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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Nem könnyű egy ilyen intenzív év eredményeiből összefoglalót írni és bármennyire is            

igyekszem az év során kurátortársaimmal közösen átbeszélt konklúziókat összegyűjteni, s          

mint egyfajta közös véleményt tálalni azokat, azért így is meglehetősen szubjektív lehet a             

mérleg. Kivételes és sajátos helyzetben vagyok, hisz egyszemélyben kurátor és igazgató is, az             

alapítvány első fizetett munkatársa is vagyok. Az alábbiakban négy fontos elemet, eredményt            

emelek ki. 

Alapítványunk lelke, működésének alapja kezdettől fogva az aktív és sokszínű           

kuratóriumunk, amely sohasem „pusztán” az ügyet reprezentáló személyekből állt. Ezért          

különösen nagy és fontos feladatunk volt 2017-ben, hogy az év végével leköszönő kurátorok             

mellett új, elkötelezett társakat találjunk a közös munkához. Sok közös és háttér beszélgetés             

vezetett el minket odáig, hogy nem csak hogy két új kurátorral indíthatjuk a jövő évet, de a                 

több mint hat évet együtt dolgozó kurátori csapat tagjainak együttműködése sem sérült.            

Sikerült úgy alkalmazkodnunk a sok megváltozó körülményhez, hogy sem közösségi          

alapítványunk missziójában, sem napi működésünkben ez nem hozott fájdalmas         

veszteségeket. 

A hatodik év egyik meghatározó élménye volt, hogy felismertük, az adománygyűjtésen             

kívül, bizony még létezhet nagyobb kihívás is egy közösségi alapítvány életében, az Adás,             

vagyis a Támogatásosztás. Sokat és visszatérően foglalkoztunk a témával, azokkal a           

kérdésekkel, hogy hogyan lehetünk valóban jó támogató partnerek, hogyan mérhetjük vajon           

azt, hogy támogatásainkkal valódi változásokat tudunk-e elérni, s egyáltalán mit is tartunk            

annak, vagy hogy miben áll felelősségünk, mint támogató szervezetnek? De idetartozik az is,             

hogy mennyire akarjuk - magát valóban függetlennek tartó szervezetként - szabadon és            

bátran eldönteni, hogy mit és miért támogatunk, vagy éppen nem támogatunk, azaz hogy             

mikor, mi mellett tesszük le a voksunkat egy-egy döntéssel azon túl, hogy anyagilag             

hozzájárulhatunk egy projekt megvalósulásához? Ennek a folyamatnak egyik fontos, de          

messze nem végeredménye lett a Támogatásosztásért felelős munkatárs szerepkörének idei          

megteremtése. 

Ahogy a kuratórium átalakítása vagy az alapítvány tevékenységének bővülése megkívánta          

a tudatos és tartós figyelmet, ill. bizonyos megkerülhetetlen fejlesztéseket, úgy a stáb, a             

napi működést biztosító iroda központi szerepe is erősebb lett. Nem csak attól, hogy             

immáron négy fizetett munkatárs is dolgozik az FKA-ban, hanem hogy a stáb feladatai és              

igényei is egyre fontosabb szempontokat vetettek és vetnek fel stratégiai, vezető szinten. Az             



FKA portfoliójának növekedése egyben a szervezet fenntarthatóságának felelősségi kérdéseit         

is kiemeltebbé teszi.  

Személyesen is az alapítvány egyik legfontosabb értékének tartom, hogy sikerül-e           

megőriznünk azt a fajta kísérletező kedvet, újító szándékot, kalandvágyat (?), amiből az            

FKA egyáltalán megszületett. 2017-ben is törekedtünk arra, hogy akár a sikeres           

adománygyűjtő és támogató programok ellenére se váljon működésünk túlságosan         

rutinszerűvé és gépiessé, és hogy a helyi közösség valós igényeire, lehetőleg rugalmasan            

tudjunk reagálni. Idén képesek voltunk elengedni korábban jónak és életképesnek hitt           

dolgokat (Alapok átalakítása), belevágtunk ezidáig általunk ki nem próbált támogatásosztási          

formákba (Belső-Ferencváros ALap és Ráday Korzó esemény). Döntöttünk arról, hogy egy           

kétségkívül nagyon sikeres, szép számokat és ismertséget hozó kampányunkat nem akarjuk           

feltétlen az „aranytojást tojó tyúkként” kezelni és még többet és többet kihozni belőle             

pénzügyileg, hanem a kampány másfajta fejlesztésében gondolkozunk (Swimathon). Végül,         

de nem utolsó sorban, tudatos választással belevágtunk egy gyors eredményt nem ígérő,            

de számunkra stratégiailag és hazai civilként fontos pályázati projektbe is, egy különösen            

nehéz politikai klímában (Új Szomszédaink projekt). Minden jel arra mutat, hogy erre a             

bátorságra és kíváncsiságra a jövőben is nagy szükségünk lesz, és azt kívánom magunknak,             

hogy élni tudjunk velük a következő években is! 

