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Több lábra állt 
a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Komoly kihívásokat, számos sikert, és néhány kudarcot is megéltünk 2018-ban a 
Gyökerek és Szárnyak Alapítványnál. Mindezeket egybevetve úgy látjuk, hogy az 
általunk közvetlenül vagy közvetve támogatott civil kezdeményezések munkája nyo-
mán erősödött a cselekvési kedv, a bizalom és a szolidaritás a helyi társa-
dalmakban, így közelebb léptünk célunkhoz: az élhe-
tőbb Magyarország megteremtéséhez. 

Alapítványunk legnagyobb sikerének azt tart-
juk, hogy a KözösALAPON program lendüle-
tének fenntartása mellett EgyüttHATÓ prog-
ramunk megszervezte első, Élő Adás nevű 
közösségi adománygyűjtő rendezvényét, nagy 
lépést téve saját, független civil kezdeménye-
zéseket felkaroló adományozói köre kialakítása 
felé. Elkezdtük a kisebb települések közössé-
geinek erősítését, kreatív kapacitását támo-
gató KisVÁROS programunk koncepciójának 
kialakítását; a program elképzeléseink szerint 
2019 második felében indul. 

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány mindhárom programja nyitott: munkánkhoz part-
nereket keresünk, minden formában - önkéntesként, tanácsadóként, befektetőként 
és résztvevőként egyaránt. Társainknak jó ügyek szolgálatát, jó közösséget, átlátha-
tóságot és demokratikus viszonyokat kínálunk. 

KözösALAPON: stabil alapok, nehéz építkezés
Alapítványunk legnagyobb programja folytatta – az egyébként egyre erősödő – ha-
zai közösségi alapítványok szakmai és pénzügyi támogatását. A velünk kapcsolat-
ban álló három közösségi alapítvány – a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, a Pécsi 
Közösségi Alapítvány és a Térerő Közösségi Alapítvány Városunkért (Miskolc) – 

összes bevétele 2018-ban 42,9 millió forint volt a 2017-es 36,2 millió forint után, 
amelyből összesen 5,6 millió forint, csaknem szabadon felhasz-

nálható forrás a Gyökerek és Szárnyak Alapít-
ványtól származott 2018-ban. Az alapítvá-
nyok erős helyi beágyazottságát mutatja, 
hogy bevételük háromnegyede helyi ma-
gánszemélyektől és cégektől származott. 
Az alapítványok összesen 22,6 millió 
forint támogatást nyújtottak helyi 
civil kezdeményezéseknek, amelyek jellem-
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zőn közösségfejlesztéssel, egész-
ségüggyel, környezetvédelemmel, 
jogvédelemmel és kultúrával foglal-
koztak. Az alapítványok összesen 
158 önkéntest, 110 közreműködő 
intézményt, vállalkozást mozgat-
tak meg, míg tevékenységük nyo-
mán élményben, alkalmi szolgálta-
tásban 14 045-en, hosszabb távú 
segítségben 2252-en, egyszeri, nagy értékű 
támogatásban pedig 313-an részesültek. 

A pénzügyi támogatáson túl szakmai együttműkö-
désünket is erősítettük: képzéseket és tapasztalat-
cseréket szerveztünk a számukra legfontosabb te-
rületeken, és több tanulmányúton is inspiráló európai 
tapasztalatokat szerezhettek. Programunk aktívan 
részt vett az európai közösségi alapítványok együtt-
működését támogató European Community Founda-
tion Initiative (ECFI) munkájában: tanulmányutak támogatá-
sára érkező pályázatokat értékeltünk, előadtunk a szervezt 
rezílienciával foglalkozó szemináriumain, valamint georgiai 
kollégáinkkal osztottuk meg a közösségi alapítványok életre 
hívásában szerzett tapasztalatainkat. 

