TERET NYITUNK
A Közösségi Alapítványok Első Országos Konferenciája
2016. március 18-19.
„Kisded makkbul idővel termő tölgyfa lesz, ha jól gondozzák.”
Széchenyi István

Épülnek és működnek a cselekvés újszerű intézményei Magyarországon: már hét közösség - Ferencváros, Dunakanyar, Debrecen, Gödöllő környéke, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs – tagjai tehetnek saját
sorsuk, lakóhelyük jobbításáért egy új társadalmi intézmény, a közösségi alapítvány segítségével.
A koncepciót, az építkezés résztvevőit, helyzetét a mai magyar társadalmi és gazdasági helyzetbe
ágyazva mutatja be konferenciánk.
Bár a közösségi alapítvány mint fogalom nemzetközi téren nagyon nagy múltra tekint vissza, Magyarországon ma még kevesen ismerik. Ezek az önkéntes alapon működő, önszerveződő szervezetek a
helyi lakosság tenni akarására és kezdeményezőkészségére építenek; legfontosabb hosszú távú céljuk,
hogy minden állampolgár, aki úgy érzi, szeretne maga is aktívan tenni társadalmi környezete
formálása érdekében saját, helyi közösségében bátorítást, inspirációt és nem utolsósorban pénzügyi
és szakmai segítséget kapjon ehhez. Közel 60 ország 1800 közösségi alapítványának működése
bizonyítja ma már, hogy ezek a szerveződések a helyi közösségekbe jól beágyazódva komoly
társadalomformáló erővel bírnak szociális, oktatási, kulturális, településfejlesztési vagy akár egészségnevelési, környezetvédelmi területen egyaránt.

A KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA
1. NAP
2016. MÁRCIUS 18. 13.00.-17.30.
HOTEL BENCZÚR, 1068 BUDAPEST, BENCZÚR UTCA 35.
A nap házigazdája Kovács Edit, KözösALAPON program
13.00.- 13.20. MEGNYITÓ

14.50.- 15.20. KÁVÉSZüNET

13.20.- 14.50. A CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁRSADALMI
KÖRNYEZETE, HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI A MAI MAGYARORSZÁGON
Rövid, gondolatébresztő előadások, utána kérdések, beszélgetés.

15.20.- 16.50. KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK KüLFÖLDÖN
ÉS MAGYARORSZÁGON

I. A Közbizalom fogalma és helyzete Magyarországon
Péterﬁ Ferenc közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének
tagja és a Civil Rádiózásért Alapítvány alapító elnöke

I. Nemzetközi kitekintés
Boris Strečanský, Európai Közösségi Alapítványi Kezdeményezés

Rövid globális helyzetkép után az előadás a közösségi alapítványok
régióban és Szlovákiában betöltött szerepét kívánja bemutatni: miben
A közbizalom főként a társadalom jelenlegi fő alakítói: a politikusok és hoztak újat, mivel járultak hozzá a helyi társadalom fejlődéséhez? Mit
a hivatalos intézmények magatartása miatt igen alacsony szinten van ígérnek a jövőre?
idehaza. Kérdés, hogy a civil társadalom képes-e, s ha igen, milyen
eszközökkel, lépésekkel ezen alapjaiban változtatni? Kik lehetnek ebben
II. A KözösALAPON program bemutatása
a szövetségesei?
Scsaurszki Tamás, a KözösALAPON program vezetője
II. Helyi közösségek társadalmi környezete
dr. Kocsis János Balázs egyetemi docens, BME Társadalmi és Térbeli
Kutatások Központja; a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke

A közösségi alapítványok 15 éves késéssel jutottak el Magyarországra.
De miért jelentek meg egyáltalán és miért pont most? A közösségi
alapítványok mindenekelőtt helyi szervezetek. Mit és hogyan tehet a
közösségi alapítványok fejlődéséért egy országos program?

