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2021 egy újabb turbulens év volt a magyar civil társadalom számára. A szektor nagy sikere 
volt, hogy az EU érvénytelenítette a hírhedt jogszabályt, amely megbélyegezte a külföldi 
támogatásban részesült civil szervezeteket. Számos egyéb kihívás azonban továbbra is fennáll. 
A civil szervezetek állami finanszírozása rendkívül koncentrálttá és a szervezetek nagy többsége 
számára kevésbé elérhetővé vált. Időről időre új jogszabályok rónak a civil szervezetekre extra 
adminisztratív terheket és olykor átláthatatlan, akár igazságtalan ellenőrzéseket, ami lehetővé 
teszi a civil társadalom hitelességének további rombolását.

Ilyen környezetben a támogatói közösség, a pénzügyi stabilitás és a reziliencia elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy a civil szervezetek hatékonyan dolgozhassanak különböző ügyeikért és 
értékeikért. A NIOK szolgáltatásainak és programjainak ökoszisztémája ezekre a kihívásokra 
reagálva segítette a szervezeteket professzionálisabbá, függetlenebbé és hatékonyabbá válni. 
Mindemellett fejlesztettük és bővítettük képzési lehetőségeinket, amelyek lehetővé teszik 
a szervezetek számára, hogy láthatóbbá váljanak, képesek legyenek az adománygyűjtésre és 
az emberek bevonására. A magyar civil szervezetek körében végzett kutatássorozatunk további 
sajátosságokat is feltárt a civilek igényeiről, és lehetőséget adott programjaink formálására és 
szolgáltatásaink fejlesztésére.

Társadalmi Bázisépítés programunkban az elmúlt években 52 magyar szervezetnek segítettünk  
támogatói közösségük építésében és megerősítésében, 2021-ben pedig megnyitottuk 
a programot a nyilvánosság előtt is, és sikeres webinárium-sorozatot indítottunk, hogy 
inspirációt, jógyakorlatokat és kész eszközöket adjunk át a civil szervezetek szélesebb köre 
számára. Hive Mind programunkban emellett a digitális ellenállóképességgel kapcsolatos 
témákban saját tempóban végezhető tanfolyamokat adaptáltunk és népszerűsítettünk.

2021-ben minden órában 3 online adományt utaltunk át magyar szervezeteknek adománygyűjtő 
platformunkon keresztül. Úgy gondoljuk, hogy a független és több lábon álló finanszírozás 
továbbra is kulcsfontosságú a civil szervezetek számára, azonban ez sok esetben nagy kihívást 
jelent. A közösségi adománygyűjtés nagyszerű kiindulópont lehet, Adjukössze.hu programunk 
pedig felületet és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt az elinduláshoz és a sikeres kampányokhoz.

Rendkívül fontosnak tartjuk az adományozói kultúra és a független források fejlesztését is. Ezért 
a NIOK finanszírozási lehetőségek becsatornázásáért is dolgozik, különösen olyan forrásokért,
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amelyek a pályázati forrást szervezetfejlesztéssel és kapacitásépítéssel egészítik ki - 
a Társadalmi Bázisépítés programunk tapasztalatai alapján látjuk, hogy ez a forma 
egyedülállóan értékes lehetőséget jelent a civil szervezetek számára.

Programjaink folytatásában és fejlesztésében kiemelten fontosak voltak az elmúlt években 
az egyes adományozóinkkal, hálózati és konzorciumi partnereinkkel kialakított, folyamatos és 
erősödő partnerségek. Nagyon sikeres volt Civil Díj programunk új főtámogatójával is 
az első közös év.

2021-re visszatekintve hálás vagyok minden munkatársunknak, valamint szerződéses 
partnereinknek és önkénteseinknek a nagyszerű munkájukért, amelyről részletesebben 
olvashatnak ebben a kiadványban. Szolgáltatásaink és programjaink emellett nem valósulhattak 
volna meg hazai és külföldi adományozóink, partnereink, tanácsadóink, felügyelőbizottságunk 
és nem utolsósorban a kuratórium támogatása nélkül.

