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Útmutató 
a Pályázati űrlap kitöltéséhez

 
Jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson azon személyeknek, akik közösségi 

alapítványt akarnak létrehozni, és ehhez szeretnék igénybe venni szakmai és pénzügyi 
támogatásunkat, ennek jeleként csoportot szerveznek és pályázatot adnak be a 
Gyökerek és Szárnyak Alapítvány KözösALAPON programjához. 

1. Kiknek és miért ajánl juk a Pályázat kitöltését?

A Pályázat kitöltését azoknak a csoportoknak javasoljuk, akik igent mondtak a közösségi 
alapítványra, és ezért másokkal közösen akarnak gondolkodni, dolgozni kerületükben, 
városukban, megyéjükben

Pályázatokat minden 50ezer főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkző magyarországi 
városból, fővárosi kerületből várunk, kivéve: Budapest II., III. IX. és XIV. kerülete, Eger, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Szeged és Zalaegerszeg.  

Akik Budapest II. III. vagy XIV. kerületéből érdeklődnek - önálló pályázatot ugyan nem 
fogadunk tőlük - de jelentkezésük esetén szívesen összekötjük őket a helyi szervező-
csoporttal. 

2. Segítünk a pályázat elkészítésében is 

Online konzultációink időpontja: 
szeptember 11. péntek: 9.00 - 10.30
szeptember 11. péntek: 16.00 - 17.30
szeptember 15. kedd: 9.00 - 10.30
szeptember 17. csütörtök: 17.000 - 18.30

A  konzultációkra regisztrálni kell, amit ezen a linken keresztül lehet megtenni. 
A regisztrációkor megadott email címre küldjük a részvételhez szükséges linket.  

3. Milyen szempontok alapján és hogyan értékel jük 
a Pályázatokat?
A pályázatokat 2020.09.30-ig lehet benyújtani a jelzett űrlapon, elektronikus úton. 
A pályázatokat a következő szempontok alapján értékeljük: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5EKGR97jWtHHKTsosZzIcf9TygsqhniX9He7Sjk9ivx9dNA/viewform
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1.  Megfelelő földrajzi területről érkezett-e (50e fő feletti lakosságszámmal    
rendelkező magyarországi nagyváros, kivéve Pécs, magyarországi megye, vagy budapesti 
kerület, kivéve IX.)

2. A csoport elkötelezett és rátermett-e a szervező munkára. Látszik-e a szervező erő, a 
gyakorlatiasság is. 

3. A leírt elképzelés jól illeszkedik a terület adottságaihoz, reálisnak látszik-e ezek alapján 
a terv megvalósítása.

4. A pályázatban leírtak egyedi gondolatok, amelyek a csoport saját meggyő ződését és 
kételyeit tartalmazza. 

Az értékelés egy körből áll: a pályázatok elolvasása után, ha szükséges az egyes 
csoportokat közvetlenül keressük kérdéseinkkel a jelzett kapcsolattartón keresztül, 
ezért is fontos ennek a személynek a megadása, illetve a valós elérhetősége. Az 
értékelést a KözösALAPON program munkatársai végzik. Az eredményekről, írásban 
értesítjük a pályázókat október 19-ig.  

4. Mi következik a Pályázat elfogadása után: 
A pályázat elfogadása után közös munka kezdődik. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 

KözösALAPON programján keresztül segítséget ad a helyi szervezőcsoportnak 
alaposan és körültekintően felkészülni a helyi munkára. Október és december között

• munkaindító szakmai eseményt szervezünk; 

• 3 online szakmai konzultációt szervezünk alapítvány-alapítás, kurató ri um alkotás, 
helyi adománygyűjtés és helyi fejlesztés támogatásosztáson keresztül témákban;

• igény esetén további szaktanácsadást tartunk az egyes csoportoknak;

• élményalapú bepillantást biztosítunk a közösségi alapítványok világába;

• egyedi szakmai kísérőt biztosítunk a helyi szervező-csoportok 2021-es év 
munkatervének elkészítéséhez. 

