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Felhívás társadalmi vállalkozások mentorálására 

 

KELTETŐ+ PROGRAM 2020 

 

□ Sok éves vállalkozói vagy vállalkozásokat segítő tapasztalattal rendelkezik? 

□ Szívesen használná tudását, tapasztalatát mélyszegénységben élő közösségek 

segítésére? 

 

Csatlakozzon hozzánk önkéntes mentorként a Keltető+ program 2020-ba! 

 

Mi a Keltető+ program?  

Fenntartható társadalmi vállalkozási ötletek generálásához, teszteléséhez, és már működő 

vállalkozások továbbfejlesztéséhez nyújt segítséget olyan szervezetek vagy informális 

csapatok számára, akiknek célja a hátrányos helyzetű szegény/mélyszegény közösségek 

életminőségének javítása.  

A program szervezeteknek/csapatoknak szóló felhívása itt érhető el. 

Olyan önkéntes mentorok jelentkezését várjuk, akik:  

● Rendelkeznek min. 3 év kis- vagy középvállalkozói vagy ilyen vállalkozásokat segítő 

tapasztalattal. 

● Szívesen átadnák vállalkozói tapasztalataik, tudásuk másoknak is. 

● Nyitottak együtt dolgozni társadalmi célú szervezetekkel/ mélyszegénységben élő 

közösségekkel. 

● Módjukban áll 8 hónapon át legalább havonta 2-3-szor konzultálni a mentorált 

szervezettel, az elkészült anyagokat átnézni, értékelni. 

Keltető+ 2020 felépítése (a részletes leírást ld. a Mellékletben): 

 

 

 

 

  

Jelentkezés a programba 

A pályázat leadási határideje: 
2020. február 16.   

Képzési szakasz 

 6-8 szervezet 

2020. március - május 

  

 

Mentorálásban résztvevő 
szervezetek/csapatok 
kiválasztása  

Prezentáció: 2020. június 16. 

  

Mentorálási szakasz 

3-5 szervezet 

2020. július - november    

További támogatásban 
részesülő társadalmi 
vállalkozások kiválasztása  
Pitch: 2020. december 3.  

 

Inkubációs szakasz 

1-3 szervezet 

2021-től egyénre szabottan 

https://www.badurfoundation.org/project-details/hatcheryprogramme2020
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Mi lesz a feladatom? Mit vállalok?  

● Részvétel a mentorfelkészítő tréningen: 2020. március 17. 15:00-19:00  

● Egy kiválasztott szervezet mentorálása a program folyamán: 

o Képzési szakasz („kísérő mentorálás”): 2020. március – június 

o Egyéni, intenzív mentorálás: 2020. július - november 

● Tereplátogatás1 a Program munkatársaival a mentorált szervezetnél (szükség 

szerint, de a program során legalább 2-4 helyszíni egyeztetés ajánlott). 

● Opcionális: részvétel a Program workshopjain a következő időpontokban: 

2020. március 20.  

2020. április 01-02. 

2020. április 29-30.  

2020. május 21.  

Workshopok egész naposak (10:00-17:00) 

 

● A mentorált szervezet támogatása, motiválása a workshopok közötti házi feladatok 

elkészítésében. 

● A mentorált szervezet felkészítése a képzési szakasz záróprezentációjára 

(prezentáció időpontja: 2020. június 16.) 

● Részvétel a közös mentortalálkozókon (várhatóan 15:00-17:00 között): 

o Képzési szakaszban 2 alkalommal: 2020. április 7. és 2020. május 5. 

 

Amennyiben a mentorált csapat továbbjut a mentorációs szakaszba:  

●  Részvétel a mentorációs szakasz indító workshopján: 2020.06.29. (várhatóan 10:00-

17:00) 

● A mentorálási szakaszban egyéni, testre szabott mentoráció a szervezetek számára, 

aktív részvétel az üzleti modellek, pilot tervek elkészítésében. 

● Részvétel a közös mentortalálkozókon (várhatóan 15:00-17:00 között): 

o Mentorációs szakaszban 1 alkalommal: 2020. október 6.  

● A mentorált szervezet felkészítése a program végső prezentációjára (prezentáció 

időpontja: 2020. december 3. 

 

A fenti időpontok tervezett dátumok, a program során kis mértékben változhatnak.  

 

Kikkel fogok együtt dolgozni?  

