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a kozosalaPOn 
PrOgram másfél
évéről
Jelen dokumentum célja, hogy a széles nyilvánosságnak, a civil szektornak, 

az érdeklődőknek és partnereinknek beszámoljunk a KözösALAPON program

első, bő másfél évének munkájáról, eredményeiről, sikereiről (szerencsére

ebből elég sok jutott), kudarcairól (ilyet is éltünk át), pénzügyi mérlegéről 

és perspektívájáról. Reményeink szerint a dokumentum tiszta képet ad arról,

miként kezdtünk el építeni 2013. októberétől egy Magyarországon alig ismert,

új és vonzó társadalmi intézményt, és hogyan jutottunk 2015. május közepén

odáig, hogy hét, közösségi alapítvány létrehozására eltökélt csoporttal

elkezdtük a közös munkát. nagy szavakat használva: miként tettünk jelentős

lépéseket a semmiből az országosan elterjedt, újszerű civil intézményrendszer

kiépülése felé. 
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sOKrA vittüK

Új kultúrát hordozó új intézmények építésébe fogtunk 2013. elejétől informálisan, majd októberétől

formálisan, a Norvég Civil támogatási Alap segítségével. A Magyarországon alig ismert közösségi

alapítványok elterjesztését tűztük ki célul, mert meggyőződésünk, hogy ezek a lokálpatrióta civil

szervezetek cselekvésre és felelősségvállalásra ösztönöznek, hatékonyan és a közösség érdekében

tárják fel és aknázzák ki a helyi erőforrásokat, autonóm módon, demokratikusan működnek,

érzékenyebbé teszik egymás gondolataira, nehézségeire a helyi társadalom szereplőit, és végül, de

nem utolsósorban alkalmasak arra, hogy a közösségi alapítványi koncepció által kínált keretet 

a helyi sajátosságoknak megfelelő tartalommal töltsék meg az alapítvány kezdeményezői.  

erőfeszítéseinket (számunkra is) váratlan siker koronázta. 2014. decemberében pályázatot írtunk

ki, ahol közösségi alapítvány szervezésébe kezdő magánszemélyek kis csoportjait kerestük; 

a február 20-i határidőig 28 (!) pályázatot kaptunk, közülük alapos pályázati procedúránk nyomán

hét csoportot választottunk ki, akikkel közösségialapítvány-építésbe fogunk. Tehát nyíregyházán,

Debrecenben, Miskolcon, a Dunakanyarban, Gödöllőn, Dunaújvárosban és pécsett születnek új 

társadalmi intézmények. programunk szempontjából tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy első

lépésünk a közösségi alapítványok országos elterjesztése felé meglehetősen nagyra sikeredett.

A kezdeményezőkkel (és természetesen ők egymással) május 15-16-án találkoztunk először, ezért

ezt a dátumot tekintjük a program első szakasza – és jelen beszámoló – végpontjának. ezután 

a kezdeményező csoportok tanulmányútra mennek: egy általuk kiválasztott régiós közösségi

alapítványt keresnek fel inspirációk és saját elképzeléseik kikristályosítása céljából. A tanulmányutat

követően a szervezőcsoportoknak szeptemberben munkatervet kell készíteniük arról, miként is épül

fel saját közösségi alapítványuk. A munkatervek átbeszélése és jóváhagyása után, 2016 végéig

azok megvalósítása, vagyis a közösségi alapítvány felépítése, beüzemelése következik, természe-

tesen programunk anyagi, erkölcsi és szellemi támogatásával.  

A KözösALAPON csapata

https://norvegcivilalap.hu/
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erőseN ALAPOztuNK

Másfél éves, a fenti eredmények tükrében igen sikeresnek mondható munkánk legfontosabb feje-

zeteit külön-külön is be szeretnénk mutatni.

Tevékenységünk megkezdése, sőt a közösségi alapítványok jövője szempontjából is nélkülözhetet-

lennek tűnt, hogy a lehető legpontosabban definiáljuk, mit is tekintünk ma Magyarországon

közösségi alapítványnak. A sokrétű nemzetközi gyakorlatra és a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

tapasztalataira támaszkodtunk, és az adatok, trendek – végső soron  közösségi alapítványok – sok-

színűsége számos vitával és meglepetéssel gazdagította a definíció-alkotást. Visszatérő vitatémánk

volt például, hogy vajon mekkora lélekszámú közösség képes hosszú távon működtetni közösségi

alapítványt, mint ahogy az is, hogy milyen lehet a különböző szektorok (a helyhatóság, a vállalkozói

világ és a civil szféra) kapcsolata az alapítvány működése során. A szerteágazó tapasztalatok és a

valóság bonyolultsága okán igyekeztünk nyitott, befogadó, ugyanakkor a közösségi alapítványok

értékeit érvényesítő leírással szolgálni; így született a tájoló a magyar közösségi alapítványokhoz

című dokumentumunk, amely pályázati kiírásunk szerves része, és a következő időszak munkájá-

nak alappillére.    