Elkötelezettek vagyunk a közösségi alapítványok alakulásának és működésének 
hosszútávú támogatásában. Így az elkészült és alapítványunk részére beküldött 
munkaterveket értékeljük, és azt követően további támogatási ajánlatot teszünk a 
csapatoknak. Az ajánlat várhatóan az alábbi területeket érinti: egyedi workshopokon 
való részvétel, csoportos konzultációk, külföldi tanulmányút, rendezvényeken való 
részvétel lehetősége, 1 millió forint szervező munkára fordítható támogatás, illetve 
további pénzügyi támogatás a helyi adománygyűjtés-támogatásosztás ösztönzésére, 
stb.  
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5. Érdemes tudnotok rólunk
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány munkáját külföldi alapítványok, valamint hazai 

magánszemélyek és vállalatok támogatják, az alapítvány további programjairól 
és tevékenységéről honlapunkon olvashatsz.

Fontosnak tartjuk, hogy ismerjétek értékeinket, mert ezek egyfajta iránytűt 
jelentenek nekünk, amikor tervezünk, amikor elakadunk, vagy amikor 
értékelünk. Ezeket az alábbiakban tudjuk legrövidebben összefoglalni: 

1. Hiszünk benne, hogy álmaink és céljaink csak a közjóért és a társadalmi 
haladásért való cselekvéssel érhetőek el, ez az apátia és lemondás ellentéte. 
A cselekvés olyan társadalom megalkotását célozza, amelyben mindenki 
biztonságban, értékesnek és tiszteltnek érzi magát. 

2. A részvétel a döntésekben nagyobb hozzájárulás a közjóhoz, mintsem hogy 
a dolgok „csak elintéződjenek”, számunkra ez munkánk végzése közbeni 
kapcsolatépítést is jelent és felelősségvállalást a döntéseinkért.

3. Szolidaritás tőlünk különböző emberekkel, különösen azokkal, akik sérülékenyek 
és marginalizáltak, tisztelni és ünnepelni a sokszínűséget és a befogadást/
elfogadást erőforrásnak látni; hisszük, hogy a különböző hátterű és érdekű 
emberek közötti kapcsolatok erősítése érték, amely egy jobb társadalmat hoz 
létre és előreviszi a közjót.

4. Lokalitás, az emberek cselekedeteinek helye és helyszíne; ez mindenekelőtt 
az a hely, ahol az emberek élnek, a helyi közösség, amely egyben fizikai tér 
és a kapcsolatok és interakciók tere is. A helyi erőforrások és energiák jól 
támogathatják a közjót szolgáló cselekedeteket.

5. Hosszú távú munka és elköteleződés, amely azt tükrözi, hogy céljainkat csak 
hosszantartó erőfeszítésekkel érhetjük el, célunk, hogy bizalmat gerjesszünk,  
amely intézményeket (szervezeteket, és viselkedési szokásokat, normákat és 
mintákat) szül; stratégikusnak és reflektívnek kell lennünk, hogy ne tévesszük 
szem elől céljainkat.

Hisszük, hogy abban a társadalomban, ahol ezek az értékek érvényesülnek, 
jobb esélyei vannak egy közösségi alapítványnak. Viszont az is igaz, hogy ahol 
egy közösségi alapítvány elkezd működni, ott ezek az értékek megjelennek, 
felerősödnek. Támogatásunk egy kölcsönös tanuláson alapul.
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Ezért együttműködésünkben autonóm, önálló szereplőként tekintünk a 
partnereinkre, ami azt jelenti, hogy szakmai és pénzügyi támogatásunkkal az 
alapítványok által látott és vállalt lehetőségeket és utakat kívánunk támogatni. 
Alapelvünk, hogy a közösségi alapítványt magatoknak építitek, ezért annak 
olyannak kell lennie, ami helyben hiteles, amiben szívesen dolgoztok és 
ami alkalmas arra, hogy hosszú távon szolgálja a helyi ügyek támogatását. 
Szabadságot adunk, amivel felelősség jár. A velünk való együttműködést időről 
időre megújíthatjuk, amely visszajelzéseken alapul és párbeszédben kerül 
kialakításra. 

Eredményes munkát kívánunk nektek! Kérjük, hogy kérdéseitekkel, kéréseitekkel 
forduljatok hozzánk bizalommal, dolgozzunk közösALAPON!




