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KÜLDETÉSÜNK

Az ICF Magyarországi Tagozata Jószolgálati Csapatának küldetése, hogy
Magyarországon belül, az ICF küldetését és kereteit szem előtt tartva,
magas értékű, a hazai ICF coachok felajánlásán alapuló, jelentős piaci
értéket képviselő coaching szolgáltatással támogasson nemes
és társadalmilag hasznos célokért tevékenykedő szervezeteket, amelyek
más módon nem juthatnának hozzá ehhez a fejlesztési formához.

Önkéntes közösségünk összetartó ereje a hit a coaching erejében,
valamint abban, hogy a coaching élményének mind szélesebb körben
való megtapasztalása a hazai társadalom és gazdaság egésze számára
értéket teremt, pozitív változás hoz, s egyben elősegíti a coaching kultúra
hosszú távú fejlődését is.



2016
Idén először 2 CSR projekt:

• Civil szervezetek az EÜ szektorból – egyéni 
folyamatok    

• Semmelweiss Egyetem – csoportos folyamatok



RÉSZTVEVŐ CIVIL SZERVEZETEK/2016
• SOS Gyermekfalu

• Rehab Critical Mass

• Arthtitis Psoriaticás Betegek Egyesület

• Transzplantációs K. Alapítvány

• Autisták Országos Szövetsége

• Egy Csepp Figyelem

• Csodalámpa Alapítvány

• Magyar Hospice Alapítvány

• Születésház

• Magyar Williams SzindrómaTársaság

• Transzplantációs K. Alap.

• Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

• Bátor Tábor

• SZITI Egyesület

• Lisztérzékenyek Érdekképviselete

• BHRG Alapítvány

• Tábitha Ház Gyermek Hospice

• Gézengúz

• Magyar Rett Szindróma Alapítvány

• Születésház

• Unicef

• Magnet Ház



• 81% KIVÁLÓ 

• 13 % jó

• 6 %   közepes



• 87 % IGEN



• 44 % sokkal jobb

• 50 % nincs változás/ sokkal jobb

• 6 % nincs változás

Sokkal jobb

Nincs vált/ sokkal jobb

Nincs változás



• 81 % NAGYON ELÉGEDETT 

• 19 %  Közepesen elégedett



• Elkezdtem tudatosan tervezni, gondolkodni és magabiztosabb lettem.  A célokat, amiket 
közösen kitűztünk,  és amikőr azt gondoltam, csak a távoli jövőben fognak megvalósulni, mára 
megvalósultak

• A caching folyamat segített a csoportnak a szervezeti krízis időszakában egyéni és csoportos 
szinten egyaránt, személyenként különböző módon. Mind az elengedésben, mind a motiváíció
megtartásában.

• Megerősített abban, hogy merre felé szeretnék fejlődni, változtatni a munkámat illetően

• Nehéz helyzetben segített szétszálazni, tisztán látni és komoly döntést hozni.

• Jobban meg tudom érteni a kollégáimban zajló folyamatokat is, és jobban megtalálom a 
felmerülő problémákra a megoldási alternatívát.

• A magánéletemben a konfliktuskezelés jobban megy. 

• Az események, viselkedésmódok "kívülről"  való áttekintése nagyon hasznos és előre vivő a 
fejlődés szempontjából. A  coach által a kritikus pontokra való figyelemfelhívás a továbbiak sikeres 
átgondolását segíti. A szemléletmód alkalmazása sokat segít a munka és a magánélet 
viszonylatában is. 

• Kevesebb napi stresszélmény, tudatosabb rövid- és középtávú tervezés. Harmonikusabb 
munkahelyi kapcsolatok. 

•A  3. Rehab Critical Mass 2016 májusi nagyon intenzív időszakában a Zsuzsával folytatott 
beszélgetések segítettek az események objektív és magasabb perspektívából való rálátására.



• 28 coach részvételével 

• 22 civil szervezet kapott lehetőséget coachingra

• 34 elindult folyamatból:
– 17 lezárult 

– 17 értékelő érkezett be 

– 1 még tart 

– 8 nem indult el 

– 5 folyamat lezárult 1-3 alkalom után 

– 3 folyamatról nincs információnk



SE Csoportos folyamatok

18 Coach

152 Hallgató

5 Alkalom/Csoport

-még folyamatban-



2016 –os Rapid Randi 

Hangulatvideója



Minőségbiztosítás, 
avagy

Akik a segítőket segítették:

Önkéntes Szupervizoraink/Mentoraink:

Barnóczki Annamária PCC
Csetneki Csaba PCC
Hegedűs Dóra PCC
Peredi Ágnes ACC
Szabó Gabriella PCC
Vízi Beáta ACC



Akik nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre:

A JÓSZOLGÁLATI CSAPAT: 

Bánás Zsuzsa ACC

Dr. Riss Éva ACC

Hegedűs Dóra PCC

Pánczél Szilvia

Peredi Ágnes ACC

Segal Hajnalka PCC

Séra Attila PCC

van der Meer Gabriella PCC



Az ICF Jószolgálati Csapata és a MagNet Bank köszöni 

elkötelezett részvételeteket

&

2017-ben is

sikeres coaching folyamatot kíván minden 

résztvevőnek!

csr@coachfederation.hu

&

www.coachfederation.hu

mailto:csr@coachfederation.hu
http://www.coachfederation.hu/