Megvalósító: A pályázat kiírója, finanszírozója és lebonyolítója a Badur Alapítvány. Az 

Alapítvány (1) társadalmi vállalkozások, (2) oktatási programok, illetve (3) innovatív 

technológiák támogatásával, fejlesztésével hátrányos helyzetű, 

szegénységben/mélyszegénységben élő közösségek életminőségét hivatott javítani. A 

londoni székhelyű alapítvány az Egyesült Királyságban, Laoszban és Magyarországon van 

jelen és működik együtt helyi vagy regionális civil szervezetekkel.  

Képző: SIMPACT Nonprofit Kft., társadalmi vállalkozások és civil szervezetek fejlesztésére 

szakosodott, üzleti és nonprofit tapasztalattal rendelkező tanácsadókból álló, nyolc 

 
1
 Az utazás költségeit a Badur Alapítvány téríti. 

http://www.badurfoundation.org/
http://www.simpact.hu/
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országban segítő szervezet. Hazánkban – többek között – a SEEDS program szakmai 

partnereként 68, a Badur 2018. és 2019. évi Keltető programjának szakmai partnereként 

12 társadalmi vállalkozás fejlesztésében vett részt, regionálisan az ERSTE Foundation Roma 

Partnerségének implementációs partnere. 

Mentorált szervezet: Kiválasztásuk folyamatban. 

 

Hogy kerülnek kiválasztásra a mentorok?  

A pályázók kiválasztása két körben történik majd: 

1. kör: Írásos pályázatok értékelése 

2. kör: Interjú (személyes vagy skype) – várhatóan 2020. február 24-28. között  

 

A kiválasztás szempontjai: 

Az alábbiakban felsorolt kritériumok alapján, várhatóan 8 mentort választunk ki az összes 

beérkezett pályázatból: 

● A pályázó motivációja: lelkes és motivált jelentkezőket keresünk, akik szeretnének 

segítséget nyújtani. 

● Vállalkozási tapasztalat: olyan mentorokat keresünk, akiknek legalább 3 éves 

vállalkozói, vagy vállalkozásokat segítő tapasztalata van. 

● Elkötelezettség: olyan mentorokat keresünk, akik valóban végigkísérik a szervezet 

munkáját a program folyamán, részt vesznek a képzési alkalmakon és vállalják a 

szervezet személyes meglátogatását. 

● Civil tapasztalat: Előnyös, ha dolgozott már együtt – akár önkéntesként – társadalmi 

célú szervezetekkel, társadalmi vállalkozásokkal, vagy esetleg tagja valamelyiknek. 

 

Hogyan lehet pályázni?  

Az itt letölthető jelentkezési lapot és adatvédelmi nyilatkozatot kell kitölteni, és a 

laszlo.weninger@badurfoundation.org  email címre elküldeni aktuális önéletrajzzal 

együtt. Az email tárgyába kérjük, írják bele: Keltető+ 2020 Mentor, <Mentor neve>.  

Beadási határidő: 2020. február 16. 24:00 

Beadandó dokumentumok:  

● Önéletrajz 

● Jelentkezési lap 

● Adatvédelmi nyilatkozat 

 

Kapcsolat, további információ: Weninger László, laszlo.weninger@badurfoundation.org, 

+36 30 474 4433. 

 

Kérjük, küldje tovább a lehetőséget olyan ismerőseinek, barátainak, üzleti 

kapcsolatainak, akiket érdekelhet!  

https://www.badurfoundation.org/project-details/hatcheryprogramme2020
mailto:krisztina.tolvaj@simpact.hu
mailto:laszlo.weninger@badurfoundation.org
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MELLÉKLET  
 
Társadalmi vállalkozás fogalma 

Az olyan fenntartható vállalkozási tevékenységet tekintjük társadalmi vállalkozásnak, mely 

alapvetően egy társadalmi probléma megoldására jött létre.  

 
A Keltető+ program részletes leírása:  

1. Képzés  

A képzési szakaszba legfeljebb 8 sikeresen pályázó szervezet nyerhet felvételt.  

A kiválasztott szervezetek csoportos workshopok keretében a SIMPACT szakértőinek 

vezetésével elsajátítják az Üzleti Modell Canvas módszertanát, ami kiváló alapot biztosít 

mind jövőbeni vállalkozások megtervezéséhez, mind már működő vállalkozások 

áttekintéséhez. Az interaktív képzési alkalmakon hangsúlyt fektetünk az egymástól való 

tanulásra is, a résztvevők saját vállalkozásukon túl a társszervezetek ötleteivel is 

megismerkednek.  