Barna Erika 

igazgató, kurátor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILYEN PROGRAMJAINK VOLTAK 2017-BEN?  
 



Január 
 

 
 
Idén januártól új kuratóriumi elnök vezeti alapítványunkat, Jordán Péter, aki építő 
mérnökként közel 20 éve követi és járul hozzá Középső-Ferencváros rehabilitációjához. Péter 
a hosszútávú stabil működés biztosítását tartja az egyik legnagyobb kihívásunknak, melyben  
kerületi kötődésű  ingatlanfejlesztésű támogatókat,  partnereket 
talált Tovább: http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/az-5-szuletesnapunk-fontos-valtoz
asokat-hozott-kuratoriumunkban-is/ 
 
 
Február 
 

 
 
Részt vettünk a KözösALAPON országos program, a hazai közösségi alapítványokat - mint a 
cselekvés új, helyi intézményeit - bemutató nyilvános eseményén, és büszkék voltunk rá mi 
is, hogy Ferencváros után Miskolcon, Pécsett és a Dunakanyarban is van már 
"testvér-szervezetünk." 
 
 
Március 

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/az-5-szuletesnapunk-fontos-valtozasokat-hozott-kuratoriumunkban-is/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/az-5-szuletesnapunk-fontos-valtozasokat-hozott-kuratoriumunkban-is/


 

 
 
Lezárult az a találkozássorozat,  amelyet az "Adja Magát!" zártkörű, kerületi 
kerekasztal-beszélgetéseinken szerveztünk a József Attila lakótelepen születő Aranykapu civil 
kezdeményezés körüli magánszemélyek és vállalkozók között, s melynek kézzel fogható 
eredményének decemberben örülhettünk  együtt velük, az Aranykapu Közösségi 
Karácsonyon. Az ötlet megálmodója, Andrási Orsolya megnyitó beszéde itt halható.(Link: 
Soundcloud fka) 
 
 
Április 
 

 
 
 A Belső-Ferencváros Alapban korábban összegyűjtött 1 millió Ft-ot az FKA felajánlotta egy a 
negyed közösségi életéhez hozzájáruló, együttműködésekben születő programsorozat 
megrendezéséhez. A helyi vállalkozókból, művészekből és civilekből felálló szervező bizottság 
megbízta az esemény koordinálásával Böröcz Lászlót, a 2B Galéria vezetőjét. 
 
 



Május 
 

 
 
Megnyertük a NIOK Civil Díját, a Legsikeresebb adománygyűjtő Kampány kategóriában 
és elindult a 2017-es Swimathon kampányunk, 7 ferencvárosi kötődésű civil program javára! 
 
 
Június 
 

 
 
A Swimathon 2017 kampányban és eseményen, összesen több, mint 16 millió forintot gyűlt 
össze 7 kerületi kötődésű projekt javára, 140 civil úszó közreműködésével és több mint 3000 
felajánlással. A támogatott szervezetek közt voltak: Utcáról Lakásban Egyesület, Kórházsuli 
Alapítvány, AppArt Egyesület, Aranykapu - Horizont Alapítvány, Palantir Film Alapítvány, 
Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, FKA. (linkeket mindegyik mögé tegyük be!) 
 
 
Július 
 

http://www.swimathon.hu/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/duplazott-a-swimathon-2017-iden-tobb-mint-16-millio-ft-adomany-gyult-ossze/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/duplazott-a-swimathon-2017-iden-tobb-mint-16-millio-ft-adomany-gyult-ossze/


 
 
Kuratóriumunk megtartotta éves stratégiai tervezését és elvonulását Kisorosziban. A szakmai 
és pénzügyi tervezés kapcsán, döntés született többek között egy összevont támogatásosztó 
Központi, egy Fejlesztési és egy Tartalék Alap létrehozásáról és itt döntöttünk stábunk 
bővítéséről is, melynek keretében októbertől velünk dolgozik támogatási programfelelős 
munkatársunk is, Oláh Roland.   
 
 
Augusztus 
 

 
 
 
 
Szeptember 
 

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/kozosseg/munkatarsaink/


 
 
Szeptember 22-23-án, több mint 40 belső-ferencvárosi résztvevővel és civil összefogással 
megszületett a másfél napos Ráday Korzó programsorozat! Gyerekprogramokkal, 
kiállításokkal, koncertekkel, gasztro és egyedi közösségi programokkal vártuk az első sorban 
a negyedhez kötődő, azt újra felfedezni kívánó lakókat! 
 
 
Október 
 

 
 
Ez a hónapunk  a nemzetközi partnerségek erősítése jegyében telt! A Global Fund for 
Community Foundations által támogatott "Új szomszédaink- Sokszínű Ferencváros" c. 
pályázati projektünk keretében Messinában jártunk, egy nemzetközi szakmai workshopon.  
 

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/raday-tarva-nyitva-iden-eloszor-raday-korzo/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/uj-szomszedaink-our-new-neighbours/a-kozossegi-alapitvanyok-es-a-migracio-a-global-fund-workshopjan-jartunk/


 
 
Scsaurszki Tamás alapító-kurátorunk pedig 10km futott és sikeresen gyűjtött a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány "Fuss Neki" adománygyűjtő kampányában.  
  
