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I.1. A PROJEKTRŐL RÖVIDEN

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által támogatott, 2013-2014-ben megvalósított „Filantrópia-Zsák a foltját” elnevezésű 
projektünk első lépése és része annak a hosszú távú stratégiának, melynek segítségével a for-profit és non-profit világot 
közelebb hozhatjuk egymáshoz. Ötletünk alapját egy amerikai tanulmányút adja, ahol a filnatrópiának (= „emberbarátság”) 
nagy hagyományai vannak. 

Projektünk során egy felmérést készítettünk a Veszprém megyében működő kis-, közép- és nagyvállalatok között korábbi 
és meglévő kapcsolataikról a civil szférával és ezzel kapcsolatos jövőbeli terveikről.  Valamint a civil szférában is felmértük 
az eddigi tapasztalatokat (támogatás a for-profit szférából) illetve igényeket a jövőre vonatkozóan.
A projekt eredménye ez, a kérdőíves visszajelzéseken alapuló tanulmány (online és nyomtatott formában), valamint 
elkészítettünk egy adatbázist, ahol a for-profit és non-profit szektor témaspecifikusan egymásra találhat (www.metfe.hu/
filantropia) a jövőben.

I.2.  FOGALOMHASZNÁLAT ÉS A FELMÉRÉS MÓDSZERE

FORPROFIT szektor:  Projektünkben a Veszprém megyei székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező kis-, 
közép- és nagyvállalatokat szólítottuk meg. Ezek profitorientált szervezetek, céljuk a nyereség termelése.
NONPROFIT szektor: Nem profitorientált szervezetek, akik termelhetnek nyereséget de azt nem oszthatják fel a 
tagok között, hanem a szervezet küldetésére kell fordítaniuk. Nonprofit szektor=Civil Szektor=Nonprofit szféra=Civil 
szféra=Harmadik szektor. Legjellemzőbb szervezeti formái: egyesület, alapítvány
FILANTRÓPIA: A filantrópia jelentése ( a wikipédia szerint) emberbarát. Olyan ember, aki tevékeny módon szereti 
embertársait: segít, jótékonykodik.
ADOMÁNY: 2011.évi CLXXV. Tv. értelmében adomány a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – 
adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás.  

FELMÉRÉS MÓDSZERE: 
Online kérdőív. A survey-módszerrel készülő adatgyűjtéseknél alapvető statisztikai szabály, hogy az elemzésekhez 
legalább 50 adatközlőre, ennek eredményeképpen ennyi darab kérdőívre van szükség annak érdekében, hogy releváns 
következtetéseket tudjuk levonni. Ezek a feltételek itt nem teljesülnek, projektünkben a vállalás a megye nagy és 
középvállalatairól szólt, és teljesületlenség miatt tovább próbálkoztunk, de az is csak az alábbiakban látható eredményt 
hozott.
Ennek ellenére bízunk benne, hogy az eredmények, valamint az így kialakult adatbázis hasznos segítség lesz mindkét 
fél számára.

I.3. AZ AMERIKAI TANULMÁNYÚTRÓL RÖVIDEN:
Egyesületünk (METFE) egyik tagja részt vett az IVLP (International Visitor Leadership Program) keretén belül szervezett 
3 hetes szakmai tanulmányúton (téma: NGO Development/Civil szervezetek fejlesztése.  5 állam, 50 civil szervezet 
munkáját ismertük meg) az USA-ban, támogató: U.S. Department of State Office of International Visitors  in the Bureau of 
Educational and Cultural Affairs. A tanulmányút során bebizonyosodott, hogy a filantrópiának nagy hagyományai vannak 
az Amerikai Egyesült Államokban. Itt nem csak a cégek, hanem magánszemélyek is segítik a civil szervezetek fejlesztését. 
A filantrópia itt azt jelenti, hogy nem elégednek meg csekkek írásával, -amit az egyesületek/alapítványok használnak 
fel a működésükre, programjaikra- hanem nyomon követik az egyesületek munkáját, promotálják tevékenységeiket és 
aktívan is részt vesznek egyes események megvalósításában is. Jelen projektünket ezen tanulmányúton szerzett pozitív 
tapasztalat inspirálta.

