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Felhívás nonprofit szervezetek vagy társadalmi vállalkozások 

MENTORÁLÁSÁRA 

A Badur Alapítvány és a SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. önkéntes mentorokat keres a 

Badur Inkubációs Program 2023. július-november közötti egyéni fejlesztési szakaszához. A 

fejlesztés keretében nonprofit szervezetek és társadalmi vállalkozások elkészítik komplex, 

egyénre szabott, diagnózis alapú hároméves fejlesztési-, illetve üzleti tervüket. A mentorok 

bevonása május-június folyamán történik, amikor megismerkedhetnek a programban 

résztvevő szervezetekkel, jövőbeni terveikkel. 

A mentor feladata az adott nonprofit szervezet, vagy társadalmi vállalkozás segítése az 

öndiagnózis elkészítésében, majd annak alapján a fejlesztési/üzleti terv kidolgozásában.  

Önnek szól ez a felhívás, ha szívesen 

o hozzájárulna nonprofit szervezetek ellenállóképességének, fenntarthatóságának 

növeléséhez, 

o támogatna egy non-profit szervezetet változási, fejlődési folyamatában 5 hónapon 

keresztül, 

o hasznosítaná egy jó ügy érdekében a projekt-, változás-, folyamatmenedzsment, 

stratégiai menedzsment, coaching/mentoring, szervezetfejlesztés és/vagy 

vállalkozásfejlesztés terén szerzett korábbi tapasztalatait. 

A program célja  

A Badur Inkubációs Program diagnózis alapú, komplex és egyénre szabott szervezetfejlesztést 

biztosít csoportos képzési workshopok, egyéni tanácsadás/fejlesztés és pénzügyi támogatás 

formájában civil szervezeteknek, társadalmi vállalkozásoknak, illetve kezdeményezéseknek. 

Célunk, hogy a szervezetek ebben a mindig változó társadalmi, politikai, financiális 

környezetben is stabilan, fenntartható és professzionális módon, az erőforrásokat a legjobban 

kihasználva valósíthassák meg missziójukat. 

A jelenlegi program a Badur Alapítvány korábbi szervezet-  és társadalmi vállalkozásokat 

fejlesztő programjainak (Rezíliencia Pilot Program, Ugródeszka Program, Keltető Program) 

eredményeként jött létre és az alábbi fókuszterületeket határozta meg:  

▪ Stratégiai célok és lépések meghatározása, felülvizsgálata 

▪ Vezető-, és szervezetfejlesztés, Önkéntes menedzsment 

▪ Pénzügyi tervezés és menedzsment  

▪ Üzleti modell-, és vállalkozásfejlesztés (társadalmi vállalkozásoknak) 

▪ Forrásteremtés (Fundraising) 

▪ Vállalati partnerség 

▪ Kommunikáció 

▪ Hatásmérés 



 
BADUR INKUBÁCIÓS PROGRAM 2023 

 

2 
 

A program felépítése 

 

A programról további leírást az alábbi linken talál. 

A workshop szakaszban résztvevő szervezetek listája: 

Szervezet Honlap 

BHRG Alapítvány https://bhrg.hu/  

Diverzitás Közhasznú Alapítvány https://diverzitasalapitvany.hu/  

Dr. Ámbédkar Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános 
Iskola és Martin Luther King Középiskolai Kollégium 

https://ambedkar.hu/  

Egyesek Ifjúsági Egyesület https://egyesek.hu/  

LÉTRA Lépj Át a Határaidon Közösségi Egyesület http://www.letraegyesulet.hu/  

Menhely Alapítvány http://www.menhely.hu/  

Névtelen Utak Alapítvány https://nevtelenutak.hu/  

Tandem Színház Egyesület https://tandemszinhaz.hu/  

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány 
https://www.uccualapitvany.hu/  

https://www.uccusetak.hu/  

Utca-SzAK (Utcaszínházi Alkotóközösség) Kultúrális Egyesület 
https://utcaszak.hu/  

https://teatrom.hu/  

 

A workshop szakasz végén (2023. június) a szervezetek bemutatják fejlesztési/üzleti 

koncepciójukat. A bemutatott koncepciók alapján a Badur Alapítvány kiválasztja a 6-8 

szervezetet, melyek a program egyéni fejlesztési szakaszban további szakértői, mentori 

segítséget kapnak. 