 
November 
 

 
 
November 22-én, a kerületi La Vida Rendezvényházban megrendezett Élő Adás közösségi 
adománygyűjtő estünkön több, mint 3 millió forintot gyűjtöttünk, 3 ferencvárosi kötődésű 
civil program javára. A  Menedék Egyesület, a Skandináv Ház és a H52 Ifjúsági Iroda és 
Közösségi tér projektjeit 110 vendégünk támogatta. 
 
 
December 
 

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/tobb-mint-3-millio-ft-ot-gyujtottunk-3jougyre/


 
 
Decemberben megvalósulhatott a József Attila  lakótelepi civilek nagy álma, megnyílt az 
általunk is támogatott Aranykapu Karácsonyi Vásár, amiben kiemelt szerepet vállalt az 
alapítvány legfinomabb kisadománygyűjtő programja is,  a Sütiflotta! Önkénteseink egész 
éves munkája valamennyi kitelepülésünket emlékezetessé tették fantasztikus alkotásaikkal, 
amit külön köszönünk nekik! (ide írok egy cikket, amihez átlink lesz) 
Decemberben nem csak egy évet zárunk le, hanem egy fontos korszakot is. Az FKA kilenc  
tagú kuratóriuma, több mint 7 évet dolgozott együtt, tagjai egyben a szervezet legaktívabb 
önkéntesei is  voltak. Három társunk, Velenczei Ágnes, Virágh Orsolya és Szűcs Attila a 
jövőben más szálakon kötődnek majd alapítványunkhoz, de továbbra is számíthatunk 
támogató  jelenlétükre! Hiányozni fognak és köszönünk nekik mindent,  amivel az elmúlt 
gazdag időszakhoz hozzájárultak! 
Egyben örömmel jelentjük be, hogy januártól két új taggal bővül kuratóriumunk, Fenyvesi 
Pétert és Temesváry Pétert köszönthetjük csapatunkban!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZEFOGLALÓ ALAPÍTVÁNYUNK 2017-ES HELYI 

ADOMÁNYGYŰJTŐ, TÁMOGATÁSOSZTÓ ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ 

FŐ TEVÉKENYSÉGEIRŐL 

 

ADOMÁNYGYŰJTÉS 

● Adománygyűjtő programjaink közt vannak rendszeres működési támogatást biztosító 

programok, mint a 100 Barát program, amelynek voltak fejlesztési kísérletei, és 

amelynek keressük a megújulás módját. A Patrónus vállalkozási-vállalati működési 

támogatások elsősorban kurátori, személyes kapcsolattartásra épültek. Az FKA 

kiemelt céljai közt szerepel, hogy érdemben emelni tudja a szabadfelhasználású 

támogatásokat, a napi működés hosszú távú fenntarthatósága, kiszámíthatósága 

érdekében.  

● Sikeresek voltak az eseményekhez kötődő nagy programjaink, a Swimathon és az Élő 

Adás, esetükben mind a bevontak számában, mind a bevétel mértékében fejlődés 

tapasztalható. Bár e programok sikere csábít a rendezvényszerű programok felé 

fordulásra, mégis, kuratóriumunk úgy látja, hogy az évi két nagy rendezvénnyel járó 

szervezési feladatok sokrétűsége, még a feladatelosztás racionalizálása mellett sem 

vehet el több időt és energiát a személyes, kerületi kapcsolatépítéstől. A 

fogékonyságunkat, nyitottságunkat  tudatosan is meg kell tartanunk, hogy ne csak a 

általunk kínált, ”diktált” módon csatlakozhassanak hozzánk  adományozók, hanem 

meghalljuk, meglássuk az ő igényeiket is, és rugalmasan reagáljunk rájuk. 

● Kisadománygyűjtő programunk, a Sütiflotta inkább a nagyobb rendezvényeink kísérő- 

szolgáltatásaként jelent meg, de sajnos a céges támogatói együttműködések 

tekintetében nem léptünk ebben előrébb. Ez utóbbi feladat, deklarált koordinátor és 

program-stratégia, akcióterv híján nem volt sikeres. Ahol viszont megjelent a 

Sütiflotta, ott magas színvonalú megjelenést hozott, stabil önkéntesi bázissal, és 

kedvelt színfoltja volt az eseményeknek. November végén, december elején egyik 

tiszteletbeli kurátorunk kezdeményezte a Sütiflotta kiajánlások újragondolását és 

személyes kapcsolatait is felajánlotta ehhez a marketing munkához.  

