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A Pécsi Közösségi Alapítványt (PKA) 2016-ban 9 magánszemély alapítot-
ta, és jelenleg is – megváltozott összetételben – ennyien alkotják a kurató-
riumot. 

Az alapítók Pécset kritikus helyzetűnek, perspektíváit törékenynek látták. 
Miközben országszerte magas presztízsű, vonzó városként él a köztudat-
ban, a pécsiekre gyakran jellemző a rossz közérzet, s bár szeretik a telepü-
lést, de sokak aspirációit mégsem elégíti ki, a fiatalok elvándorolnak. Mivel 
a civil társadalom részvétele csekély, ezért esélyteremtésre, nagyobb kohé-
zióra, az összefogások jó tapasztalatára van szükség, hogy megerősödjön a 
konstruktív megküzdés képessége. 

A közösségi alapítvány (KA) mint jellegzetes lokális filantrópiai intézmény 
egyelőre nem gyakori Magyarországon, bár már több mint száz éve létező 
forma a világon.   A majdnem 1900 szerveződésből 2020-ban 876 műkö-
dött Európában.  Angliában 1975-ben jött létre az első KA, mára már az 
ottani hálózat 46-ot tartalmaz. A második hullám a kilencvenes években 
volt. Az első németországi közösségi alapítvány, a Bürgerstiftung Güters-
loh 1996-ban alakult. Az egyre életképebb  mozgalmat 2016-tól a European 
Community Foundation Initiative segíti. 

A PKA is rengeteget köszönhet hazai stratégiai partnerének, a Gyökerek 
és Szárnyak Alapítványnak. 

Mit csinálnak a közösségi alapítványok ?

Független, nonprofit, hosszú távú hitelességre törekvő szerveződésként

 folyamatosan képesek bővíteni a közösségi erőforrásokat (pénz, 
tudás, bizalom, kooperációs képesség, kapcsolatok, identitás),
 
 fejlesztik a helyi társadalom kollektív képességeit, tudását, hang-
ját , önszerveződő képességét, adományozási kultúráját.
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CÉLJAINK, ÉRTÉKEINK
A Pécsi Közösségi Alapítvány

• adományokat gyűjt,

• adományozókat von be 
a közösségi forrásteremtésbe,

• támogatásokat oszt közös-
ségi kezdeményezéseknek

• együttműködéseket stimulál, 

• partnereket keres, 

• közösségi részvételen 
alapuló projekteket támogat,

• törekszik az alapítói va-
gyon növelésére. 

A PKA hosszú távon elkötelezett olyan 
helyi jó ügyeket felkaroló közösségi kez-
deményezések fejlesztésére, amelyek 
felkeltik a felelős támogatók érdeklődé-
sét.

Az alapítványt a város szeretete, a jövő-
jéért viselt felelősségérzés mozgatja, az 
a meggyőződés, hogy a városhoz kö-
tődők tudása, kreativitása, összefogása 
és anyagi hozzájárulása messze jobban 
kiaknázandó erőforrás a minőségibb 
pécsi élet eléréséért. Célunk, hogy tu-
datosuljon a pécsi közösség jövőjéért 
való felelősség, hogy erőteljesebb 
legyen az önmagunkon való segítés 
képessége.

A PKA törekszik a helyi társadalmat 
mobilizálni, így cégeket is megnyerni 
rendszeres adományozónak, partnersé-
geket kialakítva a társadalmi felelősségi 
programokban. Emellett szektorokon 
átívelő kapcsolatokat kíván építeni 
a városban, megszólítva a Pécsről más 
városokba vagy külföldre elszármazot-
takat is. Fontos motívum, hogy az ado-
mányozó közvetlenül látja, hogy milyen 
eredményeket hoz a támogatása!
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TEMATIKAI
ALAPOK 
A Pécsi Közösségi Alapítványt eddig 
közel 1000 magánszemély, illetve vál-
lalkozás tartotta érdemesnek a támo-
gatásra. 

