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Helyben-közösen
A közösségi alapítványok koncepciójáról dióhéjban
A közösségi alapítványok professzionálisan megszervezett adománygyûjtô, támogatásosztó és közösségfejlesztô szervezetek, melyek segítik a támogató és a megvalósító partnerek közötti együttmûködést. Feladatuk
felmérni és közvetíteni a helyi szükségleteket, a helyi célokra adományozni kívánó magánszemélyek és vállalkozók, ill. vállalatok felé. A közösségi alapítványok figyelemmel kísérik az adományok útját, a célok megvalósulását,
biztosítják a sikeres támogatási programok méltó
nyilvánosságát.
A közösségi alapítványok függetlenségre törekszenek. Ez azt jelenti, hogy úgy képesek jó kapcsolatokat kiépíteni a helyi szereplôkkel, hogy egyetlen
érintettnek se legyen meghatározó, mindenki mást
elsöprô befolyása a döntésekre, se a gazdasági
szereplôknek, se az önkormányzatnak, se a civileknek. A helyi közösség egészét kívánják elérni és
részvételi lehetôséget kínálnak a szereplôk minél
szélesebb köre számára.

A közösségi alapítványok történetérôl röviden
A XX. század elején, az adományozói kultúra szülôhazájában, Amerikában, egy ügyvédnek szemet szúrt, hogy
mennyi közcélú, ún. alvó pénzügyi alap létezik a bankoknál, ahol az alapító elhunyt vagy az eredeti cél elévült.
Az egykori célok figyelembevételével az ügyvéd módosításokat javasolt, és idôvel sikerült elérnie, hogy ezek az
alapok átkerültek a bankok kezelésébôl az erre speciálisan alakult nonprofit szervezetekhez. 1914-ben Fredrick Goff
létrehozta az elsô közösségi alapítványt (community foundation) Clevelandben, egy olyan vállalatszerûen mûködtetett alapítványt, amely közösségi adományokat tudott hasznosítani, professzionális irányítással.
Európában, 1979-ben, elôször Észak-Írországban alakult közösségi alapítvány, majd a kilencvenes évektôl
a mi régiónkban is sorra jöttek létre az ilyen szervezetek, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és
Romániában is.
A kelet-közép európai országokban már sikeresen mûködô közösségi alapítványok bebizonyították, hogy mindez nemcsak „Nyugaton” lehetséges! Magyarországon a Ferencvárosban és Egerben kezdeményeztek közösségi
alapítványokat az elmúlt években.
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Itt és most
Közösségi alapítvány a Ferencvárosban
A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt Szervezô Csoport 2010 tavaszán kezdte meg munkáját. Tagjaink között
vannak Ferencvárosban élô és/vagy dolgozó civil szervezeti munkatársak, mûvészek, vállalkozók.
Célcsoportunk mindenki, aki jobb közérzettel szeretne élni és dolgozni a Ferencvárosban! Jelenleg fô tevékenységünk a támogatásgyûjtés, és olyan akciók szervezése, amelyek népszerûsítik a helyi adományozást.
2010. november 18-19-én „Helyben–Közösen. Itt és most” címmel
bemutatkozó és igényfelmérô nemzetközi konferenciát rendeztünk a Goethe Intézetben, melyet dr. Bácskai János, a kerület polgármestere, Zwack Izabella, Ferencváros egyik legrégibb vállalkozásának képviselôje, és Sebestény István, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezéséhez jogi-adminisztrációs hátteret
nyújtó Civitalis Egyesület elnöke nyitott meg. Meghívott
elôadóink a környezô országok sikeres közösségi alapítványainak
vezetôi és kurátorai voltak, akik megalakulásuk történetét és
mûködésük tapasztalatait osztották meg velünk.
A munkánk iránt megnyilvánuló érdeklôdés és a konferencia sikere megerôsítette a szervezô csoportban azt az
elkötelezettséget, hogy 2011-ben létrehozza a Ferencvárosi Közösségi Alapítványt.

Ferencvárosi „Aput a Kapuba” Kupa, 2011 tavaszán
Bemutatkozó redezvényünkre – hagyományteremtô szán-

forintnyi pénzbeli és több tízezer forintnyi természetbeni

dékkal – 2011. április 16-án került sor Ferencvárosi „Aput a

adománnyal gazdagodtak a kupán rész vevô iskolák.