I.4 BEVEZETŐ GYANÁNT…AVAGY ÉRDEKES TAPASZTALATOK
Eredeti projekt-tervünk alapján, csak a Veszprém megyében található közép-és nagyvállalatokat kerestük volna fel, 
hozzávetőleg 140 céget. Sajnos azonban a célcsoport postai úton történő megkeresésünkre, illetve 3 alkalommal 
kiküldött e-mailünkre sem reagált megfelelő számban. A telefonos kapcsolatfelvételi kísérletek sem vezettek sikerre, így 
úgy döntöttünk, kibővítjük a célcsoportot, és felkeressük a Veszprém megyei kisvállalkozásokat (kb. 400 új címzettet 
szólítottunk meg) is.
Érdekes eredményeket kaptunk. Több hónapos, kitartó felkeresések nem vezettek az általunk elvárt eredményre. A közel 
600 címzett (Veszprém megyei kis-, közép- és nagyvállalat) közül 3 szervezet volt, aki reagált a megkeresésünkre. Így 
igénybe vettük személyes kapcsolatainkat, illetve azok kapcsolatait. Ennek köszönhetően további 18 forprofit vállalat 
válaszolt kérdéseinkre, a válaszadóknak ezúton is köszönjük együttműködésüket.
A számadatok nagyon tanulságosak. Ha a mi szervezetünknek - aki csupán egy felmérést készít, azért, hogy mindenki 
munkája könnyebb legyen- ilyen nehéz megközelítenie a cégeket, vajon hogyan csinálja az, aki szeretne valós támogatást 
kérni a for-profit szférától. Nehéz és rögös út ez, de látjuk a megoldást és bízunk abban, hogy a projektünkbe bevont 
szervezetek a jövőben is együttműködnek majd velünk, hogy utat törjünk egymásnak.
Projektünkben 33 civil szervezet vett részt. Jóval több szervezet együttműködésére számítottunk, de így is értékes 
eredményeket tudtunk leszűrni a válaszokból.
Mivel korábban ennél nagyobb arányú visszaküldések is voltak már ebben a témakörben, érdemes az adatszolgáltatási 
passzivitás okait firtatni. 
Ennek egy elképzelhető indoka lehet, hogy mindkét szféra már egyébként is terhelt a kötelező adminisztrációval és a 
válság hatásai nem kedveznek sem az adományozásnak, sem az önkéntes adatközlésnek. 
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I.5. NYILVÁNOS ADATBÁZIS
Projektünkben részt vett forprofit és nonprofit szféra tagjai vállalták, hogy bizonyos adataik megjelenhetnek nyilvános 
adatbázisunkban, mely elérhető www.metfe.hu/filantropia oldalon. Ennek célja, hogy a két szektor téma specifikusan, az 
igényekre, elvárásokra és lehetőségekre alapozva, annak megfelelően egymásra találhat. Az adatbázis előnye, hogy a 
cégek maguk választhatják ki, mely területről mely nonprofit szervezetet kívánják támogatni, továbbá a támogatási terület 
megjelölésével biztosíthatják az itt érdekelt civil szervezetek könnyebb kapcsolatfelvételét.

II. PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK 

II.1. PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK -FORPROFIT
Kérdéseinkre 18 forprofit szervezet (Veszprém megyei kis-, közép- és nagyvállalat) válaszolt, közülük 15 vállalta, hogy 
adataik egy része megjelenjen nyilvános adatbázisunkban.
Nagy részük (10) a szolgáltatói tevékenységet, harmada a kereskedelmet (6), kisebb része a gyártást (4- autóipar, 
fuvarozás, fémipar) jelölte meg fő tevékenységi területként.
A válaszadók alkalmazottainak száma alapján nagyrészük kisvállalkozás (1-49 fő alkalmazott-12 db), összesen 3 cég 
közép- (50-99 fő alkalmazott 1 db;300-499 fő alkalmazott 1 db; 500-999 fő alkalmazott 1 db) és három nagyvállalat (1000-
1999 fő alkalmazott 3 db) segítette munkánkat ebben a projektben. 
Ez is jól tükrözi, hogy a közép-és nagyvállalatokat igen nehéz volt elérnünk, a kisvállalkozások sokkal együttműködőbbnek 
tűntek. Erre a problémának a miértjére a folyamat során választ kaptunk. Több nagyvállalatnál jelezték, hogy nincs 
felelőse a támogatói tevékenységnek, vagy éppen túl sokan foglalkoznak vele és nem tudják egy kézben tartani. Volt 
olyan, ahol bár személyes megkeresést tudtunk kiküldeni, válaszokat nem küldtek kérdéseinkre. A nagyvállalatoknál úgy 
tűnik túl hosszadalmas és szerteágazó a felelősségi rendszer és könnyen elveszhetnek az információk. Volt azonban 
olyan válaszadónk is, ahol külön alapítvány működik a támogatások megfelelő elosztására, így bevált rutinjuk, működési 
rendszerük van a támogatások kezelésére.

II. 2.  PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK -NONPROFIT
Kérdéseinkre 33, Veszprém megyében aktív civil szervezet adott válaszokat. Közülük 32 vállalta, hogy adataik 
megjelenhetnek az adatbázisban. Több helyről kaptunk visszajelzést, hogy a kérdőív nyelvezete nehéz, nem értik például 
a „forprofit” megjelölést.
Működési terület alapján (maximum 3 volt jelölhető), kiderült, hogy a válaszadóink között az ifjúság, gyermekek, sport, 
kultúra, szabadidő területén aktív civil szervezetek vannak többségben. 

A válaszadó civil szervezetek közel fele (14) 40-nél több aktív taggal és önkéntessel rendelkezik, 3 szervezet 20-40 közötti 
tagsággal,  7 szervezet 10-20 aktív fővel, további 7-en pedig 10-nél kevesebb aktivistával és taggal rendelkeznek.
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III. KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE
A tanulmány ezen szakaszában a kérdőívek kérdéseire adott válaszok elemzése következik. Az egyes kérdésekre először 
a forprofit, majd a nonprofit szektor által adott válaszokat elemezzük, annak érdekében, hogy a válaszok könnyebben 
összehasonlíthatóak, átláthatók legyenek. A válaszadók azonosíthatóságáért a kérdések után megjelöljük, hogy melyik 
szféra válaszolt (forprofit vagy nonprofit).

III.1. MÚLTBELI TAPASZTALATOK
III.1.1. Előfordult-e már, hogy civil szervezet kereste meg az Ön által képviselt céget, támogatásért? (forprofit válasz)
A válaszadó cégek jelentős része arról számolt be, hogy havi gyakorisággal keresik fel őket civil szervezetek (8), 
negyedévente-félévente való megkereséseket 3-3 alkalommal jelezték, évente vagy ennél ritkábban pedig 4 vállalat. A 
válaszadók között egy céget még soha nem kerestek fel támogatásért.
III.1.2. Lépett-e kapcsolatba a forprofit szférával támogatásért? (nonprofit válasz)
A projektben részt vevő Veszprém megyei civil szervezetek nagy többsége (16) évente, vagy ennél ritkábban fordul 
támogatásért a forprofit szektorhoz. További 5-5 szervezet negyedévente-félévente keres támogatókat a versenyszférában, 
további 9 pedig még soha nem kereste támogatásért a forprofit szektort.
III.2. 1.Milyen módon keresték fel Önöket támogatásért a civil szektorból? (Forprofit válaszok)
A forprofit oldalról erre a kérdésre adott válasz alapján elmondható, hogy a leggyakoribb felkeresési forma a civil oldalról a 
telefonos megkeresés. Ezt követi szinte ugyanolyan arányban a személyes úton, illetve e-mailen, levélben vagy ismerősön 
keresztül történő megkeresés.

