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Bevezető 
 
  Alapítványunk 2016-ban  is követte  2011-ben kitűzött misszióját. A helyi 
adományozás népszerűsítésén, a ferencvárosi kötődés erősítésén dolgoztunk, hogy a 
kerülethez kötődő szereplők felelősséget érezve a közvetlen környezetük alakításáért 
(akár fizikai, akár mentális értelemben), segítségünkkel megtalálják a tenni akarás 
számukra legmegfelelőbb módját. Legyen az pénzbeni támogatói vagy közösségi 
programot, projektet kezdeményező civil szerep, esetleg önkéntes munka vagy egyéb 
pro bono felajánlás!  Továbbra is azt tekintettük legfontosabb feladatunknak, hogy 
egyfajta híd- szereplőként, helyi civil, közösségi ügyekre találjunk helyi forrásokat, 
magánadományozóktól, kis-és közép és kerületi nagyvállalatoktól.  
 
 Tevékenységünk ennek alapján most is adománygyűjtésre, támogatásosztásra és 
közösségerősítő programokra épült. 2016-ban is egyrészt a pénzügyi alapjainkba 
gyűjtöttük a támogatásokat, illetve adománygyűjtő rendezvényeken keresztül. Az 
alapok működésével kapcsolatos policy nem változott, továbbra is ahhoz tartottuk 
magunkat, hogy ha egy alapban összegyűlik 1millió Ft, akkor abból pályázati vagy 
egyéb formában támogatást osztunk helyi civil projektekre.  A pénzügyi alapokban 
összegyűlt 1 millió Ft-ból az összeg 20%-a most is az alap működési-szervezési 
költségeire, 5 %-a az FKA fejlesztési keretére lett elkülönítve. Az adománygyűjtő 
rendezvényeinken összegyűlt, civil projektek/ szervezetek számára felajánlott 
összegek esetében 9%-is működési költség maradt alapítványunknál.  
 
Mi voltak a 2016-os év különlegességei, sikerei és kihívásai?  
 

 sikerült adaptálnunk egy nemzetközi színtéren már sikeres, nagy 
adománygyűjtő programot, Mo-n elsőként, amivel az eddigi legnagyobb 
támogatást gyűjtöttük, az eddigi legtöbb ember bevonásával, ez volt a 
Swimathon 2016 kampány 

 néhány ferencvárosi nagy multinacionális céggel is együttműködést sikerült 
kialakítanunk 

 a szervezet belső pénzügyi rendszerét, nyilvántartását sokat csiszolgattuk, 
fejlesztettük, és eljutottunk addig, hogy a sok eddigi adománygyűjtő 
tapasztalatot összesítve már jóval pontosabban látjuk az igényt egy modern, a 
szervezeti marketinggel és ügyfélkapcsolati munkával összehangoltabb 
rendszerre 

 két olyan Alapunk is kész lett a támogatásosztásra, amelyben korábban erre 
nem volt mód (Belső – Ferencváros Alap és Zwack Péter Emlékalap) 



 fejlesztettük a szervezeti működést, az új, fizetett igazgatói szerepkör 
feltételeinek megteremtésével 

 tovább specializáltuk az alapítvány önkéntes bázisában felbukkanó 
szakértelmeket, és nagyobb hangsúlyt fektettünk az önkéntesekkel való 
kapcsolattartásra és munkájuk megbecsülésére (Év Önkéntese Díj bevezetése) 

 nagy kihívásként kezeltük a támogatásosztás feltételeinek, módszertanának  
átgondolását, kidolgozását, amit  ebben az időszakban el is kezdtünk 

 az év végi kuratóriumi elnökváltás és az első 5 év munkájának, tapasztalatainak 
összegzéseként, elsőszámú szempontként fogalmaztuk meg magunknak, hogy 
a 2017-es évben új kurátorok érkezzenek az FKA vezetőségébe 

 
 
  A szervezetünknél kezdettől fogva működő négy pénzügyi alap közül 2016-ban a  
Ferencvárosi Gyerekekért Alapban volt támogatásosztás, ill. lezárultak a korábban 
támogatott projektek,  és elkészültek a Ferencvárosi Közterekért Alap korábban 
támogatott projektjeinek beszámolói is, összegeztük a támogatásosztási 
tapasztalatokat.  A Belső-Ferencváros Alapban idén intenzív kampány keretében gyűlt 
össze először az első 1 millió Ft, felkészülve ugyancsak a támogatásosztásra. A József 
Attila Alapban nem volt pénzmozgás. Az ötödik, speciális helyzetű alapunkban, a  
lakótelepen működő kisgyerekes családokat támogató Írisz  Családi Kört támogató 
elkülönített pénzügyi alap is tovább működött, de az elkülönített számláját, 
takarékossági okokból  áprilisban megszüntettük. Ugyanakkor továbbra is fontosnak 
tartottuk, hogy az Íriszt, mint aktív, de nem bejegyzett szervezetet a jövőben is 
facilitáljunk, s a működésükhöz elengedhetetlen jogi,  adminisztratív hátteret 
megadjuk, hogy kurátoraink szakmai támogatását élvezzék. A 2015-ben megszületett 
Zwack Péter Emlékalapba tovább gyűjtöttük a támogatást, melyből az alapító  Zwack 
Izabellával egyeztetve 2017-ben kívánunk támogatást osztani. 
 