Kapuba” Kupa címmel, melynek ötlete a kerü-

A csapatok vándorkupáért küzdöttek, a helye-

leti általános iskolák sport- és szabadidôs

zést elérôk érmeket és ajándékokat kaptak.

programjainak támogatására született. Azt

Kerületi civil szervezetek további adományokat

tapasztaltuk, hogy vannak olyan kerületi sze-

gyûjtöttek a helyszínen a kupán résztvevô isko-

replôk, vállalkozások és magánszemélyek,

lák számára, más szervezetek gyerekprogra-

akik szívesen tesznek „többet” az iskolákért,

mokkal, sport bemutatóval szórakoztatták

ha látják, hogy az iskoláknak nyújtott támo-

a látogatókat.

gatásuk jól meghatározott célt szolgál,

A FAKK-Kupa célja az volt, hogy összehozza az

s nem helyettesíti, hanem kiegészíti az álla-

iskolákat az ôket támogatni óhajtó kerületi

mi-önkormányzati forrásokat.

adakozókkal, s motiválja a szülôket, tanárokat

A kerületi általános iskolások kispályás foci-

és diákokat tudatos tervezésre és fejlesztésre,

bajnokságára nevezô ferencvárosi iskolák elôzetesen – egy-

az adományozókat pedig a lokális partnerkeresésre. Mindez

egy tablón – megfogalmazták, hogy mire van szükségük az

úgy valósult meg, hogy ebben a sport és a kerület egyik leg-

iskolai sport- és szabadidôs tevékenység fejlesztéséhez. El-

szebb köztere, a Kerekerdô park is szerepet kapott, s egy jó

képzeléseiket kerületi adományozók értékelték és a számuk-

hangulatú közösségi és sportnappal sikerült bemutatkoznia

ra legmeggyôzôbbeket támogatták. Végül közel 600 ezer

a leendô Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak.
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Támogató partnerek és adományok
Helyi finanszírozás, élô kapcsolatok – amitôl más egy
közösségi alapítvány...
A közösségi alapítványoknak egyformán szükségük van a helyi lakosok kisebb-nagyobb magánadományaira,
a helyi vállalkozók méltányos és rendszeres támogatásaira, illetve a helyben mûködô nagyvállalatok hosszú távú,
stratégiai partnerségére. A támogató cégek, azáltal, hogy hozzájárulnak környezetük fejlesztéséhez, helyi hírnevüket erôsítik, ugyanakkor nem kell közvetlenül foglalkozniuk a hozzájuk érkezô támogatási kérésekkel és saját
jótékonysági munkájuk népszerûsítésével. A közösségi alapítványok mûködésének köszönhetôen, az adományozók és a megvalósítók nem csak a helyet ismerik jól, ahol együtt élnek, hanem egymást is. A közösségi alapítványok mûködése garancia arra, hogy a felek közvetlen kapcsolatba kerüljenek, valós képük legyen egymásról.

A helyi közösség adományai – mire és hogyan használja
fel a közösségi alapítvány?
l

Elkülönített pénzalapokat hoz létre a közösség számára fontos ügyek támogatására, pályázatokat ír ki, támogatási programokat indít, és végigköveti ezeket. Az alapokhoz támogatók csatlakozhatnak, és az alapok sora
bôvíthetô a közösség szükségletei és a támogatók szándékai szerint.

l

Gyarapítja alaptôkéjét, amely hosszú távú függetlenségét biztosítja. Az alaptôkegyûjtés tehát a közösségi
alapítványok egyik sajátossága, ami nem azonos a szervezet mûködési költségeinek biztosításával. Az alaptôke
befektetését szakmai tanácsadó testület segíti.

l

Kezeli az adományozók kisebb-nagyobb támogatási alapjait, melyeket azok egyéni elképzeléseik szerint
alakítanak ki és neveznek el; az alapítvány megállapodás alapján gondoskodik ezekrôl az alapokról.

l

Biztosítja szervezeti mûködését és saját akciókat is megvalósít a helyi filantrópia népszerûsítésére, és
a közösségi kapcsolatok erôsítésére.

Elkülönített pénzalapok
Olyan elkülönített pénzalapokat javaslunk, amelyek vagy egy adott kerületrész, vagy egy konkrét ügy támogatását
célozzák a Ferencvárosban. Szeretnénk létrehozni olyan alapokat is, melyek egy-egy elkötelezett adományozó
elképzeléseit valósítják meg, s az általa választott nevet viselik.

