
 
”Restart - közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért” 

azonosító szám: NCTA-2014-8242-A 

0 0 

 
 

„Azóta kedvesebb 
vagyok az emberekhez” 

 
avagy 

 
Mitől működik a közösségi 

adománygyűjtés? 
 

 

  

 

KÉSZÍTETTE: 

BREITNER PÉTER 

KOVÁCS IVETTA 

RÉSZ LEVENTE 

VARGA DÓRA 

 

SZERKESZTETTE: 

BREITNER PÉTER 

 

 



”Restart - közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért” 
azonosító szám: NCTA-2014-8242-A 

 

 

 

1 1 1 

B e v e z e t é s 

 

 

A Restart program előzményei 

 

A Restart programot elsősorban alapítványunk útkeresése hívta életre: mivel nem 
működtetünk intézményes ellátási formákat, így normatív jellegű támogatást nem használunk, 
programjainkat mindig is pályázati forrásokból, valamint magán- és vállalati támogatásokból 
működtettük. Évek óta kerestük már azokat a lehetőségeket, amelyek – akárcsak részben is – 
mérsékelhetik a (nem túl gazdag) pályázati lehetőségektől való függést. Emellett már évek óta 
foglalkoztatott bennünket az a gondolat is, hogy intézményesített, túlszabályozott és 
túlbürokratizált világunkban vajon hogyan lehetne közvetlenül összekapcsolni hajléktalan 
(magán) embereket nem hajléktalan (magán) emberekkel abból a célból, hogy az utóbbi 
csoport tagjai saját, szuverén döntésük alapján támogathassák az előbbi csoport tagjait. 

Így jutottunk el a közösségi gyűjtés, a fundraising gondolatáig. Egy korábbi, szintén a Norvég 
Civil Alap támogatásával megvalósított kisprojektünkre alapozva, valamint a Zöld Pók 
Alapítvány Médiaműhely, profi fotográfusok és A Város Mindenkié Csoport közreműködésével 
életre hívtuk a Restart programot, amelynek során lehetőségünk volt kidolgozni, kipróbálni és 
a gyakorlatban is bejáratni azt a módszert, amely a professzionális egyéni esetkezelő munka 
és a közösségi finanszírozás összekapcsolásáról szól. Hogy pontosan mit és hogyan szeretnénk 
csinálni az adománygyűjtések segítségével, adott volt – a Van Esély Alapítvány 
hajléktalanságból való kilépést célzó, egyéni támogatási rendszere ekkor már 15 éve 
megbízhatóan és eredményesen működött: a másfél évtized alatt közel 200 ügyfelünknek 
segítettünk abban, hogy elhagyja a hajléktalanságot, vagy legalábbis egy komoly, érdemi 
lépést tegyen meg ebbe az irányba. Programjaink sikere legtöbbször 80-90%-os volt, azaz 
ügyfeleinknek ilyen arányban sikerült az előrelépés.  

Az újdonságot tehát a források előteremtésének a módja adta. Az egyéni sorsok, életutak, 
valamint az előrelépési tervek médián keresztül való bemutatásának módszereit igyekeztünk 
aprólékosan, előre átgondolni és előkészíteni, ám ezzel együtt is számos olyan nehézség, 
váratlan helyzet adódott, amelyet menet közben kellett megoldanunk, s amely rámutatott: 
„ez az ösvény még nincs kitaposva”, így számunkra adódott a felelősség és lehetőség, hogy ezt 
megtegyük. Éppen ezért határoztuk el már a program elindításakor, hogy – ahogyan az egy 
kísérleti program esetében illendő – összegyűjtjük és közreadjuk tapasztalatainkat: ezt az 
összegzést tartja a kezében most az olvasó. 

Tapasztalatainkat az áttekinthetőség és a használhatóság érdekében önálló alfejezetekre, 
vázlatpontokra bontva közöljük. Ezek azonban a valóságban egymásba olvadnak, hiszen egy 
egységes gondolkodásmód, szemlélet elemei. 

Alapítványunk ugyan kizárólag a hajléktalanság területével foglalkozik, ennek ellenére a 
következő oldalak nem hajléktalan-specifikus közösségi adománygyűjtésekről fognak szólni, 
hanem igyekszünk kiemelni azokat az általánosan érvényes tapasztalatokat, amelyek többé-
kevésbé mindenféle célra indított gyűjtésre, minden célcsoportra érvényesek lehetnek, hogy 
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azokat lehetőleg mindenki, aki közösségi adománygyűjtésre adja a fejét, lefordíthassa 
magának a saját területére. Mindezek előtt, hogy minden részlet jól érthető és elhelyezhető 
legyen, röviden ismertetnünk kell az alaptevékenységünket is. 

