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M A L A D Y P E
S Z Í N H Á Z

Az előzményekről:

2013 nyarán a működési hozzájárulások kiszámíthatatlansága, valamint a 
pályázati és támogatási lehetőségek folyamatos csökkenése miatt a Maladype 
Színház művészeti tevékenysége, közhasznú munkája, társadalmi integrációt 
elősegítő színházi nevelési programsorozata és létezése egyaránt végveszély-
be került. Ebben a rendkívül nehéz helyzetben nem csak a kiemelkedő pro-
jektek, hanem a társulati- és alkotói lét mindennapi finanszírozása is lehete-
tlenné vált.  Reális fenyegetést jelent színházművészeti, valamint társadalmi 
integrációt elősegítő, hátrányos helyzetű és kiemelkedően tehetséges fiat-
alok számára kialakított színházi nevelési programsorozatunk rövid időn 
belüli megszűnése, leállása is.

Annak érdékben, hogy több, mint tizenöt év munkája, lelkesedése, 
küzdelme, hazai és nemzetközi sikere ne vesszen a semmibe, szellemiségünk 
és értékeink megmentése érdekében a Maladype Színház meghirdette 
támogatói projektjét: arra kérünk száz vállalatot, céget, intézményt és 
magánszemélyt: egyenként egy általunk irányadóként megajánlott és felvál-
lalhatónak értékelt  100,000,- forinttal támogassák a Maladype Színház 
Közhasznú Egyesületet. 

A kezdeményzés koncepciójáról:

Felismerve és figyelembe véve a vállalkozások lehetőségeit, összefogást hird-
etve és hosszú távú együttműködést ajánlva alternatívát kínálunk arra, hogy 
száz vállalat, intézmény és magánszemély, valamint a Maladype Színház 
közösen mutasson új irányt az eddigi magyarországi támogatási gyakorlat-
ban. Kezdeményezésünk innovatív fundraising kultúrája érzékenyen reagál 
a támogatási keretek kényszerű szűkülésére, így a nagyobb adományok he-
lyett több, kisebb támogatásra számítunk. Szándékunk, hogy jelenlegi és 
leendő partnereinket találkozási lehetőségeket és további együttműködése-
ket teremtve összekapcsoljuk, ezért egységesen szólítjuk meg a kis- és 
középvállalkozásokat, a nagyvállalati szférát, az intézményeket, valamint 
a magánszemélyeket.  Támogatóink részére lehetőséget biztosítunk, hogy 
nyílt próbáinkon, beavató előadásainkon és programjainkon megismerjék 
és megtapasztalják azt a hiteles, nyitott, emberközeli és egyenrangú part-
nerségen alapuló sajátos nyelvezetet és gondolkodást, amely szellemi pár-
tolói körünket, közönségünket, hazai és nemzetközi szakmai partnereinket 
összekapcsolat a Maladype Színházzal.



Hol tart most a projekt?

Eddig több, mint 60 hazai és külföldi támogató, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat és legfőképpen mecénás magánszemély ismerte fel a Maladype 
filozófiájában rejlő érvényes és hiteles gondolatokat, többek között A har-
madik hely, Alessandro Farina, az Archibald Café, az Argumentum MIX 
Marketing Tanácsadó Kft., Élő Nóra, a Belvárosi Irodák Béta Kft., a BLG 
Média Kft., Boda Krisztina, a BSCE Informatikai Tanácsadó Kft., a Casa-
ti Budapest Hotel, a CIB Bank Zrt., a Concorde Alapkezelő Zrt., a Con-
gress and Hobby Service, Erdős Gábor, Fazekas Zoltán, a Fintor Holding 
Kft., Horváth Krisztina, Horváth Gábor, az ITL Group Kft., Grosmann 
Erika, a Congress and Hobby Service, a Gestalt-Team Kft., Gubisi Lász-
ló, Keszeg Ádám, Keszthelyi Györgyi, Király Júlia, a MagNet Bank Zrt., 
Mészáros Ádám, a Nemzetközi Bankárképző Központ, Péterfalvi Tamás, a 
MrSale, az Otthon Centrum, a FUJI Japán Étterem, a Raiffeisen Bank Zrt.,  
a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Tóth Judit és Vajda Tamás, valamint 
támogatásuk kapcsán a széles nyilvánossággal nem élő megánszemélyek.