III.2.2. Amennyiben felkeresték a forprofit szektort, azt milyen módon tették meg? (nonprofit válaszok)
A kérdőíves megkérdezés alapján a civil szféra leggyakrabban ismerős útján vagy levélben szólítja meg a forprofit szféra 
képviselőit.

III.3.1 Forprofit oldalról, az Önök számára mi az 
optimális felkeresési forma, mellyel a megfelelő időben 
érdemben, foglalkozni is tudnak? (forprofit válaszok)

Forpofit oldalról nézve a legtöbbet az e-mailes felkeresési 
formát (14) preferálják. Ennél sokkal kevesebben támogatják 
a levélben (4) és a telefonon(3) történő megkeresést. A 
válaszadók által legkevésbé preferált megkeresési forma 
az ismerősön keresztüli (2) és a személyes (2).
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III.3.2. Nonprofit oldalról, mely felkeresési móddal érték el céljukat? (nonprofit válaszok)
A forprofit szféra által, az előzőekben adott válaszok után érdekes eredményt kaptunk erre a kérdésre a civil szférától: 
a válaszadók többsége (13) személyes megkeresések útján érte el célját, valamint sokan ismerősök által (9) kerültek 
sikeresen kapcsolatba a forprofit szférával. A levélben, telefonon vagy e-mailen történő megkeresési mód a felmérésünkben 
részt vevő civilek szerint nem volt túl hatékony.

III.4.1. Támogatott-e az Ön cége korábban egyesületet, alapítványt, vagy bármilyen nem profitorientált 
szerveződést? (forprofit válaszok)
A válaszadók közel harmada (6) negyedévente, évente vagy ennél ritkábban támogat nonprofit szerveződéseket. Félévente 
egy cég, illetve 5-en jelölték be, hogy még soha nem támogatták a nonprofit szektort.

III.5.1 Támogatások formái a nonprofit szektorban (forprofit válaszok)
 A támogatások formáit három csoportba soroltuk:
1. Anyagi támogatást 13 szervezet nyújtott (0-50.000 Ft 7 db; 50.000-250.000 Ft 3 db; 250.000 Ft feletti  3 db)
2.Nem meglepő módon humán erőforrást is gyakran ajánlanak a cégek, például az alábbiak szerint:
-”Konyhánkból kedvezményes áron ajánljuk ételeinket”; 
-”Vállalatunk élen jár az önkéntességben, dolgozóink több mint 60%-a vesz részt valamilyen önkéntes programban az év 
során”;
-”Könyvelőként pedig a helyi non-profit szervezetek egy részét díj nélkül látjuk el szolgáltatással”.
3.Gyakori a válaszadók szerint(3 db) a természetbeni hozzájárulás is: ez lehet akár gyártási termék vagy könyv adomány 
is.

III.5.2 Támogatta-e Önöket a forprofit szektor? Hogyan? 
(nonprofit válaszok)
A nonprofit oldalról érkezett válaszok alapján a legtöbben (12 
válasz) pénzbeli támogatásban (0-50.000 Ft) részesültek a 
forprofit szférától. Ezt követi a természetbeni hozzájárulás 
(11 válasz).  A válaszadók számához képest igen sokan (7 
válasz) még soha nem részesültek támogatásban a forprofit 
szférától. A kérdőívet kitöltők közül hatan humán erőforrási 
támogatást kaptak, öten tárgyi eszközt. A felmérésben részt 
vevők közül négyen 50.000-250.000 Ft közötti támogatásban 
részesültek, hárman pedig e fölötti összegben. A válaszadók 
között voltak olyanok is (3 válasz) akik az egyéb kategóriába 
sorolták a kapott támogatási formát.
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III.6.1 Amennyiben támogatták a civil szektort, azt milyen gyakorisággal tették?(forprofit válaszok)
A válaszadó forprofit szektor képviselő közül a legtöbben (5) évente, vagy ennél ritkábban, illetve negyedévente (5) 
támogatta a civil szektort. Egy cég félévente, négyen pedig még soha nem támogatta nonprofit szektort.

