Tevékenységi beszámoló
2016

Sikeres évet zárt a Civil Iránytű Alapítvány 2016-ban. Az Alapítvány új csapata sikeresen
gazdagította a szervezet tevékenységét, amelyek már a tesztelési fázisban komoly
eredményeket produkáltak.
A Jóügyekért.hu ( www.jougyekert.hu ) adományszervező portál ismertsége tovább nőtt, a
portál segítségével gyűjtött adományok volumene már 34 millió forint felett jár. 2016 során
több, mint 400 fő aktív részvételével 24 különböző szervezet javára, 214 adománygyűjtő
kampány segítségével összesen 14 millió forint adományt sikerült összegyűjteni közel 2000
adományozótól. A kezelői díjakból befolyt összegből sikerült továbbfejleszteni, felhasználóbarátabbá tenni a rendszert, ami szintén növelte a portal népszerűségét.
A Civil Iránytű Alapítvány ugyancsak 2015-ben vette át az Adománygyűjtő Szervezetek
Önszabályozó Testületének titkársági feladatait. Azóta több szükségszerű fejlesztést
eszközölt a testület működésében: megújult a Testület honlapja ( www.atlathatosag.eu ),
amelyen keresztül többek között áttekinthetőbbé vált a csatlakozási folyamat ismertetése is.
Újraalakult az Etikai Bizottság, valamint kisebb módosítások történtek a monitorozás
rendjében. A tagok száma is jócskán gyarapodott 2016-ban: jelenleg 24 tagszervezetet
számlál az ASZÖT, további 4 szervezet monitorozása pedig folyamatban van. Eredményesen
zajlott adventi kampányunk is, amely során egy kalendáriumban mutatkoztak be a
tagszervezetek, és személyes üzeneteikben köszönték meg a támogatásokat.
A NIOK Alapítvánnyal karöltve útjára indítottuk a Civil Díjat ( www.civildij.hu ), amelynek
egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a legígéretesebb, legsikeresebb hazai civil szervezetekre
és projektjeikre. Emellett nem titkolt szándéka a szervezőknek, hogy a díjátadó nívós és
elismert civil eseménnyé, találkozóvá nője ki magát, és alkalmat biztosítson a szervezetek
vezetőinek további együttműködések kialakítására. Már az első Civil Díj is nagy figyelmet
generált a szektorban, a pályázatra több, mint 100 nevezés érkezett és a Magnet Közösségi
Házban megrendezett díjátadón 140-en voltak jelen. Mind a szakmai zsűri, mind a díjazottak
büszkék lehetnek a munkájukra, hiszen a 7+1 (közönségdíjas) kategóriában kiválasztott
szervezetek valóban a szakma legjobbjai közé tartoznak. A nagy sikeren felbuzdulva már az
év végén elkezdődtek a 2017-es Civil Díj szervezői munkálatai.
Teljesen új irány a Civil Iránytű Alapítvány tevékenységében a társadalmi célú vállalkozások
fejlesztése, melyben az első projekt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen fejlesztés
alatt álló „Jótékonyha” szolgáltatás, amely egy catering vállalkozás keretén belül kívánja
felhívni a figyelmet az élelmiszerpazarlás okozta problémákra. A Jótékonyha igyekszik a piaci

igényeknek megfelelő, különféle vendéglátóipari szolgáltatásokatt nyújtani a
megrendelőknek, úgy, hogy eközben az élelmiszerfelesleg megelőzésére, csökkentésére is
törekszik.
2016 őszén civil szervezetek körében kérdőíves felmérést végeztünk az ügyfélkapcsolatkezelő és hírlevélküldő rendszerek témájában, amelynek eredménye alátámasztotta azt a
feltevést, hogy ezen a területen fejlesztésre szorul a szektor.
Az év során az Alapítvány honlapja is megújult, a minőségibb design mellett az átláthatóság
is nagyobb hangsúlyt kapott.

