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BESZÁMOLÓ 
A KozosALAPON
PrOgrAm 10 hóNAPjáróL 
2015. május - 2016. március

Ismét rendhagyó beszámolót készített a KözösALAPON program, bár a logikánk nem 

változott: most is programunk mérföldköveihez igazodva adunk számot a széles nyilvá-

nosságnak, a civil szektornak, az érdeklődőknek és partnereinknek munkánkról, sikereink-

ről, kudarcainkról. első beszámolónk működésünk első másfél évét értékelte (Épülnek a

cselekvés új intézményei, 2013. október – 2015. május), amely a kezdetektől a közösségi

alapítvány építését elhatározó bátor csoport-jaink kiválasztásáig tartott. Most az építkezés

alapozó lépéseit, a közösségi alapítványi koncepció beágyazódását, nemzetközi kapcso-

lataink megszületé-sét – vagyis elmúlt tíz hónapunkat mutatjuk be. Úgy véljük, hogy teret

nyitunk című konferenciánk – amely a közösségi alapítványok első országos konferenciája

– már új léptékben tüntetheti fel a hazai közösségi alapítványi mozgalmat, így következő

beszámolónk kezdőpontja lehet.

A KözösALAPON a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszú távon támogató

országos program, mely szakmai és pénzügyi támogatással segíti új hazai közösségi

alapítványok megalakulását, majd a bejegyzett közösségi alapítványok munkáját. A közösségi

alapítvány egy adott közösség tagjai által hosszú távú, folyamatos működésre létrehozott civil

szervezet, amely elkötelezett az adott közösség fejlődésének átfogó támogatása mellett.

Munkájának alapja a bizalom, a közösség ismerete, a folyamatos önfejlesztés; céljait min-

denekelőtt a helyi adományozási kultúra (filantrópia) fejlesztésével, a helyi identitás erősítésével,

a közösségi összetartozás növelésével, és az aktív állampolgárság eszméjének népszerűsítésével

éri el. Alaptevékenységei: adománygyűjtés, támogatásosztás és közösségépítés. A közösségi

alapítvány alapvetően támogató szervezet: mások – adományozási, közösségépítő stb. –

elképzeléseinek, ötleteinek a megvalósulását támogatja és nem saját programjait hajtja végre. 

http://kozosalapon.hu/files/ka_final.pdf
http://kozosalapon.hu/files/ka_final.pdf
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„DöBBENEtES gyErEKEK, ÉS MűKöDiK!”

a magyarországi közösségi alapítványi mozgalom alapítóinak első találkozója után hét szervező-

csoportunknak – emlékeztetőül: Debrecen, Dunakanyar, Dunaújváros, Gödöllő és környéke, Miskolc,

nyíregyháza és Pécs vállalkozó szellemű újítóinak – egy külföldi tanulmányút lehetőségét kínáltuk:

meglátogathattak egy vagy több általuk választott régiós közösségi alapítványt. Hat szervezőcso-

port élt a lehetőséggel, és lengyel, cseh, szlovák és romániai, már huzamosabb ideje működő, jól

érzékelhető helyi változásokat generáló közösségi alapítványokat látogattak meg 2015 nyarán.

Szeptemberben egynapos villámtalálkozón összegeztük a tapasztalatokat, amelyeket a címben 

szereplő idézet szemléltet leginkább. Vagyis a résztvevők számára nyilvánvalóvá vált, hogy a kon-

cepció hazánkhoz hasonló gazdasági és társadalmi helyzetű országokban fenntartható, működő-

képes és a helyi változások egyik motorja lehet. röviden: „Döbbenetes gyerekek, és működik!”.

Programunkat sajnálatos veszteség is érte az építkezés e korai szakaszában: a dunaújvárosi 

szervezőcsoport elégséges kapacitások hiányában kilépett a KözösALAPON programból.

ezután a 2016 végéig hátralévő időszak legfontosabb feladatait, prioritásait határoztuk meg; a

teendőket szeptember közepén, kétnapos találkozón vettük számba. a KözösALAPON program

pályázati kiírására jelentkező csoportok azt vállalták, hogy 2016 végére bejegyeztetik alapítványukat,

elindítják a szakmai munkát és helyben legalább 15 független forrásból 2 millió forintot gyűjtenek

össze; ezen feltételek teljesülése esetén kapnak plusz kétmillió forintot programunktól. 

2015 októberében mindegyik szervetőcsoportnak cselekvési tervet kellett készítenie arról, miként

fogja a kitűzött célokat 2016 végére elérni. e cselekvési terveket a KözösALAPON csapata minden

csoporttal külön-külön átbeszélte; a cselekvési terv, reakciónk és a közös beszélgetés leirata

együttesen vált az adott csoport 2016 végéig szóló cselekvési tervévé.