Bármilyen lokális erőfeszítés sorsát alapvetően meghatározzák a helyi
közösség sokszor láthatatlan, hosszú idő alatt kialakult jellegzetességei,
III. Közösségi alapítványok Magyarországon
a története és tapasztalatai, a lakosság és közösség attitűdjei. Talán legPanelbeszélgetés a helyi szervezőcsoportok és a Ferencvárosi
fontosabb és leginkább tárgyalt kérdés a közösségben egymás iránt
Közösségi Alapítvány képviselőivel.
meglévő bizalom szintje, de a külvilág, a fejlesztések iránti hozzáállás, a
A beszélgetést Bardócz Iván moderálja.
helyi információs és döntéshozatali struktúrák láthatatlan szövedéke is
egyaránt meghatározó. Az előadás arra kíván szempontokat adni, mikép- Mi fogta meg a résztvevőket a közösségi alapítvány koncepcióban? Miért
pen is állnak a magyarországi helyi, elsősorban városi, közösségek e téren, jó ez? Milyen vízióik vannak az adott helyi közösségben a közösségi
és milyen megközelítések lehetnek alkalmasak a lakosság bevonására. alapítványokkal kapcsolatban? Mit szeretnének elérni? Mik a hosszú
távú céljaik, álmaik ezzel kapcsolatban?
III. Fél évtized – egészen új környezetben.
Változások a civil szektorban 2010-2015.
VACSORA
Sebestény István statisztikus, nonproﬁt kutató, Civitalis Egyesület
2016. MÁRCIUS 18. 19.00.-22.00.
VERANDA GRILL & WINE, 1096 BUDAPEST, VENDEL UTCA 9.
A civil szektor helyzete, funkciója, jogi környezete alaposan megválto- Közös vacsora, ismerkedés, kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel és
zott a nemzeti együttműködés rendszerében. Milyen tendenciák rajzolód- előadókkal.
nak ki a statisztikai adatokból az elmúlt fél évtizedben? A civil szerep
újraértelmezése: közhasznúság helyett közszolgálatiság. NEA és 1%:
miként hatott a támogatási rendszerek átalakítása forrásteremtési lehetőségekre? S végül hogyan alalkul(ha)t az együttműködés helyi szinten?
IV. Közösségi kapcsolatok, közélet és társadalmi szolidaritás
Prof. Dr. Utasi Ágnes szociológus, az MTA doktora,
egyetemi magántanár, SZTE

Az előadás az MTA PTI és Szegedi Tudományegyetem 2009-2013 között
készült empirikus kutatása alapján keres választ arra a kérdésre, hogy
milyen mértékű a társadalomban az atomizálódás, mi a közösség kritériuma, és a közösségi kapcsolatok igényének általánossá válása hozzásegíthet-e a demokratikus közélet fellendüléséhez. Bemutatja, hogy
a fogyasztói társadalom működésével miként rombolja a kapcsolatokat
és közösségeket, milyen esély kínálkozik azok építésére.

2. NAP
2016. MÁRCIUS 19. 9.00.-14.00
GREGERSEN ART POINT, 1093 BUDAPEST, LÓNYAY UTCA 31.
A nap házigazdái Benedek Gabriella és Komáromi Mátyás,
KözösALAPON program
Szombaton a közösségi alapítványok gyakorlati működésére koncentrálunk: konkrét kérdésekről, területekről tartunk interaktív műhelybeszélgetéseket, ahol lehetőség nyílik egy-egy téma elmélyült körbejárására:
hogyan gyűjtsük össze az első milliót a közösség tagjaitól? miképp népszerüsítsük a (még nem létező) közösségi alapítványt? kitől és hogyan
kérjünk pro bono támogatást, önkéntes munkát? hogyan teheti hitelessé az induló közösségi alapítványt a kuratórium? A részvételt így
elsősorban a közösségi alapítányok gyakorlati munkája iránt érdeklődőknek ajánljuk, legyenek ők kurátorok, önkéntesek, szervezőcsoport
tagok, országos vagy helyi szintű támogatók, partnerek vagy éppen
olyanok, akik még nem tudják, hogy miképp fognak kapcsolódni
a közösségi alapítványhoz. A workshopokra meghívunk egy-egy, az adott
témában jártas hazai szakértőt és külföldi kollégát is. A részletes programot a konferencia napján ismerhetik meg a résztvevők.

9.00.-9.30. KÖSZÖNTŐ, TÁRLATVEZETÉS, úTMUTATÁS
A wORKSHOPOKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
9.30.- 10.45. wORKSHOP 1.
A közösségi alapítványokat érintő témakörök feldolgozása 3 szekcióban
10.45.-11.15. KÁVÉSZüNET
11.15.-12.30. wORKSHOP 2.
A közösségi alapítványokat érintő témakörök feldolgozása 3 szekcióban
12.30.-12.45. KONFERENCIAZÁRÁS
12.45.-13.30. EBÉD

A KözösALAPON program a hazai közösségi alapítványok fejlődését hosszú távon támogató program,
a Civitalis Egyesület és a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány közös megvalósításában.

Miller Family Trust

Támogatóink:
Konferenciánkat a kka.hu és a kapcsolas.hu élő internetes közvetítéssel támogatja.
www.kozosalapon.hu

www.facebook.com/kozosalapon

kozosalapon@kozosalapon.hu
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