A mentorok feladata 

A mentor feladata az egyéni fejlesztési szakaszba került nonprofit szervezet vagy társadalmi 

vállalkozás támogatása változási, fejlődési folyamatában a program egyéni fejlesztési 

szakaszában. A mentor segíti az adott szervezet vezetőit és munkatársait rendszerben 

gondolkodni, stratégiai prioritásokat felállítani, és átlendülni a nehéz pontokon, ezen kívül 

biztatja és támogatja őket a feladatok ütemezésében és a határidők betartásában. 

Csoportos 
workshopok

• 2023. április -
június

• 10 szervezet

Egyéni fejlesztés és 
mentoráció

• 2023. július -
november

• 6-8 szervezet

Fejlesztési/üzleti 
terv prezentáció

• 2023. november

https://www.badurfoundation.org/images/badur/reports/Badur_Inkub%C3%A1ci%C3%B3s_program_2023_2026_Programleiras.pdf
https://bhrg.hu/
https://diverzitasalapitvany.hu/
https://ambedkar.hu/
https://egyesek.hu/
http://www.letraegyesulet.hu/
http://www.menhely.hu/
https://nevtelenutak.hu/
https://tandemszinhaz.hu/
https://www.uccualapitvany.hu/
https://www.uccusetak.hu/
https://utcaszak.hu/
https://teatrom.hu/
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Olyan önkéntes mentorok jelentkezését várjuk:  

● akik minimum 5 év tapasztalattal rendelkeznek az alábbi területek valamelyikén: 

o Változásmenedzsment 

o Stratégiai menedzsment 

o Projektmenedzsment  

o Folyamatmenedzsment 

o Coaching/Mentoring 

o Szervezetfejlesztés, HR 

o Vállalkozásfejlesztés 

 

● akik nyitottak együtt dolgozni társadalmi célú szervezetekkel, amelyeknek célja 

hátrányos helyzetű közösségek életminőségének javítása. 

● akiknek módjában áll 5 hónapon át rendszeresen konzultálni a mentorált szervezettel, 

az elkészült anyagokat átnézni, értékelni. 

A mentor feladatai 

● Részvétel a mentorfelkészítő tréningen (2023. május 18-án 15:30-17:30, helyszín: Villa 

Székely Tréningház, 2016 Leányfalu, Mókus utca 5.) 

● A mentorfelkészítőt követően ismerkedés a szervezetekkel közös vacsora és az azt 

követő kötetlen beszélgetések keretében (lehetőség szerint). 

● Részvétel a közös mentortalálkozókon (A mentortalálkozó kb. 2-3 órát vesz igénybe, 

időpontokat előzetesen egyeztetjük a mentorokkal.)   

● A kiválasztott szervezet mentorálása a program folyamán 2023. júliustól novemberig. 

● A mentorált szervezet támogatása, motiválása  

● A mentorált szervezet támogatása a záróprezentációra való felkészülésben 

(prezentáció időpontja: 2023. november) 

 

Tervezett időráfordítás:  

Mentorfelkészítő 4 óra  

Mentortalálkozók  3 X 2 óra   

Mentoráció Kb 50 óra   

Összes időráfordítás kb 60 óra / 5 hónap 
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Az együttműködő szereplők 

A program megvalósításán, a szervezet fejlesztési folyamatának segítésén egy csapat dolgozik, 

a mentor munkája során a teljes csapattal együtt dolgozik. 

Szereplők: 

A program kezdeményezője és megvalósítója: a Badur Alapítvány  

A Badur Alapítvány (1) társadalmi vállalkozások és oktatási programok támogatásával, 

fejlesztésével hátrányos helyzetű, szegénységben/ mélyszegénységben élő közösségek 

életminőségét hivatott javítani, illetve (2) a környezetvédelmi kihívások kezelésével egy 

fenntarthatóbb jövő megteremtését tűzte ki célul. 

