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Trenddel szemben: szintet ugrott 
a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány munkatársai és kurátorai nehéz és 
kiemelkedően sikeres évként tekintenek vissza 2020-ra – már ami az 
alapítvány szakmai munkáját illeti. Ritka ez a mondat a tavalyi évről szóló 
visszatekintésekben, de szokásunkhoz híven most is tárgyszerű a beszámolónk, 
és a tények bizony ezt mutatják. 

2020 az alapítvány életében is 
– mint mindenütt – jó részben a 
koronavírusról szólt. Borúlátóan ítéltük 
meg a válsághelyzetet: úgy láttuk, a 
lezárások nyomán kialakult gazdasági 
válsághelyzet gyorsan ellehetetlenítheti 
a civil szervezetek működését. Úgy 
gondoltuk, hogy a kötelező bezárkózás 
súlyosan megnehezítette a munkánkat, 
mert támogatószervezetként leginkább 
emberek találkozását és közös munkáját 
szeretnénk inspirálni. És általában 
is: néhány fős civil szervezetként 
tehetetlennek éreztük magunkat egy 
világjárvánnyal szemben.

Mindezt végiggondoltuk, majd nagyon 
megváltoztunk. Rájöttünk: ilyenkor 
van igazán szükség cselekvésre, 
közösségekre, szolidaritásra, a 
lokalitásban rejlő erő kihasználására. 
Rájöttünk: nem vagyunk tehetetlenek, 
stabil, nyitott, változtatási 
javaslatainkat elfogadó adományozóink 
vannak, a virtuális tér számos 
lehetőséget kínál, és a vészhelyzet számos embert az aktív cselekvés felé fordít. 
Minderről véglegesen az április közepén megrendezett Közösségi Alapítványok 
Napja győzött meg minket, ahol láthattuk: lehet az online térben kapcsolatot 
teremteni, beszélgetni, inspirálódni, ehhez váratlanul sok társat találtunk, 
és bebizonyosodott az is, hogy a saját közösségükben cselekvő közösségi 
alapítványok érdemi anyagi, szellemi és érzelmi segítséget tudnak nyújtani 
pandémia idején is.

KURÁTOROK BORÚVAL & DERŰVEL
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Ezek után nem volt megállás, és az alapítvány 
valamennyi programja erőn felül teljesítve pénzzel, 
szellemi tőkével és az összetartozás, a közös 
cselekvés erejével támogatott számos civil 
szervezetet és kezdeményezést.

A 2020-as év emlékezetes lesz számunkra azért 
is, mert a 2014-ben egyetlen programmal létrejött 
alapítványunk az év végén nyugodt szívvel 
elmondhatta magáról: már három egyenrangú és 
perspektivikus programja szolgálja, hogy mély 
társadalmi változást indítsunk el Magyarországon 
alulról jövő kezdeményezések támogatásával.

Az aktív cselekvés mellett a pandémia és az 
izoláció nyomán törvényszerűen megjelenő befelé 
fordulás is jellemezte alapítványunkat – sokat 
és eredményesen foglalkoztunk magunkkal. 
Szervezeti átvilágításba kezdtünk, melynek 
során a jelentős növekedésnek indult alapítvány 
működési mechanizmusait és döntéshozatalát 
tártuk fel, majd ezeket igyekeztünk átláthatóbbá 
és hatékonyabbá tenni, valamint a munkatársak 
és a vezetők igényeihez alakítani. 

Közös alkotásként tekintettünk arra a bonyolult, 
és 2020-ban szintén megkezdett 
folyamatra is, amelynek keretében munkánk 
társadalmi hatását mérő rendszert 
alkotunk. 

A koronavírus-járvány hónapjai alatt az 
alapítvány munkája szépen haladt, de 
a kollégák egyenként és a csapatunk 
összességében is komoly kihívásokkal 
találta szembe magát: fokozott stressz, 
bezártság, elszigetelődés, bizonytalanság, 
félelem a jövőtől. Saját személyes jól-létünk 
biztosítása érdekében plusz HR-támogatást 
kértünk, és két kirándulást is szerveztünk, 
amikor legalább kint, a természetben 
együtt lehettünk.