A résztvevők a workshop alkalmak között irányított feladatok segítségével mélyítik el 

tudásukat, a megszerzett ismereteket már a kezdetektől fogva saját vállalkozásuk előzetes 

tervezéséhez is felhasználják. A feladatok megoldásában a képzők iránymutatásán túl 

minden szervezet egyéni mentorok segítségére is támaszkodhat. 

A képzési szakasz lezárásaként a résztvevő szervezetek prezentálják vállalkozási 

ötletüket, illetve már működő vállalkozás esetében előzetes fejlesztési tervüket.  

2. Mentorálás  

A prezentációk alapján a Badur Alapítvány 3-5 szervezetet választ ki, hogy részt vegyenek 

a következő, mentorációs szakaszban, ahol testre szabott, intenzív egyéni mentorációt 

kapnak üzleti tervük részletes kidolgozásához. 

A mentorációs folyamatot a Badur Alapítvány koordinálja. A szervezeteket olyan üzleti 

tapasztalattal rendelkező mentorok segítik, akik maguk is többéves tapasztalattal 

rendelkeznek vállalkozás(ok) beindításában, működtetésében, fejlesztésében.  

Az egyéni mentorálási alkalmak mellett csoportos találkozókat szervezünk, a mentorált 

szervezetek, a mentoraik, a Badur Alapítvány munkatársai és külsős szakértői 

részvételével. Ezek keretében a szervezetek bemutatják addigi munkájuk eredményét, 

illetve az alkalmak fórumként szolgálnak, hogy az üzleti tervezés során felmerülő 

kérdésekre további útmutatást kapjanak. 

A mentorálási szakasz végén a szervezetek az elkészült, megalapozott üzleti terveket, 

koncepciókat a Badur Alapítvány Kuratóriuma, munkatársai és független szakértői előtt 

mutatják be (záró pitch keretében), és az Alapítvány Kuratóriuma ez alapján dönt további 

szakmai, illetve pénzügyi támogatásról.      
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3. Inkubáció  

A Badur Alapítvány a legígéretesebb vállalkozási ötletek esetében a szervezet /csapat 

igényeire személyre szabottan nyújt pénzügyi és szakmai támogatást:  

● A Badur Alapítvány pénzügyi támogatással ismeri el a leginkább kidolgozott üzleti 

elképzeléseket. A tervezett keretösszeg 15.000.000 Ft. A Badur Alapítvány a 

szervezet és az üzleti terv szükségletei szerint testre szabottan dönt a támogatás 

legmegfelelőbb formájáról és feltételeiről. A támogatás igény szerint felhasználható 

pilot projekt megvalósításához, eszközbeszerzéshez, szakmai tanulmányúthoz, a 

vállalkozás induló költségeinek és a kezdeti szakasz veszteségének fedezésére. 

● Az Alapítvány pénzügyi támogatás mellett hosszú távú szakmai partnerség 

keretében is támogatja a díjazott szervezeteket: végigköveti a vállalkozás 

fejlődését és igény szerinti szakmai tanácsadással segít.   

Mérföldkövek, fontos dátumok: 

Dátumok  Mérföldkövek 

2020.02.16. Jelentkezések beadási határideje   

2020.02.24-28. Skype interjúk 

2020.03.17. Mentor felkészítő tréning (15:00-19:00) 

2020. március - június Képzési szakasz  

2020.03.20 Első workshop 

2020.04.01-02. Második workshop (két napos) 

2020.04.07. Mentor találkozó (15:00-17:00) 

2020.04.29-30. Harmadik workshop (két napos) 

2020.05.05. Mentor találkozó (15:00-17:00) 

2020.05.21. Negyedik workshop 

2020.06.16 Záróprezentáció  

2020. július - november Mentorációs szakasz 

2020.06.29. Indító találkozó (várhatóan 10:00-17:00) 

2020.09.17. Csoportos találkozó (várhatóan 10:00-17:00) 

2020.10.06 Mentor találkozó (15:00-17:00) 

2020.11.17.  Próba pitch 

2020.12.03. Végső pitch  

2020.12.20-ig Nyertes szervezet(ek) kiválasztása  

 