III.6.2. Támogatta-e az Önök civil szerveződését a forprofit szektor?(nonprofit válaszok)
A válaszadó civilek közül 18-an évente, vagy ennél ritkábban részesültek támogatásban a nonprofit szférából. Tíz szervezet 
még soha nem kapott támogatást, hárman negyedévente, egy szervezet pedig félévente részesül támogatásban a forprofit 
szféra tagjaitól.

III.7. Amennyiben támogatták a civil szektort, mi alapján választották ki, hogy mely non-profit szervezetet 
támogatják? (forprofit válaszok)
A 18 válaszadó közül 5 személyes kapcsolatok alapján választotta ki a támogatandó civil szervezetet, további 5 pedig azért 
támogatott egy nonprofit szervezetet, mert tetszett a tevékenységük vagy projektjük.  Összesen 3 válaszadó támogatott 
korábban olyan civil tevékenységet, mely illeszkedett a cég profiljába, stratégiájába. A válaszadók közül 3 korábban még 
nem támogatott civil szervezetet, további 3 pedig a tevékenység hasznossága alapján választott.  Pl. 
- „Vörösiszap1  katasztrófa alkalmával ajánlottunk fel gipszet a mentési munkálatokhoz, valamint a cég dolgozói 
adományokat ajánlottak fel”.
- „Dolgozóink maguk választhatják meg, hogy milyen non-profit szervezethez mennek önkéntes munkát végezni. Ezt a 
munkát bizonyos feltételek teljesülése esetén pénzbeli támogatással is ki tudjuk egészíteni.”

III.8.1. Mennyire jellemző, hogy ugyanazt a civil szervezetet többször támogatták? 
A válaszadó forprofit szervezetek között 8 esetben előfordult már, hogy ugyanazt a civil szervezetet többször is támogatták. 
Kettő esetben gyakran, egy esetben pedig soha nem fordult elő, hogy ugyanazt a civil szervezet kapott adományt, illetve 
3 szervezet még soha nem támogatta a nonprofit szférát.

1 2010.október 4-én Kolontárt, Devecsert és  Somlóvásárhelyet és környezetét érintő ipari és természeti katasztrófa, mely során az 
ajkai timföldgyár túlterhelt zagykazettáin történt gátszakadás következtében kiömlött lúgos iszap 10 ember halálát, 150 sebesülését 
okozta és jelentős környezeti terhelést váltott ki
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III.8.2. Mennyire jellemző, hogy ugyanattól a cégtől többször kaptak támogatást? 
A projektben részt vevő civilek közül ketten gyakran, 13-an az előfordult kategóriát jelölték válaszként. Négyen a „Soha, 
mindig más támogatott” lehetőséget jelölték meg, jelentős részük pedig egyáltalán nem részesült még támogatásban 
cégtől (12 válaszadó).

III.8.3.Amennyiben szervezete korábban már részesült támogatásban a forprofit szektortól, azt mire fordították? 
(nonprofit válaszok)
A válaszadó civilek közül a legtöbben (11 válaszadó) a Szervezet célszerinti tevékenységére, tízen programokra, kettő 
pedig működési költségekre fordította a cégektől kapott támogatásokat. Nagyrészük (10 válaszadó) nem részesült még 
támogatásból a forprofit szektortól, ketten pedig az egyéb kategóriát jelölték meg.

III.9. Adókedvezmény adományozások után
A válaszadó forprofit szervezetek közül 11 nem, 6 pedig már vett igénybe adókedvezményt adományozások után.
Tartós támogatási szerződést csupán egy kötött a válaszadó forprofit szervezetek közül, legnagyobb hányaduk (10 
válaszadó) az egyszeri támogatást preferálja.
Civil oldalról is hasonló eredményeket kaptunk. A válaszadó nonprofit szervezetek közül 17-en egyszeri támogatásban 
részesültek a forprofit szférától, csupán egy szervezet volt akivel kötöttek már tartós szerződést, 11-en pedig még soha 
nem részesültek támogatásban cégektől.

