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Bevezetés
A KözösALAPON a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszútávon támogató országos
program, mely szakmai és pénzügyi támogatással segíti új hazai közösségi alapítványok megalakulását, majd
a bejegyzett közösségi alapítványok munkáját. A program munkatársai alapos előkészítés után 2015-ben
kezdtek el dolgozni a közösségi alapítványok létrehozása iránt érdeklődő helyi csoportokkal. A közös munkának ez a szakasza 2017-ben úgy zárult le, hogy a támogatói munkának köszönhetően a bejegyzett közösségi
alapítványok száma négyre emelkedett Magyarországon.
A HOLO. kutatójaként ennek az időszaknak az értékelését végeztem el 2017 tavaszán. Összesen húsz interjút készítettem el magyar és angol nyelven, megfigyeléseket végeztem valamint dokumentumokat tekintettem
át. Az értékelés során elsősorban a KözösALAPON programba beválasztott helyi csoportoknak nyújtott pénzügyi és szakmai támogatással kapcsolatos véleményekre és a részvétellel kapcsolatos motivációs tényezőkre
voltam kíváncsi. Emellett a programot érintő általános visszajelzéseket is összegyűjtöttem. Ez a rövid összefoglaló (egy hosszabb tanulmány kivonatos formájaként) az értékelés fő tapasztalatait ismerteti.

Általános visszajelzések
Ilyen típusú visszajelzést elsősorban olyanoktól tudtam gyűjteni, akik ugyan a programmal napi, közvetlen
kapcsolatban nincsenek, de a KözösALAPON céljaira, munkájára és eredményeire rálátnak. Ebbe a csoportba
elsősorban a pályázatok értékelői, a program nagykövetei és követői, a hazai és külföldi támogatók és más
közösségi alapítványok képviselői tartoztak.
A megszólítottak döntő többsége a KözösALAPON-t sikeresnek és eredményesnek tekintette. Ahogy azt
valaki megfogalmazta: a program „közösségi alapítványokat ígért és közösségi alapítványokat csinált”. Interjúalanyaim a KözösALAPON legnagyobb értékének azt tekintették, hogy a programnak köszönhetően a helyi
közösségekben erősödött a kölcsönös bizalom és összetartozás érzése. Az erősségek kapcsán többen azt
hangsúlyozták, hogy a KözösALAPON kezdeményezése teljesíthető kihívás elé állította a jelentkezőket, akik
konkrét célok érdekében tudták aktivizálni magukat. Voltak, akik azt emelték ki, hogy a KözösALAPON képes
volt megtalálni és vonzó perspektívát kínálni azoknak, akik később a helyi csoportok motorjai lettek. Megint
mások a program innovatív, újszerű megközelítését nevesítették. A legtöbben azonban a KözösALAPON-nál
dolgozókat – az általuk képviselt megközelítést és módszertant illetve az általuk felhalmozott tudást – tekintették erősségnek. Beszélgetőtársaim a program előtt álló legnagyobb kihívásnak a fenntarthatóság
biztosítását látták. A visszajelzések szerint e tekintetben a jelenlegi magyar társadalom helyzete – a megosztottság, a szabadság hiánya, az individualizmus, a kirekesztő nacionalizmus, az apátia, a tenni akarás hiánya,
a finanszírozási lehetőségek beszűkülése és az adományozással és a civil szervezetekkel szembeni ellenérzés
– nehezítő tényezőnek tekinthető.

Program-specifikus visszajelzések
A szakmai és pénzügyi támogatás különböző elemeiről elsősorban a programban résztvevő helyi csoportok
– az úgynevezett szervezőcsoportok – tagjai tudtak visszajelzést adni. Ezek a személyek az egyes elemek
kapcsán az alábbiakat fogalmazták meg:
1. A pályázati kiírás elején szervezett személyes találkozókat az érintettek kivétel nélkül pozitívan értékelték.
A legtöbben nyitottnak és érdeklődőnek írták le a KözösALAPON munkatársait. Mások profinak, hosszú
távú stratégiával rendelkezőnek vagy éppen lelkesnek és lendületesnek látták a csapatot. Sokan dicsérték
a találkozók kötetlen és barátságos hangulatát, amelyek ráadásul megerősítették az érdeklődőket abban,
hogy érdemes és fontos létrehozni helyi közösségi alapítványokat.
2. A külföldi tanulmányutak hasonló sikertörténetnek tekinthetőek. Több résztvevő ekkor győződött meg
a program működőképességéről. Mindez az elköteleződést és a program hazai megvalósíthatóságában
vetett hitet jellemzően megerősítette.
3. A program keretében biztosított találkozók és képzések megítélése ellentmondásosnak tekinthető.
Elsősorban az üzleti háttérrel rendelkezők fogalmaztak meg kritikákat. Számukra ezek a találkozók
jellemzően túl hosszú időt vettek igénybe, ráadásul csak kevés konkrét és használható információt
biztosítottak. Többen az alkalmazott képzési módszertant kritizálták, a frontális tudás-átadásra építő
gyakorlatokat hiányolva. A civil háttérrel rendelkezők ezzel szemben jellemzően pozitívnak látták a
találkozók és képzések hangulatát, felépítését és tematikáját. Egyedül az ütemezés kapcsán fogalmaztak
meg egy helyen kritikát hangsúlyozva, hogy sokat segített volna a forrásteremtési és elosztási stratégia
elkészítésében, ha a témához kapcsolódó képzésre hamarabb sor került volna. Emellett többen hiányoltak meghatározott témakörökre – így elsősorban a program-menedzsmentre és az adománygyűjtésre –
fókuszáló képzéseket.
4. A közvetett és közvetlen pénzügyi támogatásról pozitívan nyilatkoztak beszélgetőtársaim – csak úgy,
mint az induló közösségi alapítványoknak biztosított pénzügyi támogatást. Az így vélekedők kellően nagy
összegűnek látták a támogatást, amely nem csak biztonságérzetet adott, hanem egyfajta kihívást is jelentett a szervezőcsoportoknak. Egy helyen kritizálták csak a támogatást annak felhasználási korlátai miatt;
hiszen a támogatási összeget a közösségi alapítványok fenntartására, működtetésére kellett fordítani.
5. A kísérő1 „intézményét” döntő többségében pozitívan értékelték interjúalanyaim. Fontosnak látták azt,
hogy a kísérő probléma vagy kérdés esetén rendelkezésre állt, reagált és segített. Megítélésem szerint a
kísérő intézménye a program sikerességéhez, személyes jellegéhez és rugalmasságához hangsúlyozottan
járult hozzá – annak ellenére, hogy néhány helyen a kísérő kommunikációs stílusa vagy éppen a
szervezőcsoporton belüli konfliktusok kezelése kapcsán kritikák is megfogalmazódtak.
A KözösALAPON programban meghatározó szerepe volt az első hazai közösségi alapítványnak, a
Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak (FKA). Ennek a szervezetnek a részvételét kivétel nélkül pozitívan
értékelték a helyi csoportok tagjai. Interjúalanyaim szerint az FKA-nak köszönhetően hitük megerősödött
abban, hogy a közösségi alapítványok működőképesek lehetnek Magyarországon. Emellett profitáltak
az érintettek az együttműködésből, hiszen lehetőség volt ellátogatni az FKA rendezvényeire, a gyakorlatban
is nyomon követhették egy közösségi alapítvány munkáját és kérdés esetén kapcsolatba léphettek
az ott dolgozókkal. Mindezek miatt többek szerint az FKA bevonására hamarabb és nagyobb mértékben
lett volna szükség.
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A KözösALAPON egy-egy munkatársa a helyi csoportok mellé szegődött és azt megismerve
biztosította a személyes kapcsolatot és a szakmai támogatás testreszabottságát.
Ezt a munkatársat nevezték a programban kísérőnek.