Négy pénzügyi alap tervét dolgoztuk ki:
1

Alap a Belsô-Ferencvárosért

2

Alap a József Attila-lakótelepért

3

Alap a Ferencvárosi Gyerekekért

4

Alap a Ferencvárosi Közterekért
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Alap a Belsô-Ferencvárosért

Az elmúlt évek változásainak, fejlesztéseinek egyik következménye, hogy egyre több olyan személy fordul meg
Belsô-Ferencvárosban, aki máshol lakik, de ehhez a kerületrészhez kötôdik: itt dolgozik, itt tanul, vagy ide jön
szórakozni. A Ráday utcából Kultucca lett, a fôváros egyik kedvelt szórakozónegyedének központjává vált, fesztiváljai mára hagyományt teremtettek. Számos külföldi és hazai nagyvállalat helyezte a körzetbe irodáit. A nemzetközi viszonylatban is elismert Budapesti Corvinus Egyetem új épület-együttessel gazdagodott, s hamarosan megnyitja kapuit a dunaparti CET, a kerület új kulturális és bevásárlóközpontja.
A nagy léptékû fejlesztések, pozitív hatásuk
mellett, azt is eredményezték, hogy a lakosság
egy része kicserélôdött, s a régóta itt lakók
kevéssé ismerik az újonnan beköltözôket és
a sok bejárót, akiknek szintén fontossá vált ez
a városrész. A lakosság és a szórakoztatókulturális negyed mûködtetôi, látogatói közötti párbeszéd során mutatkozhat meg,
hogyan lehetséges a kölcsönösen elônyös
együttélés.

Feladatunk,

hogy

segítsük

a kötôdést és a biztonságot adó emberi kapcsolatok kialakítását és megtartását, bátorítsuk a lakosok cselekvôkedvét, erôsítve azt,
hogy képesek kialakítani egy olyan kerületrészt, ahol mindnyájan jól érezhetik magukat.

Célunk, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében létrejöjjön az

Alap a Belsô-Ferencvárosért,
ami pénzbeli támogatást nyújt olyan kezdeményezéseknek, amelyek segítik:
l

olyan közösségi programok és alkalmak szervezését, ahol a lakosok találkozhatnak, ismerkedhetnek
egymással, és megbeszélhetik az ôket érintô ügyeket;

l

alkalmi és állandó találkozóhelyek kialakítását, fejlesztését, s a közös használatú terek szépítését, gondozását;

l

a helyi vállalkozások, a lakosok, a civil szervezetek, és a helyi intézményrendszer kommunikációját és
együttmûködését;

l

inspirálni, hogy a kerületrészben mûködô jelentôs vállalkozói kör anyagi és más jellegû erôforrásaival
(pl. infrastrukturális háttérrel, szakértelemmel) hozzájárulhasson mûködése közvetlen környezete
életminôségének javulásához, s kapcsolódhasson a helyi közösség életéhez.

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
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Alap a József Attila-lakótelepért

Az ott élôk szeretik a József Attila-lakótelepet, és jó lenne ezt az érzést megôrizni! Sok a fa, a park, a zöldterület,
játszótér, virágágyás; az emberek igényesek, szívesen gondozzák környezetüket. Hagyományosan erôsek a helyi
kötôdések, mûködnek a közösségi intézmények, sok fiatal, kisgyerekes család is él a lakótelepen. Elindult
a „Virágos és rendezett József Attila lakótelepért” mozgalom, megszületett a „Babák rózsaparkja”, és népszerû
program a Lakótelepi Vigasságok sorozata. De az utóbbi években csökkent az emberek biztonságérzete, a társasházakban élôk közül sokan elszigetelôdnek. Erôsödnek a csellengô fiatalokkal és a hajléktalanokkal kapcsolatos
aggályok, ugyanakkor a lakók egy részében a szolidaritási hajlandóság is nô. Közérdekû téma lett a forgalomcsökkentés. Ne legyen a lakótelep se „átjáróház”, se autó-lerakat!

Célunk, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében létrejöjjön az

Alap a József Attila-lakótelepért,
ami pénzbeli támogatást nyújt olyan kezdeményezéseknek, amelyek segítik:
l

a lakótelep közös használatú tereinek, házfalainak, szabadtéri alkalmatosságainak,
parkjainak gondozását, tisztítását, jó állapotuk megôrzését, helyreállítását;

l

a lakótelepen élô emberek biztonságérzetének erôsítését, a szomszédok és a generációk kapcsolattartását, együttmûködését;

l

közösségi ünnepek, mulatságok szervezését;
társasházi, kisközösségi kezdeményezések
megvalósítását;

l

a helyi lakossági csoportok (fiatalok, új
beköltözôk, családok, idôsek és hajléktalanok)
érzékeny és differenciált megszólítását;

l

a helyi civil szervezôdések, intézmények,
támogatók közti párbeszéd elmélyítését, és
a lakótelepen élôk közti információáramlást.
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Alap a Ferencvárosi Gyerekekért