● Tipikusan az egyéni igényekhez alkalmazkodás jó példája volt, hogy a Zwack Izabella 

által létrehozott Zwack Péter Emlékalap - egy hosszú egyeztetési folyamat nyomán - 

idén eljutott a támogatásig.  Az FKA ebben érzékenyen reagált a támogatói egyéni 

igényeire és ritmusához, sok háttérbeszélgetéssel, írásos anyaggal tapogatta le a 

támogató elvárásait és hosszú egyeztető folyamattal készítette elő a támogatandó 

jelöltek bemutatkozását. A folyamat csúcspontjaként létrejött a Támogató és 

Támogatott közti személyes megismerkedés, amit mi elengedhetetlennek tartottunk 

egy ilyen bizalmi viszonyban. Nem csak sikeres, de élmény is volt ez a találkozó, 

amely erőt és önbizalmat ad a munka folytatásához is.  



● Újabb adománygyűjtő módszerek bevezetésére idén nem került sor, a két adaptált 

programunkat csiszolgattuk, fejlesztettük. 

● A közösségi alapítványok helyi emberek közti kapcsolatok erősítésére vonatkozó 

feladatait tekintve, most három tevékenységünket emeljük ki. a) Az FKA-nak jelentős 

facilitáló szerepe volt a JA Lakótelep Aranykapu Közösségi Karácsonyát szervező 

csoportjának alakulásában, amelynek története  az egyik kurátorunk, Benedek Gabi 

kurátorunk által kezdeményezett „Adja magát!” beszélgetéseken indult el. Az FKA egy 

biztonságos és támogató színteret, keretet adott az ötlet kibontásához és a 

csatlakozók megtalálásához, segítette a lakótelepi csoport aktív, együttműködő 

közösséggé válását, elkísérve őket egészen a Swimathon-on való indulásig. b) A több 

mint 40 résztvevővel megrendezett Ráday Korzó esemény szintén a 

belső-ferencvárosiak együttműködéseit támogatta, a helyi lakosok felé szóló 

bemutatkozásukat erősítette. Itt több olyan visszajelzést is kaptunk (a résztvevőktől 

és a látogatóktól egyaránt), amely a negyedben élők, működők egymásról szóló 

felfedezésének, újra felfedezésének öröméről szóltak. c) Az idén is két alkalommal 

szólalt meg a Rádió Ráday közösségi netrádiós adásunk, amely ugyancsak a helyi 

nyilvánosság erősítését szolgálta. A Rádió jelen idejűségét követő utókommunikáció 

hatásai messzire vezethetnek, amire jó példa az is, hogy egy szeptemberi 

önkormányzati kérdőíves felmérésben külön megnevezve szerepelt a RR, mint 

kerületi hírforrás. Meghívott vendégeink szívesen jöttek és szerepeltek a 

műsorokban, sőt hívtak is minket hozzájuk kitelepülésre.  

● Olyan csoportokat, szereplőket fedeztünk fel és kezdtünk megismerni a kerületben, 

lásd Belső-Ferencváros Ráday Korzó eseményén keresztül, akikkel eddig nem álltunk 

kapcsolatban, sőt, ők sem feltétlenül látták egymást. Felelősségünk most nagy abban, 

hogy miként tudjuk megőrizni, ápolni ezeket az új kapcsolatokat, hogyan lesznek a 

megismert partnerekből az alapítvány támogatói, barátai.  

 

TÁMOGATÁSOSZTÁS 

Bátran mondhatjuk, hogy ez a 2017-es év egyik sláger témája volt nálunk, számos kihívást 

tartogatott számunkra e terület!  Idén folytatta kuratóriumunk a támogatásosztásról szóló 

belső diskurzust, hogy egyre jobban lássuk, hogyan akarunk és tudunk felelős, egyben 

partneri együttműködők lenni a támogatási időszak egésze alatt. Sokat beszélgettünk, 

gondolkodtunk együtt azon, hogy miként kezeljük a támogatással járó nehézségeket. Ez a 

fejlesztési folyamat még nem ért ugyan véget, s ezt jövőre is prioritásnak tekintjük, de az 

nagy eredmény, hogy létrehoztunk egy támogatási programfelelős munkakört. Feladatai közt 

a támogatott projektgazdákkal való folyamatos kapcsolattartás, munkájuk együttműködő 

segítése éppúgy benne van, mint a támogatásosztó munkánk belső fejlesztése, támogatási 

policynk további finomításai, a számunkra elég jó támogatásosztáshoz szükséges 

dokumentációk, segédanyagok kiegészítése. Az FKA támogatásosztási stratégiájának egyik 

jövőre is vonatkozó alapkérdése lesz várhatóan az is, hogy maradunk-e a projekt típusú 



támogatásoknál vagy felvállaljuk a szervezetek működési támogatások iránti életszerű 

igényeinek kiszolgálását? Külön öröm, hogy megbízott munkatársunk civil szervezeti és 

közösségfejlesztői tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik. 

● Támogatottjaink sokszínűségét mutató eredmények: nem bejegyzett lakótelepi 

csoport (Aranykapu), önkormányzati fenntartású intézmény kiegészítő programjának 

támogatása (H52), a támogatott egy mentoráló magánszemély (Berecz Dénes 

családmentor, ZP Emlékalap), hajléktalan személyeket segítő (ULE), ép és sérült 

színészek integrációját (KÉPMás), hosszan tartó kórházi kezelésen áteső gyerekeket 

(Kórházsuli), menekült és ferencvárosi gyerekeket támogató, helyi rendezvény 

megvalósulását elősegítő programok (Skandináv Ház).  