2016 februárjában újabb egynapos találkozót szerveztünk az adománygyűjtésről, mint az idei év

„slágertémájáról”. a szervezőcsoportok itt megosztották egymással eredményeiket, kétségeiket, jó

gyakorlataikat. kiderült többek között, hogy az adománygyűjtés messze több a pénzkérésnél: az

adományozó környezete alakításának élményét, új, izgalmas kapcsolatokat, életét gazdagító im-

pulzusokat kaphat pénzéért cserébe, mint ahogy az is nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi

alapítvány fenntartható finanszírozása érdekében a szervezőknek, kuratóriumi tagoknak együtt kell

cselekedniük. 

a találkozóknak a fentieken túl is nagy jelentőséget tulajdonítunk, mert szervezőcsoortjaink megis-

merik egymás munkáját, és számos pontos tanulhatnak is egymástól. a találkozók közötti időszak-

ban sem hagytuk magukra a szervezőcsoportokat: mindegyikük kísérőt kapott a KözösALAPON

program stábjából, akitől jó tanácsra, beszélgetésre, bátorításra, vagy az adott téma szakértőjének

elérhetőségére számíthatott. 
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tÁMOgAtÓSZErvEZEtKÉNt iS BEMutAtKOZtuNK

a szervezőcsoportokkal való munkálkodáson túl a KözösALAPON program célja a már működő

közösségi alapítvány(ok) támogatása. ebbe is belekezdtünk: úgy gondoltuk, hogy az egyetlen

működő magyar közösségi alapítvány, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (Fka) támogatása

modellértékű lesz számunkra, mert eldől, képesek vagyunk-e általános célú, a szervezet bizton-

ságát és fejlődését segítő, kísérletezésre is lehetősége nyújtó támogatási rendszert kidolgozni. 

lássuk, sikerült-e! 

az Fka munkáját 2 millió forinttal támogatta a KözösALAPON program 2015 április 30. és decem-

ber 31. között. az alapítvány a támogatás teljes összegét felhasználta, azzal pontosan elszámolt.

támogatásunkat működési költségeik fedezése és programok finanszírozása mellett a nemzetközi-

leg elterjedt és hatékony adománygyűjtési modell, a Donor Circle adaptálására fordították. Utóbbi

átütő sikerrel zajlott Ferencvárosban: az Élő Adás néven rendezett közösségi adománygyűjtő 

eseményen 1 950 000 forint gyűlt össze az előzetesen kiválasztott három ferencvárosi projekt tá-

mogatására.  

az Fka értékelése szerint programunk támogatása elsősorban működési biztonságot jelentett az

alapítványnak, ami lehetővé tette, hogy bátor tervek mentén progresszívan és professzionálisabban

működtessék a szervezetet. Pozitívumként élték meg, hogy jó kapcsolatunk segítette a támogatás

rugalmas átrendezését, amikor erre volt szükség. az alapítvány számára továbbra is kiemelten

fontos a helyi adománygyűjtés, és – mint beszámolójukban olvasható – támogatásunk lehetővé

tette, hogy kísérletezhessenek a leginkább megfelelő technikák megtalálása érdekében. 

a KözösALAPON program is alapvetően sikeresnek értékeli az Fka támogatását: úgy véljük, az első

hazai közösségi alapítvány szépen fejlődött és igen bátor új programokba kezdett. ezzel együtt az

értékelésben helye van az önkritikának is: programunk sokszor változtatta a támogatás feltételeit, ami

igen jelentős adminisztratív terhet jelentett a támogatott szervezetnek; kiszámíthatatlanul és lassan

reagáltunk a támogatott felől érkező igényekre, kérésekre; nem utolsó sorban pedig túl sok pénzt ad-

tunk túl rövid időre, aminek jó és hatékony elköltése nehézséget jelentett a szervezet számára. Fel-

tett szándékunk, hogy támogatószervezetként tanulunk ezekből a hibákból. 

támogattuk még az elmúlt időszakban a magát nem közösségi alapítványként definiáló, de ahhoz

nagyon hasonló elvek mentén működő Szegedért Alapítványt. Ők tovább nyitnának a szegediek

felé és közelebbről megismernék a közösségi alapítványok működési modelljét, ezért 300 000 forin-

tos támogatást kaptak két tanulmányútra és honlapjuk fejlesztésére. e támogatás felhasználásáról

és eredményeiről következő beszámolónkban adunk számot.

http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/videon-az-elso-elo-adas-sikere/
http://www.szegedertalapitvany.hu/
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MÉg töBB LÁBrA ÁLLuNK

a KözösALAPON program stratégiai célja, hogy a magyar közösségi alapítványi mozgalom pénzü-

gyi hátterét hosszabb távon biztosítsa; ennek érdekében is sokat tettünk az elmúlt szűk egy évben. 