A támogatásokat négy alapba gyűjti 
az alapítvány, de ezek bármikor bővít-
hetők. Ha egy cég vagy magánszemély 
nagy adományt kíván felajánlani, akkor 
a PKA vállalja a felelős működtetést, 
az érdemes közösségi projektek fel-
kutatását, a szakmai partnerséget. 
A nagy adományozók megjelölhetik sa-
ját prioritásaikat, s nevüket is adhatják 
az új Alapnak.  

Szomszédság Ereje Alap: lakóhelyhez 
kötődő közösségi kezdeményezések, 
összefogások, városrészen belüli és vá-
rosrészek közötti kapcsolatok elindítása 
és erősítése.

Pécs Jövője Alap: régi problémákra új, 
demokratikus részvételi megoldások 
ösztönzése; olyan helyi projektek támo-
gatása, amelyek merész lépéseket tesz-
nek a helyi jövő alakításába, újító szelle-
met hoznak a pécsi valóságba.

A Pécsi Közösségi Alapítvány 100 Ba-
rátja Alap: Általános felhasználású alap, 
amely a bizalomteli kapcsolatok építé-
sén nyugszik, s növekvő társadalmi be-
ágyazódást jelez.

A Lénárd Kata Emlékalap gondozása:
A 4 jó barát kezdeményezésére létrejött 
alap inden évben 2 díjat adományoz a 
2021-ben tragikusan elhunyt pszicholó-
gus Lénárd Kata emlékére, olyanoknak, 
akik szakterületeket integráló perspek-
tívával rendelkeznek, érték számukra a 
társadalmi felelősségvállalás és a kire-
kesztett, bármilyen szempontból hát-
rányos helyzetű csoportok felkarolása 
iránt elkötelezettek.



A PKA ISMERTSÉGE,
LÁTLELETEK A HELYI
KÖZÖSSÉGI ÉLETRŐL
A Szocio-Gráf Kft. pro bono felajánlásá-
nak köszönhetően készült el 2018-ban 
egy reprezentatív felmérés, az alábbi 
eredményekkel: 

• a pécsi lakossági minta ötöde hal-
lott már a PKA-ról

• a válaszadók 1,4%-a nem csupán 
hallott róla, de a tevékenységével is 
tisztában van

• a pécsi felnőttek harmada igen 
hasznos és támogatandó kezde-
ményezésnek tartja a civil szerve-
zeteket, illetve munkájukat

• 96%-uk nem tagja semmilyen ci-
vil szervezetnek, ill. nem vesz részt 
ilyen munkában

• 65% nem szokott rendelkezni a ci-
vileknek felajánlható 1 %-ról 

• 24% határozta meg magát rend-
szeres adományozóként

• A 2021.évi Pécs Tanuló Fesztiválon 
a Civil Sátort felkereső lakossági 
minta ( nem reprezentatív) 60 %-a 
felsorolta a PKA-t mint a város-
ban működő egyik ismert civil szer-
vezetet.

Első alkalommal 2020-ban gyűjthetett 
az alapítvány SZJA 1%-ot, a PKA részére 
242.124 Ft-ot ajánlott fel 33 lakos.

2021-ben pedig 242.519 Ft támogatás 
érkezett 20 pécsi polgártól.
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A PKA EDDIGI
TEVÉKENYSÉGEI,
ORIENTÁCIÓI

A  Pécsi Közösségi Alapítvány  2017 
óta  30.700.000 Ft-ot fordított a helyi 
közösségi élet ösztönzésére, amely 
támogatás formájában jutott el egye-
sületekhez, közösségi kezdeményezé-
sekhez.  Ez a több mint harmincmillió 
forint kizárólag helyi magánszemé-
lyek és társaságok adományaiból szár-
mazott.