A londoni székhelyű alapítvány az Egyesült Királyságban, Laoszban és Magyarországon van 

jelen és működik együtt helyi vagy regionális civil szervezetekkel.  

A program szakmai partnere: SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. 

A SIMPACT közhasznú, nonprofit szervezet, amely nonprofit szervezetek és támogatóik 

működését teszi eredményesebbé.  

A SIMPACT csapat közgazdászokból, piackutató és kommunikációs szakemberekből áll, akik 

vezetési és stratégiai tanácsadási tapasztalatukat professzionális környezetben szerezték 

(Ernst & Young, Deloitte, IFUA Horváth & Partners, K&H Bank, AC Nielsen, GE, Procter & Gamble 

stb.). A munkatársak 14 éve foglalkoznak nonprofit szervezetek fejlesztésével (képzések, egyéni 

tanácsadás, szakmai önkéntes programok, hatásmérés és kutatás). Több száz nonprofit 

szervezet, társadalmi vállalkozás, cég, forrásosztó és állami szervezet működését tették 

hatékonyabbá 10 országban. A SIMPACT neves szakmai partnerekkel működik együtt, és 

széles körű networkkel rendelkezik nonprofit és forprofit területen, itthon és a nemzetközi 

színtéren.  

A kiválasztás folyamata 

A pályázók közül a mentorok kiválasztása két körben történik: 

1. kör: Írásos pályázatok értékelése 

2. kör: Online interjú – várhatóan 2023. május 2-5. között  

  

https://www.badurfoundation.org/
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A kiválasztás szempontjai 

A pályázók közül várhatóan 6-8 mentort választunk ki.  

Szempontok: 

• Motiváció 

Olyan lelkes és motivált jelentkezőket keresünk, akik szeretnének segítséget nyújtani, és 

motiváltak a Badur Alapítvány és a SIMPACT Nonprofit Kft. közös programjában való 

részvételre mentor szerepben. 

• Elkötelezettség 

Olyan mentorokat keresünk, akik valóban végigkísérik a szervezet munkáját a program 

folyamán, rendszeresen egyeztetnek a mentorált szervezettel online illetve személyes 

találkozások formájában, valamint szaktudásukkal, tapasztalataikkal segítik a szervezet 

fejlesztését. 

• Tapasztalat 

Olyan mentorokat keresünk, akik legalább 5 év tapasztalattal rendelkeznek az alábbi 

területek valamelyikén: 

o Változásmenedzsment 

o Stratégiai menedzsment 

o Projektmenedzsment  

o Folyamatmenedzsment 

o Coaching/Mentoring 

o Szervezetfejlesztés, HR 

o Vállalkozásfejlesztés 

• Civil tapasztalat 

Előnyös, ha a pályázó dolgozott már együtt – akár önkéntesként – társadalmi célú 

szervezetekkel, társadalmi vállalkozásokkal, vagy esetleg tagja valamelyiknek. 

 

Jelentkezés módja 

Pályázni a kitöltött jelentkezési lap és adatvédelmi nyilatkozat, valamint az aktuális rövid 

önéletrajz beküldésével lehet.  

A pályázat a következő linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével adható be. 

Beadási határidő: 2023. április 21. 24:00 

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: 

applications@badurfoundation.org 

https://www.badurfoundation.org/images/badur/reports/Jelentkezesi_lap_mentorok_Inkub%C3%A1cios_Program.docx
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Beadandó dokumentumok:  

● Önéletrajz 

● Jelentkezési lap 

● Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linkről letölthető 

 

Kapcsolat, további információ: 

Weninger László 

Társadalmi Vállalkozás Fejlesztő Menedzser, Badur Alapítvány 

E-mail: applications@badurfoundation.org 

 

Kérjük, küldje tovább a felhívást olyan ismerőseinek, barátainak, üzleti kapcsolatainak, akiket 
érdekelhet ez a lehetőség! 

 

https://www.badurfoundation.org/images/badur/reports/Adatvedelmi_nyilatkozat_mentorok_Inkubacios_Program.docx