Működésünk első időszakának legnagyobb kihívását jelentő – időnként reménytelennek tűnő – fe-

ladata a közösségi alapítvány megszervezésére bátorságot mutató személyek és kisebb csoportok

felkutatása volt. Több úton indultunk el: személyes kapcsolatokon keresztül próbáltunk érdeklődőket

keresni az ország különböző, adottságai alapján megfelelő városában; használni igyekeztünk a

hagyományos és a közösségi médiát; stratégiai partnerünk, az ittlakunk.hu portálcsoport segít-

ségével pedig a fővárosi kerületek érdeklődőit próbáltuk elérni. A koncepció népszerűsítését, az

érdeklődés koncentrálását nagyban segítette a pályázat: úgy tapasztaltuk, hogy maga a pályázati

kiírás és a felkészülésre adott határidők élénk együttműködésre, közös gondolkodásra és cse-

lekvésre késztette az érdeklődő csoportokat. Feltétlen sikerként könyveljük el, hogy pályázati kiírá-

sunkra 28 csoport jelentkezett, ezzel együtt az érdeklődők felkutatására tett kísérleteink közül több

csúnya kudarccal végződött – erről később írunk részletesen. 

Igen fontos, de az előzőektől jól elkülöníthető feladatunk volt a már jól működő Ferencvárosi

közösségi Alapítvány támogatási feltételeinek kidolgozása – hiszen a KözösALAPON program célja

nemcsak új közösségi alapítványok életre hívása, hanem a már működő közösségi alapítványok tá-

mogatása is. Olyan támogatási struktúrát dolgoztunk ki, amely a kölcsönös bizalmon alapul, a felek

párbeszéde nyomán alakul, és a támogatott szervezet érdekeit, elképzeléseit szem előtt tartva építi,

fejleszti annak kapacitásait. A Ferencvárosi közösségi Alapítvánnyal kialakított munkamódszert és

támogatási szerződést modellértékűnek tekintjük: ebben a szellemiségben támogatjuk majd a többi

működő közösségi alapítványt is. Úgy véljük, hogy a KözösALAPON program támogatásának

konkrét hozadéka a Ferencvárosi közösségi Alapítvány 2015-ös őszi és téli programjai során 

nyilvánvalóvá válik. 

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/
http://kozosalapon.hu/files/tajolo_ismerteto.pdf
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Fontos és perspektivikus feladatunk a hazai közösségi alapítványok, valamint programunk bekapcso-

lása a nemzetközi vérkeringésbe, ugyanis a régiónkban erős közösségi alapítványi mozgalom

nagyon sokat köszönhet a nemzetközi együttműködésnek. Mi is jócskán profitáltunk ebből prog-

ramunk kidolgozásakor: rendszeresen konzultálunk Alina porumbbal, Clare Brooks-szal és Boris

Strecansky-val a román- a brit- és a szlovák közösségialapítvány-építés tapasztalatairól. 

A nemzetközi porondon 2014. szeptember közepén debütáltunk, amikor is a program munkatársai

és jó néhány, a közösségi alapítványok iránt érdeklődő társunk részt vett „A közösségi alapítványok

20 éve a visegrádi országokban” című konferencián pozsonyban. A KözösALAPON program ezen

túl részt vesz a visegrádi országok „A változás alulról jön – a közösségi alapítványok szerepe a civil

társadalom építésében az elmúlt 25 évben” nevű projektben is, amelyben a régiós alapítványok

egymás, illetve az egész közösségi alapítványi mozgalom épülésére közzéteszik példaértékű gya-

korlataikat és eredményeiket.

A fejezet végén megpróbálunk kudarcainkkal is szembesülni – ezekben is volt részünk, bár a fent

leírtak ennek ellenkezőjét sugallják. egyértelműen kudarcként éltük meg, hogy sem az országos,

sem pedig a helyi sajtó érdeklődését nem sikerült felkeltenünk a közösségi alapítványi koncepció

iránt; saját hibáinkon túl ennek vélhetően oka az is, hogy a koncepció bonyolult, és eddig kevés

konkrétummal illusztrálható Magyarországon. Részleges kudarcnak tekintjük, hogy az általunk

reméltnél kevesebb új szereplőt vonzott a közösségi alapítvány koncepciója a civil szektorba; úgy

véljük, a közösségi alapítványok akkor lesznek sikeresek, ha az eddigi gyakorlatnál jóval több és

jóval szorosabb szálat építenek ki a vállalkozói világ felé.
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mi meNNyi?