  Kiemelt rendezvényeink voltak a hazai adaptációként először megrendezett 
Swimathon közösségi adománygyűjtő kampány és esemény, illetve a novemberben 
második alkalommal megrendezett Élő Adás közösségi adománygyűjtő estünk. 
 
 A rendszeres és hosszútávú adományozást nyújtó 100 Barát programunk folytatódott, 
melynek tagjai olyan ferencvárosi kötődésű magánszemélyek és vállalkozók, akik 
elkötelezettek a helyi adományozás támogatása, népszerűsítése mellett és 
alapítványunk fix, kiszámítható működését és független szakmai munkáját segítik. 
Szervezetünk 2016-ban sem kért anyagi támogatást sem a magyar államtól, sem az 
önkormányzattól.  
 
 Kerületi kapcsolataink bővültek, a közösségi alapítványokat fejlesztésére létrejött 
KözösALAPON országos programmal tovább erősödtek együttműködéseink, ahogyan 
a 2016-ban létrejött másik három, vidéki közösségi alapítvány (Pécs, Miskolc, 
Dunyakanyar) szervezőcsoportjainak tagjaival, majd későbbi kurátoraival is 
folyamatos szakmai kapcsolatban állunk. Nemzetközi együttműködéseink közül ebben 
az évben a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvánnyal, a Kolozsvári Közösségi 
Alapítvánnyal és a londoni székhelyű The Funding Networkkel folytatott szakmai 
kapcsolat a kiemelendő. 
 



 Kuratóriumunk összetétele nem változott, továbbra is ők voltak szervezetünk 
legaktívabb önkéntesei is. A kurátorok kéthetente találkoztak, és az elnök évi négy 
alkalommal hívta össze a hivatalos kuratóriumi ülést.  
 
 A beszámoló következő részében  kronológiai sorrendben részletezzük a 2016-os év 
legfontosabb szakmai aktivitásait és eredményeit. 
 
2016. január 
 
Önkéntes találkozóval indult az év 
Támogatói találkozóval és Önkéntes Találkozóval indítottuk az évet, utóbbi alkalmával 
megalapítva az Év önkéntese Díjat is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megbecsüljük 
az önkénteseinket, akik egyre többen vannak, és a legkülönbözőbb szerepkörökre. Ma 
már több mint 20 fő rendszeresen önkénteskedik nálunk, és többen alkalomszerűen.   
 

 
 
 

 
2016. február 
Igazgatója lett az FKA-nak 
Komoly intézményfejlesztési lépésként könyvelhettük el, hogy kuratóriumunk 
igazgatóvá nevezte ki Barna Erikát, aki kurátortársunként addig leginkább a szervezet 
kommunikációs ügyeivel foglalkozott, önkéntesként. Era az utóbbi 8 évben egy 
ferencvárosi, szenvedélybetegekkel foglalkozó érintett civil szervezetnél dolgozott, 
mint kommunikációs igazgató, azt megelőzően pedig a közszolgálati Magyar Rádiónál 
volt szerkesztő. Híd-embernek tartja magát, akit az egymástól távolinak tűnő 
közösségek, világok összekapcsolása motivál. Fontos feladatának tartja a nonprofit és 
üzleti világ összekapcsolását, ebben a munkában segítségére lehetnek a nemzetközi 
Common Purpose Magyarország Meridian leadership képzésén tanultak is, amelyet 
néhány éve végzett el. 5 éve szenvedélyesen fut, alapítója az Almodóvar női Futó 
Egyletnek, és mikor először futott félmaratont 2014-ben, azzal éppen az FKA-nak 
gyűjtött támogatást. A kép a Forbes Mo. novemberi számában jelent meg egy 
interjúval. Fotó: Aknai 
 

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/onkentes-talalkozoval-indult-az-5-evunk/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/onkentes-talalkozoval-indult-az-5-evunk/


 
 
 
 
Március 
Már online is támogathatja az FKA-t! 
Irodai fejlesztéssel folytattuk a munkát. Lett egy irodai munkatársunk és az 
infokommunikációs eszközparkot is korszerűbbé tettük, két munkaállomást 
alakítottunk ki, elérhetővé tettük a folyamatos online adományozást 
az adhat.hu oldalon keresztül itt, ahol rendszeres és alkalmi adományokat is tudunk 
fogadni, kártyás utalással. 
 