KENUTÚRA + KIRÁNDULÁS
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Előre a jövőbe! 
– gyorsan cselekedtünk a válságban

Támogatószervezetként a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány kötelességének érezte, 
hogy gyorsan reagáljon a koronavírus okozta gazdasági- és társadalmi válsághelyzetre. 
Támogatóink rugalmasságának köszönhetően áprilisban létrehoztuk az Előre a Jövőbe! 
Alapot, amelyből olyan civil szervezeteknek kívántunk pénzügyi segítséget nyújtani, 
amelyek a járvány okozta emberi szenvedések és társadalmi-gazdasági veszteségek 
enyhítésén dolgoznak helyi szinten.

Kilenc civil kezdeményezést összesen 3,45 millió forinttal támogatott az alap, már 
májusban. Tanoda, élelmiszersegély, hajléktalanság szerepelt többek között a támogatott 
tevékenységek sorában, de minden kezdeményezés hordozott számunka fontos többletet. 

A beérkezett pályázatok elolvasása megrendítő volt: képet kaptunk a magyar civil világ 
törékenységéről, a teljesen magukra maradt közösségek viszonyairól, az életmentés 
és a gyökeres változtatás szükségességéről. Tapasztalataink összegzése után semmi 
kétségünk nem volt afelől, hogy támogatásunk, ha mégoly szerény is, fontos ügyeket 
szolgál, jelentős civil szervezeteknek biztosítja a túlélést – ezt beszámolóik is egytől-egyig 
igazolták.

Feltámadt a KözösALAPON program
Gyengélkedik a KözösALAPON program – írtuk tavalyi jelentésünkben. A kudarcos 2019 
után a koronavírus által sújtott 2020 senki által nem várt sikereket hozott az alapítvány 
legrégebbi programjában: hétéves történetünkben még nem volt példa arra, hogy hét, 
ennyire felkészült és 
elkötelezett, a közösségi 
alapítványi koncepciót 
ilyen mélységben értő 
szervezőcsoporttal 
dolgozhattunk volna 
együtt. Most ezért nagyon 
jó esélyt látunk arra, hogy 
a közösségi alapítványok 
száma Magyarországon 
megsokszorozódik. 

http://gy-sz.hu/2020/05/gyorsan-cselekedtunk-37-millio-forintot-osztott-szet-az-elore-a-jovobe-alap/
http://gy-sz.hu/2020/05/megmeritkeztunk-a-tragikus-valosagban-egy-palyazati-elbiralas-tanulsagai/
http://gy-sz.hu/wp-content/uploads/2020/04/GYSZA_eves_jelentes_19.pdf


Hét új szervezőcsoportot támogatunk
Korábbi tapasztalataink és a drasztikusan megváltozott körülmények radikális 
paradigmaváltást hoztak gondolkodásunkban és munkánkban egyaránt. A 
megelőző években széles eszköztárat bevetve sem találtunk ütőképes csoportokat 
Magyarországon, amelyek közösségi alapítvány létrehozását tűzték volna célul 
maguk elé, ráadásul a járvány lehetetlenné tette a személyes találkozókat, 
kapcsolati hálónk bővítését a megszokott eszközökkel. Ezen túl szorított minket 
az idő is: tudtuk, hogy ha az év első felében nem cselekszünk hatékonyan, 
akkor 2020. elmúlik anélkül, hogy bármit is tudnánk tenni célunkért, a közösségi 
alapítványok egyre bővülő és virágzó hálózatának megteremtéséért. 

Több lehetőség közül a magunk között csak a „szakemberekkel végzett munka” 
nevű opciót választottuk. Ez azt jelenti, hogy nyílt felhívásban kerestünk olyan, 
közössségfejlesztésben járatos szakembereket, akik saját városukban vagy 
budapesti kerületükben programunk szellemisége szerint dolgozva megkeresték 
azokat a kulcsfigurákat, akikből összeállhat egy közösségi alapítványt szervező 
csoport, majd azt is vállalták, hogy a csapatot felkészítik a KözösALAPON 
pályázatán való sikeres szereplésre.