Valamennyi közösségi alapítvány 2018-ban is érzékletesen be-
mutatta, miként lehet a kezdeményező kedvet, az akti-

vitást, az egymásra figyelést erősíteni fontos és 
értékes helyi ügyek mentén. A Ferencvá-

rosi Közösségi Alapítvány például Új 
szomszédaink – Sokszínű 

Ferencváros projektjében 
közelebb hozta a kerületben lakókat az ott élő 
külföldiekhez sok beszélgetéssel, ételkóstolóval 
és fotókiállítással. A Pécsi Közösségi Ala-
pítvány pályázatot hirdetett a Pécs Jövője 
Alapból: a kuratórium 17 pályázó közül 3 támo-
gatásáról döntött, amelyeket a várost mozgás-
ba hozó, innovatív kezdeményezésnek találtak 
– ilyen volt például az akadálymentes belváros 
elérését célzó, vagy fiatal pécsi művészek sa-
ját márkás termékeinek piaci bevezetését célul 
tűző civil kezdeményezés. A Térerő Közösségi 
Alapítvány Városunkért harmadszor rendezte 
meg Közös térben című konferenciáját, ahol 
a szervezettel kapcsolatban álló civilek, cégek 
és miskolci polgárok beszélgethettek szaba-
don a város és a Térerő jövőjéről. 
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A KözösALAPON program jelentős erőfeszítéseket 
tett másik célja, új közösségi alapítványok életre hívása ér-
dekében. Kampányunkban olyan, legalább három főből álló 
szervezőcsoportokat kerestünk, akik saját városukban, 
kerületükben közösségi alapítványt indítanának támo-
gatásunkkal. Mintegy 300-an jelentkeztek felhívásunkra, 
de őszinte megdöbbenésünkre mindössze négy csoport 
pályázott írásban, ebből egyet támogattunk. Kudarcunk 
nem volt teljes: az egyetlen kiváló pályázatot benyújtó rá-
kosmenti szervezőcsoport tagjaiban erős helyi kötődésű, 
sokszínű, a független helyi civil kezdeményezések felka-
rolása iránt elkötelezett csoportot ismertünk meg, akik 
2018. végén hozzáláttak a Rákosvidéki Közösségi Alapít-
vány megalakításához.

Pályázatunk kudarca után önvizsgálatot tartottunk, és 
arra a következtetésre jutottunk, hogy bár a hazai poli-
tikai közeg nem éppen hívogató a független civil szer-
vezetek alapítása iránt érdeklődők számára, de kampá-
nyunkon és programunkon kell elsősorban változtatnunk 
ahhoz, hogy megtaláljuk és életre keltsük a kerületek-
ben, nagyvárosokban szunnyadó civil erőt. 2019-ben is-
mét nekifutunk a feladatnak – a tanulságok levonása 
után. 

Munkánk sikeréhez nélkülözhetetlen, hogy több különböző 
nézőpontból is megértsük Magyarország meghatározó társadalmi 
folyamatait – azokat is, amelyek nem tartoznak az érdeklődés homlok-
terébe. Ezért szerveztük a Megérteni Magyarországot című konferen-
ciánkat, ahol kiváló előadók adtak látleletet a hazai társadalom kevéssé ismert, 

de a jövőt meghatározó trendjeiről, valamint bemutattunk olyan civil kez-
deményezéseket, amelyek a kultúraváltás lehetőségét 

hordozzák vagy már sikerre is vitték 
ma, Magyarországon. Konferenciánkon 
az előadók, a sikeres közösségi kezde-
ményezések képviselői, és a mintegy 
60 fős hallgatóság egymásra talált, és 
szervezett, valamint spontán módon 
egyaránt a hazai társadalmi változá-
sok szükségességéről, lehetőségeiről 
beszélgetett. A gondolatiságában új-
szerű rendezvény részletes összefog-
lalóját itt olvashatja.

Ruandában is
befolyásosabbak a nők, 

mint nálunk
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Alig 
vannak női döntéshozók Magyarországon, 
ami alapvetően meghatározza, milyen szinten 
és milyen minőségben kerülnek napirendre az 
úgynevezett nőügyek. A nők a család – a láthatatlan 
munka – és a munkahely kettős szorításában 
felőrlődnek, ráadásul a szegénység is fokozottan 
sújtja őket. Közösségteremtés, szolidaritás, erre 
támaszkodva pedig saját ügyeik erős képviselete 
jelenthet megoldást, nemcsak a nőknek – mondta 
Rácz Zsuzsa író, újságíró, közösségépítő a Gyökerek 
és Szárnyak Alapítvány Megérteni Magyarországot 
című konferenciáján.