Gerencsér Balázs
igazgató, NIOK Alapítvány

. Óránként 3 online adomány az Adjukössze.hu-n keresztül
. Napi 842 sms/hívás adományozás az Adjukössze Vonalon

. Hetente átlagosan 5 tanácsadói óra a civil szervezetek számára
. 30 szervezettel dolgoztunk szorosan együtt,

   hogy segítsük a társadalmi bázisuk kiépítését
. Havonta átlagosan 2 nyilvános webináriumot tartottunk

. Minden nap friss tartalom a Nonprofit.hu-n
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A NIOK Alapítvány közel három évtizedes múltjával az egyik legismertebb és 
legelismertebb fejlesztő szervezet, amely szolgáltatásaival és programjaival a magyar civil 
szervezeteket és a civil szektort támogatja. A magyarországi civil társadalom megerősítésén 
dolgozunk, és támogatjuk a szervezeteket abban, hogy erősebbek, hatékonyabbak és 
hatásosabbak, láthatóbbak és elismertebbek legyenek, és képesek legyenek a társadalom 
különböző csoportjait megszólítani és mozgósítani.

Munkánk magját szolgáltatásaink és programjaink komplex ökoszisztémája alkotja, 
amely számtalan szervezetnek nyújt folyamatosan megbízható támogatást életciklusuk 
során. Releváns híreket, szakmai tudnivalókat, tanulási lehetőségeket, eseményeket és 
állásajánlatokat osztunk meg a Nonprofit.hu portálunkon, amely a szektor vezető, naprakész 
információforrása. Adományozási platformunk, az Adjukossze.hu különböző szolgáltatásai 
és a kapcsolódó tanácsadói támogatás révén eddig 1,5 milliárd forint adományt gyűjtöttek 
a magyar civil szervezetek. A CivilTech program eddig 4,1 milliárd forint értékben biztosított 
ingyenes és megfizethető digitális megoldásokat a szervezetek számára. Emellett 
különböző képzéseink és hosszabb távú kapacitásépítő programjaink tanulási lehetőséget 
biztosítanak az online kommunikáció és adománygyűjtés, a digitális megoldások, valamint 
a társadalmi bázisépítés területén.

Amellett, hogy állandó támogató rendszerként működünk, mindig is gyorsan reagáltunk 
és alkalmazkodtunk az aktuális kihívásokra és váratlan változásokra. Ez az agilitás lehetővé 
tette a NIOK számára, hogy innovatív megoldásokat hozzon létre, és az évek során a civil 
szervezetek egyedi igényeihez igazodva alakítsa vagy változtassa meg programjait. 

Alapításunk óta számos kezdeményezést indítottunk el és inkubáltunk azzal a szándékkal, 
hogy a civil társadalom további kulcsfontosságú aspektusait tematizáljuk és erősítsük, és 
végül önálló szervezetként engedjük őket a saját útjukra. Ezek közé tartozik az Önkéntes 
Központ Alapítvány (ÖKA) és az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete 
(ASZÖT). Alapító tagjai vagyunk különböző koalícióknak és munkacsoportoknak, amelyek 
célja a civil szervezetek értékes munkájának és az adományozási kultúrának népszerűsítése, 
valamint a kormányzati szervekkel való párbeszéd fórumainak megteremtése. 
A NIOK alapító tagja a Civilizáció koalíciónak is, amely a civil társadalmat ért támadások 
ellen és a civil szervezetekbe vetett bizalom erősítésére jött létre Magyarországon.

A NIOK Alapítványról
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Elkötelezett csapatunk, mind a régóta dolgozó vezetés, mind a fiatalabb munkatársak osztják 
azt a meggyőződést, hogy egy erős, független és átlátható civil társadalom hozzájárul 
az erősebb, sokszínűbb, demokratikusabb, igazságosabb és összességében boldogabb 
közösségekhez és társadalomhoz. Tizenegy fős csapatunkat egy tanácsadó testület, egy 
felügyelőbizottság, egy pénzügyi bizottság és egy tekintélyes szakértői gárda támogatja 
ezekben a törekvésekben.