 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKAT ÉPÍTÜNK

A
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A modellváltás átütő sikert hozott. Tavaszi kampányunk nyomán hat kiváló szakemberrel 
kötöttünk megállapodást, akik a nyár elején dolgozni kezdtek, valamennyien 
szervezőcsoportot építettek, és mindannyian sikeresen vettek részt a program őszi 
pályázatán. Utóbbi egyébként nyílt pályázat volt, és nagy örömünkre két, korábban 
a közösségi alapítványi koncepció iránt érdeklődő csoport is jelentkezett. Alapos 
kiválasztási folyamat után büszkén leírhatjuk, hogy 2021-ben hét erős és felkészült 
csapatot segíthetünk abban, hogy létrehozzák saját közösségi alapítványukat a 
főváros II., III. és XIV. kerületében, valamint Nyíregyházán, Egerben, Zalaegerszegen és 
Nagykanizsán. Támogatási csomagunkat is igyekeztük vonzóbbá tenni: a csapatok 
eredményes munkáját a célzott szakmai támogatásunkon túl 1 millió forinttal támogatjuk. 

Az áttörés: a Közösségi Alapítványok Napja 
Áprilisra terveztük, és januárban elkezdtük szervezni a Közösségi Alapítványok Napját, 
amely szándékaink szerint lehetőséget teremt az alapítványok műhelymunkájára és az 
irántuk érdeklődők kíváncsiságának kielégítésére egyaránt. 

Sokáig jutottunk már, amikor március közepén lezárták az országot, és terveink dugába 
dőltek. Látszólag. A néhány napos sokk és személyes életünk újrarendezése után úgy 
döntöttünk, mindenféle tapasztalat nélkül megrendezzük a találkozót a virtuális térben. 

A közösségi alapítványok napja sokrétű volt, tényanyagban és élményekben gazdag: 
megtudhattuk, miként segítik saját közösségüket a magyar és erdélyi közösségi 
alapítványok a járvány első hullámában, az érdeklődők bepillantást nyerhettek az 
alapítványok világába, a munkatársak elmélyülten beszélgethettek szakmai kihívásokról, 
Legelsősorban pedig kiderült: lehet online beszélgetni, találkozni, kapcsolatot építeni és 
inspirálódni – a pandémia nem lehetetleníti el a közösségi munkát. Az itt vett lendületünk 
kitartott az év egészében, és lehetővé tette, hogy az alapítvány valamennyi programja 
jelentős sikereket érjen el.

SZAKEMBEREINK EGYSZER ÉLŐBEN IS TALÁLKOZTAK
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Felértékelődött a lokalitás
A járványhelyzet alatt élessé vált a kérdés, hogy mely szervezeteknek van valós 
helyi beágyazottságuk, kikre lehet tényleg számítani vészhelyzet idején. Bár 
a két magyar közösségi alapítvány gazdasági szempontból nehéz évet zárt – 
kényszerűségből elmaradt több adománygyűjtő rendezvény és számos támogató a 
gazdasági nehézségek miatt hátrébb lépett –, közösségük számára egyértelművé 
vált: rájuk mindig és egyre inkább lehet számítani.
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány közel 40 helyi civil szervezettel és 
kezdeményezéssel vette fel a kapcsolatot, hogy megtudja, milyen problémákkal 
küzdenek pontosan, és mi lehet a segítség. A szervezet soha ennyiféle módon 
nem támogatott közösségeket. „Megnyílt” a Zwack Péter Emlékalap, egymillió 
forintos támogatást kapott a járvány első hullámában három civil kezdeményezés, 
100 laptopot adományoztak oktatással foglalkozó szervezeteknek, majd a 
járvány második hullámában további 2,2 millió forinttal támogatták újabb 6 helyi 
kezdeményezés fennmaradását. Az Élő Adás adománygyűjtő kampány és est is 
páratlan sikert hozott: 3 civil projekt kapott több mint 6,4 millió forintot.
A Pécsi Közösségi Alapítvány városi jelenléte és súlya is szintet lépett a pandémia 
ellenére. A válsághelyzetre való gyors reagálás után az alapítvány ősszel, 
unortodox módon megrendezte két meghatározó rendezvényét: a Swimathon 
kényszerből városi sétává alakult, az Élő Adás adománygyűjtő est pedig online 
eseménnyé; ezeken együttesen kilenc civil kezdeményezés több mint ötmillió 
forintot gyűjtött csaknem 500 adományozótól. Minden szereplő túllépett saját 
árnyékán: láthatóságuk, adománygyűjtő képességük, magabiztosságuk erősödött. 
A közösségi alapítvány mindezek mellett meghívást kapott a városi civil stratégia 
újragondolására alakult testületbe, valamint megállapodást írt alá a Pécsi 
Tudományegyetem két karával és szakmai gyakorlóhelynek jelentkezett be, valamint 
a Swimathon elnyerte a Made in Pécs magazin az “Év Civil Projektje” díját. 