Jó dolog
vagy katasztrófa?
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– MAGYARORSZÁG ÉS AZ 
AUTOMATIZÁCIÓ
Akár kétmillió munkahely is megszűnhet a következő 
bő tíz évben Magyarországon. Az emberi munka 
nélkül folyó termelés nem feltétlenül hoz jólétet: 
az elmúlt 40 évben a munka alkuereje a tőkével 
szemben folyamatosan romlott. A kormány 
újraiparosítási és oktatáspolitikája vélhetően tévút: 
egyik sem szolgálja a nagy technológiai váltásra 
való felkészülést. A negyedik ipari forradalomról 
és következményeiről Kis Miklós újságíró beszélt 
a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány Megérteni 
Magyarországot című konferenciáján.
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WE CAN REVERSE 

NEGATIVE TRENDS 
LOCALLYIn this second part 

of the Active Communities panel
 of our conference, community activist Tracey 
Wheatley spoke - in light of her experiences from 
the Transforming Communities program - about lo-
cal community responses to global challenges. 
What could be the source of happiness? We found 
that it was people’s relationships with each other. 
People are the most important local resource, and 
we must build on this. Everyone has to find within 
themselves how they want to connect with others. 
For example, we seem to be working in a community 
garden; but we are actually improving the quality of 
human relationships.
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MEGÉRTENI 
MAGYARORSZÁGOT KONFERENCIA

TÉRERŐ: KÖZÖS TÉRBEN

http://gy-sz.hu/2019/07/megerteni-magyarorszagot-igy-formalhatjuk-a-jovot/


Színre lépett az EgyüttHATÓ program
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány EgyüttHATÓ programja 2018 márciusában ren-
dezett először Élő Adást, méghozzá sikeresen: a bemutatott három civil projekt 
összesen 2 861 000 forint támogatást kapott az adománygyűjtő esten jelen lévő, 
mintegy 60 adományozótól. Megtisztelő volt számunkra, hogy köztük volt szakmai 
partnerünk, az adománygyűjtési technikát hosszú évek óta gyakorló és népszerű-
sítő londoni The Funding Network alapítója és több tagja.

A rendezvényen három közösségi alapítvány egy-egy projektje kérte – és 
kapta – az egybegyűltek támogatását. A Ferencvárosi Kö-

zösségi Alapítvány a már jól ismert, és Magyarországon 
egyedülálló Swimathon úszó- és adománygyűjtő ren-
dezvény megszervezésére kért támogatást, amelyen 
végül hat ferencvárosi kötődésű civil projekt több mint 
18 millió forint támogatást gyűjtött. A Pécsi Közösségi 
Alapítvány a közvetlen- és a városrészbeli szomszédsá-
gi kapcsolatokat erősítő Szomszédság Akadémia nevű 
projektjével indult, míg a Térerő Közösségi Alapítvány 
Városunkért adománygyűjtő futórendezvény megrende-
zéséhez kérte a jelenlévők támogatását. 

Ismét, immár másodszor tartott Élő Adást a Térerő, ala-
pítványunk szakmai támogatásával. Ezúttal Miskolcon mintegy 100 

adományozó több mint 2,5 millió forinttal támogatta a Mályi Madármentő 
Szolgálatot, az Irodalmi Rádió Szinva-parti sztorik című projektjét, és a perem-
helyzetű, sérült emberek oktatásával, társadalmi integrációjuk támogatásával fog-
lalkozó Szimbiózis Alapítvány „Mézes Miskolc, mézes vá-
ros” nevű projektjét. 

2018 végéig a Ferencvárosi Közösségi Alapít-
vány, a Térerő Közösségi Alapítvány Városun-
kért és a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 
összesen hét Élő Adást szervezett, ame-
lyeken 575 adományozó 18 313 000 forinttal 
támogatott 21 civil kezdeményezést. A ren-
dező szervezetek száma bizonyosan bővül: 
a Pécsi Közösségi Alapítvány eldöntötte, 
hogy 2019-ben megszervezi első Élő Adását.

