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A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2018-ban is folytatta 3 fő szakmai tevékenyégségét, a helyi 

kötődésű adománygyűjtést, támogatásosztást és közösségfejlesztést. Az alábbiakban ezekre 

részletesen kitérünk, kiegészítve a nemzetközi kapcsolataink és a Kuratórium és Stáb viszonyának 

alakulását leíró fejezetekkel. 

 

 

I. Adománygyűjtés 

A saját két legnagyobb adománygyűjtő rendezvényünkön, Swimathon és Élő Adás, összesen 

21.475.497Ft adomány (18.206.497Ft + 3.269.000 Ft felajánlás) gyűlt össze, 9 ferencvárosi kötődésű 

projekt javára.   

Ahogyan az a fenti számokból is jól látszik, az a tervünk, hogy erőteljesen változtassunk a helyi, nem 

rendezvényen keresztül beérkező támogatások arányán, egyelőre nem volt sikeres. Sem a 100 Barát, 

sem a Patrónus programunkba nem tudtunk érdemben több pénzt gyűjteni, itt egyértelmű megakadás 

érzékelhető a szervezetnél, holott ez a szabadfelhasználású forrás kiemelt jelentőségű lenne a 

fenntarthatóságunk biztosításában. Újabb önálló alap létrehozására sem került sor. Ezzel együtt a 

kerületi nagyvállalatok között – a Budapesti Corvinus Egyetem Science Shop programjával 

együttműködve - közel 40 helyi nagyvállalat társadalmi felelősségvállalás programjáról kaptunk képet 

egy kutatás keretében. S bár a megkérdezettek egy része vagy nem igazán volt nyitott támogatási 

politikájának megosztására, ill. nem, vagy szkeptikusan nyilatkozott a helyi adományozásra való 

szándékáról, a felmérés nem volt számunkra haszontalan.  Bekerült még néhány  olyan potenciális 

vállalati partner is  a képbe, akik fele eddig részünkről megkeresés nem történt, s most tervezzük 

felvenni velük is  a kapcsolatot.  

A Swimathon 2018 kampányban összesen 18.206.497Ft Ft-ot gyűjtöttünk az alábbi projektekre:  

Ráday Korzó 2018 projekt: 1.333.304 Ft, egy két napos belső-ferencvárosi közösségi esmeény 

megrendezésére; 

FreeDoc – Fotózás és aktivizmus: 1.721.984 Ft, fotókurzus és önkifejezés-erősítés hátrányos helyzetű 

fiataloknak; 

Fix Pont -  Ferencvárosi Közösségi Alapítvány: 2.886.312Ft, az FKA működési költségeire, a kerületi 

munka folytatására; 

Adj egy lélegzetnyi időt! Találj Magadra Egyesület: 3.398. 646Ft, sérült gyermeküket egyedül nevelő 

szülők támogatására, az édesanyék szabadidőhöz való juttatása; 

Új Kör, a FELHAJTÓERŐ Közös Alapon: 4.081.434Ft, további közösségi alapítványok 

szervezőcsoportjainak támogatására;  

Démétér Alapítvány Démétér Ház, Veled együtt felépülünk!: 4.784.817Ft, a csontvelő transzplantált 

gyerekek és családjaik utókezelésére szolgáló új épületszárny közösségi helyiségének berendezésére. 

https://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=4b293f1e25&e=06aa517f47
https://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=fbfd55767c&e=06aa517f47
https://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=42138e8e8b&e=06aa517f47
https://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=ff29be1865&e=06aa517f47
https://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=0f0be46bfd&e=06aa517f47
https://kozossegialapitvany.us14.list-manage.com/track/click?u=908091ce1c1db6e65a8e52af3&id=01c53dc345&e=06aa517f47


Átlagos adomány: 6600Ft. Felajánlások száma: 2726Ft. Úszókat támogató adományozó 

vállalkozások/alapítványok száma: 28. Egyéni adományozóink száma: 2366. 

