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Erősödik a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Munkánk célja, hogy mély társadalmi változást indítsunk el Magyarországon olyan alulról jövő kezdeményezések támogatásával,
amelyek növelik az egyéni kezdeményező kedvet és felelősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és a szolidaritást.
Hiszünk abban, hogy a gyökerek és Szárnyak Alapítvány programjai első lépésben lokálisan, majd országosan is igazolják: a
kezdeményező kedv, az egyéni felelősségvállalás, a szolidaritás teremtő erő egy közösség hosszú távú fejlődéséhez. Beszámolónkban arról adunk képet, hogy milyen lépéseket tettünk, milyen eredményeket értünk el, és milyen hazai és külföldi erőforrásokat mozgósítottunk céljaink elérése érdekében 2017-ben.
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Nagyobb sebességre kapcsoltunk
Átalakult és erősödött a gyökerek és Szárnyak Alapítvány döntéshozó testülete: novembertől a kuratórium tagja Turi Attila, az
alapítvány alapítója, így az üzleti világban szerzett tapasztalatai, ott edződött habitusa közvetlenül is megjelenik a szervezet
munkájában. különleges színt hoz a testületbe a Berlinben élő Axel Halling is, aki nagy örömünkre szintén vállalta a kuratóriumi
tagságot. Axel hibátlanul beszél magyarul, összesen hat évet élt hazánkban, ahol a német-magyar kulturális- és civil kapcsolatok fejlesztésén dolgozott, most pedig a német közösségi alapítványok szövetségének munkatársa. A kuratórium vezetését
Scsaurszki Tamás vette át a következő három évre.
Az erősödő kuratórium új kihívásokat jelent: a sikeres közösALAPON és az ígéretesen induló Élő Adás mellett két újabb program
tervezését is elkezdte a testület. Az első a kisebb városokban és vidéki közösségekben meghatározó szerepet betöltő civil
szervezetek fejlődését támogatná, a másik pedig az alapítvány által összegyűjtött kommunikációs- és márkaépítési ismeretek terjesztését célozza.
2017-ben a gyökerek és Szárnyak Alapítvány közhasznú lett, és a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény
alapján külföldről támogatott szervezetnek minősíttetett.
A kuratórium többsége: bírjuk az időjárás-változást

KözösALAPON: szerves növekedés
2017-ben az alapítvány legnagyobb programja a meglévő közösségi alapítványok működését erősítette, támogatta. A programban részt vevő négy közösségi alapítvány - Dunakanyar Szolgálat közösségi Alapítvány, Ferencvárosi közösségi Alapítvány, Térerő közösségi Alapítvány Városunkért (Miskolc) és a Pécsi közösségi Alapítvány – támogatási vagy együttműködési szerződés
keretében összesen 8 130 000 forint, csaknem teljesen szabadon felhasználható forrást kapott. ezen kívül szakmai támogatásként
találkozókat, webináriumokat szerveztünk a számukra leginkább releváns kérdésekben, képviselőikkel részt vettünk az európai
közösségi alapítványok együttműködésének elmélyítésén dolgozó eCFI (european Community Foundation Initiative) cardiﬃ konferenciáján. először mutatkozott meg együtt a hazai közösségi alapítványi mozgalom, méghozzá jelképes ügyben: az alapítványok
közösen támogatták Scsaurszki Tamás kampányát a Fuss neki! közösségi adománygyűjtő rendezvényen, így 350 ezer forintot adhattunk a Székelyudvarhelyi közösségi Alapítvány két fontos projektjére.
Térerő - Közösségi AlapítványVárosunkért
– megváltoztatták Miskolcot
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Pécsi Közösségi Alapítvány - közösséget
kovácsolnak a városból (Fotó: Tóth Dorina
(c) Pécsi Közösségi Alapítvány)
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
– a Ráday Korzón is megszólalt a Rádió Ráday

Valamennyi közösségi alapítvány érzékletesen bemutatta, miként lehet a kezdeményező kedvet, az aktivitást, az egymásra
ﬁgyelést erősíteni fontos és értékes helyi ügyek mentén. A Térerő például útjára indította Avasi séták című programját, amelyben
a város bölcsőjét, a különleges református templomot, a temetőt és az avasi dombot mutatják be avatott idegenvezetők táblagépek
segítségével helyi ﬁataloknak és minden érdeklődőnek. A Pécsi közösségi Alapítvány 1 millió forint támogatást osztott ki
pályázaton kilenc, a szomszédsági kapcsolatokat erősítő kezdeményezésnek, így például az Uránváros és kertváros közötti kosárlabdagála kezdeményezőinek, és a mélyszegénységben élő roma nők által vezetett gyárvárosi séták projektnek. A Ferencvárosi
közösségi Alapítvány csúcsra járatta a Swimathon közösségi adománygyűjtő rendezvényt, amelyen 7 civil projekt 16,3 millió forint
támogatást gyűjtött összesen (ehhez a közösALAPON is hozzátette a magáét: úsztunk és több mint 3 millió forintot gyűjtöttünk
a közösségi alapítványok támogatására), ezen túl a ráday-korzó megszervezésével új minőségű kapcsolatot teremtett a belsőferencvárosi kávézók, éttermek, boltok és a helyi lakosok között.

