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Egy támogatási folyamat tanulságairól

A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt (FKA) kerülethez kötődő magánszemélyek hozták létre 2011-ben, hogy adománygyűjtő, tá-
mogatásosztó és közösségfejlesztő tevékenységével hozzájáruljon Ferencváros fejlődéséhez és erősítse a kerületi közösségeket. Az 
alapítvány politikai pártoktól és az önkormányzattól függetlenül működik, állami vagy önkormányzati pénzügyi támogatást nem 
kér és nem fogad.

2015–2016 folyamán először támogattunk lakossági, közösségi projekteket az alapítvány Ferencvárosi Közterek Alapjából. Célunk, 
hogy a kerületi nyitott és fedett, igazi és virtuális közterei olyan valódi közösségi terekké változzanak, amelyek képesek megragadni 
és kifejezni a kerületben élők-dolgozók közös dolgait és identitását, meg tudják jeleníteni és ki tudják elégíteni a lakosság közös 
szükségleteit és vágyait azért, hogy erősebb és összetartóbb közösséggé váljunk. 

A megvalósult projektek eredményeiről, az alap működéséről, illetve az adományozókról, a döntésben részt vevő személyekről egy 
kisfilmet készítettünk, amely ide kattintva tekinthető meg.

Hiszünk abban, hogy a helyi közösségi adományozás népszerűsítésében óriási szerepe van annak, ha NEM elefántcsonttoronyból 
tájékozódunk és értékelünk. Támogatásosztó szervezetként kezdettől fogva arra törekszünk, hogy olyan kapcsolatokat tudjunk ki-
alakítani partnereinkkel, amelyek közvetlen és bizalomra épülő viszonyokat jelentenek mindenkinek, amelyekben az együttműkö-
dések pozitív hozadékairól és nehézségeiről is egyaránt őszintén tudunk beszélni, és amelyekben kölcsönösen tanulhatunk egymás 
visszajelzéseiből.

Zárójelentésünkben az adományosztói munkánk kapcsán szerzett legfontosabb tapsztalatainkat össze-
gezzük, amelyet a kerület valamennyi szereplőjével fontosnak tartunk megosztani:

•	 Az általunk támogatott szervezetek, csoportok tudásuk legjavát adva a kerület lakossága számára hasz-
nos és értékes programokat valósítottak meg, magas szakmai szinvonalon és az idevágó pénzügyi–jogi–
adminisztratív szabályok, előírások betartásával. 

•	 A nem bejegyzett (jogi személyiséggel nem rendelkező) lakossági és közösségi csoportok munkáját a 
bejegyzett civil szervezetek tevékenységével egyenértékűnek találtuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DervYASn_k&feature=youtu.be


•	 Az FKA pénzen túl nyújtott támogatása hasznos és szükséges segítséget jelentett a támogatottaknak. A 
döntéshozatalban részt vevő kerületi szakemberek nemcsak a pályázatok értékelésének szakmai színvo-
nalát emelték, hanem több esetben a végrehajtáshoz is konkrét gyakorlati tanácsokat és segítséget tud-
tak nyújtani. Az FKA „kísérő” intézményének köszönhetően – melynek során minden támogatott csoport 
mellé egy-egy kurátor szegődik el „kísérőnek”, hogy kommunikációs hídként szolgáljon a kuratórium felé 
-- időben reagálhattunk a természetesen előforduló változtatási igényekre, illetve saját kapcsolatainkat 
és kommunikációs eszközeinket felhasználva népszerűsíthettük a projekteket.

•	 Szükség és igény van a közvetlen és személyes találkozásokra is. Első alkalommal hoztuk össze a támo-
gatókat a projektek végrehajtóival. A kezdeményezésre mindkét fél részéről pozitív visszajelzést kaptunk, 
de továbbra is keressük annak lehetőségeit, hogy hogy a támogatók és támogatottak egy mindkét fél 
számára komfortos közegben, személyesen is megismerhessék egymást. Ezt a célt szolgálja majd a jövő 
januárban második alkalommal megrendezésre kerülő FKA évnyitó-gálaestünk is, amelyre immáron az 
önkéteseinket, támogatóinkat és a támogatott szervezetek képviselőit is meghívjuk, de keressük a továb-
bi találkozók lehetőségeit is. 

•	 A kísérletezéssel olykor a rizikó is együtt járhat, s megtörténhet, hogy nem sikerül minden úgy, ahogyan 
reméltük. Az FKA egyszerre szeretne megbízható, kiszámítható, de bátor, kísérletező szervezet is lenni. A 
Közterek Alapból támogatást ítéltünk meg az Élő Tűzfalak Alapítvány  “Markusovszky – Gyermekfal” pro-
jektjének is (200 000 Ft-ot) azzal a feltétellel, hogy mivel sok szereplő együttműködésén és támogatásán 
is múlott az ötlet sikere, azt a pénzt akkor kaphatja meg, ha a fennmaradó költségeket más forrásokból 
biztosítani tudja. Ez sajnos nem sikerült, így a mi támogatásunk és a projekt nem valósult meg.

•	 Erősíteni kell a támogatói/finanszírozói imidzsünket is! Pályázati felhívásunkra izgalmas, jó minőségű 
ötleteket kaptunk, de keveset. A beérkezett 7 pályázatból 5-öt támogattunk, holott többre is lett vol-
na pénzünk! Felismertük, hogy nem csak a hagyományos kommunikációs platformokon való mar-
kánsabb jelenléttel tudunk több helyi szereplőt elérni, hanem a kerületi beágyazottságunkat erősítő 
közösségfejlesztő programjaink révén is. Ebből az igényből született meg -- többek között -- az Adja Ma-
gát zártkörű tematikus kerekasztalbeszélgetés-sorozatunk és a Rádió Ráday lokális netrádió műsorunk 
is, de csak a következő pályázati körben fog kiderülni, hogy ezek a programok valóban hoznak-e több 
pályázót, vagy másfele is kísérleteznünk kell még. 

A FERENCVÁROSI KÖZTEREK ALAP TÁMOGATÓI VOLTAK
Bitu-Bau Építőipari Kft., Bokréta-Alfa Kft., DIMA Kft., Dorla-Bau Kft., E-Builder Kft., Élesztő Kézműves Söröző, FEV IX. 
Városfejlesztő Zrt., FEVE, Francesco Kávéház, GLS-Aqua Kft, ITH Hungary Kft., Kalotherm Zrt., Lajos-Projekt Kft., TRX 

Consulting Kft., Vianova Kft., valamint az FKA Sütiflottája. 

AZ ÉRTÉKELÉSBEN RÉSZT VETTEK
Tóth Imre és Terjék Tímea helyi vállalkozók és az FKA támogatói, Bíró Tamás kerületi lakos, Sain Mátyás közösségi ter-
vezési szakember és kerületi lakos, Szűcs Balázs Ferencváros főépítésze, Fleischer Judit és Nándori László, az FKA tisz-

teletbeli kurátorai; valamint az FKA kurátorai.

TÁMOGATÁST NYERT PROJEKTEK

Anyahajó Anyaközpont és Családi Kikötő a József 

Attila-lakótelepen:     

MobilANYAhajó. 178 000 Ft.

Anyahajó Anyaközpont és Családi Kikötő a József Atti-

la-lakótelepen: Fűszerspirál. 169 000 Ft.

Mi Patronánk Iskolai Alapítvány:    

Kolostor a kőrengetegben. 50 000 Ft.

Noppa Design: Ez a hely MENŐ! 200 000 Ft

Élő Tűzfalak Alapítvány: Markusovszky - Gyermekfal. 

200 000 Ft
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