Mind a kampány, mind a rendezvény sikeres volt, igazi közösségi élményt is nyújtva azoknak, akik részt 

vettek benne. A korábbi gyakorlattól eltérően egy külső fizetett koordinátort alkalmaztunk, 4 hónapon 

keresztül, levéve ezzel is sok terhet az iroda válláról. A koordinátor személye tökéletes választás volt, 

Zagyva Katában olyan munkatársra találtunk, aki mind  a csapatkapitányokkal való kapcsolattartásban, 

mind az adminisztrációban, mind az FKA úszóinak összekovácsolásában nagyon jó partner volt. A vele 

való közös munkát szeretnénk a jövőben is folytatni, illetve magát a modellt is, hogy „kiszervezzük” ezt 

a feladatot.  Idén, a Közös Alaponos ÉA adományoknak köszönhetően tudtunk fejleszteni a honlapon, 

már angol nyelvű oldalunk is volt, igyekeztünk erősíteni a kommunikáción is a már megszokott, külsős 

sajtós csapattal (Müllner &Kálmán Content Lab) kiegészülve.  

Sajnos a kampányban az a stratégia, hogy több és nagyobb összegű támogatást szerezzünk érdemben 

a céges támogatóktól, nem sikerült. A BP (British Petrol) 400 ezer Ft-tal támogatta a rendezvényt, 

illetve új résztvevőként a Decathlon és Magnet Bank is beszállt egy-egy  csapathoz, magát a 

rendezvényt nem támogatták nagyvállalatok, áttörést ez nem hozott.  

Másik nagy adománygyűjtő rendezvényünk az őszi, immáron IV. Élő Adás közösségi adománygyűjtő 

eseményünk volt, amelyen összesen 3.269.000 Ft felajánlás érkezett, 2018. november 29-én. Itt igazi 

áttörésnek tudjuk be, hogy sikerült egy olyan pro bono támogatót találnunk a rendezvény helyszínének 

biztosításához, a Corvin Hotel Budapestet, amellyel nem csak nagyon jelentős költségeket tudtunk 

megtakarítani, de házigazdánk kiváló vendéglátónk volt egy nagyon színvonalas rendezvényhez (+ 

adományozó vendég is egy személyben), remélhetőleg hosszútávon. Ezzel és azzal a stratégiával, hogy 

egy futó projektünk tematikájával is össze tudtuk vonni a programot, illetve továbbra is jelen voltak a 

cateringet biztosító kerületi pro bono partnerek,  az Élő Adást most meg tudtuk csinálni nullszaldósra. 

A projekt itt is külön koordinátorral zajlott, Miklusicsák Alíz kurátortársunk vállalta el a feladatot, 

szeptembertől novemberig. Az idén összegyűlt 100 vendég ismét helyi kötődésű magánszemélyekből 

és vállalkozókből állt, akik  jellemzően tíz ezer és több szár ezer Ft közötti adományokkal járultak  hozzá 

a bemutatkozó projektek megvalósulásához. A Konkáv Audio projektre összesen 1.059.000Ft 

felajánlás érkezett.  A térben és tartalomban is többszintű programot kínáló Konkáv ferencvárosi 

ifjúsági iroda, prevenciós műhely és közösségi tér ebből egy olyan zenei projektet tud megvalósítani 

2019. januárja és júniusa között, melynek legfőbb részei: heti rendszerességű hangszeres foglalkozások 

a Common Vibe együttes tagjaival együtt, hangszervásárlás, utazás Ózdra és közös felkészülés és 

felvétel a Várkonyi Csibészekkel, majd közös fellépés Budapesten. Ezen felül készül  a támogatásból 

egy road movie és folyamatos közösségfejlesztő munka is folyik majd a résztvevő gyerekek között. A 

most 1.360.000Ft felajánlást kapott Mighelp Egyesület Összefonódva  Műhely címen várja a hozzájuk 

csatlakozó sérülékeny nőket.  Itt eredeti afrikai alapanyagokból tanulnak meg kosarakat készíteni 

külföldi nők és olyan magyar nők, akik különböző hátrányokkal küzdenek (gyermeküket egyedül 

nevelők, mélyszegénységben élők, munkanélküli nők). A kosárfonó műhely egyszerre szeretné átadni 

e szép mesterség alapjait és szeretne  támogató közösségévé válni a benne résztvevő nőknek, 

miközben megteremtheti egy egyesületi nonprofit vállalkozási lábának alapjait is. A több évtizedes 

múlttal és kipróbált, eredményes módszertannal rendelkező, az Élő Adáson 850.000 Ft felajánlást 

gyűjtött Studium Generale Alapítvány diák-oktatói, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, ingyen 

adják tovább, amit maguk is ingyen kaptak. Tavaszi Tábor érettségi és felvételi-előkészítő 

programjukkal azoknak segítenek, akikben nehéz körülményeik ellenére, minden potenciál megvan 

http://www.facebook.com/konkavter
http://www.mighelp.hu/
http://www.studiumgenerale.net/


ahhoz, hogy a jövőben  felelős közgazdászokként,  üzletemberekként dolgozzanak vagy  más területen 

teremtsenek értéket. 

