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Újbuda Önkormányzata évek óta örömmel támogatja azon civil-vállalati együttműködések         
kialakítását, melyek – hasonlóan az önkormányzat törekvéseihez – elkötelezettek abban, hogy           
az esélyegyenlőségi elvek alapján a kerület, város, ország különböző hátrányban élő,           
nehézséggel küzdő lakosait életminőségük javításában segítsék. E cél megvalósítása         
érdekében több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a               
civil társadalom figyelmét az esélyegyenlőség és a családbarát szemlélet ügyének          
fontosságára, az együttműködésekben rejlő lehetőségekre. 
  
E folyamat egyik kiemelt eseménye lett a 2016-ban elindított Esélyek utcája elnevezésű             

szakmai program, amelynek során az Önkormányzat ösztönző és koordináló szerepével          
erősíti a helyi közösségeket, a civil-, és a vállalati szférát. E célnak köszönhetően a program               
keretein belül a három szektor szereplői közösen gondolkodnak arról, hogy hogyan lehet            
felelősen működni vállalatként, civil szervezetként, önkormányzatként egy fenntarthatóbb        
jövőkép megteremtése érdekében. A program már valós társadalmi célú partnerségeket hozott           
létre nonprofitok és vállalatok között az önkormányzat közreműködésével. 
  
Újbuda Önkormányzata 79/2015 (IV. 23.) XI.ÖK határozata Újbuda Gazdasági Programja          
2015 – 2020 című dokumentum céljai között megjelenik a szorosabb együttműködés           
megalapozása a gazdasági társaságokkal és civil szervezetekkel. Újbuda Helyi         
Esélyegyenlőségi programja (254/2015 (XII. 17.) XI.Ök határozat melléklete) pedig megadja          
azokat a célcsoportokat, ahol a felelős társadalmi szemlélet tevékenységei         
megnyilvánulhatnak. 
  
Ezen az úton elindulva jött létre az a kezdeményezés, ami kibővülve a környezeti             
fenntarthatóság szemléletével, alkotja a Felelős Vállalkozás Újbuda cím alapját. 
A változó társadalmi és gazdasági igények és kihívások tükrében a felelős gondolkodás és             
cselekvés kiemelt fontosságú mind az Önkormányzat és intézményei, mind a civil partnerek            
és mind a vállalatok között. Ebben a helyzetben Önkormányzatunk olyan szerepet kíván            
betölteni, amely elősegíti a helyi gazdasági és társadalmi szereplők együttműködését,          
ösztönzi és elismeri erőfeszítésüket és munkájukat. 
  
A pályázat célja 
  
Újbuda Önkormányzata „Felelős Vállalkozás Újbuda” elismerő címet adományoz olyan 11.          
kerületi vállalkozások számára, amelyek kiemelkedő lépéseket tesznek a társadalmi és          
környezeti felelősségvállalás terén a megadott beavatkozási területeken. A pályázat és az           
elismerő cím célja, hogy elismerje azokat a vállalatokat, amelyek tevőlegesen tesznek a            
társadalomért, a környezetért, a munkavállalókért, felelősséget éreznek a jövő generációjáért          
mind tágabb, mind szűkebb környezetükben, Újbudán. 



Az elismerő cím megalapításával a kiíró egyértelmű szándéka az is, hogy példaértékű            
szervezetek és programok elismerésével bíztassa azokat a vállalatokat, akik még csak most            
kezdik megtenni az első lépéseket a felelősségvállalás terén. Az önkormányzat számára           
kiemelten fontos, hogy hosszú távon minden szektor és szervezet hozzájáruljon ahhoz, hogy            
egy aktív, törődő és felelősségteljes kerületi élet alakuljon ki Újbudán, mely példaértékű tud             
lenni más kerületek, városok számára is. 
 
Pályázók köre 
  
A XI. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a            
nonprofit gazdasági társaságokat is) az alábbi kategóriák szerint: 

·         Mikro vagy kisvállalat 
·         Közepes vállalat 
·         Nagyvállalat 

  
Pályázni az előre kialakított űrlap hiánytalan kitöltésével lehet. 
  
A pályázat témakörei 
  

● Esélyegyenlőség megteremtése (nők, családok, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos        
emberek, megváltozott munkaképességűek, romák) 

● Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport) 
● Környezetvédelem, zöld munkahely programok 
● Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi és/vagy környezeti        

fenntarthatóság megteremtéséért 
● Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok 

  
A pályázat során elnyerhető díjak: 
  
A címeket minden vállalati kategóriából (kisvállalat, középes vállalat, nagyvállalat) egy          
szervezet nyerheti el, amelyeket az önkormányzat az aktuális költségvetésének terhére          
összesen 1 millió forinttal támogat: kisvállalat 500 ezer Ft, a közepes vállalat 300 ezer Ft, a                
nagyvállalat pedig 200 ezer Ft összegű díjban részesül. 
A díjazott projektek és szervezetek munkájáról a sajtó képviselőit is tájékoztatja a pályázat             
kiírója, illetve a nyertes vállalatok jogot szereznek arra is, hogy két éven keresztül             
használhassák a Felelős Vállalat Újbuda címet és logótípiát is. 
  
Az elismerő címek átadására november 11-én, a Kerület napi fogadáson kerül sor.  
 
  
  

                                                                              dr. Hoffmann Tamás 