● Most először a működésünk során, egy  Alapban összegyűlt pénzt nem pályázati úton 

osztottuk ki, hanem egy a helyi igényekre reagáló, rendezvény költségeinek 

támogatására fordítottuk: Belső Ferencváros Alap, Ráday Korzó esemény- 

● Megszüntettünk három korábbi Alapot (JA Lakótelep Alap, Ferencvárosi Gyerekekért 

Alap  és Közterekért Alap), és létrehoztuk - a bennük lévő támogatások 

átcsoportosításával - a Központi Alapot.  Terveink szerint ebből az alapból egyfajta 

folytonosságot biztosítva kerületi közösségi projekteket fogunk támogatni, egyéni 

elbírálás alapján. Sok munkák van még ennek az Alapnak a működtetésével, úgy a 

feltöltésével, mint a támogatási folyamat módszertanának kidolgozásával. 

● A támogatásosztási munkában eltérő mértékben, de a legtöbb kurátorunk részt vett. 

Az értékelési szempontok markánsabbá váltak, három aspektus mentén születtek a 

legalapvetőbb döntések. Pl. Swimathon vagy Élő Adás: az Ügy fontossága (felvállalva 

a kuratórium tagjainak egyéni és csoportos érzékenységét), a ferencvárosi kötődés 

erőssége és a  szervezet mozgósítható networkjének nagysága, ereje. 

SZERVEZET, MŰKÖDÉS 

● Kuratórium: 2017-ben is a legaktívabb önkénteseink a kurátoraink voltak, ugyanakkor 

mivel több kurátorunk is - élethelyzetéből adódóan - távolabb került  az alapítvány 

napi működési munkájától, idén  igazán  sürgetővé vált a kuratórium bővítésének 

kérdése. A feladatra külön munkacsoport alakult, tagjai a kiválasztás, jelölés 

folyamatán is dolgoztak. A nyári stratégiai tervezés alkalmával fogalmaztuk meg a 

jelölés szempontjait, aminek alapján készült el egy kurátor-jelölti lista. Az ősz 

folyamán 4 jelölttel indult el a kapcsolatfelvétel, ebből egy jelölttel sajnos hamar 

elakadt, egy jelölt nem vállalta, kettővel sikeresen zártuk a folyamatot, ők vállalták a 

felkérést 2018-tól.  

● Az új kurátorok esetében fontos szempont volt nekünk a hozzánk való kötődés 

(mindegyikük több féle kapcsolatban is áll az alapítvánnyal, pl. önkéntes, támogató) a 

kerületi kötődés, vagy annak hiánya esetén a rá irányúló nyitottság, a megismerésére 

irányuló szándék. Fontos volt az is, hogy ha lehetséges, akkor az új kurátorok férfiak 

legyenek, a korábbi női többséget egyensúlyba hozva. További előnyt jelentettek a 

kiválasztottaknál: a nem civil szektorban, hanem üzleti szférában szerzett 



tapasztalatok, új, szokatlan érdeklődési vagy szakterületek, eltérő munka-és 

szervezeti kultúrában szerzett tapasztalatok, másfajta kérdésfeltevések és 

megközelítések, ill. speciális egyéni skillek és tudások. Mindezek azért voltak 

számunkra nagyon vonzóak, mert a mögöttünk álló 6 év sikere ellenére valamennyien 

érezzük a megújulás, a frissülés igényét. 

● Stáb: 2017-ben jelentősen fejlesztettük a napi működésünket kiszolgáló és az FKA 

irodát működtető stábot. Ennek fix tagjai most az igazgató, az irodavezető, a 

támogatási programfelelős és az Új szomszédaink projekt pályázati koordinátora. 

● Önkéntes és pro bono támogatások: az FKA körüli, állandó feladatokat ellátó 

önkénteseink megmaradtak (könyvelő, exceles nyilvántartást vezető, rádiós 

műsorvezetőtárs, Sütiflottások), ugyanakkor a nem eseti jelleggel megjelenő 

önkéntesek száma némiképpen emelkedett. Ezzel együtt az is érzékelhető volt a 

működés során, hogy egyre több fizetős szolgáltatást igényeltünk, speciális 

szakértelemmel. (Pl. videós, sajtós, grafikus, It szakember, műsorvezető) Erre 

figyelnünk kell a jövőben, hogy ezeket a felkéréseket egyensúlyban tartsuk és ne az 

önkéntes bázis hátrányára erősítsük a szakember közreműködői hátterünket. A pro 

bono felajánlások terén nem volt markáns változás kapcsolatainkban, ám bizonyos 

kihívásokra igyekeznünk kell természetbeni támogatót vagy szponzor találnunk, mert 

a szervezési kiadásaink emelkednek. Kiemelten igaz ez a rendezvények helyszínbérleti 

díjaira! 