 

II. Támogatásosztás 

2018-ban  több mint 17 millió Ft támogatást osztottunk ki. 

Idén 12, általunk is (idén vagy korábban) támogatott sikeres projekt valósult meg, zárult le, melyben 

oktatási, kulturális, szociális, lakhatási, menekültügyi, művészeti és várostörténeti, közösségi 

programok is voltak. A Támogatásosztásért felelős munkatársunk pozíciója megerősödött. Felismertük, 

hogy több fejlesztési munkára is szükség van a kapcsolattartáson túl a közösségek egy részével, illetve 

arra is több energiát kell fordítanunk, hogy jobban lássuk, megismerjük a kerületben működő civil 

szervezeteket és nem bejegyzett szervezeteket. A fejlesztő és intenzívebb megkereső munka 

szükségessége azért is merült fel, mert sok eltervezett program változik a civilek környezetében is, sok 

nehézséget és előre nem látható kihívást kell kezelniük: bérlemények elvesztése, kollégák fluktuációja 

vagy a különösen nehéz területeken dolgozó munkatársak kiégése,  elbizonytalanodása,  egyéb 

támogatások késlekedése vagy megszűnése, stratégiai és működési problémák megjelenése.   Ennek 

érdekében az a döntés született a kuratóriumban, hogy a jövő évtől emelt óraszámban bízzuk meg az 

érintett vállalkozó kollégánkat.  A jó támogatói-támogatott viszony ápolása mellett, munkájában 

nagyobb hangsúlyt helyezve a valós szükségleteik és helyzetük megismerésére.  Ettől a változástól a 

kerületi beágyazottságunk és ismertségünk növekedését is reméljük. 

A Zwack Péter Emlékalapból újabb támogatást nem osztottunk egyelőre. Az előző évben indított 

támogatott programunk, a Horizont Alapítvány Azért sem adom fel c. szociális és oktatási célú 

programja futott tovább, de újabb támogatást a koordinátor nem igényelt. A program 

eredményességét tekintve vegyes volt, a benne lévő hátrányos helyzetű gyerekek (5-6 család) 

tanulmányi eredménye javult, de igazi életminőségbeli változást a támogatás egyelőre nem hozott. 

A Swimathon 2018 kampányban indult 5 szervezettel (6. az FKA volt) megkötöttük a támogatási 

szerződéseket és elindultak ősszel a programok.  

Az adománygyűjtési és támogatásosztási tevékenységhez és tapasztalatszerzéshez tartozott az a belső 

fejlesztési munka is, aminek keretében a támogatásosztási munkatársunk részt vett nyár végén egy 

néhány napos németországi tanulmányúton, a helyi közösségi alapítványok működését és programjait 

tanulmányozva, ahogyan igazgatónk részvétele is ősszel, egy Lettországban megrendezett, nemzetközi  

study tour-on.  

III.  Közösségépítés, lokális kapcsolatok 

A kerületi kapcsolataink erősítésében két kiemelt programunk volt 2018-ban: a Ráday Korzó 2018 

esemény és az Új szomszédaink- Sokszínű Ferencváros c. projekt.  

