REZÍLIENCIA PROGRAM 2021

Felhívás nonprofit szervezetek mentorálására

A Badur Alapítvány és a Flow Alapítvány önkéntes mentorokat keres 2021.
márciusában induló Rezíliencia Programjához.
Önnek szól ez a felhívás, ha szívesen
o hozzájárulna nonprofit szervezetek ellenállóképességének,
fenntarthatóságának növeléséhez,
o támogatna egy non-profit szervezetet változási, fejlődési folyamatában fél
éven keresztül,
o hasznosítaná egy jó ügy érdekében a projekt-, változás-,
folyamatmenedzsment, stratégiai menedzsment, coaching/mentoring és
/vagy szervezetfejlesztés terén szerzett korábbi tapasztalatait.

A program célja
A program célja a civil szervezetek alkalmazkodási és túlélési képességének, egy
szóval rezílienciájának növelése. Fontosnak tartjuk, hogy a szervezetek ebben a
mindig változó társadalmi, politikai, financiális környezetben is stabilan, fenntartható
és professzionális módon valósíthassák meg missziójukat, érjék el a kitűzött
társadalmi hatást.
A Rezíliencia Programban olyan nonprofit szervezetek komplex és szervezetre
szabott fejlesztését valósítjuk meg, amelyek (halmozottan) hátrányos helyzetű
közösségekért, közösségekkel dolgoznak.
Az alábbi területeken nyújtunk igényre szabott segítséget a programban részt vevő
szervezeteknek:
•

Társadalmi hatás: stratégia és mérés

•

Pénzügyek: forrásteremtés és pénzügyi menedzsment

•

Vezetés-, és szervezetfejlesztés, HR

•

Network: külső kommunikáció és partnerségek

Komplex módon, blended (~online–offline) folyamatba ágyazott csoportos
workshopok, egyéni tanácsadás/fejlesztés és pénzügyi támogatás keretében nyújtunk
segítséget.
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A program felépítése
Jelentkezés és
kiválasztás

Csoportos
workshopok

•2021. januármárcius

•2021. április július
•4-6 szervezet

Fejlesztési terv
Prezentáció
•2021.
szeptember
30.

Szervezeti
kapacitásfejlesztés
•2021.
október 2023.
szeptember
•3-4 szervezet

A programról további leírást az alábbi linken talál.
A szervezeteknek szóló felhívás meghívásos. Kérjük, ne továbbítsa!

A mentorok feladata
A mentor feladata egy nonprofit szervezet támogatása változási, fejlődési
folyamatában a workshop alkalmak között. A mentor segíti a résztvevőket – 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.

Olyan önkéntes mentorok jelentkezését várjuk:
● akik minimum 5 év tapasztalattal rendelkeznek az alábbi területek
valamelyikén:
o
o
o
o
o
o

Változásmenedzsment
Stratégiai menedzsment
Projektmenedzsment
Folyamatmenedzsment
Coaching/Mentoring
Szervezetfejlesztés, HR

● akik nyitottak együtt dolgozni társadalmi célú szervezetekkel, amelyeknek célja
hátrányos helyzetű közösségek életminőségének javítása.
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● akiknek módjában áll 6 hónapon át legalább havonta 2-3-szor konzultálni a
mentorált szervezettel, az elkészült anyagokat átnézni, értékelni.

A mentor konkrét teendői, vállalása
● Részvétel a mentorfelkészítésen: 2021. március 25-én 14:00-18:00 között
● Részvétel a közös mentortalálkozókon a workshop szakaszban. (A
mentortalálkozó kb. 2-3 órát vesz igénybe, időpontok: május 4., július 13.,
várhatóan 15:00-18:00 között.)
● Egy kiválasztott szervezet mentorálása a program folyamán 2021. áprilistól
szeptemberig.
● A mentorált szervezet meglátogatása a Program munkatársaival 2021. április
12-i hét folyamán, az aktuális járványügyi helyzet alapján online vagy offline.
● Részvétel a Program workshopjainak valamelyikén – minimum egy alkalommal
2 óra időtartamban
A workshopok időpontjai:
2021. március 31- július 30.

Csoportos workshopok
•
•
•

Nyitó workshop
Társadalmi hatás, hatásmérés
Fundraising

•
•
•

Társadalmi hatás, hatásmérés
Kommunikáció
Partnerség

•
•
•

Fundraising
Kommunikáció
Partnerség

•

Vezetés és szervezetfejlesztés,
HR

•

Pénzügyi menedzsment

2021. július 8.

•
•

Vállalati partnerség
Kommunikáció

2021. július 29-30.

•
•

Partnerség
Vállalati partnerség

2021. március 31április 1.
2021. április 22.

2021. május 13.

2021. június 3-4.