Az értékelő munka során azonosítottam a programba való belépés és a programban maradás motivációit is.
Ezek közül foglalom össze az alábbiakban a legfontosabbakat:
1. Sokan a KözösALAPON helyi közösségekre és annak erőforrásaira építő megközelítését tartották vonzónak. Ezek között a személyek között volt olyan, akinek még viszonylag ismeretlen volt ez a „terep”.
Jellemzően azonban inkább olyanokkal találkoztam, akik a kiírás időpontjában már mélyebben
elköteleződtek a közösség-építés mellett; például azok, akik már ismerték a közösségi alapítványok vagy
éppen a társadalmi vállalkozások eszméjét. Illetve azok is, akik nem csak elvi szinten köteleződtek el,
hanem már konkrét, helyi erőforrásokra építő, a helyi közösségben élők aktivizálását célzó
kezdeményezésekben is részt vettek vagy éppen indítottak el.
2. A visszajelzések szerint a program által ígért gyakorlati, kézzelfogható módszertan is vonzó perspektívát
jelentett. Sokan ugyanis abban bíztak, hogy megismerhetik: pontosan hogyan tudják majd megszólítani és
aktivizálni a közösségükben élőket annak érdekében, hogy ezek a személyek helyi ügyekért álljanak ki.
3. A motivációs tényezők között még a helyi adottságokra nyitott, rugalmas program-jelleget érdemes
megemlíteni. Hiszen a KözösALAPON által kialakított modell szabad kezet adott a tekintetben, hogy a
szervezőcsoportok milyen ügyek mellett, hogyan állnak ki és hogyan próbálják mobilizálni a helyben élőket.
Emellett a program munkatársai maximálisan igazodtak a szervezőcsoportok adottságaihoz és igényeihez.
4. Megítélésem szerint a KözösALAPON munkatársai fontos motivációs tényezőt jelentettek a szervezőcsoportok tagjai számára. Az ott dolgozókat felkészültnek és inspirálónak látta interjúalanyaim többsége,
akik ráadásul lelkesen, elhivatottan álltak ki a közösségi alapítványok ügye mellett. A támogatott és
támogató között kialakított kapcsolatot a legtöbben példaértékűnek ítélték meg.
Az értékelés során olyan tényezőket is azonosítottam, amelyek a programra való jelentkezéssel és a
részvétellel kapcsolatos motivációkat gyengítették. Jelen összefoglaló keretei között csak néhány tényezőt,
így a helyi szervezőcsoportoknál jelentkező idő-, és kapacitáshiányt érdemes megemlíteni. Ez főleg azokon a
helyeken jelent meg problémaként, ahol a kezdeményezést elindítók nem tudtak bevonni a helyi szervezőcsoport munkájába elegendő számú és elhivatott társat. Fontos megemlítenem az adománygyűjtéssel kapcsolatos ellenérzéseket is. Ezt a fajta forrásteremtést néhányan inkább „kuncsorgásnak”, „kéregetésnek” vagy
éppen „tarhálásnak” és nem a függetlenséget és önállóságot elősegítő lehetőségnek látták. Itt fontos hangsúlyozni azt is, hogy a szervezőcsoportok tagjai esetenként nem bíztak abban, hogy a KözösALAPON által
kialakított modell működőképes lehet Magyarországon. Ezek az interjúalanyaim jellemzően a szolidaritás és
az adományozási kultúra hiányát illetve a közösségi alapítvány túl bonyolult koncepcióját hangsúlyozták.
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