● Átláthatóság, kommunikáció: az FKA egész évben fontosnak tartotta, hogy 

kommunikáljon a Támogatókkal, tematikus Hírlevelein keresztül. Ezek 

menetrendszerű megjelenése helyett inkább a hírérték és a kampányok kiszolgálása, 

utókommunikációja döntött az ütemezésükről. A honlapon nagy fejlesztéseink nem 

voltak, de felkerültek az új projektek leírásai, külön helyet kaptak a futó támogatott 

projektek aktualizált leírásai, és a Swimathon megújuló oldala, a Ráday Korzó 

elkészült honlapja új felületek bevezetését és működtetését  is jelentette. Az 

esemény-központú programok esetében sikeres videóink készültek, melyeket 

feltöltöttünk a szervezet youtube csatornájára (Swimathon, Ráday Korzó, Élő Adás) és 

értékes helyi és országos sajtómegjelenéseink születtek. A facebook 

kommunikációban mind az FKA életképekből, mind programjaink eredményeiből 

válogattunk. A Rádió Ráday idei netes rögzített adásai, interjúi is felkerültek  az FKA 

mixcloud csatornájára, az év végén pedig megnyitottuk a rövidebb track-ek, interjúk, 

hangképes beszámolók publikálására lehetőséget adó Soundcloud csatornánkat is. Az 

online social felületeken és a programokhoz kötődő flyereken, plakátokon túl, 

kuratóriumunk továbbra is fontosnak tartja az alapítványi munka írásbeliségének 

fejlesztését, melyet az irodai dokumentációk rendben tartásával biztosítunk. Amire 

egyelőre nincs elég időnk és kapacitásunk, az a programokkal és döntési 

folyamatokkal kapcsolatos knowhow-k  és módszertani segédanyagok szisztematikus 

elkészítése és gyűjtése, akár kézikönyvbe szerkesztése, amiben számítunk majd a 

Közös Alapon országos program partneri együttműködésére is. 

● Más közösségi alapítványok munkája iránti érdeklődés, szakmai kapcsolatok ápolása: 



Úgy érezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten, 2017-ben is mindent megtettünk a szakmai 

kapcsolatépítésekben. Az 1. pontban leírt éves tevékenységlistában is jól nyomon 

követhető, hogy részt vettünk nemzetközi konferenciákon, szakmai találkozónkon. A 

hazai közösségi alapítványokkal több alkalommal is online konzultációt folytattunk 

(egyéni és webináriumos),  a többiek életében jól látható mérföldköveknek magunk is 

velük örültünk (Élő Adás Miskolcon, ÖKA díjátadó, pécsi adománygyűjtő est), amelyek 

minden esetben felfoghatók tanulmányutakként is vagy/és kapcsolaterősítő utaknak, 

sőt, szakmai feltöltődéseknek is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyszerre legyünk 

egy helyzetéből, korából, tapasztalataiból adódóan biztos támpont a többi, fiatalabb 

közösségi alapítványnak, miközben azt is, hogy magunk is érzékenyek maradjunk az új 

és/vagy másfajta fejlesztési ötletekre, vagyis hogy kölcsönösen tanuljunk egymástól. 

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK 

Mind a fenti példák, mind a tevékenységlistában feltüntetett hazai és külföldi 

megjelenéseink is mutatják, van igényünk a kitekintésre. Történetünkben a külföldi 

gyakorlatok megismerése mindig hozott konkrét, megfogható változást, adaptációs 

kísérleteket is, vagy akár működési, fejlesztési támogatást is jelentet nekünk. (Lásd az angol 

Frederick Mulder Alapítvány 2x1 évre adott, célzott működési támogatása, az igazgatónk 

honoráriumához való hozzájárulás + angoljának fejlesztése). A menekült projektünkben 

szerzett külföldi tapasztalatok, programok részletes megismerését szolgáló utazás 

megerősítést hozott számunkra, hogy jó úton járunk az itt élő külföldiek igényeinek 

megismerésében. A bristoli és londoni közösségi alapítványok tanácsadói, befektetői, üzleti- 

szolgáltató szemlélete pedig további izgalmas irányokat vetít előre számunkra is, amelyekről 

sokat kell majd még gondolkoznunk és beszélgetnünk a jövő évben is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGFONTOSABB KOMMUNIKÁCIÓS EREDMÉNYEK, 

MÉDIA-MEGJELENÉSEK 



 

SWIMATHON 2017 

Írott sajtó:  
 

● http://www.blans.hu/cikkek/a-vilag/szines/tobb-mint-140-en-usznak-es-gyujtenek-ci
vil-szervezeteknek-swimathon-2017-en 

 
● http://magyarorszagkul.nlcafe.hu/2017-05-29/tobb-mint-140-en-usznak-a-civilekert/ 

 
● http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/swimathon-2017-dobo-kata-martinek-janos-e

s-foldes-eszter-is-uszik-hogy-segithessen/ 
 

● http://marieclaire.hu/Eletmod/2017/05/29/Tobb-mint-140-en-usznak-es-gyujtenek-c
ivil-szervezeteknek 

 
● http://www.tabunyitogato.hu/cikkek/hirek/a-szupernagyi--aki-sajat-uszokategoriat-a

lapitott.html 
 

● https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/uj_elet_betonalapon_ 
 

● https://forbes.hu/legyel-jobb/civilek-akik-az-uzleti-vilagot-es-az-orszagot-is-inspiralh
atjak/ 

 
TV, Videó:  

● 06.09. FEM3 Cafe délelőtt Úszással jótékonykodnak a sztárok, Barna Era  
● Swimathon 2017 Saját videó, Rick Zsófi  

● A Swimathon 2017 kampány ajánlója, Bajnok Béláné Marika főszereplésével. Rick 

Zsófi, Barna Era.  