 

 

 

Április 

Elindítottunk a  facebookon egy Adomány-Licit kampányt a Belső-Ferencváros 

Alapunk javára.   

Kilenc, Belső-Ferencvároshoz kötődő, sokak által ismert és elismert ember vagy 

intézmény kínált fel  számára fontos, értékes relikviákat egy virtuális árverésre. 

Célunk az volt ezzel az akcióval is, hogy az Alap 1 millió Ft-jához  még hiányzó 343 

ezer ft-ot összegyűjtsük, hogy utána – szervezetünk belső szabályzata szerint - 

támogatást is tudjunk osztani helyi, civil, közösségi programok javára. A felajánlók 

közt voltak szórakozóhelyek - kávéházak tulajdonosai,  iskolaigazgató, 

könyvesboltos, helyi színházrendező-színész, hentes, design bolt vezetői, a 

kerületben lévő Iparművészeti Múzeum munkatársai és a kuratóriumi elnökünk. 

http://adhat.hu/niok/online-donation/179408
http://adhat.hu/
http://adhat.hu/niok/online-donation/179408
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=21fb63336d&e=a581956638
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=21fb63336d&e=a581956638


 

 

Május 

Sikerült összegyűjtenünk az 1 milliót és megszólalt a Rádió Ráday!  

Május 7-én volt szervezésünkben az első civil Belső-Ferencváros Nap, amely egyben 

a Belső-Ferencváros Alapunk adománygyűjtő kampányának is záróeseménye volt. A 

sok helyi együttműködő partnert megmozgató akcióval (Adomány-Licit, különleges 

Adományséták- egyik a Nagyvásárcsarnok, másik az Iparművészeti Múzeum 

látogatók által általában nem látogatható backstage-ében. ) sikerült összegyűjtenünk 

a támogatásosztáshoz szükséges 1 millió Ft-ot. És megszólalt a Rádió Ráday, a Belső-

Ferencváros lokális hangulatú civil netrádiója, egy három órás műsort adtunk! Ez egy 

pop-up rádió műsor  volt, egy kb. kétasztalnyi területen kitelepült civil rádióstúdióval, 

egy minket rendszeresen támogató kávéház ablakában  (kirakatában) felállított 

látvány- stúdióban, amelyet önkéntesek működtettek, és amelyben a negyed  civil 

élete és annak jobbá tétele volt a fő téma. A technikai háttér kialakításában egy 

közösségi rádió, a Tilos Rádió volt segítségünkre.  

http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=1a4fa743b6&e=a581956638


 

 

Június 

Több mint 7 és fél millió Ft felajánlást gyűjtöttünk össze az első magyar 

SWIMATHONon  

70-en  úsztak számukra fontos, ferencvárosi civil ügyekért az első magyar Swimathon 

támogatásgyűjtő sporteseményen,   2016. június 18-án, a Magyar Úszás Napján. Az 

önkéntes úszókat, akik közt civilek és ismert emberek – világhírű operatőr, újságírók, 

orvosok, üzletemberek, zenészek, segítő szakemberek - egyaránt voltak, illetve 

közvetve az általuk képviselt civil ügyeket a www.swimathon.hu kampányoldalon 

keresztül lehetett támogatni pénz felajánlásokkal. Az esemény kapcsán több mint 8 

millió Ft felajánlás érkezett, közel 1400 támogatótól. A támogatott projektek céljai közt 

volt utókezelésen résztvevő csontvelő transzplantált gyerekeknek és családjaiknak 

épült apartmanház bővítése, szenvedélybetegeknek létrehozandó felépülési központ, 

kisgyerekes anyákat összekapcsoló lakótelepi anyaközpont és az FKA 2017-es 

működési költségének kiegészítése. A videó angol felirattal is megnézhető! 

http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=5b0eb2a8f4&e=a581956638
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=5b0eb2a8f4&e=a581956638
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage1.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=6df71b8e59&e=a581956638


 

 

Július 

Irány Pécs! 

Kilenc  tagú kuratóriumunk tanulmányútra utazott az idén bejegyzett Pécsi Közösségi 

Alapítványhoz, mely Magyarország második bejegyzett közösségi alapítványa. Ez 

alkalommal  - hagyományainkhoz híven- megtartottuk  éves stratégiai-

szervezetfejlesztő napjainkat is a mediterrán Pécsett és megterveztük az FKA 

következő szakmai idényének legfontosabb programjait és költségvetését. 