Röviden az adományozás után igénybe vehető adókedvezményről
2011.évi CLXXV. Tv. értelmében adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – adóévben visszafizetési 
kötelezettség nélkül adott vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás.  Az adományozó lehet magánszemély vagy valamely gazdasági 
társaság. 
A Társasági adó törvény 4.§ 1/a pontja értelmében 2012. január 1-től csak a közhasznú tevékenység támogatására, valamint 
külön törvényben meghatározott egyháznak adott támogatást, közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott támogatást tekinti 
adománynak. 
Adományozni bármely szervezetnek lehet, viszont adókedvezmény igénybevételére csak a közhasznú szervezeteket támogató 
társas vállalkozások jogosultak.
A gazdasági társaság által közhasznú szervezetnek juttatott adomány esetén  

Az adózás előtti eredményt csökkenti: • 
értéke költségként elszámolható • 
20%-al közhasznú szervezet, 50 %-al Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, • 
További 20 % tartós adományozási szerződés esetén,• 
Az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét, ha rendelkezik igazolással mely tartalmazza:• 

 ◦ a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás juttatás összegét, célját.

Példa: 
100.000 Ft értékű közhasznú szervezetnek adott adomány esetén – mely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek – az 
adományozó társaság 20.000 Ft-al csökkentheti a társasági adóalapját, ezáltal 2.000 Ft-al kevesebb társasági adót fog fizetni.
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IV.JÖVŐ- A következőkben a jövőbeni tervekről, elképzelésekről kérdeztük a két szféra (forprofit/nonprofit 
képviselőit)

IV.1. Amennyiben a jövőben szeretné támogatni a civil szektort, azt mely területen szeretné megtenni? (forprofit válaszok)
A forprofit szektor válaszadó képviselői közül a legtöbben a gyermekek (8), fogyatékkal élők (6), egészségügy (6), ifjúság 
(5), sport (4) területén tevékenykedő civil szervezeteket támogatnák szívesen. Ezt követi a sorban a környezetvédelem (3), 
kultúra (3), vallás(1). Egy–egy válaszadó pedig nem tud, vagy nem kívánja támogatni a civil szférát.

IV.2. Milyen jellegű támogatással tud/kíván élni? (forprofit válaszok)
Projektünkben részt vevő forprofit válaszadók közül a legtöbben (10 válaszadó) pénzben tudja/kívánja támogatni a civil 
szféra résztvevőit. Többen (6 válaszadó) tárgyi vagy szolgáltatás felajánlást tennének, hárman önkéntes munkával, szintén 
hárman pedig egyikkel sem tudják/kívánják támogatni a nonprofit szektort.

IV.3. Amennyiben a jövőben szeretne támogatást kapni a for-profit szektortól, azt milyen területre szeretné 
fordítani?
A fent említett kérdésre a válaszadó civil szervezetek képviselői közül 19-en úgy válaszoltak, hogy a szervezetük cél szerinti 
tevékenységére fordítanák, 19-en programok megvalósítására, 11 –en működésre, 4-en pedig egyéb tevékenységre 
költenék a támogatást.
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Filantrópia-Zsák a foltját

IV.4.  Milyen jellegű támogatásra lenne szüksége a szervezetnek? (nonprofit válaszok)
Projektünkben részt vevő civil szervezetek közül a legtöbben (26 válaszadó) anyagi támogatást, sokan (18 válaszadó) 
tárgyi/szolgáltatás felajánlást, heten önkéntes munkát szeretnének a céljaik megvalósítására, hárman pedig egyéb az 
kategóriát jelölték meg.

IV.5. Ha civil szervezetként bármilyen jellegű támogatást kapna a for-profit szférától, örömmel venné-e, ha 
bevonódnának a projektjükbe, részt vennének a programokon is?(Nonprofit válaszok)
A válaszadók döntő többsége örömmel venné a támogató megjelenését a progremokon (23 igen), 7-en nem biztosak 
benne és mindössze egy elutasító választ kaptunk a kérdésre.