Érdemben változtattunk az 
egyre profibban dolgozó 
közösségi alapítványok 
szakmai támogatásán. 
Ősszel egészen különböző 
tematikájú, több alkalomból 
álló kurzusokat hirdettünk 
számukra, melyeken számos 
vendégelőadó is szerepet vállalt. 
Az alapítványok munkatársai, 
önkéntesei és döntéshozói 
mély beszélgetéseken vehettek 
részt arról, hogy miként lehet 
helyi közügyekbe bevonni a 
város(rész)hez kötődő, de 
külföldön élő honfitársainkat; 
miként lehet hatékonyan 

SZÉP TAMÁS KURÁTOR 
A PÉCSI KÖZÖSSÉGI 
ALAPÍTVÁNY DÍJÁVAL
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működtetni egy alapítvány 
kuratóriumát; hogyan dolgoznak a 
közösségi alapítványok világszerte; 
mit tehetnek a szervezetek 
a nyilvánosság jobb elérése 
érdekében. A visszajelzések 
szerint a kurzusok hasznosnak 
és inspirálónak bizonyultak, így 
úgy véljük, hogy állandó elemét 
jelentik majd a KözösALAPON 
program által nyújtott szakmai 
támogatáscsomagnak.

Új vezető, 
új szerep
A KözösALAPON program 
alapítványon belüli helyzete 2020-
ban megváltozott: ugyan továbbra 
is a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány legrégebbi és legnagyobb programjáról van szó, 
amely komoly perspektíva előtt áll, ezzel együtt egyre inkább úgy látjuk, a program 
az alapítvány tevékenységének jelentős, de már csak egyik szelete. 

Ennek megfelelően a munkatársak feladatkörét átalakítottuk, és Hámori György 
személyében új programvezetőt találtunk. Gyuri – mert mindenki csak így hívja - , 
filozófia szakon végzett, korábban hazai és nemzetközi civil- és oktatási projekteken 
dolgozott, és novemberben nagy elánnal, nyitottsággal, tanulni vágyással és tettre 
készen állt munkába.

Európai szinten mutatott újat az 
EgyüttHATÓK program
Újszerű adománygyűjtő módszert próbált ki alapítványunk, a Gyökerek és Szárnyak 
Alapítvány EgyüttHATÓK programja, mert nem szerettünk volna lemondani az alulról 
jövő társadalomformáló kezdeményezések támogatásáról. A pandémia idején nem 
lehetett hagyományos formájában megrendezni Élő Adás közösségi adománygyűjtő 
rendezvényünket, így általunk ismert és alkalmazható, valamint Ausztráliában 
sikerrel kipróbált 
módszerekből 
összegyúrtuk az 
Élő Adás online 
verziójának elméletét 
és gyakorlatát.
E szerint a három 

    GYURI, AZ ÚJ VEZETŐ

ONLINE ÉLŐ ADÁS – A FELKÉSZÜLÉS
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kiválasztott civil ügynek intenzív, pár hetes időszak 
keretében adománygyűjtési, online kommunikációs és 
prezentációs workshopokat szerveztünk a kampányra 
és az estre való felkészülés céljából, támogatást a 
kampányhoz és esthez. Ezt követően először tíznapos, 
online követes adománygyűjtő kampányt folytattak 
segítségünkkel az adjukossze.hu oldalon, majd Európa 
első online Élő Adásán 120, a virtuális térben összegyűlt 
adományozó előtt mutatták be tervüket arról, miként 
lehet élhetőbbé, szerethetőbbé, innovatívabbá tenni 
Magyarország egy-egy szegmensét. A május eleji 
kampány és az online Élő Adás sikere felülmúlta 
minden várakozásunkat: összesen 5 611 607 forint 
támogatást kaptak céljaik eléréséhez a civil projektek 
8 országból, összesen 420 adományozótól. A folyamat 
során nemcsak pénzt, de bátorságot, önbizalmat 
és nyilvánosságot is kapott a három civil ügy, így 
tevékenységük hatása megsokszorozódott.

