
PwC Civil Mentoring Program

2017-ben indult el mentoring 

programunk nonprofit 

szervezetek számára, amely

során a résztvevőknek egy

képzés-sorozatot tartunk, 

illetve PwC-s mentorok segítik

a szervezetek fejlődését.

Szeretnétek újragondolni

a folyamataitokat? 

Mire van szüksége egy civil 

szervezetnek a hatásos

bemutatkozáshoz? 

Hogyan készül egy

üzleti terv? 

“Számomra azért fontos ez a program, mert
ezáltal képesek vagyunk arra, hogy úgy
támogassuk a civileket, hogy annak valóban
legyen hosszú távú hatása. Abban segítünk
nekik, amihez a legjobban értünk: hogyan
lehet küldetést megfogalmazni, miként lehet
megfelelően szervezni egy csapatot és annak a
munkáját, milyen lehetőségek vannak új
alapítvány vagy egyesület létrehozására, és
hasonló izgalmas kérdések. A program során
nemcsak adunk, hanem rengeteget kapunk is. 
Minket is inspirál a civilek tenni akarása, 
elkötelezettsége, kreativitása, pozitív
életszemlélete.”

Márton Barbara | Menedzser

Oktató; az InDaHouse Hungary és a Kerekasztal

Színházi Nevelési Központ mentora a programban

3 hónap képzés, 

5 alkalom

3
évfolyam

47
szervezet

57
PwC-s 
mentor

6 hónap személyre szabott 

mentorálás

Szakmai zsűri előtt 
prezentálás

A Programba olyan nonprofit 

szervezetek jelentkezését 

várjuk, amelyek 

elkötelezettek a fejlődés és 
tanulás iránt, nyitottak az 

üzleti szemlélet 

elsajátítására. 

A képzések során célunk, 

hogy a szervezetek 

elsajátítsanak egyfajta üzleti 

szemléletet, ami segít abban, 

hogy a működés hosszú 
távon fenntartható és 

problémamentes legyen.
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 Egy olyan képzéssorozatot, amely segít neked és a szervezetednek, 

hogy kihasználjátok a bennetek rejlő képességeket.

 Tanulási lehetőséget tapasztalt szakértőktől - kollégáink az adott 

területek gyakorló szakemberei.

 Egy olyan közösséget, ahol a tagok segítik egymást és 

támaszkodnak egymás erősségeire.

 A program végére egy olyan komplex és hatásos bemutatkozó 

anyagot magáról a szervezetről, amely később is használható.

 6 hónapos mentoring lehetőséget, amely alatt a PwC szakértői 
kísérik a szervezetek mindennapjait és hasznos tanácsokkal 

segítenek a megfelelő irányok megtalálásában.

Mit nyújt a képzés 

a résztvevőknek?

A képzési modulon részt vevő szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy zsűri előtt mutassák be 
tevékenységeiket, céljaikat, illetve azt, hogy milyen témákban szeretnének együttműködni a PwC-vel a 

mentorálás során. A bemutatkozó szervezetek közül választjuk ki azokat, akik részt vehetnek a fél éves 

mentorálásban, ahol PwC-s munkatársak segítségével támogatjuk a résztvevőket.

“Nekünk, civileknek jó szemünk van a környezetünkben felbukkanó 
társadalmi problémákra és van tervünk, szakmai tudásunk a 
megoldásra. Azonban amikor a megvalósításhoz fogunk, rájövünk, hogy 
az üzleti élet alapvető ismeretei nélkül egy bizonyos szintnél feljebb nem 
tudunk lépni. Az ügyünk viszont vinne minket előre. 
Ezen a ponton találtunk egymásra a PwC Civil Mentoring programjával. 
A elején sokkoló volt, hogy mennyi mindenhez kellene értenünk, 
azonban a képzéssorozat és mentorálási program végére egyre több 
dolog kezdett a helyére kerülni.”

Tóthné Almássy Monika

A KórházSuli Program vezetője

A program következő pályázási szakaszának időpontja 2020. február, 
a pályázati adatlap weboldalunkon, illetve közösségimédia-

felületeinken (Facebook, LinkedIn) lesz elérhető a jelölt időszakban.
2020. február

Simon Katalin,

PwC Magyarország, CR-menedzser

www.pwc.com/hu/civil_mentoring

www.facebook.com/PwC.Hungary

Kapcsolat


	Slide Number 1
	Slide Number 2