2021. június 24.
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•
•

Prezentációs coaching
Záró workshop

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

● A mentorált szervezet támogatása, motiválása a workshopok közötti házi
feladatok elkészítésében.
● A mentorált szervezet támogatása a záróprezentációra való felkészülésben
(prezentáció időpontja: 2021.09.30.).
Tervezett időráfordítás:

+ Workshop alkalmon való részvétel

Minimum 2 óra

+ Tereplátogatás

Kb. 8 óra

+ Mentorfelkészítő

4 óra

+ Mentortalálkozók

2X 3 óra

+ Mentoráció

40 óra

Az összes programra fordítandó idő

60 óra / 6 hónap

A mentor együttműködése a csapattal
A program megvalósításán egy népes csapat dolgozik, a mentor munkája során a
teljes csapattal együtt dolgozik.
Az együttműködő 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.
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A program szakmai partnere: a Flow Alapítvány
A Flow Alapítvány szervezetfejlesztési tanácsadással, vezetésfejlesztéssel, vezetők
és munkatársak képzésével, fejlesztésével támogatja a nem forprofit szervezeteket és
közösségeket.
A Flow Alapítvány a tanulást és a flow-élményt képviseli. Arra törekszik, hogy az
emberek ismerjék fel, tudatosítsák, keressék, és tanulják meg létrehozni a flowélményt, hogy azt a munkájukban és a magánéletükben is mind gyakrabban
átélhessék, úgy vezessék és működtessék a közösségeket, szervezeteket, hogy azok
eredményesek és örömteliek legyenek.
A programban workshopot tartó előadók
TÁRSADALMI HATÁS

Stratégia
és
hatásmérés

Héra Gábor

PÉNZÜGYEK

Forrásteremtés

Baranyai Liza

Pénzügyi
menedzsment
VEZETÉS- és
SZERVEZETFEJLESZTÉS,
HR

Bee Tree

Hámori Zoltán
Sófalvi Tímea

Flow
Alapítvány

Sütöri Ágnes
Takács
Sándor
Molnár Attila

NETWORK

Kommunikáció
Partnerségek

Jó ügy

Vállalati
partnerség

Civil Impact

Nyári Júlia
Csikai Mária
Kiss
Gyöngyvér

A kiválasztás folyamata
A pályázók közül a mentorok kiválasztása két körben történik:
1. kör: Írásos pályázatok értékelése
2. kör: Interjú (személyes vagy online) – várhatóan 2021. március 8-12. között

A kiválasztás szempontjai
A pályázók közül várhatóan 4-6 mentort választunk ki.
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Szempontjaink:
•

Motiváció
Olyan lelkes és motivált jelentkezőket keresünk, akik szeretnének segítséget
nyújtani, és motiváltak a Badur Alapítvány és a Flow Alapítvány közös
programjában való részvételre mentor szerepben.

•

Elkötelezettség
Olyan mentorokat keresünk, akik valóban végigkísérik a szervezet munkáját a
program folyamán, egyszer részt vesznek egy tetszőleges workshop alkalmon és
vállalják a szervezet személyes meglátogatását.

•

Tapasztalat
Olyan mentorokat keresünk, akik legalább 5 év tapasztalattal rendelkeznek az
alábbi területek valamelyikén:
o
o
o
o
o
o

•

Változásmenedzsment
Stratégiai menedzsment
Projektmenedzsment
Folyamatmenedzsment
Coaching/Mentoring területén
Szervezetfejlesztés

Civil tapasztalat
Előnyös, ha a pályázó dolgozott már együtt – akár önkéntesként – társadalmi célú
szervezetekkel, társadalmi vállalkozásokkal, vagy esetleg tagja valamelyiknek.

A pályázás módja
Pályázni a kitöltött jelentkezési lap és adatvédelmi nyilatkozat, valamint az aktuális
rövid önéletrajz beküldésével lehet.
A pályázat a következő linken beadható.
Beadási határidő: 2021. február 26. 24:00

Beadandó dokumentumok:
● Önéletrajz
● Jelentkezési lap
● Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linkről letölthető
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Kapcsolat, további információ:
Faragó-Kovách Eszter
projektmenedzser, Badur Alapítvány
E-mail: eszter.farago-kovach@badurfoundation.org
Telefon: +36 70 433 1651

Mérföldkövek, fontos dátumok
Dátumok

Mérföldkövek

2021.02.26.

Jelentkezések beadási határideje

2021.03.08-03.12.

Skype interjúk

2021.03.25.

Mentor felkészítő alkalom(14:00-18:00)

2021. március 31. – július 30.

Csoportos workshopok

április 1.

•
•
•

2021 április 12-16-i hét

Tereplátogatások

2021. március 31-

2021. április 22.

2021. május 4.

•
•
•

Nyitó workshop
Társadalmi hatás, hatásmérés
Fundraising

Társadalmi hatás, hatásmérés
Kommunikáció
Partnerség

1. mentortalálkozó (15.00-18.00)
•
•
•

Fundraising
Kommunikáció
Partnerség

2021. június 3-4.

•

Vezetés- és szervezetfejlesztés

2021. június 24.

•

Pénzügyi menedzsment

2021. július 13.

2. mentortalálkozó (15.00-18.00)

2021. július 8.

•
•

2021. május 13.

Vállalati partnerség
Kommunikáció
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2021. július 29-30.

•
•
•
•

Partnerség
Vállalati partnerség
Prezentációs coaching
Záró workshop

2021. augusztus

Egyéni prezentációs coaching a
szervezeteknek

2021. szeptember 14.

Próba prezentáció

2021. szeptember 30.

Záró prezentáció

2021. október 8-ig

Badur Kuratóriuma kiválasztja a nyertes(eke)t

COVID-19 óvintézkedések:
Jelenleg a workshopokat offline tervezzük, bízva abban, hogy 2021 tavaszára
rendeződik a járványügyi helyzet. Ha az aktuális pandémiás helyzet mégsem
tenné lehetővé az offline találkozásokat, időben informálni fogjuk a jelentkező
szervezeteket és mentorokat a workshopok online verziójáról.
A workshopok helyszíne még tervezés alatt van, célunk, hogy minden résztvevő
számára könnyen megközelíthető és minden szempontból biztonságos helyszínt
találjunk.

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