Programunk 2015 április elsejével 100 000 dollár támogatást kapott egy évre a Charles Stewart

Mott Foundationtől. az alapítvány képviselője novemberben Budapesten járt, ahol bemutattuk

számára eddigi eredményeinket és törekvéseinket: találkozott és beszélgetett stábunk tagjaival, 

szervezőcsoportjainkkal, a Ferencvárosi közösségi alapítvány kuratóriumával, a munkánkat

közelebbről ismerő szakértőkkel, kutatókkal és üzletemberekkel, valamint a projektünket szintén 

finanszírozó norvég Civil támogatási alap képviselőivel. a beszélgetések nyomán munkánkat po-

zitívan értékelte, és arra biztatott bennünket, hogy forduljunk újabb támogatásért a Mott alapítvány-

hoz; ezt meg is tettük, eredményről egyelőre nem tudunk beszámolni. 

kapcsolatba léptünk a szintén amerikai Miller Family trusttal; ők a magyar magánadományozás fej-

lesztését szem előtt tartva – támogatásképpen – kihívás elé állította a közösségi alapítványi moz-

galmat. ajánlatuk szerint minden, szervezőcsoport által gyűjtött 2 forinthoz 1 forintot adnak, míg

minden KözösALAPON program által gyűjtött 3 forintot 1 forinttal egészítenek ki; az ajánlat 2016

végéig áll, a lehívható összeg 25 ezer euró.

eltökélt szándékunk, hogy a külföldi szakmai támogatók mellé magyar adományozókat is meg-

nyerjünk ügyünknek. Úgy véljük, hogy a közösségi alapítványok akkor lehetnek hosszú távon

életképesek Magyarországon, ha erős és értő hazai támogatókkal is rendelkeznek, ezen túl pedig

országos programként fel kell készülnünk azokra az időkre, amikor a mozgalom beindítását célzó

külföldi adományok elapadnak. nemzetközi tapasztalatok és saját megérzéseink szerint tettük meg

első lépéseinket az ügyben: szakmájukban elismert, komoly kapcsolati tőkével bíró embereket

igyekeztünk személyes beszélgetések sorozatával közelebb hozni a közösségi alapítványokhoz.

terveink szerint támogatóinknak adományozási élményt, a helyi közösségek életét hosszú távon

formáló intézményrendszer kiépítésében való részvételt, programunk alakításának lehetőségét, és

a jótékonyság hazai kultúrája alakításának lehetőségét kínáljuk. a támogatást az állam – bizonyos

esetekben - adóalap-kedvezménnyel honorálja.

Öröm és nagy segítség számunkra, hogy a KözösALAPON csapata is egyre bővül. két önkéntes,

egy pro bono támogató, és tanácsaikkal, kapcsolataikkal ügyünket segítő négy nagykövetünk

munkájára is számíthattunk az elmúlt hónapokban és számíthatunk a jövőben is. nemzetközi 

tanácsadó testülettel is büszkélkedhetünk: a közösségi alapítványok, a közösségi filantrópia, a 

szervezetfejlesztés terén két brit és egy szlovák – széles körben elismert – szakértő segíti

munkánkat. (Csapatunkról bővebben a beszámoló végén, illetve honlapunkon olvashat bővebben.)
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FELKErüLtüNK A tÉrKÉPrE – A NEMZEtKöZi MuNKA   

„a változás alulról jön – a közösségi alapítványok szerepe a civil társadalom épülésében az elmúlt

25 évben” - ez volt a lengyel akadémia a Filantrópia Fejlesztéséért szervezésében megvalósított

egyéves projekt címe, amelyben a magyar részvételt programunk biztosította. a projekt célja a

közösségi alapítványok eredményeinek és jó gyakorlatainak bemutatása volt a visegrádi országok-

ban. Büszkék voltunk arra, hogy a Ferencvárosi közösségi alapítvány formabontó ötleteivel és ered-

ményeivel színesítette a 25 év tapasztalatait és eredményeit egybe gyúró kiadványt. Szintén

sikerként könyveltük el, hogy a projekt eredményeiről számot adó krakkói konferencián népes, ki-