A Ráday Korzó közösségi programsorozat ötlete belső-ferencvárosi magánszemélyek és civil 

szervezetek, intézmények kezdeményezéséből született meg, hagyományteremtő szándékkal, még 

2017-ben. 2018-ban II. alkalommal valósult meg. Célunk nem egy nagyszabású, turistákat idevonzó 

esemény volt, hanem az, hogy megmutassák magukat azok a közösségek, vállalkozások, intézmények, 

vagy akár magánszemélyek is, akik itt élnek, dolgoznak, működnek közöttünk és akik szeretnék, hogy 

erősebb kapcsolataik legyenek a szomszédságukkal, a velük egy negyedben élőkkel. Szerettük volna, 



ha erre a másfél napra egy nagy közösségi térré alakul a negyed, elsősorban az itt élők, életvitelszerűen 

itt tartózkodók számára, s ha új együttműködések is születnek. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, 

mint kezdeményező és résztvevő szervezet vett részt a szervezőcsoportban. Míg az első évben mi 

támogattuk a magunk által összegyűjtött helyi adományokból a rendezvény szervezési költségeit és az 

alapítvány munkatársai oroszlánrészt vállaltak benne, a tavalyi évben már egy helyi lakókból, civilekből 

és vállalkozókból felállt önálló szervezőcsoport koordinálta a munkát, élén egy fizetett koordinátorral, 

s a szükséges egyéb közös költségeket is ők teremtették elő. Ez egy 100 %-ig független civil 

kezdeményezés, ami kizárólag Belső-Ferencvároshoz kötődő magánemberek adománygyűjtéséből és 

szervezetek, vállalkozók közreműködésével valósult meg. Miután 2018 áprilisában felállt egy 7-8 fős 

szervezőcsapat, amelynek tagjai elköteleződtek a II. Ráday Korzó megszervezése mellett, s a csoport 

kidolgozott egy várható költségvetést. Ebben a koordinátor személyét fizetetté tettük, belső pályázat 

volt a kiválasztásra. Közösen döntöttünk arról, hogy pályázunk az FKA Swimathon 2018 adománygyűjtő 

kampányában indulásra, hogy ezen a módon gyűjtsük össze a pénzt a szükséges költségekre, illetve 

hogy az egy hónapos kampány során közösséget építsünk a következő esemény előtt. A pályázat 

sikeres volt, a Ráday Korzó úszócsapata 1 213 307Ft-ot gyűjtött össze, 12 úszó nagykövet részvételével: 

https://2018.swimathon.hu/raday-korzo/. Arra ösztönöztük a résztvevő helyeket, hogy olyan 

programokat kínáljanak, amikkel meglepik a betérőket, és/vagy bevonják őket kisebb aktivitásokba. Új 

csatlakozók is lettek az előző évhez képest, pl. Gémklub, Boráros téri Szabó Ervin Könyvtár, Kaltenberg 

Sörház és Étterem, Modell Kit, Loco-Motive Tetoválószalon, Anjuna Ice Pop. A két napos rendezvény 

Infó Pontja a Ráday utca Róka Raclette Bár lett, amelyet a Kisképző közösségi szolgálatos 

középiskolásainak segítségével működtettünk. 2018. szeptember 28-29. Végül 47 csatlakozó partner 

kínált programot a két nap alatt. Eredetileg szórólappal, személyesen megkeresett potenciális helyszín 

110 volt, 2018-ban 20 új csatlakozó lett az előző alkalomhoz képest. A program kínálat nagyon sokszínű 

lett, listájuk itt olvasható: https://radaykorzo.hu/wp/raday-korzo/program/ Voltak többek között 

gyerekprogramok, interaktív kiállítások, koncertek, városi séták, étel-kóstolók, kézműves 

foglalkozások, helytörténeti beszélgetések, társasjátékozás. Igazán közösségszervező, élvezetes 

központi eleme lett a Korzónak 2018-ban a Korzózó Játéka, amellyel szintén azt akartuk motiválni, hogy 

minél több helyszínre menjenek el a látogatók. A játékos kérdőív kitöltői között értékes nyereményeket 

sorsoltunk ki, melyeket szintén csatlakozó helyi vállalkozások és intézmények ajánlottak fel: Púder 

Bárszínház, Gémklub, Nándori Cukrászda, Seewithathai masszázs szalon, Budapesti Corvinus Egyetem, 

Medence Csoport, Két Egér Könyvesbolt. https://radaykorzo.hu/wp/korzozok-jateka/ A 2018-as RK-

hoz 47 helyszín csatlakozott, több mint 60 ingyenes programmal, amelyet saját erejéből hozott létre. 

20 új csatlakozónk volt. Pontos látogatói létszámot nem tudunk, de sok százan jártak a programokon. 

