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1.

A pályázat célja
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány pályázatot hirdetett lakossági, közösségi
kezdeményezések támogatására.
Az alapítvány keretén belül létrehozott Ferencvárosi Gyermekalap és egyben a
pályázat átfogó célja a kerületi gyerekek és fiatalok segítése, hogy a bennük rejlő
tehetséget és tettrekészséget a lehető legteljesebb mértékben saját és környezetük
életének jobbítására fordíthassák és ezzel megalapozhassák hosszú távú
kötödésüket Ferencvároshoz.

2.

A pályázaton elosztható összeg, a támogatás nagyságrendje
A pályázatok támogatására összesen
bruttó 750.000,-Ft
állt rendelkezésre.
Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás
minimális összege bruttó
maximális összege bruttó

50.000,-Ft,
200.000,-Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.

A pályázat elbírálásában résztvevők, a pályázat Értékelő Bizottsága
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány részéről:
Barna Erika
Benedek Gabriella
Miklusicsák Alíz
Velenczei Ágnes
Virág Orsolya
Támogatók részéről:
Scsaurszki Rita
Subosits Tamás
Terjék Tímea
Vaszilev Katalin
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4.

A végrehajtás rövid ismertetése
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány a pályázatott 2014. február 17-én hirdette
meg, pályázni csak az alapítvány által biztosított űrlap kitöltésével lehetett.
A pályázati időszakban az alapítvány konzultációs lehetőséget biztosított, melynek
célja egyrészt az volt, hogy a kiíró a pályázókkal és ötleteikkel minél hamarabb
megismerkedjen, másrészt, hogy szükség esetén segíteni tudjon a terv pontos
megfogalmazásában.
A pályázat beadási határidejére, 2014. március 17-ére 8 pályázat érkezett.
Az Értékelő Bizottság a beérkezett pályázatokat átnézve megállapította, hogy azok
a formai követelményeknek megfelelnek, néhány pályázótól azonban kiegészítő
anyagot, információt kért.
A hiánypótlás határideje 2014. március 27-e volt.
A hiánypótlásra felkért pályázók közül 1 pályázó emailban értesítette kiírót, hogy
pályázatát visszavonja, a többi pályázó határidőre teljesítette a hiánypótlást.
Az Értékelő Bizottság a fennmaradó 7 pályázatot több menetben bírálta az alábbi
szempontrendszer figyelembe vételével
-

a pályázat egybevág-e a FKA és a Ferencvárosi Gyermekalap céljával;
a tervezésben és megvalósításban hányan vettek részt,
a megvalósíthatóság meggyőzően bizonyított-e,
a megvalósításhoz egyéb erőforrásokat is bevon-e a pályázó;
mennyire megalapozott a költségvetés;
a pályázat érezhető változást eredményez-e.

Az Értékelő Bizottság 2014. április 7-én fejezte be munkáját és adta át a kiírónak a
Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a pályázatok értékelését és javaslatait.
5.

Összefoglaló értékelés
Minden pályázó figyelmet érdemlő programot mutatott be. A kiválasztott, és a
kuratórium által abszolút bizalmat nyert programok mindegyike tükrözi a
szemléletet, amit alapítványunk népszerűsíteni szeretne, s a pályázat céljaként
megfogalmaztunk.
A közösségi alapítvány támogatása minden pályázat esetben hozzájáruló
jellegűnek bizonyult: a pályázók bebizonyították, hogy terveik megvalósításához
pénzbeli, természetbeni támogatást és önkéntes munkát képesek megmozgatni az
igényelt támogatáson túl. A pályázók több esetben már létező programok
megvalósításának színesítésében, továbbfejlesztésében láttak fantáziát, mások új,
kipróbálatlan tervek megvalósítása érdekében pályáztak.
A benyújtott pályázatok mind a megcélzott korosztály, mind a ferencvárosi
kerületrészek tekintetében kellőképpen színes, változatos képet mutattak, szintúgy
a módszerek, melyeket a pályázók a felvetett problémák és szükségletek
megoldására javasoltak.
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A közösségi alapítvány különös értéket tulajdonít a rutinos pályázók, kipróbált
programok elkötelezett megvalósítói mellett a tettrekész, kevesebb tapasztalattal
rendelkező kezdeményezőknek. Örömmel tapasztaltuk továbbá, hogy az
egyesületek-alapítványok mellett több, hivatalosan nem bejegyzett csoport is képes
volt elképzelését és tervét befogadó szervezetet találni pályázatához. Ebben az
esetben
a
támogatási
szerződéseket
mindhárom
szereplő
aláírja,
együttműködésünk háromoldalúvá tágul.
A nem támogatott pályázatok esetében – miközben több az FKA számára fontos
értéket hordoztak – az elutasítás legfőbb oka a támogatáshoz rendelkezésre álló
pénzügyi forrás szűkössége volt, ugyanakkor némelyik pályázatban a nem
kellőképpen kidolgozott szakmai terv, a kissé elnagyolt vagy éppen az Értékelő
Bizottság megítélése szerint magas költségvetés is közrejátszott a végleges – és
nehéz szívvel meghozott – döntésben.
6.

