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Az önkéntesség – mint tanulási forma fejlesztésének 
lehetőségei Pécsett – a Pécsi Közösségi Alapítvány 
tevékenységének tükrében; 

Módszerek/ Jó gyakorlatok bemutatása : 

100 BARÁT

ÉLŐ ADÁS ( GIVING CIRCLE= EVENT FUNDRAISING) 

SWIMATHON (ún. követes adománygyűjtés)



PÉCS COMMUNITY 
FOUNDATION

Since the end of 2016 

PÉCSI  KÖZÖSSÉGI  ALAPÍTVÁNY



Néha úgy, hogy ez lehetetlen!



A global movement

• Cleveland 1914 2014: 1827/across the globe

• Europe: 798 CFs in 29 countries (2019)

• 57% : in Germany

• UK: 1976- 2019: 46

• Canada: 1976- 2019: 191

• AUS: 1997- 2019: 40

• 2010: Global Status Report: in more than 50 
countries

• European CF Initiative:2016- ( Körber/ Bosch/ 
Charles C. MOTT Foundations





Germany



Romania



.• Local people giving time, skills and money for community benefits

• CF: connects people who care with causes that matter – creation
of the culture of giving

• Operates through the support of volunteers

= COMMUNITY-DRIVEN

• BUILDING ASSETS  ( Creating permanent Endowment, FUND 
MANAGEMENT, DAFs)

• BUILDING CAPACITIES /CONNECTIONS ( DONOR 
DEVELOPMENT/GRANT POLICIES

• BUILDING TRUST CONTINUOUSLY ( People give to people they
trust)

• BUILDING the „COMMONS”  ( the common good of all)

• Place-based, independent ngo

• Self-governing structures/ Accountability /Transparency

• With a  long-term mindset



Main roles

• Pooling donations Expanding and Unleashing resources

• Grant-making

• Local community building ( that is building assets itself )

• Community leadership through
partnerships/transformation of the local public/VOICE

• 4Cs: CAPACITY; CREDIBILITY; CAPABILITY; CONNECTION



Mi is a közösségi alapítvány?



SWIMATHON
UK 1986-

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány ( I. 2016)

2018-ban 6 civil projekt  javára  több mint 18 millió 
Ft gyűlt össze a  Swimathonon,  több mint 2700 

felajánlásból, 140 civil úszó részvételével.

A Kolozsvári Közösségi Alapítvány meghívására tett 
2014-es látogatás volt az, ami meggyőzte az FKA 

kurátorokat is arról, hogy érdemes belevágni itthon is 
egy ilyen Swimathon rendezvénybe. Romániában már 

hat városban rendeznek, rendszeresen ilyen  
eseményeket



Mi ez ?

• A Swimathon egy négyhetes közösségi 
adománygyűjtő kampány és egyben egy olyan 
sokszereplős és jó hangulatú, közösségi esemény 
egy uszodában. A kampányban olyan emberek 
úsznak és kérik a támogatásokat, akik az általuk 
képviselt jó ügyek egyfajta „nagykövetei”.

• Ők nem csak úsznak majd a nagy napon, egy 
maguk előtt vállalt távot és időt megcélozva, de 
gyűjtenek is ezeknek a programoknak a 
megvalósulásáért. 



Pl.  7 ferencvárosi „ügy”

• Hosszan tartó kórházi kezelésen áteső gyerekek 
tanulmányainak segítése, sérült és ép színészek 
közös színházi produkciója, a menekülteket a 
dokumentumfilm eszközeivel közelebb hozó 
középiskolai oktatási csomag, alulról szerveződő 
karácsonyi vásár Budapest egyik legnagyobb 
lakótelepén, hajléktalan emberek helyzetén 
segíteni akaró lakásügynökség, a helyi, közösségi 
adományozás népszerűsítése, és a cselekvés új 
intézményeiként létrejövő közösségi alapítványok 
ügye



Swimathon

• Az úszók fotói, támogató cégek: úszókkal, pro bono
szolgáltatásokkal, és pénzzel, a projekt leírása



Kolozsvár/Cluj napoca ( Ro)



100 Barát/ Tistyán László 2017

CÉLOK: 

1./ legitimáló funkció (bázis szélesítése, a „barátok” hitelességére is 
támaszkodva stb.)

2./ “baráti kontroll” a működés felett (ne szálljunk el nagyon semerre sem, 
konkrét céljaink/programjaink realitásának tesztelése stb.)

3./ A “száz barát” kapcsolati tőkéjének mobilizálása az alapítvány és céljai 
ismertségének növelése érdekében (szájpropaganda, megjelenések 
támogatása, kiállás az alapítvány mellett pl. honlapunkon,  stb.)

4./ tevőleges közreműködés az alapítvány munkájában (önkéntes alapon, 
akár csak esetileg is, szakértelemhez kapcsolódóan, vagy általában)

5./ a “száz barát” számának bővítése “hólabda” módszerrel



BRONZE, SILVER, GOLD

• 100 Women/ Left hand Giving Circle

• Silver Dollars Givng Circle ( 55+)



Élő adás/ Giving Circle Gyökerek 
és Szárnyak Foundation





Guide / Timetable

• 1. Preparation ( Advisory Board/ Project 
nomination

• 2. Venue ( good transport, disabled access, sound
system etc., Sponsorship, Guest list

• 3.6 weeks prior: First invitation - „Save the day „

• 4. Project  Selection

• 5. 4 weeks before: 2nd invitation witrh details

• 6.Pitch training ( for 6 minutes speeches)

• 7. Selecting Project Advocates

• 8.Rehearsal



The Event

9. Drinks, catering informal networking

10. Welcome, Rules, Running Order

11. 6 minutes pitch + 6 minutes Q and A

12.The Pledging Session: Advocates, first pledge

13. 2 rounds for each project ( raising your hands
/name

13. Angel donors

14.Back – Announcing the results /Explaining the
method of payment, Thank you and Good -bye



Pledging Session Facilitator

• A confident public speaker, Confidence

• Humor, Warmth, Friendliness

• Sensitivity

• a relaxed /not pushing atmosphere