A csatlakozóknak készült feedback-kérdőívet visszaküldők között egyértelműen pozitív hatása volt az 

RK-nak, sokan jelezték vissza, hogy olyan környéken élő látogatóik is voltak, akikkel korábban nem volt 

kapcsolatuk. Az egyéni ismertség növelésén túl új barátságok születtek, a levelezőlistánk, csoportunk 

már más ügyben is élővé tudott válni. (pl. amikor egy szervezet váratlanul új bérleményt keresett, 

többen is segítettek nekik.) Természetesen az egy nagy kihívás, hogy mire lesz elég a két év tapasztalata 

a jövőre nézve! A szervezőcsapat most úgy látta, hogy legközelebb még inkább elmennénk a 

bensőséges hangulatú, közösségi esemény felé, továbbra sem szeretnénk a tömegeket idevonzó 

rendezvények felé mozdulni. 2018-ban összesen 1.142 419Ft-ot költöttünk az eseményre az 

összegyűjtött adományból, koordinátori honorárium, sajtómunka, eszközök, kommunikációs 

kiadások(fotó, videó is), honlap hostolás, szállítás, standépítés, ezt 40 ezer Ft-tal kiegészítette egy 

vállalkozó, aki átvállalt bizonyos költségeket.  

https://2018.swimathon.hu/raday-korzo/
https://radaykorzo.hu/wp/raday-korzo/program/
https://radaykorzo.hu/wp/korzozok-jateka/


Másik nagy közösségi, kerületi kapcsolatainkat erősítő projektünk volt a Global Fund for Community 

Foundations által másfél évig támogatott Új szomszédaink- Sokszínű Ferencváros projektünk. Ennek 

keretében kerületünkhöz kötődő külföldieket kerestünk fel, azzal a szándékkal, hogy megismerjük 

őket, megtudjuk, hogy érzik magukat a Ferencvárosban, hogy mitől lenne nekünk itt jobb, 

otthonosabb, és hogy igényük szerint közelebb húzzuk őket a kerületi közösség életéhez. Hosszútávú 

célként azt tűztük ki magunknak, hogy legyenek köztük olyanok, akik idővel megjelennek az alapítvány 

különböző programjaiban és szintjein. (Önkéntesek, támogatók, kedvezményezett támogatottak, 

kurátorok). Végül, de nem utolsó sorban pedig célunk volt egyfajta kerületi szemléletformálás is, 

közelebb hozni a helyieket és a kerületbe betelepülő, a kerülethez kötődő külföldieket. Az 

eredményeket tekintve, 12 interjú készült szervezetekkel (civil szervezetek, kerületi családsegítő, 

evangélikus egyház menekült programja, Kőrösi Csoma általános iskola), és volt egy beszélgetésünk 

egy kerületi multicég illetékes vezetőjével arról, hogy milyen programokkal segítik a Mo-ra érkező 

külföldi munkaerőt.  30 interjú született kerülethez kötődő külföldiekkel, köztük külföldi diákokkal 

(SOTE, Budapesti Corvinus Egyetem(BCE); 3 olyan emberrel, akik menekültként érkeztek ide; multinál 

dolgozó külföldivel; helyi vállalkozókkal; családi okokból Mo-ra költöző emberekkel. Az 

interjúkészítésben egy önkéntes (Zeke Angéla) és 4 Corvinus-os diák is részt vett. A  Ráday korzó idején 

pop up fotókiállítást szerveztünk a meginterjúvolt külföldiek egy-egy otthonról hozott személyes 

tárgyáról készült fotóból, és annak történetéről, különböző helyszíneken, de része volt a programoknak 

szintén a  projektnek köszönhető koncert, ételkóstoló, és két db városi ferencvárosi bevándorlók 

tematikára épült városi séta is. A pár napos pop-up kiállítást 4 hétig megtekinthető hagyományos 

fotótárlat követte a Vámház krt-i Vásárcsarnokban, október 15. és november 10. között. A szokatlan 

helyszínválasztással az volt a célunk, hogy a nem kiállítást látogató közönséghez is eljusson ez az anyag, 

ráadásul egy olyan helyen, amely egyrészt igazán patinás helyszíne a kerületnek, másrészt nagyon sok 