Nyilvános támogatási
pályázatok

• A pályázóknak szakmai konzultáci-
ós alkalmakat kínálunk fel, valamint 
a nyerteseket mentoráljuk, végig 
kísérjük a megvalósítási folyama-
tot. 

• 2017-ben a kuratórium 9 szom-
szédsági program támogatása mel-
lett döntött

• 2018-ban a Pécs Jövője Alapból 
kiírt pályázat során 3 projektet vá-
lasztottunk ki, amelyek 2019-ben 
valósultak meg. 

Adománygyűjtő
rendezvények

• Színházi előadásokat szerveztünk:   
- Schwajda György – A szent család 
- K2: Hűség -Matta Lóránt:  Baricco:  
Novecento- Az óceánjáró zongoris-
ta legendája  -Várnagy Kinga: Anya-
nyelve magyar  ( monodráma)  - Kö-
les Ferenc: Tar Sándor: A mi utcánk

• Eddigi négy Élő Adás adomány-
gyűjtő estünkön 12 közösségi pro-
jekt összesen 9 millió Ft támogatást 
kapott.

• Swimathon követes adomány-
gyűjtő kampány felhívásunkra 
2020 óta 18 szervezet jelentkezett, 
akik 178 követe, 13.500.000 Ft tá-
mogatást gyűjtött.  

 

Közvetlen krízistámogatások
a karantén időszakban

• „Etesd a dokit” program kereté-
ben több mint 1100 adag meleg 
étel kiszállítása a frontvonalban 
dolgozó egészségügyi szaksze-
mélyzetnek, egyben segítve a helyi 
kistermelőket is

• „Kaja kommandó” keretében a 
Pécsi Bike Maffiával közösen élel-
miszersegélyt biztosítottunk a Csa-
ládsegítő Központ által közvetített 
családoknak, egyedülálló idős em-
bereknek

Szomszédság Akadémia-sorozat

• 2018-óta a közösségi jó ügyek azo-
nosításának egyik eszközeként a ci-
vil szervezetek képviselőivel kö-
zös tervezés, információcsere, a 
lehetséges projektelképzelések 
inkubátor-fejlesztése zajlik. 
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Akadálymentes Pécs 

• 2019-ben közösségi fórumokat 
szerveztünk az egyenlő esélyű 
hozzáférés javításának lehetősé-
geiről   

• 3 civil partnerrel (Specko Karotin-
ka Nonprofit Kft, People First Pécs 
Egyesület, a PTE Társadalmi Befoga-
dás Szakkollégiuma) elnyertük egy 
lengyel filantróp szervezet támoga-
tását 2019-ben

Erősebb gyökerek
a civil társadalomért 

Egy holland családi magánalapítvány tá-
mogatásával egy cseh-magyar-szlovák 
konzorcium pályázatot írt ki, amelyen 
nyert a PKA, s így mód nyilt a társadalmi 
bázisunk szélesítésére. 

“A Jövőtudatos Pécsért” program:   
Jövőtudatos Pécsért – a fenntartha-
tóság elvei szellemében. A projekt fó-
kuszában az ENSZ 17 globális fenntart-
hatósági céljainak népszerűsítése állt.  
Részt vettünk az Ördögkatlan ökoprog-
ramjaiban, kvízjátékokat szerveztünk, a 
az őszi Pécsi Tanuló Fesztiválon innova-
tív helyi alkotókat és projektjeiket mu-
tattuk be. 

„Tanuljuk meg Pécset!”
adatgyűjtési-kutatási stratégia

Célunk, hogy hozzájáruljunk a város 
„megtanulásához”, hogy segítsünk fel-
térképezni, mit jelent a pécsiség a vá-
ros lakóinak, valamint felszínre hozzuk, 
hogy az emberek mit látnak általuk 
megoldható problémáknak és lehető-
ségeknek – a feltáró stratégiát kidol-
goztuk, és keressük a megvalósításhoz 
szükséges forrásokat. 
Közreműködünk a városi civil straté-
gia újragondolására alakult kerekasztal 
munkájában a Civil Közösségek Háza 
vezetésével.