A Ferencváros közössége igen heterogén összetételû, jelentôs a halmozottan hátrányos helyzetû családok száma.
Lakossága a legutóbbi idôkig folyamatosan csökkent, ezért fontos, hogy a családok szívesen és hosszú távra
tervezzenek a kerületben! A nagy forgalmú negyedek rontják a gyerekek egészséges életesélyeit, s a sûrûn lakott,
épített környezetben igazi kihívás a legfiatalabbak fokozott mozgás- és térigényeit biztonságosan kielégíteni.
Találkozóhelyekre, játszóterekre, s a kevés jövedelemmel rendelkezôk számára is kihasználható lehetôségekre van
szükség. Mivel igen sok gyerek tanul a helyi intézményekben, a délutáni-hétvégi szabadidôben fontos cél
az ô hatékony elérésük, figyelembe véve a rendkívül sokféle kulturális-anyagi-etnikai lakossági hátteret is.
A gyerekkorban kialakuló helyi kötôdés fontos erôforrás lehet az identitáskeresés idôszakában, és segíti
a felnôttkor termékeny (helyi) kötôdésenek kialakulását. Szándékunk az, hogy segítsük a gyerekek egészséges
fejlôdését és az elôítéletmentes együttélést.

Célunk, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében létrejöjjön az

Alap a Ferecvárosi Gyerekekért,
ami pénzbeli támogatást nyújt olyan kezdeményezéseknek, amelyek segítik:
l

a ferencvárosi gyerekek számára lakókörnyezetük minél jobb megismerését;

l

a tehetséggondozást, bemutatkozási lehetôséget is teremtve a gyerekeknek;

l

a szegénységben élô gyerekek esélyeinek
javítását;

l

a színvonalas klub- és szabadidôs, gyerek- és
családi programok születését;

l

a gyerekek biztonságának növelését a parkokban, játszótereken, utcákon;

l

a kerületi oktatási intézményekkel partnerségben indított kezdeményezéseket;

l

a ferencvárosi gyerekek helyzetét bemutató
kerületi kutatásokat, fórumokat;

l

a gyerekek felé is népszerûsíteni a közösségért
való felelôsségérzet, az önkéntes munka örömét, és a helyi adományozás kultúráját.

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
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Alap a Ferencvárosi Közterekért

A becslések szerint 60 ezer lakosú Ferencvárosban a közterek kiemelt területei a városrehabilitációs programnak.
Általános tapasztalat, hogy miközben jelentôs pénzügyi források mozgósításával folynak a köztérmegújítási
programok, az átadás után még tenni kell azért, hogy az ottlakók belakják, magukénak érezzék, ki tudják használni a kisebb-nagyobb megújult köztereket, közösségi tereket, melyek a demokrácia színterei, annak lehetôségeivel
és kötelezettségeivel.
Célunk, hogy a kerület régi-új, nyitott és
fedett közterei valódi közösségi terekké váljanak, mint a már jobban felfedezett Bakáts
tér, Ferenc tér, a KÖZÉRT-közösségi kávézó,
vagy a lakótelepi Nagyjátszótér. Ebben a tekintetben a lakosság szükségleteinek erôteljesebb megjelenése, a lakosok aktivitásának
bátorítása, és a helyi közösség tagjainak,
csoportjainak széles körû bevonása hozhat
változást.
Fontosnak érezzük, hogy a közterek képessé
váljanak a kerület heterogén lakosságának
széles körû igényeinek és kezdeményezéseinek kiszolgálására.

Célunk, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szervezésében létrejöjjön az

Alap a Ferecvárosi Közterekért,
ami pénzbeli támogatást nyújt olyan kezdeményezéseknek, amelyek segítik:
l

az ott élôk identitásának, helyi kötôdésének megismerését és megerôsítését;

l

helyi sajátosságokra épülô hagyományok, ünnepek megteremtését, kulturális- és sportprogramok megszervezését;

l

a különbözô emberek együttélését, és a közterekhez való egyenlô és ingyenes hozzáférés kialakulását;

l

a helyi igények megismerését, az ott élôk bevonását közösségi tervezési folyamatokba – az elôkészítéstôl,
a megvalósításon át, az utánkövetésig;

l

a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenését;

l

köztéri elérô programokon keresztül népszerûsíteni a környezettudatos magatartást, a szabadidô hasznos
eltöltését, és az egészségtudatosságot.
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A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt Szervezô Csoport tagjai
Az a közös bennünk, hogy hiszünk a helyi közösségben rejlô erôforrásokban, legyen szó pénzrôl vagy
önkéntes munkáról, közös tervezésrôl vagy megvalósításról, és kíváncsiak vagyunk egymásra!