A pályázatok rövid értékelése
6.1. FGYA/2014/1 sz. pályázat
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány
„ Utazom az éjen át” című pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„Iskolánk hagyományosan minden évben iskola-napokkal emlékezik meg
névadójáról, Kőrösi Csoma Sándorról, illetve kétévente ünnepi gálaműsorral
örvendeztetjük meg diákjainkat, tanárainkat és a szülőket. Ezeken az
alkalmakon igyekszünk minél több diáknak lehetőséget adni a szereplésre
úgy, hogy közben egy minden tekintetbe színvonalas és igényes produkció
kerüljön a közönség elé.”
Az FKA kuratóriuma szerint pályázat értéke, hogy sok gyereket-fiatalt elér
és családjaiknak is élményt szerez, s ezzel biztos nagy hatással lesz az iskola
közösségére. A színvonalas műsor a pályázat egyik erőssége. Az iskolai
alapítvány elismerést érdemel, hogy képes finanszírozni egy ilyen
nagyszabású, emlékezetes alkalmat.
6.2. FGYA/2014/2 sz. pályázat
„Medáliák” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület
„Kreatív gyermekekért, kreatív fiatalokért” című pályázat
A pályázatot a hiánypólás benyújtása után visszavonta a pályázó. A
kuratórium képviselői a döntésről ímélben és szóban is tájékoztatást kaptak.
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6.3. FGYA/2014/3 sz. pályázat
Alul-járó Ifjúsági Iroda munkatársai és önkéntesei
(Horizont Szociális Alapítvány)
„ Varázsoljuk el a Ecseri úti aluljárót” című pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„A pályázat célja egy ifjúsági rajzkiállítás megvalósításához támogatás
kérése, amit ferencvárosi gyermekek és fiatalok között meghirdetett
rajzpályázatra érkezett alkotásokból rendezünk. A támogatást a rajzok profi
módon való elhelyezésére és egy ünnepélyes megnyitó ünnepség
megtartására fordítanánk.
A megnyitón résztvevők nem csak rajzukat adnák egy aluljáró
megszépüléséért, hanem egy közösségi élménnyel, a közösen létrehozott
alkotás élményével is gazdagodnának. Azzal, hogy részt vesznek az „aluljáró
elvarázslása” programban felébresztjük bennük a felelőséget az őket
körülvevő környezetér, annak szebbé tételéért.
A kiállítással lehetőséget kapnak a ferencvárosi tehetséges fiatalok, hogy
megmutassák tehetségüket, miközben az aluljáró megszépül.”
A pályázatban nagyon tetszett az FKA kuratóriumának, hogy a csoport egy
számára (és talán az egész lakótelepnek) új, eddig ki nem próbált
tevékenységbe vág bele sok energiával, szakmai lelkesedéssel, tanulási
vággyal.
Értéknek látjuk, hogy a pályázó csoport bátran épít az
önkormányzat által meghatározott és finanszírozott tevékenységre, ezt
fejleszti tovább. Végül, de nem utolsósorban, fontosnak érezzük a közterek
szépítését, felhasználását arra, hogy találkozzunk és még jobban
megismerjük egymást.
6.4. FGYA/2014/4 sz. pályázat
Liliput Családi Napközi és Játszóház munkatársai
(Magyar Segítő Kezek Alapítvány)
„Együtt a ferencvárosi tehetségekért” című pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„Egyik legfőbb célunk az, hogy ne csak a gyermekek napközbeni ellátását
biztosítsuk, hanem az óvoda-iskola időn túl is színes programokat tudjunk
szervezni. Szeretnénk olyan színvonalas délutáni programokat tartani az
idősebb korosztály számár, amivel nem csak a képességeiket tudjuk
fejleszteni, hanem hasznosan tudják eltölteni szabadidejüket.
A művészetekben tehetségmagot és tehetséges mutatót, nehéz
életkörülmények között élő 6-14 éves gyermekek számára szerveznénk iskolán
kívüli, térítésmentes, komplex tehetséggondozó programokat.
Az iskolán kívüli tehetséggondozás lehetővé teszi, hogy játékos formában
tágítsuk a gyermekek érdeklődési körét, bővítsük ismereteiket, segítsük
pozitív önértékelésüket, teret adjunk kreativitásuknak, fejlődjenek speciális
képességeik.”
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Rokonszenvesnek találta a kuratórium, hogy a pályázat motívációja az
anyagi-családi helyzetük miatt tehetségük kibontakoztatásában hátrányt
szenvedő gyerekekkel szembeni felelősség volt. S kimondtottan tetszett a
pályázat alapkoncepciója, hogy a már működő családi napközi termeit
délután, amikor üresek, használják föl hátrányos helyzetű gyermekekkel való
foglalkozásra.
6.5. FGYA/2014/5 sz. pályázat
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület
„Helytörténeti nevelési projekt 2014” című pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„A program célja a helytörténeti ismeretek oktatásának szervezése, az érzelmi