A NIOK csapata
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A magánadományozók kulcsfontosságúak egy független, erős és sokszínű civil szektor 
fenntartásához. A finanszírozáson túl ők a szervezet legelkötelezettebb támogatói, akik 
magukénak érzik az ügyet, és változást akarnak elérni. A adományozási kultúra és 
a civil szervezetek helyi adománygyűjtési törekvéseinek támogatására a NIOK Alapítvány 
létrehozta és működteti Magyarország első és legnépszerűbb adománygyűjtő portálját. 
Ez a többfunkciós adományozási platform, az Adjukossze.hu olyan szolgáltatásokat 
nyújt, amelyek lehetővé teszik az általános bankkártyás adományozást, a közösségi 
(crowdfunding) kampányokat, a matchfunding kampányokat, valamint a hívás/sms alapú 
adományozást. A magyar civil szervezetek eddig több mint 1,5 milliárd forintot 
gyűjtöttek adománygyűjtési szolgáltatásainkon keresztül.

Támogatás a magánadomány-gyűjtésében

Sikeres gyűjtés téli ruhára 

hajléktalan emberek számára 

az Adjukossze.hu-n
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Az Adjukössze felhasználói és az érdeklődő civil szervezetek számára online 
kommunikációs és adománygyűjtési képzéseket szervezünk, valamint tanácsadói 
támogatást nyújtunk a platformon indított kampányokhoz. A platform 2021-ben fejlesztésen 
esett át, automatizátuk a kampányok indításának folyamatát, megkönnyítve ezzel 
az adománygyűjtést a civil szervezetek számára.

Idén az általános bankkártyás, a közösségi és a telefonos adománygyűjtés összesen 
313 millió forint adományt hozott a magyar civil szervezeteknek. Bár az eredmények 
20 millióval alacsonyabbak 2020-hoz képest, ez még mindig 35 milliós növekedés 
2019-hez képest, ami növekvő tendenciát mutat - szem előtt tartva, hogy 2020 
a COVID és a filantrópia példátlan növekedése miatt egyedülálló év volt és kiugró 
a növekedési trendek közül. A hívás/sms alapú adományok esetében a 2012-es indulás 
óta a második legjobb évet zártuk, és mind a közösségi, mind a bankkártyás adományok 
azt mutatják, hogy a platformnak sikerült megtartania valamennyit a kivételes előző év 
extra növekedéséből. A platform szolgáltatásait jellemzően kisebb vagy közepes méretű 
szervezetek vették igénybe. 2021-ben összesen 250 civil szervezet gyűjtött pénzt 
a legkülönfélébb célokra a platformon keresztül.

2021-ben óránként 3 adományt utaltunk át civil szervezeteknek az Adjukösszén keresztül, 
és napi 842 telefonos adományt küldtek a szolgáltatásunkon keresztül. Örömmel láttuk, 
hogy 30 millió forint adomány gyűlt össze a Magyarországon még viszonylag újnak számító 
matchfunding kampányokban. Az adományok átlagösszege 9184 forintra emelkedett.
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A NIOK Alapítvány a 90-es évek közepén az elsők között kezdte el szisztematikusan 
összegyűjteni a magyar civil szervezetek számára releváns híreket, információkat és ismereteket, 
és azokat egy központi portálon nyilvánosan elérhetővé tenni. A Nonprofit.hu és a hozzá 
kapcsolódó heti nonprofit hírlevél a mai napig meghatározó szerepet tölt be a magyarországi 
civil szervezetek vezető és naprakész információ- és tudásforrásaként, beleértve a tudástárat, 
az eseménynaptárt, a pályázati kiírásokat és az állásajánlatokat.

Tudásátadó tartalmaink és tevékenységünk fő területei: jogi információk, pénzügyek és 
könyvelés, emberi erőforrások, átláthatóság, online kommunikáció, adománygyűjtés, vezetés és 
menedzsment, valamint digitális megoldások. 2021-ben több mint 1,3 M oldallátogatást értünk 
el a Nonprofit.hu-n, és 11 362 feliratkozója volt heti hírlevelünknek. A Nonprofit.hu-n minden nap 
legalább egy új hír, cikk vagy pályázati lehetőség jelent meg, a civil szektorban állást keresők 
pedig továbbra is nálunk találják meg a legtöbb lehetőséget: 2021-ben több mint 
650 álláshirdetést jelentettünk meg.

