MAF Felelős Támogató Védjegy
A MAF Felelős Támogató Védjegy a hazai vállalatok társadalmi befektetési gyakorlatának
fejlesztő, minősítő, valamint kommunikációs eszköze.
Mi volt a célja a MAF Felelős Támogató Védjegy kifejlesztésének?
Egy társadalmi célú vállalati program eredményességét, színvonalát nem pusztán a
támogatásokra fordított összegek nagysága határozza meg, ugyanúgy, ahogy a civil
szervezeteknél sem az összegyűjtött és felhasznált összegek árulkodnak arról, hogy az adott
szervezet mennyire végzi szakmailag jól és hatékonyan munkáját.
Ezért tartotta fontosnak a Magyar Adományozói Fórum, hogy a támogatások terén már több
évtizedes tapasztalattal bíró hazai vállalatok és támogatásosztó alapítványok szakembereinek
segítségével egy olyan egységes szakmai alapelveken nyugvó és hitelesíthető védjegyet
fejlesszen ki, amely garanciát nyújt arra, hogy az elismerést elnyerő vállalatok valóban
felelősen és objektív szakmai szempontoknak megfelelően végzik közhasznú támogatási
tevékenységeiket.
Melyek a MAF Felelős Támogató Védjegy legfontosabb jellemzői?





Részletes és súlyozott szempontrendszer segíti az értékeléshez és a hitelesítéshez
szükséges vállalati információk, adatok összegyűjtését.
Az elismerés megszerzéséhez egyes kiemelt kulcskritériumok teljesítése mellett
meghatározott számú kredit pont elérése szükséges.
A védjegy két éves periódusra biztosítja az elismerést.
Minden hazai közép- és nagyvállalat használhatja, amely tudatosan,
stratégiai alapokon kívánja kezelni társadalmi befektetéseit.

Mit nyújt a MAF Felelős Támogató Védjegy a vállalatok számára?
A MAF Felelős Támogató Védjegy a hazai vállalatok számára






segítséget nyújt társadalmi befektetési gyakorlatuk holisztikus megközelítésen nyugvó
átvilágításához.
ösztönzi a jelenlegi támogatási gyakorlat folyamatos fejlesztését, speciális minőségi
szempontok beillesztését a belső folyamatokba, valamint támpontot nyújt az
önfejlesztéshez, a jövőbeli célok és intézkedések meghatározásához.
hozzájárul a stratégiai szemlélet, a professzionális menedzsment és az átláthatóság
megerősítéséhez a társadalmi befektetések napi gyakorlata során.
meghatározza azokat az egységes szakmai alapelveket, amelyek segítségével növelheti
tevékenységei pozitív hatását a társadalomra nézve.
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összehasonlíthatóvá teszi más vállalatokkal a támogatási gyakorlatot, segít a közös
szakmai nyelv kialakításában.
elismeri a példamutató támogatási programok eredményeit.
a független szakértők által hitelesített és a hazai viszonyokat, lehetőségeket
figyelembe vevő eszköz segítséget nyújt az elért eredmények hiteles
kommunikációjához.

Hogyan jelentkezhetnek a hazai vállalatok a MAF Felelős Támogató Védjegyre?
A jelentkezés folyamata:


A védjegyre pályázó vállalatok a minősítési folyamat első lépéseként egy részletes
kérdőívet töltenek ki, amely a cég összes támogatási tevékenységét vizsgálja a
stratégia, a menedzsment és az átláthatóság területein keresztül az előző 2 évet
áttekintve.



A védjegy elnyerésére jelentkező vállalatok pályázatát a MAF által felkért civil
szakértők minősítik és helyszíni szemle alkalmával ellenőrzik és hitelesítik a pályázati
anyagban megadott információkat, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentációkat



Azok a cégek, amelyek az értékelés során elérik a szükséges pontszámot és teljesítik a
meghatározott kulcskritériumokat két évre nyerhetik el és használhatják a MAF Felelős
Támogató Védjegyet.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a MAF munkatársaival:
info@donorsforum.hu, 06-1-700-00-20 , 06-30-210-31-71
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