nevelést középpontba helyező tevékenység. Cél: eredménnyel ösztönözni a
városrész történetével kapcsolatos gyűjtőmunkákat, kutatásokat, az
érdeklődő tanulók részére változatos ismeretterjesztő programok biztosítása,
törekedni a szükségleteknek megfelelően a többségben szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók szellemi élményhez való juttatására, különböző tevékenységi
formákkal hozzájárulni egy körvonalazódó közösség kialakításához.
A Ferencvároshoz érzelmileg-értelmileg kötődő gyermekek lesznek a kerület
felelős polgárai, így alapvető cél ösztönözni a tanulókat a kerület, a főváros
múltjának, értékeinek feltárására, a jelen megismerésére és eredményeinek
megbecsülésére.”
A pályázó eseménysorozata impozáns, rendszeresen visszatérő program a
kerületben, mely egybevág a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
Gyermekalapjának pályázati kiírásában megfogalmazott szándékaival,
minekután a helytörténet tanításának kimagasló szerepe van a helyi kötődés
megalapozásában, erősítésében. Fontosnak tartjuk, hogy a program nagyon
sok kerületi fiatalt megmozgat és az elmúlt években megbízhatóan, mindig
magas színvonalú munkát végzett a pályázó csapata.
6.6. FGYA/2014/6 sz. pályázat
A Mi Tanodánk csoport
(Pressley Ridge Magyarország Alapítvány)
„Családi Kalandozás Ferencvárosban” című pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„A projekt célja a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány által
megvalósított „Mi tanodánk” program szolgáltatásainak támogatása,
programjainak kiegészítése.
A munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk a család lehető legintenzívebb
módon való bevonását a kezelési folyamatba. Éppen ezért keressük azokat a
lehetőségeket, ahol módunk van a családokkal is még intenzívebben,
közvetlen szolgáltatások biztosításával dolgozni.
Jelen projektünk a tanoda kínálta lehetőségéket kiegészítve hozzájárul azon
szükséglet kiegészítéséhez, melynek eredményeképp a hátrányos helyzetű
gyerekek felzárkózási esélyei növekednek, az oktatási esélykülönbségek és az
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iskolai lemorzsolódás csökkennek, hosszútávon munkaerő-piaci és
társadalmi beilleszkedési esélyük növekedik. Segíti ezek megvalósulását
azáltal, hogy lehetőséget teremt a tanodába járó fiatalok és családjaik
számára átélni a közös idő hasznos eltöltését. Emellett lehetőséget teremt a
családok számára a közös tevékenységekben való hasznos részvételre,
egymás erősségeinek megismerésére, a közös öröm átélésének
megtapasztalására.”
A pályázat kiemelkedő értékeinek tartottuk azt, hogy a tervezett tevékenység
fontos és valós problémákra reagál, a családok érdemi bevonását a szakmai
munkába és a velük való, bizalmon alapuló kapcsolat építését. Tetszett, hogy
egy nagy költségvetésű programot tudunk támogatásunkkal még gazdagabbá
tenni.
6.7. FGYA/2014/7 sz. pályázat
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
„Ferencvárosi vásár, piknik és családi nap a Kerekerdő Parkban” című
pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„A pályázat tárgyát a IX. kerület VerikaLAND baba-mama klubba járó
édesanyák indukálták. A babaprogramokon rendszeresen találkozó
édesanyák régen szeretnének egy ingyenes baba-mama vásárt, ahol
csereberélhetnek babruhákat és felszereléseket egymás közt úgy, hogy azokat
nem kell messzire szállítaniuk, utazniuk. Ebből jött az ötlet egy pokrócos
vásárra, ahol nincs asztalpénz, mindenki kihoz egy pokrócot és már indulhat
is a baba-mama vásár. Kijöhet az egész család és különböző programok
várják az odalátogatókat.”
Az FKA kuratóriumának tetszett a családi nap ötlete, tetszett az, hogy a
kerület egyik legszebb és legnagyobb terét kívánták a szervezők erre
felhasználni. Különösen rokonszenves volt, hogy mindezt a kerülethez
kötődő kisvállalkozások és a családok közösen kívánják megvalósítani.
6.8. FGYA/2014/8 sz. pályázat
Talpraesők – Kortárssegítők a hátrányos helyzetű gyerekekért
(Esély Közösségi Egyesület)
„Dobd be a közösbe” című pályázat
Kivonat a pályázó által megfogalmazott célokról:
„Programunk a Középső-Ferencvárosban élő hátrányos helyzetű fiatalokat
célozza meg. Célunk egyrészt a fiatalok önkifejezési készségének fejlesztése,
másrészt erősíteni a környéken élők közösségi identitását.
A programsorozat tehát a következő célokat szolgálja, készségeket,
kompetenciákat erősíti: önkifejezési készség, művészeti kompetenciák
fejlesztése, képessé tétel, szervezőkészség, önszerveződés támogatása aktív
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pihenés. Programjaink az abban résztvevő fiatalok szabadidejét is
strukturálja, hasznos időtöltést, sikerélményt és folyamatos visszajelzést
biztosít az abban résztvevőknek.
Célunk olyan hosszútávú rendszer kialakítása, mely közösséget kovácsol,
biztos pontot nyújt a kallódók számára. Szeretnénk kapaszkodót nyújtani a
lemorzsolódás veszélyének kitett fiataloknak. Szeretnénk, ha mindennap jó
példát láthatnának maguk előtt és elhinnék, hogy ők is példaképpé
válhatnak.”
A benyújtott terv több ok miatt tetszett a kuratóriumnak és a támogatók
képviselőinek: igazi, „alulról jövő“ kezdeményezés, amelyet fiatalok
terveztek és valósítanak meg. A tervezett tevékenység valós szükségletekre
válaszol, épít a kerületi futball hagyományaira miközben használja a modern
közösségi kommunikációs eszközöket.
Végül, de nem utolsósorban
örömmel állunk egy fiatalokból álló csoport első önálló programja mellé,
amelynek akár hosszú távú hatásai is lehetnek.
7.