Az online Élő Adás végén a komáromi Élettér 
Egyesület 2 millió forinttal gazdagodott. A szervezet 
komáromi összművészeti szabadiskolájában a 
hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásával és a 
környéken élők bevonásával javítóműhelyt, varrodát 
és zenei stúdiót alakít ki – az elnyert összeget 
az épület fűtésrendszerének kialakítására fordították. A dajer.hu közösségi 
projekt és online magazin, melyet 40-50+-os nők írnak, énekelnek és fotóznak 
kortársaiknak. Nők, akik új utakat keresnek a kiteljesedésre, és fontosnak 
tartják a nők élethosszig tartó láthatóságát – ehhez nyertek 1,95 millió forint 
támogatást. A Menetszél Egyesület online korrepetáló programjáról keretes 
írásunkban olvashat részleteket.

Netkorrep: 
tehetséggondozás 
határok nélkül
A Menetszél Egyesület online korrepetáló programjában több mint száz szociálisan 
rászoruló diákkal tanulnak angolt, matekot és történelmet az egyesület önkéntesei. 
A Netkorrep rendszeres kampányokkal  keresi a diákokat és az önkénteseket, majd 
párosítja őket, a tanulás ezután az egyesület szakmai programja szerint zajlik. Az 
önkéntesek általában heti egy-két órát áldoznak szabadidejükből azért, hogy a 
legtöbbször hátrányos helyzetű gyerekeknek pótolhatatlan segítséget adhassanak. 

9

AZ ADOMÁNYGYŰJTŐ EST

https://www.youtube.com/watch?v=oD3Up_uhAEE&t=65s
https://mag-haz.eu/eletter-egyesulet/
https://dajer.hu
https://menetszelegyesulet.hu/
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A távolság sem akadály: sok esetben vidéki gyerekeket külföldön élő magyarok 
tanítanak. Az online Élő Adáson és az azt megelőző kampány során az egyesület 
1,65 millió forintot kapott technológiai fejlesztésre, hogy minél több nehéz 
helyzetben élő gyerekkel együtt tanulhassanak.
Részben ebből a támogatásból kampányt indítottak az önkéntesek körének 
bővítésére, fejlesztették online szolgáltatásaikat, és új programot készítettek 
elő, melyben gyógypedagógusokat és fejlesztőpedagógusokat vonnak 
be munkájukba. Ezen túl laptopokat küldtek Erdélybe – mert az online 
korrepetálásban tényleg nincsenek határok.

Az online Élő Adás sikere 
számos fontos tanulsággal 
szolgált a program számára. 
Bebizonyosodott, hogy a 
virtuális térben is átélhető 
az adományozás élménye, a 
résztvevők közösséget alkotva 
nemcsak pénzzel, de pozitív 
energiával és lelkesedéssel 
is támogatni tudják a 
civil kezdeményezéseket, 
így maguk is az alkotás 
részeseivé válnak. Örömmel 
láttuk, hogy az online forma 
nemcsak elméletben, hanem 
a valóságban is teljesen 
nyitott: sokan vidékről és
külföldről is részesei lehettek 
az élménynek. Bár az online Élő 
Adást a kényszer szülte, az EgyüttHATÓK-program repertoárjának része marad: 
erős élményt nyújt, és elérhető a világ bármely pontján.

Az EgyüttHATÓK program nem titkolta a siker receptjét: hathatós 
támogatásukkal rendezett ősszel hasonló online Élő Adást a Ferencvárosi- és a 
Pécsi Közösségi Alapítvány is. Előbbin három projekt 6,4 millió, utóbbin szintén 
három résztvevő több mint 2 millió forintot gyűjtött.

Az első európai online Élő Adás nemzetközi figyelmet is keltett: az adományozói 
est klasszikus formátumát megalkotó és népszerűsítő The Funding Network 
képviselőin túl a nemzetközi hálózat más tagjai is érdeklődtek a tapasztalatok 
iránt például Székelyudvarhelyről, Törökországból, Lengyelországból és 
Macedóniából is érdeklődtek a tapasztalatok iránt.