Baranyi Éva – Nyitott Képzések Egyesület
Ferencvárosban rám mosolyognak az utcák, a terek, a házak és az emberek. Itt születtem, tanultam, dolgoztam,
laktam. Szeretem. Ezt, a mosoly-érzést keresem, akarom megtalálni a Közösségi Alapítványban.

Barna Erika – Kék Pont Alapítvány
Egy barátom szerint embergyûjtô vagyok. Számomra az a legizgalmasabb ebben a kezdeményezésben is,
hogy nagyon különbözô emberek próbálnak együttmûködni, a saját környezetük érdekében.

Benedek Gabriella – Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztô Mûhely
Egy jól mûködô, független rendszert létrehozni, mely helyi forrásokból helyi ügyeket támogat Ferencvárosban:
együtt gondolkodni, közösen tenni azért, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és a helyhez, ahol dolgozunk és
élünk. Számomra ez a szépséges folyamat a lényeg.

Jordán Péter – SEM IX. Zrt.
A kisközösségekben rejlik az erô!
Fontos, hogy a kerület lakói a hétköznapokban is jól érezzék magukat, összetartsanak. Ehhez kíván támogatást,
segítséget nyújtani ez a kis csapat.

Kovács Edit – Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztô Mûhely
Alapvetôen közösségi ember vagyok, egy csapatjátékos. Hiszek abban, hogy közösen többre vagyunk képesek,
mint bárki egyedül. Különleges élmény az itt és most: sokfelôl érkezô emberekkel együtt dolgozni egy közös cél
érdekeben.

Kucsera Zoltán – Veranda Grill & Wine
A Középsô-Ferencvárosban dolgozom 1995 óta, így az elsô pillanattól látom fejlôdését. Eddig csak vágytam rá,
hogy személyesen is alakíthassam a kerület közösségi életét, megújulását. A közösségi alapítványnak köszönhetôen, már lassan egy éve közösen formáljuk.
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Miklusicsák Alíz – Nyitott Udvar
Lassan tíz éve kerékpároztam be a kerületbe, azóta több rendezvényt és közösségi programot szerveztem úgy,
hogy mindig arra törekedtem, hogy a résztvevôk és a látogatók kisvárosi hangulatban segítsék és tiszteljék egymást.
Az alapítvány céljainak megfelelnek a szándékaim, ezért örömmel vállalom az együttgondolkodás lehetôségét.

Nándori László – Nándori Cukrászda
Közel 40 éve, hogy napjaim nagyobb részét a Bakáts téren töltöm. A cukrászdában és az utcán szinte mindenki
ismerôs. Gyakran beszélgetünk a múltról, a „Hogy van” kérdésre sokszor komolyan válaszolunk és figyelmesen
meghallgatjuk a másikat, és beszélünk a jövôrôl – talán egy közösen megálmodott jövôrôl.

Répási József – Ubichem Kutató Kft.
Egy kis faluban nôttem fel és mindig is hiányzott a nagyvárosban az a közösségi érzés, amit a szülôfalumba hazatérve ma is tapasztalok. Ezért örültem annak, hogy alakult egy olyan csoport Ferencvárosban – ahol dolgozom, így aktív
életem nagy részét eltöltöm – aminek az a célja, hogy az emberek itt is közösségben érezhessék magukat.

Scsaurszki Tamás – Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztô Mûhely
A Ferencvárosban élek és dolgozom, s fontos nekem, hogy egy fejlôdô kerület és minél több boldog ember vegyen
körül. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány egy jó lehetôség számomra, hogy másokkal közösen tegyek ezért.

Szûcs Attila – Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület
„Én nem felezni, nem osztozni vágyom, / az újra kisajátított világon: / nem a nyereség kell, – csak a közös!”
írta Váci Mihály – akinek a közösség iránti felelôsségét ma is példának tekintem. 1988 óta civil szervezetek
létrehozásán munkálkodom, önkéntesként.

Velenczei Ágnes – Írisz Családi Kör
A József Attila-lakótelepen élek több mint 30 éve, ahol élô szomszédsági kapcsolatok vannak. Ezeket és a kerületi
civil szervezeteket ismerve, szeretném a lakótelepen megôrizhetôvé tenni és a Ferencvárosban elterjeszteni az
egymásra figyelést, a közösségi léttel oldott magányt.

Virágh Orsolya – Zwack Unicum Nyrt.
„Aminek figyelmedet szenteled, az növekszik az életedben.” Ferencvárosban dolgozóként hiszek abban, hogy
a közösségi alapítvány munkájára szükség van, ezért örömmel csatlakoztam a csapathoz. Izgalmas és inspiráló
csapatmunka, aminek érdemes sok figyelmet szentelnem.
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