A pályázat eredménye
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kuratóriuma 2014. április 8-ai ülésén
tárgyalta a Ferencvárosi Gyermekalap „Majd adok én neked” címmel kiírt
pályázatot, áttekintette az Értékelő Bizottság egyes pályázatokhoz adott
értékelését, valamint a bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre
álló összegből melyik pályázat kapjon támogatást.
A kuratórium megállapította, hogy a pályázat eredményes és sikeres volt,
mindegyik pályamű színvonalas munkát és tervezett eseményt mutatott.
A kuratórium elvi döntést hozott arról, hogy mindegyik nyertes pályázó a kért
támogatás teljes összegét megkapja és a fennmaradó összeget nem adja ki, az
bennmarad a Ferencvárosi Gyermekalapban.
A támogatásra rendelkezésre álló keret és a pályázók által igényelt összeg jelentős
eltérést mutatott, ezért csak 4 legjobb pályázat támogatására nyílt lehetőség.
A kuratórium elfogadta az Értékelő Bizottság javaslatát és az első ízben kiírt
„Ferencvárosi Gyermekalap” pályázaton az alábbi pályázatokat támogatja:
- FGYA/2014/3 sz. pályázat
Alul-járó Ifjúsági Iroda munkatársai és önkéntesei
(Horizont Szociális Alapítvány)
83.000,- Ft támogatásban részesül

- FGYA/2014/5 sz. pályázat
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület
„Helytörténeti nevelési projekt 2014” című pályázat
200.000,- Ft támogatásban részesül
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- FGYA/2014/6 sz. pályázat
A Mi Tanodánk csoport
(Pressley Ridge Magyarország Alapítvány)
„Családi Kalandozás Ferencvárosban” című pályázat
200.000,- Ft támogatásban részesül

- FGYA/2014/8 sz. pályázat
Talpraesők – Kortárssegítők a hátrányos helyzetű gyerekekért
(Esély Közösségi Egyesület)
„Dobd be a közösbe” című pályázat
200.000,- Ft támogatásban részesül
A fentiek alapján a Ferencvárosi Gyermekalap „Majd adok én neked” című pályázat
eredményeként a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány összesen 683.000.- Ft
támogatásban részesítette a nyertes pályázókat, a fennmaradó 67.000.- Ft a
Gyermekalapban marad és a következő pályázat során kerül felhasználásra.
Záró megjegyzés

8.

A fenti Zárójelentés a támogatásosztás első, a támogatások megítélésével befejeződő
szakaszát foglalja össze. Szándékunk szerint a támogatott pályázatok befejezése után
egy hasonló dokumentumban foglaljuk össze a támogatásosztás második szakaszát.
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
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