Pécsi közösségi intergenerációs és 
idősbarát platform

A projekt célkitűzése: intergenerációs 
és idősbarát fókuszú szakmai és tan-
anyag-fejlesztések, képzések, nem-
zetközi jó gyakorlatok és módszerek 
megismerése, sajátélmény-társasjáték  
kifejlesztése, egy kompetens szakmai 
hálózat építésében közreműködés, 
amely tenni képes a nyílt és internalizált 
előítéletek oldásában.



EDDIGI
TÁMOGATOTTJAINK
Eklekta Egyesület
Ziccer utcai kosárlabda-bajnokság 

Élménylelő Ifjúsági Egyesület
Gyárvárosi séták (városrészbejáró „tu-
risztikai” program) kifejlesztése, amelye-
ket roma mélyszegény nők idegenveze-
tésével lehet igénybe venni

Kézművesek Baranyai Egyesülete
Postavölgyi falunap, 550 példány Posta-
völgyi Hírharang eljuttatása a városrész 
lakosaihoz 

Mediátor Egyesület, Maci csoport
Az Istenkúti óvoda udvarán lévő beton 
támfal közösségi festése, szabadtéri 
mozi

Mosolymanó Egyesület
Téli madaras klub (madáretetők és madár-
kalácsok kitelepítése, a regisztrált madá-
retetőpontok gondozása, amatőr fotóver-

seny, FB-oldal létrehozása); Szedd Össze! 
program keretében a felelős kutyatartásra 
ösztönzés valósult meg

UCCU Alapítvány
Pécs Aktuál’ Kids  YouTube-csatorna létre-
hozása, amelynek bemutatkozó kisfilmjeit  
az ottani roma fiatalok készítették

Pécsi Szín-Tér Egyesület Női csoportja 
A Debreczeni Márton utcai játszótér já-
tékainak megújítása; egy zenével kísért, 
szomszédságokat összekötő fáklyás me-
net

Y Közösségi Ház
Téltemető-tavaszköszöntő karnevál 
szervezése és lebonyolítása

Ökográf Egyesület
MONOKROM Design üzlet és bemuta-
tóterem, a „Support your local artist!” 
program folytatása (kiállítás és aukció 
fiatal művészek javára)  

People First Egyesület
A Pécs belvárosában található éttermek, 
kávézók, üzletek akadálymentességé-
nek feltérképezése, megjelölése saját 
tervezésű matricával; hozzáférhetőség a 
wheelmap.org honlapon

Mosolymanó Egyesület
Kertvárosi önkéntes nap, játszótér felújí-
tás, kültéri játékok telepítése

Gyárvárosi Tanoda
Park, játszótér, közösségi mászófal léte-
sítése

PTE PEAC Rolling Basket
A kerekesszékes kosárlabda népszerűsí-
tése, közösségformálás, egy nemzetközi 
esemény szervezése, folyamatos érzéke-
nyítés

Tamás Éva Játéktára
A Pécsi Nénik és Bácsik Fesztiváljának 
2019. évi megrendezése; videóportrék 
készítése, családi nap 
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Orfűi Turisztikai Egyesület
Akadálymentes Turizmus Napja, a fo-
gyatékkal élő és az egészséges emberek 
közötti szakadék megszüntetése, a köl-
csönös elfogadás motiválása

K2 színház
Ifjúsági színházi nevelési program, a kö-
zépiskolás korosztályt megszólító előa-
dások létrehozása 

Mediátor Egyesület
Nyitott udvar, civil szervezetek bemutat-
kozási lehetősége pécsi belső tereken, 
udvarokban. A 2022. évi 4. Nyított Udva-
rok Napjának támogatása. (10 udvar, 10 
téma a fenntarthatóság jegyeben) 