lenc fős magyar küldöttség vett részt, akik érdemi tapasztalatokkal térhettek haza. Itt csak kettőt 

villantanánk fel. Cseh kollégánk a 20 évvel ezelőtti időkre visszaemlékezve elmondta: akkor pénzt

kértek városukban a  közösségi alapítvány céljaira és működésére, ami hiba volt: a helyes hozzáál-

lás tapasztalata szerint az, hogy a közösségi alapítvány számos fontos és unikális képesség, 

ismeret birtokában segít a jótékonykodni vágyóknak, hogy adományaik pontosan célt érjenek; 

e fontos szolgáltatásnak pedig ára van. Szlovák társunk a 90-es éveket felidézve pedig azt mondta:

a közösségi alapítványi koncepció akkor rendszerszintű választ adott arra a kérdésre, miként is

lehet a demokráciát helyi szinten értelmezni és művelni. 

ezen túl munkatársaink részt vettek a romániai közösségi alapítványok 2015-ös országos konferen-

ciáján nagyszebenben, valamint a Brit közösségi alapítványok Hálózatának konferenciáján Belfast-

ban. 

KiÁLLuNK, MEgMutAtjuK   

2016. elejére úgy éreztük, van mit megmutatnunk: a helyi csoportok fejlődését, a koncepció elfoga-

dottságát és erejét, már létező nemzetközi beágyazottságunkat. ezért teret nyitunk - a közösségi

alapítványok első Országos konferenciája címmel konferenciát rendezünk, ahol támogatóink, part-

nereink, a civil szektor, az érdeklődők és a sajtó számára beszámolunk eddigi eredményeinkről.

Szándékaink szerint a rendezvényen a KözösALAPON program nemcsak ad, hanem kap is: új im-

pulzusokra, gondolatokra, érdeklődőkre, támogatókra számítunk. 
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Mi MENNyi? 

nincs KözösALAPON-beszámoló összegek, bevétel- és kiadás rubrikák nélkül. lássuk most ezeket,

a program kezdetétől.

Programunkat 2013. október elsejétől támogatta a Norvég Civil támogatási Alap összesen 98 ezer

euróval; az összegből eddig 88 200 eurót hívtunk le. a Charles Stewart Mott Foundation 2015 ápri-

lisától egy évre 100 ezer dollár támogatást nyújtott és utalt át. „a változás alulról jön – a közösségi

alapítványok szerepe a civil társadalom épülésében az elmúlt 25 évben” nevű programban való

részvételünkért 1550 eurót kaptunk a lengyel akadémia a Filantrópia Fejlesztéséért nevű szervezettől. 

tavaly év végéig a  norvég Civil támogatási alap támogatásából 87 094 eurót, a Mott alapítvány tá-

mogatásából 57 582 dollárt költöttünk el. az elköltött összeg 70 százalékát programunk munkatársai

és külső szakértők díjazására fordítottuk. Utazásokra és tanulmányutakra (beleértve a szervezőcso-

portok utazásait is) a kiadások 10 százalékát költöttük, rezsire (irodabérlet, telefon-és banki költségek,

stb.) pedig 15 százalékát. a továbbadott támogatások – a Ferencvárosi közsségi alapítvány és a

Szegedért alapítvány támogatása – költségvetésünk kiadási oldalának 5 százalékát jelentették.  

tErvEiNK

Örömmel rögzíthetjük, hogy 2018 végéig szóló célkitűzéseink nem változtak az elmúlt egy évben;

azokat továbbra is ambiciózusnak, de elérhetőnek tartjuk. így továbbra is célunk, hogy 2018 végén:

5-7 bejegyzett közösségi alapítvány működjön Magyarországon, amelyek ellátják 

a közösségi alapítványok három alapfeladatát: helyben gyűjtenek- és osztanak

adományokat, és építik a helyi 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.

a KözösALAPON a Civitalis egyesület és a Gyökerek és Szárnyak alapítvány közös programja.
Munkatársak: Benedek Gabriella, kovács edit, Bardócz Iván, komáromi Mátyás, Scsaurszki tamás.
nagyköveteink: lőke andrás, Miszori István, Szabados Balázs, turi attila. Önkénteseink: Csonka rózsa,
Surányi Éva. nemzetközi tanácsadóink: Clare Brooks, David Harding, Boris Strečanský.
köszönettel tartozunk kisfaludy Mónikának, hogy könyvelésünket pro bono végzi.

Irodánk címe: 1053 Budapest, Szép utca 3.

a KözösALAPON program csatlakozott a magyar civilszervezetek MaCI-kampányához.

http://www.mott.org/
https://norvegcivilalap.hu/