Ebben az évben a tartalomírás mellett olvasóink információfogyasztási szokásainak  elemzése 
került fókuszba, egy részletes kutatás formájában. Néhány a kutatásból származó visszajelzés:

“Szinte minden, napi szinten megjelenő gondomra megtalálom 
a választ. Egyesület, alapítvány létrehozásától kezdve a pályázati 

infókon keresztül a hírekig mindenben találok hasznos ismereteket, 
tanácsokat, városunk valamennyi működő szervezetének gondjaira 

többé-kevésbé megtalálom a megoldást.”

“Érthetően és világosan van megfogalmazva minden közzétett 
téma. Egy helyen találom meg a civileket érintő aktuális dolgokat 

határidőket. A Tudástár írásait nagyon hasznosnak tartom. Könyvelő 
vagyok sok mindent tudok de itt mindig találok új dolgokat vagy 

olyanokat ami megerősíti az eddigi tudásomat.”

Kapacitásépítés, 
információ- és tudásátadás
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A webináriumok és az online rendezvények szintén sikeresnek és hasznosnak bizonyultak 
a szervezetek számára. Amit 2020-ban a világjárványra adott reakcióként kezdtünk el, úgy 
tűnik, hosszú távon megmarad: 2021 folyamán átlagosan havonta 2 webináriumot tartottunk. 
Podcast csatornánk is egyre bővül: első epizódunk a Civil Díj kapcsán került adásba, 
a #családazcsalád kampány vezetőivel, akik a kampány sikeréről beszéltek. Később két 
podcast sorozatot indítottunk. Az első a Gyökerek és Szárnyak és a Civil Rádió Alapítvánnyal 
együttműködve a civil szektor elmúlt 8 évének legfontosabb trendjeit és változásait vizsgálja 
szakértőkkel, kutatókkal és civil szervezetek vezetőivel folytatott beszélgetéseken keresztül. 
A másodikban pedig a TechSoup Europe támogatásával arra kérjük a szervezeteket, hogy 
osszák meg sikertörténeteiket és jógyakorlataikat. Eddig vendégeink voltak többek között 
az UNICEF, a Greenpeace Magyarország, vagy olyan helyi szervezetek, mint a Political Capital 
vagy az Amigos a Gyerekekért Alapítvány.

A NIOK részt vesz a TechSoup Europe által indított Hive Mind programban is, amelynek célja 
egy olyan platform létrehozása, amely a civil társadalom digitális ellenállóképességének 
megerősítését szolgálja. A program részeként e-learning tanfolyamokat dolgoztak ki digitális 
biztonság, pozitív narratívák, médiaműveltség és dezinformáció témákban. 
A NIOK 2021-ben a kurzusok honosításán és kapcsolódó tartalmak írásán dolgozott.

Podcastfelvétel közben
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A digitális átalakulás lehetővé teszi a civil szervezetek számára, hogy mindennapi működésük 
során hatékonyabbá váljanak, és teljes mértékben kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket, 
hogy teljesítsék küldetésüket. A TechSoup Global Network partnereként és a TechSoup 
Europe tagjaként a NIOK Alapítvány CivilTech programja már több mint 13 éve biztosít 
szoftveradományokat és digitális eszközöket a civil szervezetek számára. 

Már jó ideje tapasztaljuk, hogy a legtöbb szervezetnek gyakorlati támogatásra is szüksége 
van a digitális átalakulásban, és ezt az igényt a világjárvány hatásai is felgyorsították. 
Ennek megválaszolására különböző partnerségeken keresztül képzéseket biztosítunk. 
A Microsofttal együttműködve webinárium-sorozatot tartottunk a programban elérhető 
alkalmazásokhoz kapcsolódóan. A 8 webináriumnak összesen 420 résztvevője volt. 
A Microsoft-termékekhez kapcsolódó oktatás mellett olyan témákat is lefedtünk, mint 
a digitális biztonság, a távmunka és az online rendezvények. A Morgan Stanley 
önkénteseinek támogatásával két komplex webinárium-sorozatot szerveztünk az Excelről, 
összesen 10 alkalommal és 820 résztvevővel. Megerősítettük a CivilTech saját hírlevelét is, 
amelynek jelenleg 2600 feliratkozója van, akik a programmal és az elérhető szoftverekkel 
kapcsolatos híreket kapnak.

2021-ben 173 civil szervezettől 243 igénylés érkezett hozzánk

összesen 1964 szoftverlicenszre,

több mint 300 millió forint értékben.