Freedom Média Nonprofit Kft.
A pécsi civil ügyek hangsúlyosabb meg-
jelenése

Kiss Tibor Noé
A Kortárs Irodalmi Diszkófesztivál ese-
mény megrendezése 2021 tavaszán, 
kötetlen beszélgetős-zenés estek több 
helyszínen

Pécsi Bike Maffia
A rászoruló családoknak havonta 150-
150 meleg étel kiszállítása, gyerekek és 
egyedülálló idősek támogatása tartós 
élelmiszercsomaggal  

A Mecsekszabolcsi Környezet- és Ér-
dekvédő Egyesület 
keretében működő Baranya MAG közös-
ség nagy hangsúlyt fektet az egészséges 
életmód és a népi gyógyító hagyomá-
nyok terjesztésére és gyakorlására. 

Pécsi Kosár Közösség
A helyi élelmiszerlánc szervezésével ösz-
szeköti a környékbeli termelőket a vá-
sárlókkal, szemléletformáló eseménye-
ket és találkozókat szervez; a Balokány 
Ligetben terveznek kizárólag helyi ter-
mékeken alapuló büfét és zöld közpon-
tot kialakítani.

Napüdvözlet Egészségmegőrző és 
Életmód Egyesület (Pécs-Vasas)
A “Csi-Életerő” Park elnevezésű helyi kö-
zösségi teret fejleszti szabadtéri eszkö-
zökkel, programokkal.

Tegyünk Egymásért Egyesület
(Pécs-Somogy) társadalmi vállalkozást 
fejleszt munkahelyet teremtve hátrá-
nyos helyzetű, alacsony iskolázottságú 
munkanélküli nőknek. Terveik közt sze-
repel élelmiszer-előállítás, szendvicsma-
nufaktúra alapítása, a vállalkozásuk pro-
fesszionális imázsának megteremtése.

People First Egyesület
„Legyen Pécs akadálymentes MINDEN-
KINEK!” program.

Keret Alkotó Csoport
A Kisrigók c. színházi előadás, három testvér 
egymásra találásának és örökbefogadásá-
nak története. Cél: a közösség és esélyte-
remtés a társadalom perifériájára szorult 
csoportok számára és a többségi társada-
lom érzékenyítése saját élményszerzés által.

Zöld Fiatalok Egyesület és A Város 
Mindenkié Pécs csoport
közös kezdeményezése az «X Brigád» lakás-
felújító projekt. Cél: önkéntesek segítségével 
javítsanak a rászoruló családok lakhatási kö-
rülményein  és  szemléletformálással változ-
tassanak a helytelen fűtési gyakorlatokon. 



Pöttyös Macska Egyesület
IV. Vince Patak Regatta, egy mindenki 
számára nyitott városi ünnep megvaló-
sítása, ami nyomot hagy
környezetünkön és az embereke emlé-
keiben egyaránt

Pécsi Kosár Közösség
Céljuk: – a helyi gazdaság fellendítése; 
egészség-, közösség-, szemléletformá-
lás az etikus, tudatos
fogyasztás jegyében; élelmiszer ön-
rendelkezés; zöld központ; közösségi 
vállalkozás.

Parkinson Betegek Egyesülete Pécs
Fő céljuk a betegség korai felismerésé-
nek segítése, a diagnosztizált betegek 
támogatása, az
érdeklődők tájékoztatása. Pécsi Parkin-
son Pont kialakítása, ahol személyesen 
információkhoz juthat
az érdeklődő

DéliFekvésRádió
Az új pécsi közösségi rádió technikai 
fejlesztése. A korszerűsített technikájú 
rádióadásunkon
keresztül, a helyi közösségi, kulturális 
és életmód témák megszólaltatása és 
eljuttatása a hallgatókhoz

Élménylelő Ifjúsági Egyesület – Él-
ménylelők
A Kaland Kertünkben egy olyan szaba-
dulószobát szeretnénk létrehozni egy 
külön kis konténerben,
ahol a résztvevők a gyermekek jogairól 
és a gyermekszegénységről szerezhet-
nek releváns, friss
ismereteket, tapasztalatokat.