Számos Élő Adást kísértünk már figyelemmel, és lát-
juk: az adományozó esteken az egyének tudása, tapasztalata 
és energiája megsokszorozódik, az adományozók pénzükön túl figyelmet 
és energiát fordítanak fontos társadalmi ügyekre, amelyeknek részesévé is válnak.

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány EgyüttHATÓ programja olyan emberekből álló 
közösséget épít, akik szívesen ismernek meg különböző társadalmi ügyeket, pro-
jekteket, hogy azokat adományaikkal életre keltsék. Másik fontos célunk, hogy 
más szervezetek is képessé váljanak segítségünkkel Élő Adást rendezni.
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MÉZES MISKOLC 
PROJEKT

TÉRERŐ: ÉLŐ ADÁS

http://gy-sz.hu/2018/03/elo-adas-3-milliot-fektettek-tarsadalmi-valtozasba/
https://www.mteweb.hu/ado_egy.html


KisVÁROS: 
leküzdjük az elszigeteltséget
A vidéki Magyarországon még nehezebb megtartani a de-
mokratikus, gazdaságilag virágzó és igazságos, aktív ál-
lampolgárokra épülő kezdeményezéseket és attitűdöket. 
Ezért a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány KisVÁROS prog-
ramjának célja, hogy erősítse a kisvárosok közösségeinek 
kreatív kapacitását, támogassa vezetőit, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljenek jövőjüknek és fejlődésüknek.

Úgy véltük, hogy kisebb településeken is szükséges a 
közösségi alapítványok lehetőségeit kínáló programokat 
indítani – feltételezésünket szakértőkkel folytatott be-
szélgetések és a Megérteni Magyarországot című konfe-
renciánk tanulságai megerősítették. 

A szakmai támogató program koncepcióját 
2019-ben kidolgozzuk, az év második felében 
szakértői kört hozunk létre, majd színre is lép a 
KisVÁROS program. 
 
Pénzügyek: mi, mennyi 
Támogatók: Charles Stewart Mott Foundation, 
Miller Family Trust, Velki Tamás és más magyar 
magánszemélyek, Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány Swimathonja, Association for 
Community Relations, Mecenata Stiftung, 
ECFI, MagNet Bank, ZEIT Stiftung 

Részletes pénzügyi beszámolónk, amely a köz-
hasznúsági jelentésünk része, a honlapunkon 
érhető el. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 
a külföldről támogatott szervezetek átlátható-
ságáról szóló törvény alapján külföldről támo-
gatott szervezetnek minősül. Büszkék vagyunk 
rá, hogy itthonról és külföldről is támogatott, 
etikus adománygyűjtő szervezet vagyunk. 

Kiadások (ezer Ft)

Munkatársak díjazása 22 444

Külső szakértők díjazása 1 812

Utazások költségei 2 011

Népszerűsítés 
és rendezvények 4 075

Pénzügyi támogatás 8 292

Iroda és adminisztratív 
költségek 3 664

42 298

Források (ezer Ft)

Hazai 14 352

Nemzetközi 107 304

121 656

Velki 
Tamás

Miller Family 
Trust
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Hivatalos adataink 

www.gy-sz.hu 
www.facebook.com/gyökerek és szárnyak alapítvány
gysza@gy-sz.hu
+36 70 398 4517

Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 32.    
Adószám: 18626166 - 1 – 43

Bankszámlaszám: 16200106-11617026
Képviselő: Scsaurszki Tamás

A kuratórium tagjai: Bardócz Iván, Benedek Gabriella, 
Axel Halling, Komáromi Mátyás, Kovács Edit, 

Scsaurszki Tamás, Turi Attila 

A programok kialakításában és megvalósításában résztvevők: 
Bardócz Iván, Benedek Gabriella, Csonka Rózsa, 

Komáromi Mátyás, Kovács Edit, Scsaurszki Tamás

Pro bono támogatóink: Kisfaludy Mónika; Szalay László és 
Rózsa Tímea Ágota (ICG); Miszori Ildikó (BPO-csoport), 

Ladics Viktória (HR Partner Consulting) 
Elérhetőségeink: 1114 Budapest, Mészöly utca 7.

https://www.facebook.com/Gy�kerek-�s-Sz�rnyak-Alap�tv�ny-1390251401105917/
http://gy-sz.hu/