● 9. ker tv , Közös Tér műsora:  Gajdos Milán 

● Helyszíni beharangozó a Swimathon versenyközpontból, Barna, Rozs-Nagy. 

 

Rádiók:  

● Rádió Ráday az ÁRH-án  

● M1Kossuth Rádió, Szombat Délelőtt, 2017. június 24. (Hangtár) 

● Június 16. reggel, élő adás Rádió Rock Magyarországban kezdtünk  
● Június 17. Érd FM 101.3 (erdmost.hu) 
● Június 16.   CIVIL RÁDIÓ - FM 98 Szabó András 
● Kultúrpart, Kucsinka Gabival és Nádori Licivel  
● legnépszerűbb úszó-kampányvideó, Kucsinka Gabi az Nők Lapja Cafen 

Swimathon fotók: https://drive.google.com/drive/folders/0B-sF0arcQDfgN2U1TlpKVlVfem8 

RÁDAY KORZÓ 

http://www.blans.hu/cikkek/a-vilag/szines/tobb-mint-140-en-usznak-es-gyujtenek-civil-szervezeteknek-swimathon-2017-en
http://www.blans.hu/cikkek/a-vilag/szines/tobb-mint-140-en-usznak-es-gyujtenek-civil-szervezeteknek-swimathon-2017-en
http://magyarorszagkul.nlcafe.hu/2017-05-29/tobb-mint-140-en-usznak-a-civilekert/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/swimathon-2017-dobo-kata-martinek-janos-es-foldes-eszter-is-uszik-hogy-segithessen/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/swimathon-2017-dobo-kata-martinek-janos-es-foldes-eszter-is-uszik-hogy-segithessen/
http://marieclaire.hu/Eletmod/2017/05/29/Tobb-mint-140-en-usznak-es-gyujtenek-civil-szervezeteknek
http://marieclaire.hu/Eletmod/2017/05/29/Tobb-mint-140-en-usznak-es-gyujtenek-civil-szervezeteknek
http://www.tabunyitogato.hu/cikkek/hirek/a-szupernagyi--aki-sajat-uszokategoriat-alapitott.html
http://www.tabunyitogato.hu/cikkek/hirek/a-szupernagyi--aki-sajat-uszokategoriat-alapitott.html
https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/uj_elet_betonalapon_
https://forbes.hu/legyel-jobb/civilek-akik-az-uzleti-vilagot-es-az-orszagot-is-inspiralhatjak/
https://forbes.hu/legyel-jobb/civilek-akik-az-uzleti-vilagot-es-az-orszagot-is-inspiralhatjak/
https://www.youtube.com/watch?v=CcNMaFvFMxE
https://www.youtube.com/watch?v=sk3zwsPZDpY
https://www.youtube.com/watch?v=ZpK8tfaPdp0
https://www.mixcloud.com/Sounds_of_FKA/r%C3%A1di%C3%B3-r%C3%A1day-a-j%C3%B3zsef-attila-lak%C3%B3telepen/
https://www.facebook.com/rockfm958/?fref=mentions
https://www.facebook.com/erdfm101.3/?fref=mentions
https://www.facebook.com/civil.radio/?fref=mentions
https://www.nlcafe.hu/egeszseg/20170519/swimathon/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-sF0arcQDfgN2U1TlpKVlVfem8


● Ráday Korzó 2017, saját videó, Rick Zsófi:  

https://www.youtube.com/watch?v=3_Q1lY-zwAY 

Sajtó: 

● https://port.hu/esemeny/fesztival/raday-korzo/event-festival-20864 
● http://hvg.hu/elet/20170916_Ket_napon_at_mindent_megmutat_magabol_a_Raday

_utca 
● http://marieclaire.hu/Eletmod/2017/09/11/Tapasztald-meg-a-valodi-Raday-eleterzes

t 
● http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Sutivasar_es_gyerekprogramok_a/207623 
● http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/09/13/milyen_is_valojaban_a_raday_utca