Pécsi Down Alapítvány
Céljuk, hogy ingyen biztosíthassanak 
zeneterápiás beszédfejlesztést egy 
éven keresztül
Downszindrómás gyerekek részére két 
korcsoportban. A beszéd, az önkifeje-
zés elsajátítása egy olyan
alap, ami az önállóságukhoz, a belső fe-
szültségek oldásához elengedhetetlen.

Ormánsági Kultúrmisszió Egyesület
Komplex színházi nevelési előadás és 
drámajátékos foglalkozás létrehozása, 
amelyek segítségével
fontos és égető kérdéseket dolgozzák 
fel középiskolás és felsős diákok számá-
ra: szexuális
felvilágosítás, családon belüli erőszak, 
iskolai szegregáció, fiatalok közti erő-
szak, nemi erőszak,
terhességmegszakítás, halál.

Pécsi Kosár Közösség
Szeretnének programjukkal egy széle-
sebb vásárló közösséget megszólítani, 
létrehozni, intenzívebb
szemléletformálást végezni, bővülni 
termékkínálatban, termelői létszám-
ban. Ehhez fejlesztésre van
szükségük – honlap, webshop, termék-
minősítési rendszer bevezetése
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Anyautam
Nem vagy egyedül! - Segítő közösség 
létrehozása amely a családoknak ad 
mankót a várandósság és
szülés körüli érzelmi változásokban, 
ahol az anyák, apák bármikor és bárhol 
reményt, empátiát, törődő meghallga-
tást és támogatást kaphatnak

Élménylelő Ifjúsági Egyesület
Élmény Tár, esélyteremtő közösségi tér 
fenntartásának feltételeinek és anyagi 
biztonságának
megteremtése

Jó Szatyor
Tisztálkodási és tisztítószerekkel  töl-
tik meg az adományozók a szatyrokat, 
amelyekt hátrányos helyzetű családok-
nak, lányoknak, asszonyoknak közvetí-
tenek.

Pécs Bike Maffia
Vitaminmaffia. A támogatott családok 
ellátása zöldség- és gyümölcscsomag-
gal a havi szokásos ételkiszállításkor.

S.O.S. É.L.E.T. Telefonszolgálat
Csak egy perc az élet. Gyűjtés az 
S.O.S. É.L.E.T. Telefonszolgálat telefon-
költségeire

Drukker Közösségi Nyomdaműhely
A leendő műhelyüknek otthont adó 
épületet szeretnék felújítással hasz-
nálhatóvá tenni és az ehhez szükséges 
alapanyagokat beszerezni.

Pécsi Flamenco Egyesületet 
Nyilvános közösségi események, Nyári 
Tábor és a november 16-án megren-
dezendő Flamenco Világnapi program 
szervezése 

Élmény Tár
Mindenkinek kell egy mentor, senki se 
legyen egyedül. Az Élmény Tárba járó 
gyerekek mindegyikének van egy saját 
mentora, akivel bensőséges, bizalmi vi-
szonyt alakít ki, akihez tartozhat. Azon-
ban a bővülő gyereklétszám még több 
mentort kíván.
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PÉCSI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY (PKA)

Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

e-mail:         info@pecsikozossegialapitvany.hu

Adószám: 18755224-1-02

Számlaszám: OTP 11731001 23113859

IBAN szám: HU69117310012311385900000000

Swift Code: OTPVHUHB

YOUTUBE-VIDEÓK, ESEMÉNY-ÖSSZEFOGLALÓK
ELÉRHETŐEK A PÉCSI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY CSATORNÁJÁN:

YouTube  :     Pécsi Közösségi Alapítvány -YouTube