és sokféle ember fordul meg ott. A piac szimbolikus helyszíne is a társadalmi diskurzusnak, a sokakat 

foglalkoztató közéleti témák a hétköznapi emberek közti párbeszédekben megjelennek.  Bíztunk 

benne, hogy egy olyan nehéz témához, mint a Magyarországon évek óta sajnos nem elég árnyaltan és 

empátivál kezelt menekült-kérdéshez, illetve a hozzánk érkező külföldiek fogadtatásához, 

befogadásához, ezzel a kiállítással is kicsit hozzájárulhatunk a téma indulatok nélküli, és élményszerű 

újragondolásához. Az FKA úgy gondol a kerületre - és ezt a gondolatot szeretné közvetíteni és ápolni a  

jövőben is -  mint egy kulturális hagyományaiban nagyon vegyes és színes városrészre, amelynek 

komoly értéket és közösségi erőt ad a sokszínűsége. Hisszük, hogy egyfajta nyitott kozmopolita 

szemlélet nem gyengíti, hanem éppen hogy erősíti a lokális közösségi kezdeményezéseket.  A 

projektről nemzetközi színtéren is volt alkalmunk beszélni, csak úgy, mint 2017-be is már. 2018 

tavaszán koordinátorunk a MigHelp  Egyesület meghívására beszélt a projektről az EPIM (European 

Programme for Integration and Migration) delegációja előtt; szeptemberben Bécsben a Fundamental 

Rights Forum egyik szekciójában mutatta be az eddigi eredményeket. A projekt révén kialakult számos 

együttműködéseinkből kiemelendők: a már említett  MigHelp  Egyesület, akik az Élő Adás 

adománygyűjtő est támogatható projektjei közé is bekerültek, lásd feljebb), Menedék Egyesület  (a 

2017-es Élő Adáson vettek részt), a BCE Szociológia tanszéke (dr. Vicsek Lilla) - az elmúlt szemeszterben 

és a mostaniban a hallgatók választhatták a projektünk témáját az interjúkészítéshez. A SOTE 

International Student Association - egy tag részt vett a fotókiállításban (i.e. lefotóztuk a tárgyát, mesélt 

róla) és a SOTE Freshmen Day-en kivonultunk a Sütiflottával, ott adományt gyűjtöttünk a projekt javára 

(közel 27000 Ft gyűlt össze), 15 külföldi diák jelezte, hogy a későbbiekben szívesen önkénteskedne (ha 

nincs olyan feladat, amit nálunk csinálhatnának, akkor az általunk támogatott szervezetek felé 

irányíthatjuk őket)Vendéglátósok, akikkel a Ráday korzó idején lett kapcsolat (perui, tibeti, ukrán, iraki, 



indiai.) Ázsia Bt. - a SOTE Freshman Day-re és a Kóstold meg a Világot! Kóstolóra is kaptunk tőlük 

adományt (süteményekhez, ételekhez alapanyagokat) és Vámház körúti Nagycsarnok (kiállításnak 

helyet adtak), kerületi Szabó Ervin Könyvtár, Boráros téri fiók: a Ráday korzó idején kiállítottak egy 

fotót, január-március hónapokra kérték kölcsön a teljes anyagot egy kiállításra. Bevont külföldi 

önkéntesek: az interjú alanyok közül 5-6 fő önkénteskedett különböző programjainkban.   

A projekt lezárásaként összehívtuk az interjúalanyokat és a munkatársakat, kurátorokat, hogy 

megköszönjük a részvételüket és együtt megnéztük az általunk támogatott Menedék Egyesület „Kult, 

hogy a félelem helyét vegye át a kíváncsiság” projektje kapcsán született diák-divatbemutatót.  A 

fotókiállítás teljes anyagából egy 2019-es falinaptárt készítettünk és partnereink, támogatóink, 

rendszeres önkénteseink közt osztottuk szét.  