Értékelő elemzés, befejezés gyanánt

A projekt előkészítése során elegendőnek tartottuk a helyi nagy- és középvállalkozások bevonását az információgyűjtésbe, 
hiszen 50 %-os visszajelzési arány esetén is nagyszámú, használható válaszokat kaptunk volna. A projekt folyamán 
szembesültünk azzal, hogy a többszöri, több csatornán történő megkeresés ellenére annyira alacsony volt az 
együttműködési hajlandóság, hogy kis- és középvállalkozásokat is bevontunk a válaszadásba. Nagyon meglepő, hogy 
a civil szektor részéről szintén kevesen vettek részt a válaszadásban, ennek ellenére nagyon értékes és használható 
eredményeket kaptunk az együttműködő szervezetek visszajelzései alapján.

Már az adatgyűjtés folyamán egyértelműen kiderült, hogy sok esetben hiányoznak a kommunikációs csatornák a két 
szektor között a kapcsolatfelvételhez (pl. cím, elérhetőség, weblap, telefonszám), így gyakran a szándék és a kérés elkerüli 
egymást. Szintén világossá vált az is, hogy a magyar vállalati kultúrában még kezdeti stádiumban van annak igénye, hogy 
külön, a támogatásokkal foglalkozó személy tudjon azokat a vállalati stratégiába illeszkedő civil projekteket támogatásáról 
dönteni. A fejlettebb országoknál már természetes az, hogy célzott civil támogatásokkal pont a szükséges imázs építés 
lehetséges és az esetlegesen erre a célra az éves költségvetésben %-osan meghatározott rész a civil szektor irányába is 
kiszámíthatóságot biztosít. Ennek jelei mutatkoznak már válaszaink alapján, de nagyon kis számban.

Szintén érdekes az az eredmény, hogy a civil oldalon jelentős számban vannak olyan szervezetek, akik még soha nem 
kerestek meg forprofit cégeket támogatásért. Ennek oka az is lehet, hogy sokan ezt még mindig egyfajta kéregetésként élik 
meg, illetve nem ismernek megfelelő adománygyűjtési technikákat, pedig ez az állami források folyamatos szűkülésével 
egyre fontosabbá válik. A projekt céljai közé tartozik az is, hogy ezeket az akadályokat legyőzve hozzuk közelebb a két 
szektor képviselőit, megmutatva akár az esetleges hiányosságokat, gyengeségeket. 

Nagyszerű eredmény, hogy a projektben részt vevő forprofit vállalatok és nonprofit szervezetek többsége vállalja adatainak 
megjelenését nyilvános adatbázisunkban, mellyel megkönnyíthetjük a két szféra képviselőinek jövőbeli együttműködését. 
Ez az örvendetes tény arra is mutat, hogy a válaszadók nyitottak a későbbi együttműködésekre is, annak érdekében, hogy 
Magyarországon együtt fejlesszük a filantrópia területét.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a forprofit szféra erőteljesen nyit a civil szektor felé, s ha érdekes a tevékenységük, 
vagy projektjük, szívesen támogatják őket. Sokaknak fontos az, hogy az adott civil program beleilleszkedjen a céges 
stratégiába, s nagy tartalékok vannak még a támogatások oldalán tekintettel a válaszadó vállalatok kis számára. 

A civil szféra részéről pedig az adott válaszok alapján arra lehet következtetni, hogy fejlesztésre van szükség az 
adománygyűjtési technikák és a kommunikációs csatornák használata terén, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen 
a forprofit oldal bevonása a projektekbe. Érezhetően felmerült az az igény, hogy a támogatói szféra képviselői jobban 
bevonódjanak projektjeik végrehajtásába is, ne csak támogassák őket.

Köszönjük a projektben részt vevő szervezetek és vállalatok együttműködését!
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