Hiteles beszámoló nem létezik számok és összegek nélkül, lássuk hát ezeket. 

A KözösALAPON program 98 000 euró támogatást kapott a  norvég Civil Támogatási Alaptól; 

a program ebből a támogatásból működik 2013. október elsejétől; a támogatási időszak vége 

2016. január 31-e.

programunk a támogatás 70 százalékát – 68 600 eurót – megkapta; ezt az összeget május 15-ig fel

is használtuk. A felhasznált összeg 72 százalékát a program munkatársainak és külső szakértőinek

díjazására, 4 százalékot utazási költségekre (külföldi tanulmányutak és a közösségi-alapítvány-

szervezéshez szükséges városlátogatások költsége), 3 százalékot eszközbeszerzésre (irodabútorok

és eszközök), 21 százalékot szolgáltatások vásárlására (irodabérlet, telefon) költötte. 

A KözösALAPON programot április elsejétől, várhatóan egy éven át az amerikai Charles stewart

mott Alapítvány támogatja 100 ezer dollárral; ehhez az összeghez egyelőre nem nyúltunk. 

programunk részt vesz a visegrádi országokban működő közösségi alapítványok jó gyakorlatait 

bemutató, az Akadémia a Lengyelországi Filantrópia Fejlesztéséért által szervezett programban;

ezért 1550 eurót kapunk. 

programunk egyik gazdája, a Civitalis egyesület 2013-as és 2014-es beszámolója letölthető az

egyesület honlapjáról.

terveiNK: hOvA jutNáNK 2018 végéig?

A kiválasztott hét csoporttal és a Ferencvárosi közösségi Alapítvánnyal 2018-ig tekintünk előre; 

az alábbi célokat szeretnénk elérni:

5-7 bejegyzett közösségi alapítvány működik Magyarországon, amelyek ellátják 

a közösségi alapítványok három alapfeladatát: helyben gyűjtenek- és osztanak

adományokat, és fejlesztik a közösséget

3-4 további közösség komolyan érdeklődik közösségi alapítvány indítása iránt

a KözösALAPON program érdemben támogatja a hazai közösségi alapítványokat

a közösségi alapítványi mozgalomnak komoly pénzügyi és természetbeni támogatói 

vannak Magyarországon

a magyar közösségi alapítványi mozgalom aktív tagjai a nemzetközi együttműködésnek.

http://www.mott.org/
http://www.mott.org/
http://www.civitas.hu/magyar/
http://www.filantropia.org.pl/


A közösségi alapítványi mozgalom alapítói
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Talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk: az elmúlt másfél évben leraktuk egy új kultúrát képviselő,

cselekvő, demokratikus és szolidáris társadalmi intézmény alapjait. Jó eséllyel egyre többen kapcso-

lódhatnak be közvetve vagy közvetlenül munkánkba, és egyre többen érezhetik majd saját

környezetükben a közösségi alapítvány sokrétű jótéteményeit. Amennyiben beszámolónk felkel-

tette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeink valamelyikén.
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A KözösALAPON a Civitalis egyesület és a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány közös 

programja; munkatársai Benedek Gabriella, kovács edit, Bardócz Iván, komáromi Mátyás és

Scsaurszki Tamás. Célja a magyarországi közösségi alapítványok hosszú távú, szakmai és

pénzügyi támogatása. köszönettel tartozunk Matolay Rékának, a Budapesti Corvinus

egyetem adjunktusának, Osztolykán Ágnes politológusnak, közép-iskolai tanárnak, lőke

Andrásnak, az ittlakunk.hu portálcsoport alapítójának, Országos Támogató Csoportunk tagjának,

nizák péternek, az Open Society Initiatives for europe munkatársának, Sebestény Istvánnak,

a kSH vezető főtanácsosának, és Turi Attilának, a Streamnet kft. alapítójának a beérkezett 

pályázatok értékelésében nyújtott lelkiismeretes munkájáért.

elérhetőségeink: 1053 Budapest, Szép utca 3.; www.kozosalapon.hu; 

kozosalapon@kozosalapon.hu; facebook.com/kozosalapon; tel.: + 36 70-398-4517 

A KözösALAPON program csatlakozott a magyar civilszervezetek 

mACi-kampányához kampányához.

http://sziamaci.hu/
http://sziamaci.hu/