Más területen is nagyot lépett előre a program: a Youth Business Group, számos 
diákszervezet ernyőszervezete elhatározta, hogy 2021-ben Élő Adást szervez. Ez 
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lenne az első alkalom Magyarországon, amikor nem közösségi alapítványokon 
és a GYSZA-n kívül, egy egészen más jellegű szervezet rendez adománygyűjtő 
estet – természetesen szakmai és anyagi támogatásunkkal. Programunk 2021-
ben is folytatja további partnerek keresését, melyek saját közösségük civil 
erőfeszítéseit Élő Adás megrendezésével támogatnák.

Felkerült a térképre 
a KisVÁROS, hatszor
Alapítványunk legfiatalabb programja, a KisVÁROS olyan közösségek 
megerősítését tűzte ki célul, amelyek szellemi közeget teremtenek, támogató 
erőteret szerveznek, és helyi pénzt mozgósítanak az ott élő emberek 
elképzeléseinek megvalósítása érdekében. Úgy véljük, hogy a közösségi 
alapítványok által kínált cselekvő tér és kultúraváltás a magyar kisvárosokban 
is megjelenhet. A program célja a kisvárosi közösségek kreatív kapacitásának, 
a közösségek vezetőinek megerősítése. A maradókat szeretnénk megerősíteni 
cselekvő részvételük jelentőségében azon a települési szinten, ahol még esély 
kínálkozik a demokratikus értékek és a polgári civil magatartás intézményeinek 
építésére.

Azt vállaltuk, hogy három éven keresztül 
szakmailag és pénzügyileg támogatunk 
közösségükért felelősséget vállaló kulcsembereket. 
Azt reméljük, hogy támogatásunkkal nyilvánvalóvá 
válik, hogy a helyi közösség képes saját ügyeit 
autonóm módon és kreatívan kézbe venni. 

2020-ban a program két kampányban kereste a 
kisvárosi közösségek kulcsembereit. Összesen 
79 pályázatot fogadtunk, melyek közül 
gondos mérlegeléssel hatot választottunk 
ki. Így Gárdonyban, Diósdon, Pomázon, 
Törökszentmiklóson, Mezőcsáton és Cigándon 
nyújtunk perspektivikus támogatást 2021-től annak érdekében, hogy a 
lehetőségekhez képest gondtalanul, örömmel és hatékonyan valósíthassák meg 
saját elképzeléseiket – az egész közösség érdekében. 

Gárdony a Velencei-tó partján fekvő 11000-es lélekszámú település, kiemelt 
turisztikai desztináció. Az elmúlt három évben ugrásszerűen megnőtt a 
többnyire Budapestről érkező beköltözők száma (közel kétezer ember). 
Észrevétlenül gyűrűzött be a szakmai féltés, egyfajta elzárkózás, bizalmatlanság 
a településrészek és különböző közösségek attitüdjébe. Ezen akar változtatni 
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a pályázatot benyújtó Felhő 
csoport: céljuk, a közösséghez 
való tartozás tiszta, bizalomteljes 
élményének kialakítása minél 
szélesebb körben, ezért települési 
szintű együttműködéseket, közös 
gondolkodást kezdeményeznek.

Diósd szociális szövetét erősítő 
infrastruktúrák, intézmények
nem fejlődtek együtt a lakosok 
számával. Korábban, a községben élők egymást segítve, egymással 
szorosan együttműködve éltek, mára az elidegenedés az alapélmény. 
A támogatott csoport folytatja és szélesíti az elindított és azóta
közismertté és közkedveltté vált megmozdulásaikat, céljuk a valódi 
emberi kapcsolatok, az élő szomszédság kialakítása. 

Budapest közelsége Pomáz elé nem az elvándorlást állítja kihívásként, 
inkább a betelepülés hirtelen növekedését és az ezzel járó
elidegenedést. A faluból lett kisváros hirtelen felduzzadása a korábbi 
kötelékeket is meglazította. A pomázi Ökokör lokális ökoprogramjával
egy zöld szemléletű közösséget igyekszik kovácsolni 
támogatásunkkal.