Az Új Szomszédaink projekt pályázati támogatása 2018 decemberében lezárult. Legfontosabb 

tapasztalatainkról, röviden: szinte kizárólag a civil szervezetek biztosítanak bármiféle támogatást az 

ideérkező külföldieknek, a multicégek vagy más intézmények (iskola, családsegítő) kapacitáshiány vagy 

a szándék hiánya miatt nem szerveznek integrációs programokat. Ezért az ideérkezők a MigHelp, a 

Menedék, az Artemisszió által, részben önkéntesekre támaszkodó programokra járnak, azokat 

felváltva használják. A multik egyelőre kevés segítséget nyújtanak munkavállalóiknak ahhoz, hogy 

megismerjék a várost, ahová költöztek, hogy otthonosabban érezzék magukat. Pl. az egyik kerületi 

multinál a szintén külföldi származású, de magyarul jól beszélő interjúalanyunk kezdeményezett 

magyar órákat magyar önkéntesek bevonásával azért, hogy az újonnan érkezők legalább néhány 

alapvető kifejezést megtanuljanak. A Ráday Korzó idején debütált városi séta a Ferencváros 

bevándorlástörténetéről egy olyan szolgáltatásunk lehet, amelyet ajánlhatunk a vállalatoknak is, mint 

egy lehetőséget, amely ezt a hiányt valamelyest enyhíti. A civil szervezetek fenyegetettsége nem 

újdonság. Nagy különbségek vannak az egyéni interjús tapasztalatok tekintetében attól függően, hogy 

honnan, milyen célból, mennyi időre érkeznek ide külföldiek. Az elmondható, hogy különösen a 

muszlim és/vagy afrikai országokból érkezőknek nehéz, ők számoltak atrocitásokról, illetve - azok, akik 

már régebb óta itt élnek - negatív előjelű változásokról a kormánypropaganda nyomán. Nekik 

nehezebb kezelni a kulturális különbségeket is. Ugyanakkor kifejezetten keresik a kapcsolódási, sőt, az 

önkéntes lehetőségeket is (ez inkább a régebb óta Mo-én tartózkodókra és a diákokra igaz). Az itt 

tanuló, 3. országból származó hallgatók – szemben pl. az Erasmus-os diákokkal – meglehetősen kevés 

támogatást kapnak iskolán kívüli, szabadidős tevékenységekhez. A diákok gyakran magukra maradnak 

az ügyintézésben, adott esetben az albérlet vagy nyári munkalehetőség keresésében és abban is, hogy 

megbírkózzanak a kulturális különbségekkel, ne érezzék magukat izoláltnak. Szükség volna több olyan 

programra, amely ezeket a problémákat enyhíti.  

Összességében egy nagyon színes, sokféle aktivitást hozó program ért véget, amelynek révén valóban 

egy addig általunk nem ismert, nem látott kerületi csoportot értünk el, miközben saját helyi 

ismertségünkhöz is hozzájárulhatott ez a munka. A kuratórium döntése értelmében jelenleg keressük 

annak módjait, hogy a program hogyan folytatódhatna, ezért 2019. januárban felkértük a 

koordinátort, Polyacskó Orsolyát arra, hogy készítsen egy ajánlást ehhez.   

VI . Szakmai kapcsolatok (helyi és nemzetközi) 

Az FKA folytatta együttműködését a hazai közösségi alapítványokkal és a Közös Alaponnal, mint 

országos programmal. 2018-ban támogattuk a KA által kezdeményezett, közösségi alapítványok közti 

tudásmegosztási projektet és részt is vettünk benne. Ez vonatkozott a szisztematikus adatgyűjtésre és 

adatszolgáltatásra, és a szakmai találkozókon történő szóbeli tapasztalatcserékre egyaránt. 



Figyelemmel kísérjük a pécsi és miskolci közösségi alapítványok programjait, igazgatónk 

társműsorvezetője volt a 2018 nyarán Miskolcon először megrendezett Élő Adás estnek, a pécsiek 

támogatásosztásról szóló rendezvényen szintén járt néhány kurátorunk. November 29-és 30-án részt 

vettünk a Közös Alapon Megismerni Magyarországot c. konferenciáján, melynek első napján - a KA 

együttműködési felajánlásaként – több hazai és külföldi konferencia vendégüket üdvözölhettük az Élő 

Adás estünk vendégei közt.  A Budapesti Corvinus Egyetem Science Shop programjával is 

együttműködtünk a tavaszi szemeszterben, melynek keretében egy számunkra nagyon hasznos „A 

ferencvárosi nagyvállalatok CSR tevékenységei és hajlandóságai” c. kutatási anyaggal lettünk 

gazdagabbak. A NIOK együttműködő partnerünk volt a Swimathon kampányban, mi több általuk 

szervezett idei konferencián jelen voltunkStábunk tagjai közül többen is részt vettek külföldi 

tanulmányutakon, ahogy azt a fenti fejezeteknél is megemlítettük: a Térerő Közösségi Alapítvány 