 

 

 

 



 

 

Augusztus 

Hurrá, nyaraltunk! Az FKA kurátorai és irodai munkatársai hagyományosan 

augusztusban pihennek, Márton utcai irodánk ekkor zárva volt és szeptember első 

napjaiban folytattuk a közös munkát.  

 

 

Szeptember 

Ismét Rádió Ráday - most  a Nagycsarnokból! 

Október 15-én, szombaton délelőtt 9 és 13 óra között ismét megszólalt a Rádió 

Ráday, Belső-Ferencváros lokális hangulatú civil netrádiója, immáron a 

Nagycsarnokból, 4 órában.  Köszönhetően ismét a Tilos Rádió támogatásának. 

Megint kerületi szereplőket hívtunk, és négy blokkban beszélgettünk velük a Belső-

Ferencvárosról, a szükséges fejlesztésekről, és arról, hogy milyen kerületet 

álmodunk magunknak. Vendégeink közt volt iskolai tanár és egyetemi oktató,  

negyedben élő külföldi, önkormányzati képviselő, közösségi kreatív műhelyek 

munkatársai, helyi galériavezető, kulturális programvezető, sőt,  kocsmáros és pék is! 

http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=3aa1d6dedb&e=a581956638


 

 

Október 

Beszámoló videó és Zárójelentés a Közterek Alapból támogatott pályázati 

együttműködések alakulásáról.  

Vízre (gyepre)szálló Anyahajó, öko-tudatos lakótelepi anyák közösségi Fűszerkertje, 

városi titkokat felfedő “Okos szobrok”, vagyis QR kódokkal ellátott házak és 

sétaútvonalak, a környékbeliek előtt kapuit megnyitó Kolostor és gyerekrajzokkal élővé 

változó Tűzfal – egytől-egyig izgalmas civil ötletek, melyek megvalósulását támogattuk 

még 2015-ben, a Ferencvárosi Közterek Alapunk “Nem térkép e táj” pályázati 

felhívására érkezett pályázatok alapján. Filmünkben és zárójelentésünkben 

megmutatjuk, hogy alakultak a támogatott projektek, és a támogató-támogatott 

együttműködés tapasztalatait is összegezzük. 

 

http://kozossegialapitvany.us14.list-manage2.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=4764b941d7&e=a581956638
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage2.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=4764b941d7&e=a581956638


November 

Így gyűjtöttünk két és fél milliót két és fél óra alatt a 2. Élő Adás közösségi 

adománygyűjtő esten! 

Közel két és fél millió forint  felajánlás gyűlt össze a a Ferencvárosi Közösségi 

Alapítvány 2. Élő Adás közösségi adománygyűjtő estjén - melynek a kerületi 

Budapesti Music Center Könyvtára adott otthont, november 22-én kedden -   három 

helyi civil projekt támogatására.  A programon résztvevő 93 támogató 

(magánadományozók és helyi vállalkozások, cégek képviselői), a helyszínen tették 

meg felajánlásukat, a projektek prezentációit követően. A programot a londoni The 

Funding Network Giving Circle adománygyűjtő estek mintájára adaptáltuk még 2015-

ben. A videó angol felirattal is megtekinthető! 

 

 

 

December 

Lezárult az első 5 évünk, és az FKA első kuratóriumi elnökségi korszaka 

Alapítványunk e hónapban ünnepli 5. születésnapját. Az azóta eltelt időben Benedek 

Gabriella volt kuratóriumi elnökünk, most Jordán Péter kurátortársunk veszi át tőle a 

stafétát. Gabinak óriási szerepe volt abban, hogy  9 tagú kuratóriumunk – melynek 

többsége korábban egyáltalán nem ismerte egymást - az elmúlt években folyamatosan 

és örömmel együtt tudott dolgozni, és hogy egy úttörő kezdeményezésből mára egy 

progresszíven fejlődő civil, adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségerősítő 

szervezetté tudtunk válni. Gabi ez év végével lemondott a kuratóriumi elnökségről, 

hogy a stafétát átadja egy másik kurátortársunknak. Nagyon köszönjük az eddigi 

munkáját, és továbbra is számítunk rá, mint kurátorra! Péter építő mérnökként közel 

20 éve közelről követi és jól ismeri a ferencvárosi városrehabilitáció alakulását és 

http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=c4974cf01a&e=a581956638
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=c4974cf01a&e=a581956638
http://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=b9b461328e&e=a581956638


elkötelezettje a hosszú távú támogatói együttműködésekre építő, kerületi 

vállalkozásokat megszólító, alapvetően az FKA kiszámítható működését biztosító 

Patrónus programunknak. 

 

 

 
 

 

 