Technológia a társadalmi jó érdekében
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A NIOK Alapítvány 2016 óta támogat magyar civil szervezeteket társadalmi 
bázisépítésben, az utóbbi években pedig a V4 országokban civil szervezetekkel dolgozó 
partnerszervezeteinek is átadta a módszertant (OSF Prague, OSF Bratislava és a  FAOO 
Lengyelországban).  Az OSIFE Társadalmi Bázisépítés programja és a holland családi 
alapítvány által finanszírozott Stronger Roots program keretében regionális partnerségeink 
2021-ben összesen 68 civil szervezetet támogattak a V4 országokban. A támogatott 
szervezetek olyan területeken dolgoztak, mint az emberi jogok, a kisebbségek, 
az oknyomozó újságírás, a korrupció elleni küzdelem, az aktív állampolgárság, a részvételi 
színház, az oktatás, a fogyatékkal élők, a tömegközlekedés vagy a tudatos fogyasztás.

A társadalmi bázisépítés egy olyan megközelítés, aktív folyamat és tevékenységek 
sorozata, amelynek során egy szervezet fokozatosan nyit és tudatosan közeledik 
a kedvezményezettjeihez, támogatóihoz és a társadalom különböző csoportjahoz, és 
folyamatos és kölcsönös kapcsolatot épít velük. Ez a kapcsolat lehetővé teszi a szervezet 
számára, hogy megismerje és megértse a közösség igényeit, elvárásait, gondolkodását 
vagy akár cselekedeteit, és ezek alapján építse fel kommunikációját, tevékenységeit 
és akcióit. Így a szervezet jobban tükrözi a társadalmi tendenciákat, képes lesz reagálni 
adott helyzetekre és az emberek igényeire, és több embert és a társadalom különböző 
csoportjait vonhat be munkájába aktív vagy passzív támogatóként.

A támogatói programban a NIOK és partnerei intenzív támogatást nyújtanak szakértőik 
segítségével, mentorálás, tanácsadás, képzések és tapasztalatmegosztó lehetőségek 
formájában. Ez egy komplex és rugalmas, kifejezetten a társadalmi bázisépítésre és 
az egyes szervezetek saját igényeire szabott csomag, amely értékes támogatást ad 
a pályázati forrás mellé. A legfontosabb, hogy a program egyedülálló lehetőséget teremt 
a civil szervezetek számára, hogy időt és fókuszt szenteljenek a társadalmi bázisépítésre.

A NIOK Alapítvány Magyarországon 2021-ben 22 civil szervezetet támogatott. 
A szervezetek a társadalmi ügyek széles skáláján dolgoznak, különböző méretűek, 
tevékenységi körük változatos, egy részük Budapesten, másik részük vidéken működik.
Összesen 12 képzést és tapasztalatmegosztó alkalmat, valamint 263 óra tanácsadást 
biztosítottunk számukra. A V4 országokban támogatott szervezetek számára 
partnereinkkel két nemzetközi konferenciát is szerveztünk.

Társadalmi bázisépítés
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A program záró értékelésénél a résztvevő civil szervezetek átlagosan 5-ből 4,9-re értékelték 
a programot, saját részvételüket pedig 4,8-ra.

A Stronger Roots program részeként a támogatott szervezeteknek lehetőségük nyílt arra, 
hogy matchfunding támogatással közösségi adománygyűjtő kampányt indítsanak. A magyar 
szervezetek a NIOK tanácsadói támogatásával több mint 20 millió forintot gyűjtöttek, amelyet 
a Stronger Roots 12,7 millió forinttal egészített ki.

A szervezetek jelentős változásokon mentek keresztül, képessé váltak arra, hogy megtalálják 
támogatói közösségeiket és azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül 
elérhetik és bevonhatják őket a munkájukba - követőként, önkéntesként, adományozóként 
vagy célcsoportjuk tagjaként. Sokuk számára az új kommunikációs csatornák és formák 
megtalálása vagy megerősítése hozott nagy eredményeket: Instagram- és Youtube-követőik 
száma átlagosan 160%-kal, illetve 130%-kal nőtt. Növekedett adományozói bázisuk is: 
adományozóik száma 140%-kal nőtt!

