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MI A SWIMATHON?

A SWIMATHON egy négyhetes adománygyűjtő kampány és 

egy jó hangulatú közösségi esemény. Magyarországon eddig 

négyszer (2016-2019) rendezte meg a Ferencvárosi Közösségi 

Alapítvány. Egy-egy pályán különböző jó ügyek olyan képviselői 

úsznak és teljesítenek egy személyes kihívást, akik előtte 4 hétig 

kampányolnak is az ügyekért és adományokat gyűjtenek a 

javukra.

Összesen 24 ferencvárosi kötődésű civil projekt jutott 59,5 

Millió Ft támogatáshoz eddig, 450 úszó gyűjtésével, A 

Swimathonoknak nagy és sikeres nemzetközi múltja van. 

Angliában 1996 óta rendeznek ilyen eseményeket, a szomszédos 

Romániában évente 5-6 nagyvárosban. 



ADOMÁNYOK AZ

ÉVEK SORÁN

Összesen 24 ferencvárosi kötődésű civil projekt jutott 
támogatáshoz eddig a rendezvény által. 

2016: 70 úszó - 7,5 millió Ft,    4 ügy

2017: 140 úszó - 16,3 millió Ft, 7 ügy

2018: 120 úszó – 18,2 millió Ft,    6 ügy

2019: 120 úszó – 17,5 millió Ft,    7 ügy





EZ MIND A SWIMATHON
• KÖZÖSSÉGI kampány, több ezer ember bevonásával és több 

ezer ember közvetlen elérésével

• SZEMÉLYES HANGÚ, példát mutat az egyéni felelősségvállalásra

• SPORTOLÁST, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDot népszerűsít, 
közösségi élményt ad

• EGYÉNI, KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS lehetőségei együtt jelennek meg

• HELYI ÜGYEK támogatására hívja fel a figyelmet

• PRÓBATÉTEL, SIKERÉLMÉNY látványos kampány és esemény

• Megtapasztalod, hogy mennyi erőd és drukkered van és hogy 
KÉPES VAGY KÉRNI ÉS ADNI IS számodra fontos ügyekért!

• Egy jó BULI!

• JÓL KOMMUNIKÁLHATÓ, LÁTVÁNYOS



DE MIÉRT IS SZERETJÜK MI A 

SWIMATHONT? 

NEM A PÉNZ BESZÉL!
• nagyon sok és sokféle embert lehet bevonni, mozgósítani. 

• a „nehéz” ügyeket is szerethetővé tesz, amelyek társadalmi elfogadottsága, 
támogatottsága alacsony vagy amelyek megosztóak

• a civil szervezeteknek egy új eszköz a forrásteremtésre, új kapcsolatok 
kialakítására, a misszióik népszerűsítésére.

• az informális, nem bejegyzett csoportok is indulhatnak

• élményszerű csapatépítés

• a fiókba tett álom-projektek lehetősége

• az úszók hősökké válnak, akik szívüket-lelküket teszik ki a gyűjtés során, sőt, 
testüket is, hisz aki fürdőruhában áll a többiek elé, az maga is vállalja a 
sebezhetőségét. 

• az őket támogató ismerősök – néha szinte észrevétlenül, talán magukat is 
meglepve – de felelős adományozókká válnak, és jó esetben úgy is maradnak 
a jövő civil projektjei számára.

• a támogató helyi cégek delegálhatnak egy-egy jó ügy úszócsapatába szintén 
kampányoló munkatársakat

• Támogathatják a rendezvényt is pénzzel vagy természetben is, hiszen az úszó 
mindig örül  egy szénhidrát gazdag rajtcsomagnak vagy egy  éremnek 



MILYEN ÜGYEKET TÁMOGATTUNK?
A SWIMATHON 2018 TÁMOGATHATÓ PROJEKTJEI VOLTAK

Veled együtt felépülünk! – Démétér Alapítvány, a csontvelő 

transzplantált gyerekek és családjaiknak szóló új apartmanházának 

berendezésért

FreeDoc – Palantir Film Alapítvány, fotókurzus az önkifejezésért, 

kerületi, hátrányokkal élő fiatalok számára

Lélegzetvételnyi idő – Találj Magadra Egyesület, a sérült gyerekeket 

nevelő nők szabadidejéért, feltöltődéséért

Fix Pont – Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, a helyi közösségi 

adományozás fejlesztésért, a Swimathont szervező alapítvány

KözösALAPON program – A hazai közösségi alapítványok 

fejlesztésért, támogatásáért

Ráday Korzó – Informális csoport, egy 2 napos belső-ferencvárosi 

kulturális eseménysorozat közös kiadásainak





MIT VÁLLALUNK MI A 

SZERVEZÉSBEN? 

• kezeljük a kampányfelületet - swimathon.hu

• begyűjtjük  az adományokat (kártyás fizetés, Barion)

• motiváljuk/segítjük a csapatkapitányokat és az úszókat 
(csapatkapitányi- és úszótalálkozók, segédanyagok)

• megszervezzük az egész félnapos uszodai rendezvényt

• vezetjük a kampány központi kommunikációját (kisfilmek, sajtó, 
social média)

• támogatási szerződést kötünk  a szervezetekkel

• kísérjük a projektek megvalósulását

• tájékoztatjuk a támogatókat 

• értékeljük a szakmai és pénzügyi beszámolókat



MIVEL SEGÍTJÜK AZ ÚSZÓKAT ÉS 

A SZERVEZETEKET?
• kérdezz – felelek kampány-magyarázó

• peer to peer kampányról – hogyan csináljam?

• kampányolási ötletek  - korábbi swimathonistáktól, más 

szervezetektől

• kreatívok



A Swimathon kampányról eddig beszámoltak, többek között:

Index,  RTL Klub Híradó, FEM3 Cafe, NLC, Magyar Narancs online, 

Marie Claire, Vasárnapi Hírek, 9.tv, Klub Rádió, Katolikus Rádió, 

Rock Fm, Civil Rádió. 

2017-ben elnyertük a „Legsikeresebb adománygyűjtő kampány”-

ért járó Civil Díjat.

MÉDIÁBAN RÓLUNK



„Azt súgja a szimatom, jó dolog a 

Swimathon!”

Ragályi Elemér Oscar díjas operatőr, 
swimathonista



A 2018-as videónk!
https://www.facebook.com/ferencvarosikozossegial

apitvany/videos/1761990873886034/

Swimathon 2020 felhívás:

https://2020.swimathon.hu/welcome/

https://2019.swimathon.hu/palyazati-

felhivas-civil-csoportoknak-a-swimathon-

2020-on-valo-reszvetelre

Köszönjük!

Barna Era

+36 70 504 68 22

ferencvarosi.ka@gmail.com
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