Tevékenységi beszámoló
2019
Sikeres évet zárt a Civil Iránytű Alapítvány 2019-ben is. Alapítványunk csapata sikeresen
továbbfejlesztette a szervezet tevékenységét.
1. Jóügyekért.hu
A Jóügyekért.hu ( www.jougyekert.hu ) adományszervező portál ismertsége tovább nőtt, a
portál segítségével gyűjtött adományok teljes volumene az év végére elérte az 156 millió
forintot, 2019 során 52 különböző Jó Ügy javára, összesen 42 millió forint adományt sikerült
összegyűjteni 4865 adományozótól.

2. Új Nap – Új Remények
A Követes adománygyűjtések fejlődését elősegítendő, 2018-ban egy új eseményt indítottunk
útjára, Új Nap - Új Remények címmel (www.unur.civiliranytu.hu ). Az akció olyan civil
szervezetek számára új lehetőség, akik szívesen indítanának ilyen jellegű adománygyűjtést, de
azok, akik Követként vennének részt az adománygyűjtésben, valamilyen okból nem tudnak,
vagy nem szeretnének futóversenyeken indulni, vagy úszni. Az Új Nap - Új Remények központi
eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta, a hajnali séta fő
résztvevői az adománygyűjtő Követek. 2019. október 5-én immár második alkalommal
szerveztük meg az Új Nap Új Remények adománygyűjtő eseményt, ezúttal már 6 városban:
Budapesten, Egerben, Debrecenben, Pécsett, Székesfehérváron és Veszprémben. Az
Alapítványunk által szervezett eseményen összesen 208 adománygyűjtő Követ gyűjtött 30
különböző Jó Ügy javára és ez a csapat összesen 25 millió forint értékű adományt gyűjtött
össze. Köszönjük minden Követnek és adományozónak illetve támogatóinknak és önkéntes
segítőinknek, akik nélkül az esemény nem valósulhatott volna meg!

3. ASZÖT
A Civil Iránytű Alapítvány 2015 óta végzi az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó
Testületének (www.atlathatosag.eu) titkársági feladatait. A Testületnek év végén 35 tagja volt
és további szervezeteknél kezdődött már el a tagfelvételi folyamat. 2019 során a rendszeres
toborzási, monitorozási és adminisztratív tevékenységek ellátásán túlmenően folyamatosan
működtettük a Díjnet Zrt.-lve közösen kialakított adományozási felületet, amely kizárólag az
ASZÖT tagjai számára elérhető. A szolgáltatás révén 2019-ben az ASZÖT tagjai 1530
adományozótól összesen 6 millió forint adományt kaptak.
2019-ban csatlakozott új tagjaink, akik jogosultak az Etikus Adománygyűjtő Szervezet név és

logó használatára:

4. Civil Díj
A NIOK Alapítvánnyal 2019-ben is megszerveztük a Civil Díjat ( www.civildij.hu ), amelynek fő
célja, hogy felhívja a figyelmet a legígéretesebb, legsikeresebb hazai civil szervezetekre és
projektjeikre. A negyedik Civil Díj is sikeresen zárult, a pályázatra több, mint 100 nevezés
érkezett, melyek közül a szakmai zsűri választotta ki a 7 kategóriában nyertes projekteket,
illetve egy közönségszavazást is tartottunk, melynek győztese is díjat kapott. A díjátadó gála
az eddigi legsikeresebb rendezvényünk volt a Civíl Díj életében, ahol közel 200 vendég szurkolt
az egyes kategóriák győzteseiért.

5. Jótékonyha
Civil Iránytű Alapítvány társadalmi célú vállalkozások fejlesztése projektjében, a Magyar
Élelmiszerbank
Egyesülettel
közösen
fejlesztés
alatt
álló
„JótéKonyha”
(www.elelmiszerbank.hu/hu/projektjeink/jotekonyha.html ) szolgáltatás is sikeresen
fejlődött, a Jótékonyha keretei között 2019-ben 52 esemény zajlott le, melynek során
körülbelül 8000 „klasszikus” vendég, illetve olyan 3000 résztvevő volt, akik csapatépítő
jótékonysági főzéseken vettek részt.

