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Bemutatkozás
A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult
azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor
ismertségét és érdekérvényesítési képességét
kommunikációs anyagok és társadalomtudományi
kutatások készítésével. A kutatások elsősorban
a helyi szinten jelentkező szociális problémák
feltérképezését célozzák meg, amelyek nélkül szinte
lehetetlen a megfelelő szociálpolitikai tervezés, a
célzott programok és szolgáltatások megtervezése.
Célunk tehát, hogy a szociális szolgáltatásokat nyújtó
non-profit szervezetek számára segítséget nyújtsunk
a szolgáltatástervezés, a pályázatokon való sikeres
részvétel, valamint a szervezetfejlesztés területein.
Mindhárom tevékenységhez szorosan kapcsolódik,
illetve azokat kiegészíti a megfelelő kommunikációs
terv elkészítése, amely alapvető fontosságú a
forrásteremtésben és támogatásszerzésben is.

Szervezetfejlesztés
Bár a civil szervezetek számára kommunikációs
szempontból kiemelt jelentőségű az 1%-os felajánlás
időszaka, a forrásteremtés hatékonyságának javítását
leginkább egy hosszú távra tervezett kommunikációs
stratégia megvalósítása jelentheti. Ennek a szemléletnek
gátat szabhat, hogy egy több évre szóló marketing- és
kommunikációs terv megalkotása és végrehajtása többlet
erőforrásokat igényel. Számos szervezet azonban nem
engedheti meg magának, hogy saját kommunikációs
munkatársat alkalmazzon, ugyanakkor nincs tisztában
azzal, hogy milyen formában vehetne igénybe ilyen
szolgáltatásokat. Szintén problémát jelenthet az elvárások
és célok megfelelő közvetítése a partnerek és támogatók
felé, továbbá általában nincs kialakult elképzelés,
program az alapító okiratban leírt célok eléréséhez. Ilyen
körülmények között kevés az esély egy végrehajtható
kommunikációs terv elkészítésére. Mindezen problémák
megoldása érdekében a civil szervezetek számára elsődleges
feladattá vált a szervezetfejlesztés, illetve a stratégiai
tervezés első lépéseinek megtétele.

Kutatás és kommunikáció
Az Alapítványunk által végzett kutatásoknak két
területe határozható meg: a szervezetfejlesztéshez
kapcsolódó felmérések, valamint a helyi szociálpolitikai
tervezéshez használt szolgáltatástervezési koncepciók
és szociális térképek készítése. A szervezetfejlesztéshez
nélkülözhetetlen a belső erőforrások feltérképezése,
amelyre számos kutatási módszer használható. A
szociálpolitikai tervezéshez használt eszközök segítséget
jelentenek a helyi támogatások célzottságának
növeléséhez, a közösség igényeinek felméréséhez és a
meglévő szolgáltatások ismertségének méréséhez.
Hatékony kommunikációs tevékenység végzéséhez meg
kell alkotni a szervezet által elfogadható kommunikációs
stratégiát, valamint egy egységes arculatot. Ez nem
csak a logót és a különböző grafikus elemeket foglalja
magába, hanem mindenek előtt egy érthető missziót,
amellyel azonosulni lehet, valamint ezen keresztül
megismerhető a szervezet tevékenysége is.

Szolgáltatásaink
Kommunikációs stratégia készítése
>Marketing terv
>Arculattervezés, online és offline anyagok
>Tájékoztató kiadványok
>Pályázatokhoz nyilvánosság megszervezése
Szociálpolitikai anyagok készítése
>Szociális szolgáltatástervezési koncepció
>Szociális térkép
>Szolgáltatások átvilágítása, fejlesztése
Kutatások
>Szervezetfejlesztéshez
>Stratégiai tervezéshez
>Szükségletfelmérés pályázatokhoz

Társadalomról fehéren-feketén
A Társadalmi Célú Plakátok Kiállítása (TaCePao)
egy Magyarországon eddig egyedülálló gyűjteményt
jelenít meg. Szerepe az elmúlt bő 10 év plakátjainak
bemutatásán jócskán túlmutat: összegyűjti a civil
szervezetek mondanivalóját, láthatóvá teszi, hogy egyes
szervezetek kommunikációja milyen fejlődésen ment
keresztül, valamint szemléletformáló erejével hatást
gyakorol nézőközönségére is. Hétköznapjainkban az utcán
járva külön-külön találkozunk e plakátokkal, azonban
összegyűjtve az egyes plakátok mondanivalói kölcsönösen
felerősítik egymást. A kiállítással célunk nemcsak a
plakátok bemutatása, hanem ezen keresztül kívánjuk
közelebb hozni egymáshoz a non-profit szervezeteket
és az embereket, illetve lehetőséget biztosítsunk arra,
hogy a non-profit szervezetek még szorosabbra fűzzék
kapcsolatukat a támogatni szándékozó piaci szereplőkkel.
A hazánkban egyedülálló online gyűjtemény bemutatja
az eddig megjelent társadalmi célú plakátokat 1996-tól
napjainkig.
Nyitva a hét minden napján és minden órájában!
Megtekinthető:
www.tacepaokiallitas.hu

Akik minket választottak
Göd Város Önkormányzata
Vác Város Önkormányzata
Mozgássérültek Állami Intézete
ADDETUR Alapítvány
Kézenfogva Alapítvány
DélUtán Alapítvány
United Way Kisalföld Alapítvány
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