/ 
● http://btl.hu/cikk/2017/09/08/budapest-egyik-legkedveltebb-utcaja-mas-szemszogb

ol 
● http://itthonotthonvan.hu/hirek/3203674/raday_korzo_2017_szeptember_22_23 
● http://kulturpart.hu/2017/09/19/ilyennek_meg_nem_lattad_a_raday_utcat 
● https://welovebudapest.com/program/raday-korzo 
● http://neszeszer.blog.hu/2017/09/20/raday_korzo_egy_izgalmas_es_jo_resz_budap

esten 
● http://www.gastroguide.hu/2017/09/igy-meg-nem-lattad-pest-elso-gasztrosetanyat/ 
● http://www.litera.hu/hirek/raday-korzo-osszefogas-szomszedok-kozott 
● http://budapest.imami.hu/helyi-hirek/raday-korzo-ha-valami-meglepore-vagysz 
● http://www.jazzma.hu/hirek/2017/09/21/raday-korzo-a-gregersen-art-pointban-ava

gy-belso-ferencvaros-egyik-leghiresebb-bevandorlojanak-nyomaban 
● http://valasz.hu/kultura/fullajtar-andrea-megidezi-marlene-dietrichet-125618 
● http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_170921_RadayKorzo 
● http://femina.hu/terasz/port.programajanlo-38-het/ 
● http://nepszava.hu/cikk/1141072-raday-korzo---fesztival-a-raday-utcaban 

● Civil Rádió, Rádió Rock, Klub Rádió, Rádió Rock 

● MTI: Budapest, 2017. szeptember 21., csütörtök (MTI) - Közös kocogás, élő 
henteskritika, divatbemutató, mobilapp-túra, virágmesék, nyelvórák és számos egyéb 
program várja a látogatókat pénteken és szombaton Budapesten, a Ráday Korzón, 
amelyhez a Ráday utcában mintegy negyven helyszín csatlakozott…(részlet) 
 

Fotók : https://www.facebook.com/events/648770395329604/ 

 

ÉLŐ ADÁS 2017 

Élő Adás 2017, Saját videó, Pivarnyik Balázs 

M1 Kossuth Szombat Délelőtt, Kiss Bea riportja, December 16. délelőtt 11 óra 26perctől 

(Hangtár) 

A 168 karácsonyi nyomtatott számában jelent meg Ónody- Molnár Dóra írása, azóta már 

online is fent van: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_Q1lY-zwAY
https://port.hu/esemeny/fesztival/raday-korzo/event-festival-20864
http://hvg.hu/elet/20170916_Ket_napon_at_mindent_megmutat_magabol_a_Raday_utca
http://hvg.hu/elet/20170916_Ket_napon_at_mindent_megmutat_magabol_a_Raday_utca
http://marieclaire.hu/Eletmod/2017/09/11/Tapasztald-meg-a-valodi-Raday-eleterzest
http://marieclaire.hu/Eletmod/2017/09/11/Tapasztald-meg-a-valodi-Raday-eleterzest
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Sutivasar_es_gyerekprogramok_a/207623
http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/09/13/milyen_is_valojaban_a_raday_utca/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/09/13/milyen_is_valojaban_a_raday_utca/
http://btl.hu/cikk/2017/09/08/budapest-egyik-legkedveltebb-utcaja-mas-szemszogbol
http://btl.hu/cikk/2017/09/08/budapest-egyik-legkedveltebb-utcaja-mas-szemszogbol
http://itthonotthonvan.hu/hirek/3203674/raday_korzo_2017_szeptember_22_23
http://kulturpart.hu/2017/09/19/ilyennek_meg_nem_lattad_a_raday_utcat
https://welovebudapest.com/program/raday-korzo
http://neszeszer.blog.hu/2017/09/20/raday_korzo_egy_izgalmas_es_jo_resz_budapesten
http://neszeszer.blog.hu/2017/09/20/raday_korzo_egy_izgalmas_es_jo_resz_budapesten
http://www.gastroguide.hu/2017/09/igy-meg-nem-lattad-pest-elso-gasztrosetanyat/
http://www.litera.hu/hirek/raday-korzo-osszefogas-szomszedok-kozott
http://budapest.imami.hu/helyi-hirek/raday-korzo-ha-valami-meglepore-vagysz
http://www.jazzma.hu/hirek/2017/09/21/raday-korzo-a-gregersen-art-pointban-avagy-belso-ferencvaros-egyik-leghiresebb-bevandorlojanak-nyomaban
http://www.jazzma.hu/hirek/2017/09/21/raday-korzo-a-gregersen-art-pointban-avagy-belso-ferencvaros-egyik-leghiresebb-bevandorlojanak-nyomaban
http://valasz.hu/kultura/fullajtar-andrea-megidezi-marlene-dietrichet-125618
http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_170921_RadayKorzo
http://femina.hu/terasz/port.programajanlo-38-het/
http://nepszava.hu/cikk/1141072-raday-korzo---fesztival-a-raday-utcaban
https://www.youtube.com/watch?v=ySxKkk58FWo
https://www.youtube.com/watch?v=ySxKkk58FWo
http://hangtar.radio.hu/kossuth?utm_source=Pr%C3%B3balista&utm_campaign=68f06ddcad-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_20&utm_medium=email&utm_term=0_337ce95cf0-68f06ddcad-27859887#!


http://168ora.hu/itthon/penzeso-elo-adasban-jotekonysagi-licittel-harcolnak-a-harsogo-kor

manypropaganda-ellen-14414 
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