
Social Impact 

Koncepció



„Mit kell a Social Impactről tudni?”

1. 2010-ben az ODWS-on indult el és 2013-ig két 
alkalommal került megszervezésre

2. Pro bono szervezetfejlesztés nyújtása civil és non-
profit szervezeteknek / közösségeknek 

3. Kb. 20 szervezet számára biztosítottak 2-3 fős 
(junior-szenior) csapatok minőségi OD folyamatokat

4. End-to-end: Szerződéskötés(megállapodás)-
diagnózis-visszajelzés-intervenció (esetenként 
utókövetéssel)

5. Szervezői oldalról: Pályáztatás és kiválasztás, 
minőségbiztosítás, csapatépítés, tapasztalatcsere 
(köztes mérföldkő), értékelés és zárás.



„Miben változik a 2021-es program?”

A koncepció érdemben nem változik a korábbiakhoz 

képest:

Pro bono szervezetfejlesztési projektek megvalósítása 

magyarországi civil, non-profit szervezetek és 

közösségek számára, junior és szenior OD tanácsadók 

közreműködésével.



A program céljai 2021-ben

• Társadalmi felelősségvállalás: Valódi, eredményes (hatást keltő) 

fejlesztési programok nyújtása a hazai civil és non-profit szervezetek és 

közösségek számára

• Tanulás és fejlődés: Gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása a 

szakmához közeledő, vagy abban elhelyezkedni kívánók számára

• Szakma öregbítése: Magas minőség folyamatos biztosítása, az SZMT 

hírnevének öregbítése, az OD (értékek) hazai képviselete és tovább 

terjesztése (a 21. században)

• Utánpótlás: OD szakemberek következő generációinak biztosítása

• Közösségépítés: szakmai és baráti közösségek létrehozása, bővítése, 

SZMT tagság növelése

• Hosszútávon: évről-évre megrendezésre kerülő Social Impact



Kik az érintettjei? Kiknek szól?

• Hazai önszerveződő civil, non-profit szervezetek és közösségek: 

Valódi pályázati alapon történő kiválasztás (álcivilek nélkül); releváns 

témával, problémával; ajánlásuk lehetséges

• Pályakezdők, juniorok: Szakmai kötödés és minimális tapasztalat 

feltétel (pl. tanulmányi háttér, (társ)szakmai tapasztalat, referencia stb.)

• Tapasztalt, szenior tanácsadók: Több éves szervezetfejlesztői 

tapasztalat (end-to-end, projektvezetés stb.); mentor affinitás

• SZMT: Minőségi kritériumok és szakmai támogatás biztosítása; 

program népszerűsítése és kommunikációja; technikai szervezésben 

való segédkezés



További fontos szempontok

• „A kereket már feltalálták”: Korábbi szervezői anyagok, 

dokumentumok, leírások stb. begyűjtése, frissítése és hasznosítása.

• Mérföldkövek leütése: A fontosabb dátumokat mihamarább meg kell 

határozni nem csak a program egyes szakaszai, hanem a járulékos 

szervezések miatt is (pl. szükség esetén vidéki szállások, programok, 

termek stb. foglalása miatt).

• Járványszcenáriók felállítása: Kérdéses, hogy egy elhúzódó 

járványhelyzet mellett elindulhat-e, hibrid vagy full digitális formában 

miként tud működni stb.

• Ütközések elkerülése: Hasonló programok és kezdeményezések(pl. 

Flow Alapítvány, IFUA Nonprofit partner stb.) szervezőivel való 

egyeztetés, átfedések mellőzése.



Magasszintű Programterv

Idő Mérföldkövek Feladatok

2021.02.08
Pályázat(ok) 

kihirdetése

• Program koncepció és tervek véglegesítése

• Pályázati anyagok és dokumentumok összeállítása

2021.03.13.
Pályázat(ok) 

zárása

• Beérkezett pályázatok elbírálása

• Kiválasztás, érintettek értesítése (kb. 10-10 ügyfél és 

csapat)

2021.04.16. Program indítás

• Hivatalos nyitó esemény

• Szerződések és vállalások formalizálása

• Csapatok kialakítása, szövetségkötés, szakmai 

felkészítése

• Ügyfelek és tanácsadók összekötése

2021.06.25. 1. tudásmegosztó • Tapasztalatok megosztása, tanulás egymástól

2021.09 2. tudásmegosztó • Tapasztalatok megosztása, tanulás egymástól

2021.Q3-4 Projektek zárása

• Projektek zárása (legalább a minimum vállalt 

intervenciókig)

• „Szerződések” és egyéni vállalások teljesítése

• Projekt eredmények és tapasztalatok megosztása, 

értékelése

• Program formális zárása

• Buli ☺

Az egyes 

mérföldkövehez más 

SZMT-s programok is 

bekapcsolódhatnak! 

(pl. Szupervízió, 

Mesteri! stb.)!