A fentiek mellett támogatói stratégiájának köszönhetően a Maladype az 
elmúlt időszakban számos, hosszú távú kapcsolatot alapozott meg partne-
reivel. A folyamatosan bővülő együttműködések a támogatók számára le-
hetőséget teremtenek a hazai és nemzetközi projektek megvalósításában és 
a színház mindennapi életében való aktív részvételre is. A Maladype és pár-
tolói körének közös értékeit összekapcsoló események, Balázs Zoltán anal-
itikai tréningje, „Az Aranybogár-módszer” (bővebben: LINK?), és a jövő 
gazdasági vezetőivel együtt létrehozott workshop-koncepció további alkal-
makat kínálnak a már kialakult együttműködések komplex kiteljesedésére. 

2016. december közepén az NKA Igazgatósága közleményben tájékoztatta 
pályázóit, hogy  a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. december 31-
én, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe való beolvadással megszűnik. 
A nyilvánosság számára 2017. december 20-án még nem elérhetőek a továb-
bi pályázati lehetőségek. Az NKA szakmai kollégiumaihoz benyújtott és 
támogatott pályázataink a Maladype Színház éves költségvetésének több, 
mint egy harmadát tették ki, ezért a folyamatban lévő integráció számos 
kérdést felvet a Maladype Színház jövőbeli forrásszerzésével kapcsolat-
ban. Célunk továbbra is állandó játszóhelyünk és társulatunk fenntartása, 
előadásaink, projektjeink finanszírozása, színházi nevelési és összművésze-
ti programsorozatunk működtetése, ezért a Maladype Színházal történő 
együttműködést generálva az alábbi lehetőségeket ajánljuk támogatónk felé:

A Maladype Százan százzal egyért kezdeményezése 2017-ben is folytatódik!



 1% felajánlása a Maladype Színház Közhasznú Egyesület számára, 
adószámunk: Adószámunk: 18199576-2-41

 adományozás: 100,000,- Ft, vagy ettől eltérő, támogatónk által 
meghatározott összeg, amelyről közhasznú egyesületként támogatási ig-
azolást állítunk ki, amellyel támogatónk adókedvezményeket vehet igénybe

 TAO támogatás: adóoptimalizálási lehetőség, amellyel támogatónk 
adókedvezményeket vehet igénybe

 szolgáltatás-, valamint tárgyi- és eszköztámogatás: támogatónk 
működési területe alapján a Maladype Színházzal közösen kerül 
meghatározásra a felajánlott szolgáltatás vagy eszköz (péládul: ingatlan-
támogatás több nézőt befogadni képes lehetséges új játszóhelyünk okán, 
jogi képviselet, nyomdai kivitelezési munkák, irodai eszközök, audiovizuális 
eszközök, a színház belsőépítészeti, arculati elemeinek alapanyagai és kivi-
telezése, stb.)

 céges, vállalati, zártkörű előadások és események: rendhagyó 
előadások kamaraszínházi (lakásszínházi) vagy nagyszínházi környezetben, 
igény szerint teljes körű professzionális cateringgel

 Az Aranybogár-módszer: Balázs Zoltán referenciákkal bíró, a 
piacon hiánypótlóként értékelt kommunikációs - analitikai tréningje 
közszereplők, vállalati felsővezetők, céges munkacsoportok részére, amely-
nek keretén belül lehetőséget kínálunk 1-3 napos, 5 napos (workshop), illetve 
több lépcsőben egymásra épülő tréning koncepció igénybeételére

 szponzoráció, a színház projektjeinek, előadásainak, összművésze-
ti programjainak, hazai és nemzetközi megjelenéseinek támogatása: 
támogatónk számára marketingkommunikációs értékkel bíró lehetőség 
közösen kidolgozott célcsoport meghatározással, tervezett eléréssel, az előb-
bieknek a támogatást követő értékelésével

a fentiektől független pénzbeli hozzájárulás az alábbi lehetőségekkel:

átutalással

 online, bankkártyáról

 banki befizetéssel

 PayPal online fizetéssel

BAnki AdAtAink:

Raiffeisen bankszámla: 12010659-01162281-00100004 HUF

   12010659-01162281-00200001 EUR

SWiFt: UBRtHUHB

iBAn (HUF számla): HU89120106590116228100100004

Megtisztelő felajánlásását nagyon köszönjük! 

Balázs Zoltán és a Maladype Színház társulata

Bővebb információ: katalin.balazs@maladype.hu 

 


