szükség.

4. Kezelőszervi feladatok ellátása
A Civil Iránytű Alapítvány (illetve elődje a Wangor Kft) az ASZÖT kezelőszervi feladatinak ellátására
pályázati kiválasztás után kapott megbízást még 2014-ben. Időszerűvé vált a kérdés, hogy a
kezelőszervi feladatok ellátására továbbra is felkéri-e a Testület a Civil Iránytű Alapítványt, vagy
pályázatot ír ki az kezelőszerv kiválasztására. A kérdést hozzászólások után szavazásra bocsátották.
SZAVAZÁS - 2/2021.05.11. ÖT határozati javaslat: Támogatom, hogy a Civil Iránytű Alapítvány
legyen az ASZÖT kezelőszerve a következő 5 évben
A Testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

5. Egyebek
Annak érdekében, hogy személyesen is tudjunk találkozni, a jelenlevők támogatták azt a javaslatot,
hogy közösen vegyünk részt egy Urbango városi kincskereső játékon Gödöllőn (amit Balázs/Vera
működtetnek), a program pontos időpontjáról még majd egyeztetünk.

Záradék:
Az 1/2021.05.11 ÖT határozati javaslatot az ülés után a Kezelőszerv elektronikus szavazásra
bocsátotta.
Elektronikusan szavaztak:


Scsaurszki Tamás - Gyökerek és Szárnyak Alapítvány



Gyimesi Bernadett - A Matematika Összeköt Egyesület



Mikola Bálint - Transparency International Magyarország



Wieden Kriszta - Hangya Közösség Alapítvány



Pistyur Veronika - Bridge Budapest Egyesület

A szavazás összesített eredménye:
1/2021.05.11 ÖT határozati javaslat
27 igen 0 nem 0 tartózkodás
A határozati javaslatot a Testület elfogadta