Miskolcért Alapítvány meghívására, Oláh Roland, támogatásosztásért felelős munkatársunk részt 

vehetett augusztusban egy németországi tanulmányúton. Az ECFI Lettországba tervezett egy hetes 

study tour-on igazgatónk, Barna Era vett részt egy elnyert ösztöndíjnak köszönhetően. A Global Fund 

által támogatott Új szomszédaink projekt koordinátora, szeptemberben pedig Polyacskó Orsolya  

Bécsben osztotta meg a program  a Fundamental Rights Forum egyik szekciójában.  2018-ban az FKA 

egy külföldi, grúz delegációt fogadott júliusban, egy szakmai találkozót és bemutatkozást szervezve a 

három tagú csapatnak. 

IV. Kuratórium és Stáb (az alapítvány „belső munkájának” részletezésével együtt) 

Az FKA kuratóriumát érintő egyik legnagyobb 2018-os feladat volt, hogy a két új kurátorunk be tudjon 

illeszkedni a közösségünkbe és működésünkbe, illetve hogy mi is rugalmasan tudjunk összecsiszolódni 

velük, aminek része, hogy a kölcsönös tájékozódást követően, testhez álló feladatokat találjanak 

maguknak. Úgy érezzük, hogy ez emberileg nagyon jól sikerült, Temesváry Péter és Fenyvesi Péter is 

valóban a csapat tagjaivá váltak, a kurátorokkal való kapcsolataik szorosabbak lettek. Sok energiát és 

új színt, új (pl. üzleti) szempontokat hoztak a beszélgetéseinkbe, ami bíztató a jövő kuratórium-bővítési 

kihívásaira nézve is. A 2018-ban még jellemző kétheti találkozókhoz alkalmazkodtak, illetve külön 

négyszemközti egyeztetéseink is voltak mindkettőjükkel, elsősorban az igazgatónkon keresztül.   

Másik nagy kihívás volt, hogy a Stáb és a Kuratórium viszonyán is tudatosan dolgozzunk. 

Természetesen a döntéshozó szint továbbra is a kuratóriumé, de a 3+1 fős fizetett stáb (igazgató, irodai 

munkatárs, támogatásért felelős munkatárs és egy projektkoordinátor) jóval nagyobb szerepet vitt a 

napi működésben, mint korábban. A programvezetők véleményei számos kérdésben megjelentek, még 

úgy is, hogy szavazati joguk a kurátoroknak volt is. Arra is tudatosan jóval nagyobb figyelmet 

fordítottunk, hogy az elkötelezett, FKA-s identitásában megerősödő stáb és a kurátorok közti 

személyes kapcsolat is szorosabb legyen. Tavasszal közös kirándulást szerveztünk, a 3 napos nyári 

stratégiai team másfél napját együtt töltöttük, közös nyári parti volt a Swimathon kampányt követően 

a koordinátor munkatársunknál, és a szervezeti karácsonyunkat is közösen tartottuk. 

Váratlan eseményként augusztusban felmondott a korábbi irodai munkatársunk, és az irodát pro bono 

adományként évekig nekünk biztosító támogatónk értékesítette a helyiséget. A nehéz helyzet és 

komoly veszteségek ellenére, a kuratórium és  a stáb jól reagált, az FKA ősztől tervezett 

tevékenységébe komolyabb fennakadást ez a nem okozott.  A költözéshez, az ideiglenes irodai 

működéshez jól alkalmazkodtunk, az irodai munkatárs korábbi feladatait a stábtagok átmenetilg 

maguk közt felosztották és egy kurátorunk is átvállalt adminisztrációs feladatokat, önkéntesen Készült 

koncepció a lehetséges közös megoldásra helyiség-ügyben egy partnerszervezettel, melyen sokat 



dolgoztunk az őszi időszakban, az irodai munkatárs megtalálását pedig arra az időre halasztottuk, 

amikorra már új irodánkban dolgozhatunk. 

 

Budapest, 2019. január 22. 
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