A Bodrogköz egyetlen városából, Cigándról pályázott programunkhoz 
egy fiatal görögkatolikus pap. A fiatalok és tanultabb réteg már 
elvándorolt a településről, ö a maradókat igyekszik összefogni és 
szellemi közeget teremteni, hogy a következő három évben az ő 
alkotóerejük megtöltse és közösségi alapon működtesse a Magyar 
Falu Program keretében kialakított közösségi teret.

Mezőcsát fiatal vidékfejlesztési agrármérnök pályázója kiemelten 
fontosnak tartja a vidéki térségek felzárkóztatását. Szeretné 
összekötni azokat az embereket, akik jelenleg egyedül fáradoznak a 
település jobbításán. Közös ügyük egy közös tér, amelyben elfér a 
helyi családtörténeti galéria és a helyi termékek boltja is, ahol a 
településen alkotó kézművesek kiállíthatnak és árusítására is van 
lehetőségük.  

A közösségi élet élénkítése alternatívát tud nyújtani a kisvárosokat is 
sújtó elvándorlással szemben, mert az egyén számára meghatározó 
a kortárs közösségi élmények megtapasztalása. Törökszentmiklóson 
a közösségépítő munka célja, hogy növekedjen a helyi közösség 
önrendelkezése, szerepvállalása ügyeik alakításában, ezért közösségi 
tervezéssel dolgoznak, kulturális kerekasztalt, értékek klubját, s a 
közösségi térhasználatot erősítő Utcazene Fesztivált szerveznek. 

A KISVÁROS-TÁMOGATOTTAK 
ELSŐ ONLINE TALÁLKOZÓJA 
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Támogatók, pénzügyek
A korábbi időszakról áthozott összeggel együtt 2020-
ban megközelítőleg 180 millió forint állt az alapítvány 
rendelkezésére. Ebből tavaly mintegy 69 millió forintot 
költöttünk el, és megközelítőleg 111 milliót pedig átvittünk 
2021-re; úgy látjuk, ez évi terveink megvalósítása mintegy 
100 millió forintot igényel.
A támogatások jelentős részét többéves felhasználásra 
nyújtották, így ezeket 2021-ben és 2022-ben fogjuk 
felhasználni. A többéves támogatások teszik lehetővé 
a programok tervezhetőségét és az 
alapítvány partnereinek szükséges hosszú 
távú perspektíva biztosítását.
Részletes pénzügyi beszámolónk, amely 
a közhasznúsági jelentésünk része, a 
honlapunkon érhető el a könyvvizsgáló 
jelentésével együtt. Ha kérdése van 
pénzügyeinkkel kapcsolatban, keressen 
minket!

Kiadások (ezer Ft)

Munkatársak díjazása 36 662

Külső szakértők díjazása 5855

Utazások költségei 298

Népszerűsítés 
és rendezvények 1 049

Pénzügyi támogatás 20 566

Iroda és adminisztratív 
költségek 4465

68 895

Források (ezer Ft)

Hazai 18 452

Nemzetközi 161 822

180 274

161 822

18 452

5855

36 662

4465

1049

20 566



Pro bono támogatók, önkéntesek, akik munkájáért külön köszönettel tartozunk:
Bedő Kinga, Benkő Brigitta, Bőtös Balázs, Kimmel Emese, Ladics Viktória, 

Sulyok Anna (HR Partner Consulting), Lőke András, Miszori István, Rózsa Tímea Ágota (ICG), 
Szabados Balázs, Szalay László (ICG), David Young

Alapítványunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagja.
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 (2020 novemberéig), 

Kovács Edit, Scsaurszki Tamás, Turi Attila 

A programok kialakításában és megvalósításában résztvevők: 
Bardócz Iván, Benedek Gabriella, Hámori György, Komáromi Mátyás, Koncz Krisztina, 

Kovács Edit, Scsaurszki Tamás és Simay Dóra
Elérhetőségeink: 1114 Budapest, Mészöly utca 7.   

www.gy-sz.hu
www.facebook.com/gyokerekesszarnyakalapitvany

gysza@gy-sz.hu

Miller Family Trust Velki TamásMagyarországi vállalatok és magánszemélyek

www.gy-sz.hu



