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A 35 ÖT tag közül 16 tag volt jelen, így az ülés önállóan nem volt határozatképes, de az ülésen
határozathozatalra nem került sor, így elektronikus szavazás sem szükséges a határozatok
megerősítéséhez.

Emlékeztető:
Az ülésen a Civil Iránytű Alapítvány képviselői röviden beszámoltak az elmúlt év tevékenységéről és
eredményeiről.
A Testületnek jelenleg 35 tagja van, az előző Testületi Ülés óta 7 új tagfelvétel történt és sajnos
történt egy kizárás is, az Etikai Bizottság döntése alapján a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány 2018 őszén kizárásra került, a kizárás oka az volt, hogy az Etikai Kódexben meghatározott
dokumentumok publikálása ügyében az Alapítványnak súlyos hiányosságai voltak és ezeket az EB
által meghatározott utolsó felszólításra sem pótolták.

Az általános tevékenységek mellett a tavalyi évben új projektként jelent meg a Díjnet
adománygyűjtés, amit az ülésen résztvevők is eredményesnek ítéltek meg. A tavalyelőtt elindított
„1% barát munkahely” program tavaly még működött, de az előző évhez képest is kevesebb
érdeklődés mellett – valószínűsíthetően a munkáltatói SZJA bevallások megszűnése illetve az eSZJA
felület működése és könnyű felhasználhatósága miatt, így ez a program idén már nem is indult el.
Az ülés fő témája az ASZÖT jövőbeni fókuszának meghatározása volt.
A résztvevők visszajelzései alapján a két legfontosabb terület, amire a következő időszakban
fókuszálni szeretnénk a toborzás és a külső kommunikáció. A két terület kettősségére azért van (még)
szükség, mert ahhoz, hogy az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logó/márka értékeit és üzenetét
jobban megismerje a külvilág, szükségünk van még több tagszervezetre és e mellett egy a mostaninál
aktívabb kommunikációra is.
A tagtoborzás kapcsán elhangzott, hogy a pályázati út, amit már kétszer próbáltunk, nem a
leghatékonyabb mód, mivel a pályázók túl nagy százaléka „elvérzik”, mielőtt eljutna a tényleges
tagságig, vagy már maga a pályázat mögött sincs elég komoly szándék, vagy a csatlakozási folyamat
során vannak elakadások, amit meggátolják a tagfelvételt.
Ami viszont ennél sikeresebben működött az eddigi tagtoborzás során, az tagok által végzett célzott
megkeresések, ajánlások útján történő toborzás. Megbeszéltük, hogy ebben az irányban teszünk
közös erőfeszítéseket. Ehhez a Civil Iránytű első körben egy tagtoborzó információs csomagot fog
összeállítani, amiben a tagsággal kapcsolatos előnyöket foglaljuk össze a még nem tag szervezetek
számára. Az anyag segítségével pedig majd mindenkit arra kérünk, hogy gondolja át, a saját
környezetében ismer-e olyan szervezetet, akiket úgy gondolja, hogy érdemes megkeresni a
csatlakozási javaslattal. Akinél a csatlakozási szándék megvan, a csatlakozási folyamat
menedzselésében természetesen az eddigiek szerint a támogató/tanácsadó tevékenységet a Civil
Iránytű fogja végezni.
A kommunikáció terén azt beszéltük meg, hogy évente 4 „hullámban” (szeptember 1%-os
eredmények, karácsony, január/február 1% időszak indulása, május 1% kampányok vége)
megpróbálunk kiadni sajtóanyagot, amiben az éppen aktuális időszakhoz kapcsolódóan adunk ki az
Etikus Adománygyűjtő Szervezetekhez kapcsolódó üzenetet. Ezen kívül ha olyan téma jelenik meg a
médiában, amihez tudunk kapcsolódni, akkor arra is megpróbálunk gyorsan reflektálni. Az is
felmerült ötletként, hogy a témáról egy célzott eseményt (pl sajtóreggeli) is tarthatnánk, ha tudunk
ehhez elegendő érdeklődő újságírót összehívni.
A sajtókommunikáció kapcsán megegyeztünk, hogy a központi („info@-os”) sajtólista mellett, ha
tudják, a tagok is kiküldik 1-2 olyan újságírónak az aktuális hírt, aki(ke)t az adott téma érdekelhet.
Felmerült egy ASZÖT-höz kapcsolódó tematikus nap megszervezésének az ötlete is, itt abban
maradtunk, hogy ha erre van lelkesedés a csapatban, akkor egy munkacsoportot kellene indítani, akik
vállalják a dolog szervezését.
Szó esett a Díjnet-hez hasonló esetleges más vállalati programokban történő részvétel lehetőségéről
is, de ez nem, mint fő prioritás jelent meg az ülésen, így aktívan nem törekszünk ebben az irányban új

partnereket felkutatni, de természetesen, ha „szembe jön” egy ilyen lehetőség a jövőben, akkor
megvizsgáljuk a kapcsolódás lehetőségét/előnyeit/hátrányait.
Az is felmerült ötletként, hogy ha vannak olyan események/rendezvények, ahol az ASZÖT-ről
érdemes lenne beszélni, ott próbáljunk meg megjelenni, ha ilyenről tudtok/hallotok, akkor azt kérjük,
hogy osszátok meg velünk, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a szervezőkkel.