Az alapítványok munkája jól látható és elismert volt: 2017-ben
az Önkéntes központ Alapítvány Az év közösségi kezdeményezése díját,
valamint a Tesco közösségi díját a Térerő nyerte; a Ferencvárosi közösségi
Alapítvány Swimathonja pedig a NIOk Civil Díját kapta a legsikeresebb
adománygyűjtő kampány kategóriában.
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Elvis velünk úszott a Swimathonon

elkészült a közösALAPON középtávú terve. ennek kulcsfontosságú eleme, hogy 2018. májusában új pályázaton keresünk közösségi
alapítványokat létrehozni szándékozó csoportokat, akik közül nyolccal novembertől szorosan együttműködünk. ennek nyomán
reményeink szerint a 2017-es 400 ezer után 2022-ben 1 millió magyart érnek majd el a közösségi alapítványok, amelyek így
egyre nagyobb hatást gyakorolnak a társadalom egészére. Fontos célunk, hogy a programot egyre több magyar magánszemély
és cég támogassa, aminek érdekében befektetői kampány indításáról döntöttünk: olyan befektetőket keresünk, akik hosszú távon
akarnak befektetni komoly társadalmi haszon reményében.

Élő Adás: ígéretes kezdet
Új programot is indított 2016 végén a gyökerek és Szárnyak Alapítvány, melynek célja az adományozás kultúrájának, örömének
népszerűsítése, és társadalomformáló civil kezdeményezések iráni bizalom növelése és forráshoz juttatása. A hazánkban már Élő
Adás néven ismert adománygyűjtő rendezvény tökéletesen szolgálja mindkét célt, és új programunk ennek népszerűsítését vállalta – a londoni, hosszú ideje ezzel foglalkozó The Funding Network magyar partnereként. Az Élő Adás program három éves
stratégiai tervet készített, melynek egyik pilléreként rendszeres saját adománygyűjtő rendezvényeket szervezünk nyitott, társadalmi ügyek iránt elkötelezett, állandó és gyarapodó adományozói kör kiépítése érdekében. Másik kiemelt célunk, hogy partnerszervezetek közreműködésével országosan terjesszük az adománygyűjtési módszert.
2017-ben a miskolci Élő Adás közreműködőjeként tettünk lépéseket céljaink felé: a Térerő képviselőit londoni tanulmányúton ismertettük meg a koncepció részleteivel, segítettük a szervezést, és az esemény iránt érdeklődőknek megmutattuk a három helyi
kezdeményezésnek bő két óra alatt csaknem 2,5 millió forintnyi adományt hozó rendezvényt. Így valósult meg például az Avasi
séták nevű program, amelyen többek között az avasi lakótelep szegénységben élő diákjai bejárhatták és megismerhették a domb
másik részén Miskolc bölcsőjét: a templomot és a temetőt.

A Borsodi Mellrákinfo Egyesületet is támogatták
a Térerő adományozói az Élő Adáson
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Pénzügyek: mi mennyi?
Munkatársak díjazása: A programok kialakításában és megvalósításában résztvevők megbízási díjai.
Külső szakértők díjazása: A különböző szakfeladatokat (például jogi ügyek, tolmácsolás, programértékelés) ellátó partnerek
díjazása.
Utazások költségei: külföldi és belföldi utazások, tanulmányutak költségei.
Népszerűsítés és rendezvények: Munkánk és a közösségi alapítványok népszerűsítésének költségei, mint például kampánytervezés és megvalósítás, graﬁkai kivitelezés, kiadványok, hirdetések, honlap költségei, valamint belső-szakmai és nyilvános rendezvényeinkhez kapcsolódó költségek.
Pénzügyi támogatás és társﬁnanszírozás: Az alapítvány által támogatott szervezeteknek adott pénzbeli támogatások, illetve
partnerség keretében átvállalt költségek összege.
Iroda és adminisztratív költségek: Az iroda bérleti díja, rezsije, irodaszerek, kommunikáció és a bankköltségek.
Források: A korábbi időszakról áthozott összeggel együtt 2017-ben megközelítőleg 89 millió forint állt az alapítvány
rendelkezésére. ebből tavaly mintegy 38 millió forintot költöttünk el, és megközelítőleg 51 milliót pedig átvittünk 2018-ra.
A támogatások jelentős részét többéves felhasználásra nyújtották, így ezeket 2018-ban és 2019-ben fogjuk felhasználni.
A többéves támogatások teszik lehetővé a programok tervezhetőségét és az alapítvány partnereinek szükséges hosszú távú
perspektíva biztosítását. Támogatóink között volt a C. S. Mott Foundation, a european Community Foundation Initiative, a Frederick
Mulder Foundation, a Ferencvárosi közösségi Alapítvány (a Swimathonon keresztül), valamint több hazai magánszemély.
részletes pénzügyi beszámolónk, amely a közhasznúsági jelentésünk része, a honlapunkon érhető el.
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Hivatalos adataink
Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Székhely: 1092 Budapest, ráday utca 32.
Adószám: 18626166 - 1 - 43
Bankszámlaszám: 16200106-11617026
képviselő: Scsaurszki Tamás

A programok kialakításában
és megvalósításában résztvevők:
Bardócz Iván, Benedek gabriella,
Csonka rózsa, komáromi Mátyás,
kovács edit, Scsaurszki Tamás

Elérhetőségeink:
1053 Budapest, Szép utca 3.
kozosalapon@kozosalapon.hu
06 70-398-4517
www.facebook.com/kozosalapon

A kuratórium tagjai:
Bardócz Iván, Benedek gabriella,
Axel Halling, komáromi Mátyás,
kovács edit, Scsaurszki Tamás, Turi Attila

Pro bonó támogatóink:
kisfaludy Mónika; Szalay László
és Tóth Tímea Ágota (ICg);
Miszori Ildikó (BPO-csoport)

www.gy-sz.hu