“A társadalmi bázisépítés programban való részvételünk 
kezdete óta szervezetünk hatalmas változásokon ment keresztül. 

Megfogalmazódott bennünk az igény, hogy szervezetünket 
nyitottabbá, mások számára érthetőbbé, elérhetőbbé tegyük, és 

nagy hangsúlyt fektessünk a körülöttünk lévők megismerésére 
és bevonására. Ennek érdekében nem csak új tevékenységekkel 

ismerkedtünk meg, hanem működésünket és világszemléletünket is 
meg kellett változtatni, a program tehát egészében alakította át 

a Kávát. A programban való részvétel nekünk a tanulás lehetőségéről, 
a fejlődésről szólt. Ebben nagy segítséget nyújtottak a projekt kísérői 

és a rendelkezésünkre álló szakértők is, akik a szakmai segítségen 
túl támogattak bennünket a szervezeti szemléletváltásban, a tudatos 

építkezésben és a fókuszpontok szem előtt tartásában is.” 

Takács Gábor, Káva
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“Számunkra a programban való részvétel a legjobban talán egy 
védőhálóhoz hasonlítható, ami alattunk volt, amíg mi a kötélen 

táncoltunk artistaként. A társadalmi bázisépítésnek az egyik alapvető 
feltétele, hogy - hacsak egy rövid ideig is - a szervezet, amely 

belefog, magára irányítsa a rivaldafényt és erőforrásokat rendeljen 
azok mellé a tevékenységek mellé, amikre korábban a társadalmi céljai 

megvalósítása mellett nem maradt már ereje. Az, hogy kifejlessze 
a képességét arra, hogy tudjon magáról beszélni, az eredményeit 

bemutatni, a támogatóit és követőit ünnepelni és alapként tekinteni 
rájuk, melyre építkezhet. Ez a program és a NIOK segítsége ebben 

adott teret és lehetőséget, hogy ezt a képességünket ki- és tökélyre 
fejlesszük olyan szakemberek segítségével, akiknek a piacon szerzett 

tapasztalata, vagy a szolgáltatásai egy civil szervezet számára nem 
feltétlenül elérhetőek.”  

Bognár Zoltán, TASZ

30 támogatott szervezet Magyarországon

A Stronger Roots programot a résztvevő 

magyar szervezetek 5-ből 4,9-re értékelték

Összesen 60 civil szervezet és 8 médium kapott támogatást a V4 regióban

32,7 millió forint adomány a magyar szervezetek matchfunding kampányaiban

A támogatói programot kifejezetten hírportálok számára is kidolgoztuk és elindítottuk, és 
2021-ben megbízást kaptunk az OSIFÉ-től 8 magyarországi helyi hírportál támogatására. 
A helyi média erősíti a helyi nyilvánosságot, ezáltal a helyi közösségeket és a demokráciát. 
A NIOK a pénzügyi fenntarthatóság és a társadalmi bázisépítés témákban nyújtott számukra 
támogatást tanácsadással, képzésekkel, tapasztalatmegosztással, valamint online és 
adománygyűjtési auditok biztosításával.
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Hogy a társadalmi bázisépítés megközelítést a civil szervezetek széles köre is 
megismerhesse, nyilvános webinárium-sorozatot indítottunk Támogatói közösségek - 
társadalmi bázisépítés a gyakorlatban címmel. A sorozatban a programban támogatott 
szervezetektől hívtunk meg előadókat, hogy megosszák a társadalmi bázisépítésben 
szerzett tapasztalataikat és eredményeiket. Az első webinárium a lehetséges támogatók 
megtalálásáról szólt, és 65-en vettek rajta részt.

Az első Társadalmi 

Bázisépítés webinárunk
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Fiatalok egy Meet and Code eseményen

A CivilTech programban nyújtott validálási szolgáltatásaink mellett különböző vállalatokkal 
is együttműködünk, hogy pályázatkezelési szolgáltatásokkal támogassuk támogatási 
kezdeményezéseiket. Az SAP által támogatott és a TechSoup Europe partnerség által 
működtetett Meet and Code keretében 55 szervezet kapott támogatást a fiataloknak 
kódolást és digitális készségeket oktató programokhoz. Örömmel láttuk, hogy az évről 
évre pályázó szervezetek mellett sok új pályázatot nyújtottak be, így egyre több gyerek 
számára válik lehetővé, hogy belépjen a kódolás és a programozás világába.

