
Neked 
mi a 

szupererod?

Legyél 
TE is

szuperhos!

— elmondjuk, mik a közösségi alapítványok és hogyan fejlesztik közösségüket
— segítünk neked társakat találni az elinduláshoz
— átgondoljuk veled a saját közösséged erősségeit - ebből a szempontból
— bátorítunk, hogy belevágj, vagy éppen lebeszélünk. Pár hónap alatt segítünk eldönteni,  
    nektek való-e ez a kihívás.
— ha a válasz igen, szerződést kötünk és kezdődhet az építkezés, a közösALAPON   
    szakmai-pénzügyi támogatásával.

 

Hozz létre egy közösségi alapítványt! Mindenben segítünk, akár éveken át. 

JELENTKEZZ, HA IGAZ RÁD MIND A NÉGY:
 »   1. Magadénak érzel egy legalább 50 000 lelkes települést/kerületet/régiót  

     Magyarországon, meg tudod mondani melyik az.

 »   2.  Tudsz, szeretsz és akarsz másokkal együtt dolgozni ezért a közösségért.

 »   3.  Szívesen tanulsz új dolgokat és elfogadsz szakmai támogatást    
      a KözösALAPON csapatától.

 »   4.  Van valamennyi szabad kapacitásod és időd, és lehetséges,    
       hogy még az idén belevágj.

Szereted a városod vagy a 

kerületet, 

ahol élsz?

Először...

Mindenben segítünk, akár éveken át.

Hozz létre egy közösségi 

alapítványt! Jelentkezz MOST! 

Hatni akarsz és alkotni vágysz?

Közösségi ember vagy?

http://gy-sz.hu/programok/kozos-alapon/legyel-te-is-szuperhos/?amp;preview=true
http://gy-sz.hu/programok/kozos-alapon/legyel-te-is-szuperhos/?amp;preview=true


MIBEN HISZÜNK? MIÉRT CSINÁLJUK?
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány célja, hogy 

mély társadalmi változást indítson el Magyarorszá-
gon olyan alulról jövő kezdeményezések támogatásával, 

amelyek növelik az egyéni kezdeményező kedvet és fele-
lősségvállalást, erősítik a társadalomban a bizalmat és a 
szolidaritást. Hiszünk abban, hogy az alapítvány programjai 
első lépésben lokálisan, majd országosan is igazolják: a kez-
deményező kedv, az egyéni felelősségvállalás, a szolidaritás 
teremtő erő egy közösség hosszú távú fejlődéséhez.

KIK VAGYUNK?
Különböző szakterületekről érkezve, eltérő tapasztalatokkal 
és életfilozófiákkal dolgozunk; van aki munkatársként, van 
aki önkéntesként; van aki Budapestről, van aki Berlinből. 
Ami a csapatunkban összeköt minket, hogy a jövőt 
kiszámíthatatlannak hisszük, az emberi alkotóerőt viszont 
csodálatos dolgok megteremtőjének, a közös munkát pedig 
a tervek megvalósítása legjobb eszközének.

MIVEL FOGLALKOZUNK?
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programjai 
támogató jellegűek, közös bennük, hogy a szolidaritást 
és az együttműködést erősítik. Programjaink a helyi 
környezetet és társadalmat élhetőbbé tevő ügyeket, 
csoportokat, civil szervezeteket karolnak fel, amelyek az 
embereket részvételre és felelős cselekvésre sarkallják. 
A közösségi alapítványok magyarországi elterjesztését a 
KözösALAPON program támogatja.

MI AZ A KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY ÉS MIRE JÓ?
A közösségi alapítvány egy adott közösség tagjai által, 
hosszú távú, folyamatos működésre létrehozott civil 
szervezet. 
Munkájának alapja a bizalom, a közösség ismerete, 
a helyi adományozási kultúra fejlesztése, a helyi 
identitás erősítése és az aktív állampolgárság 
gondolatának népszerűsítése. A közösségi alapítványok 
alaptevékenységei: helyi adományok gyűjtése, közösségi 
kezdeményezések támogatása és a közösségépítés.

GYA
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KÉRDÉSEK

HOL MŰKÖDNEK MAGYARORSZÁGON 
KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK?
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány KözösALAPON 
programjának támogatásával három közösségi alapítvány 
működik: a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, a Pécsi 
Közösségi Alapítvány és a Térerő Közösségi Alapítvány 
Városunkért (Miskolc).

KIK A TÁMOGATÓINK?
Programunkat külföldi magánalapítványok és magyar 
magánszemélyek támogatják. 

Csapatunk úszói új közösségi alapítványok támogatásának 
finanszírozásáért gyűjtöttek adományokat a 2018-as 
Swimathonon, és elindul egy csapat értünk idén is.

KIK JELENTKEZHETNEK? Egyének és magánszemélyek csoportjainak jelentkezését várjuk, akik magukra ismernek 
az alábbi pontokban

1. Magadének érzel egy legalább 50000 lelkes települést/kerületet/régiót Magyarországon.
2. Tudsz, szeretsz és akarsz másokkal együtt dolgozni ezért a közösségért.
3. Szívesen tanulsz új dolgokat és elfogadsz a szakmai támogatást a KözösALAPON csapatától.
4. Van valamennyi szabad kapacitásod és időd, és lehetséges, hogy még az idén belevágj.
A regisztráció után hamarosan időpontot egyeztetünk egy beszélgetéshez, amelyben ezeket a kérdéseket fogjuk 
jobban körbejárni.

HOGYAN SEGÍTÜNK? Aki a felhívásunkra jelentkezik és igaz rá mind a négy fenti pont, bekerülhet a programba.  

Néhány konzultáció során

   Olvasd el a részleteket: 
Ha komolyan gondolod és igaz rád mind a négy fenti pont, jelentkezz!! Napokon belül 

visszahívunk, és egy személyes beszélgetéssel folytatjuk, ahol minden kérdésedet felteheted.

—  elmondjuk, mik a közösségi alapítványok,   
 és hogyan fejlesztik közösségüket;

—  segítünk  társakat találni az elinduláshoz;
—  átgondoljuk együtt a közösség erősségeit   

 a közösségi alapítvány szempontjából;
—  bátorítjuk hogy belevágjon vagy épp   

 lebeszéljük. Néhány hónap alatt segítünk  

eldönteni, nektek való-e ez a kihívás: közösségi 
alapítványt létrehozni ma, Magyarországon;

Ha megállapodunk, szerződést kötünk, és 
indulhat az építkezés, amihez hosszú távú  
szakmai és pénzügyi támogatást nyújtunk, 
személyre szabottan.

Neked mi 
a szupererőd?
Hozz létre egy közösségi alapítványt! Mindenben segítünk, akár éveken át. 

JELENTKEZZ, HA IGAZ RÁD MIND A NÉGY PONT!
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