Validációs és pályáztatási szolgáltatások
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Az ALDI által támogatott, a NIOK és az Északi Támpont Egyesület által koordinált Fiatalok 
és környezetvédelem program is folytatódott 2021-ben, 3 szervezet egyenként 1 millió 
forintos támogatásban részesült. 

A NIOK és a Magyar Telekom 2021-ben új együttműködésbe kezdett. A Mobildonor 
program célja, hogy a lakosságtól használt készülékeket gyűjtsenek be és osszák szét 
hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó civil szervezetek között. Idén 15 szervezet kapott 
300 telefont, a program 2022-ben folytatódik.
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Egyéb tevékenységeink mellett célunk a magyar civil szervezetek megbecsülésének 
erősítése. 2016-ban a NIOK Alapítvány újraindította éves Civil Díj programját, hogy felhívja 
a figyelmet azokra az egyedi és innovatív civil kezdeményezésekre és programokra, 
amelyek kivételes hatást értek el, összefogást indítottak el, vagy jó példával szolgáltak 
mások számára. A NIOK a Civil Iránytű Alapítvánnyal együttműködve 8 szakmai 
kategóriában díjazza a civil szervezeteket, többek között a Legígéretesebb új szervezet, 
a Legsikeresebb adománygyűjtés vagy a Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt 
kategóriában. Médiapartnerünk, az Nlc oldalán pedig minden évben a nagyközönség 
szavazhatja meg, ki kapja meg a Közönségdíjat. 2021-ben az ERSTE Bank lett a program 
új főtámogatója, akivel nagyszerű együttműködés indult el, és a jövőben is együtt 
fogunk dolgozni.

A Civil Díjakra 2021-ben rekordszámú, 128 civil szervezet pályázott, több mint felük 
Budapesten kívülről. A zsűri összesen 27 jelöltet és végül 9 győztest választott ki. 
A nyertesek között volt jógaórákat kínáló társadalmi vállalkozás, adománygyűjtés 
a COVID alatt munka nélkül maradt független színházi dolgozók számára, és a kormányzati 
intézkedésekre reagáló kampány a szivárványcsaládokért. A Közönségdíjra több mint 
8 000 szavazat érkezett. A járványhelyzet javulásával a díjátadót ismét személyesen 
tarthattuk meg. Az új helyszínen, az Aranytízben tartott gála hatalmas siker volt, a jelölt 
szervezetek közösségei pedig az eseményt élőben követhették a Facebookon keresztül.

Bár úgy véljük, hogy a díj elsősorban közvetett hatást gyakorol a szervezetek életére, 
kutatási projektünk részeként visszajelzéseket kértünk a korábbi döntős és díjazott 
szervezetektől, hogy felmérjük a díj hatását, és ellenőrizzük feltételezéseinket. 
A fókuszcsoportos beszélgetésekből kiderült, hogy a jelöltség és/vagy a díjazás 
megerősíti a szervezeteket: az elismerés sikerélményt és büszkeséget ad, és növeli 
a csapat motivációját. A fókuszcsoport résztvevői kiemelték, hogy a NIOK neve garancia 
a díj szakmai hitelességére, és a gáláról is igazán pozitív visszajelzéseket adtak.

A civil szervezetek ismertségének 
és elismertségének növelése
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Az elmúlt években a magyar civil társadalom pozícióját folyamatosan gyengítették 
a kormányzat különböző támadásai. Ezért a NIOK kiáll a civil szervezeteket és a civil 
társadalmat célzó támadások ellen. Ennek a munkának részeként alapító tagja vagyunk 
a Civilizáció koalíciónak, amelynek az elmúlt években legfőbb célja az volt, hogy 
megállítsa a kormány azon intézkedéseit, amelyek a külföldi támogatásban részesülő civil 
szervezeteket listázzák és megbélyegzik. Az Európai Bizottság döntésével, amely hatályon 
kívül helyezte a törvényt, jelentős lépést tettünk célunk felé, de sajnos időről 
időre megjelennek hasonló jogi és kommunikációs támadások a kormány részéről, 
így a NIOK folyamatos reagálására továbbra is szükség van.
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