 

 

A Van Esély Alapítvány tevékenysége1 

 

Alapítványunk a hajléktalanságból való egyéni, személyre szabott kilépési tervek 
megvalósítását támogatja. Ennek alapvetően két fő eleme van: az egyik egy olyan kezdőtőke 
biztosítása (100-150 ezer forint), amely aztán hosszabb távon is fenntartható, jobb 
életviszonyokat eredményez a pályázó hajléktalan ember számára. Ez a „beruházás” 
legtöbbször valamilyen, az illető egyéni tehetségéhez, jártasságához illeszkedő, további 
jövedelemtermelésre alkalmas munkaeszköz, illetve a korábbinál magasabb iskolai 
végzettség, vagy szakma megszerzését jelenti. A másik fő elem egy féléves, professzionális és 
intenzív segítő munka, amely folyamatos támogatást, hátteret jelent a változás, változtatás 
időszaka alatt. Programjaink lényege ugyanis, hogy valódi változás menjen végbe a hajléktalan 
ember életmódjában, énképében, identitásában, megélhetésének módjában, kapcsolati 
hálójában, lakhatási helyzetében és még sorolhatnánk… (kinél melyik hangsúlyosabb). Ennyi 
változás – ahogy bármelyikünk számára – ügyfeleinknek is kemény munkát és komoly 
megterhelést jelent, ezért óhatatlanul szükséges egy bizalmi kapcsolatot jelentő, hozzáértő és 
a program mellett elkötelezett segítő is ahhoz, hogy ez a folyamat valóban sikeresen menjen 
végbe. 

A programba való kiválasztás pályázati úton történik. A pályázati időszakban hajléktalan 
emberek és segítőik közösen kiformált programjait várjuk, amelyet közösen (két aláírással) is 
nyújtanak be hozzánk. A pályázók közül rendkívül sok szempont figyelembevételével 
választjuk ki azokat a programokat, amelyeket támogatni fogunk. Ezeknek az ismertetése 
szétfeszítené ennek az írásnak a kereteit, a legfontosabb feltételek összefoglalva a következők: 
az elérni kívánt cél valóban illeszkedjen a pályázat főszereplőjének életébe, hosszútávon 
előrevivő, életszerű legyen. Fontos, hogy a munkaerőpiacon eladható, életképes legyen az 
eltervezett lépés: nemcsak hálót szeretnénk adni hal helyett, hanem igyekszünk meggyőződni 
arról, hogy ügyfelünk odafér majd a tópartra. Végül rendkívül fontos, hogy súlyos, sodró 
dinamikáktól mentes legyen (legalább) az az életszakasz, amelyben a megvalósítást tervezik. 
A hajléktalan emberek életében sajnos ritkán akad egy olyan „békés, nyugodt” fél év, amely 
során valóban megcélozható a koncentrált, intenzív munka és vele a valódi előrelépés. A 
menet közben adódó váratlan krízishelyzetek azonban könnyedén ellehetetleníthetik a 
kitűzött célokat. 

A pályázat elnyerését követően a megvalósításon és a segítő munkán van a hangsúly. Miután 
a nyertesek megvásárolják a megcélzott munkaeszközt, illetve elkezdődik az adott képzés, 

                                                           
1 A Van Esély Alapítvány tevékenységéről részletesen az 1. számú mellékletben olvashat. További információk 

alapítványunkról és Restart programunkról az alábbi weboldalakon találhatóak: www.vanesely.hu, 

www.facebook.com/van.alapitvany, www.mentesmaskent.blogspot.hu.  

http://www.vanesely.hu/
http://www.facebook.com/van.alapitvany
http://www.mentesmaskent.blogspot.hu/
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féléves, szoros, háromoldalú együttműködés indul a segítő, az ügyfele és az alapítványunk 
részéről. Ennek tartalma: esetmegbeszélő csoportok, a segítő és az ügyfele kapcsolatát tovább 
mélyítő (többnyire narratív szemléletű) mélyinterjúk és segítő beszélgetések sorozata.  

A konkrét program megvalósulása mellett fontosnak, sőt talán a legfontosabbnak azt a 
multiplikátorhatást tartjuk, amely az életút különböző dimenziói (például a munkaút és az 
emberi kapcsolatok alakulása) közötti hatásokban fejti ki erejét: aki például (újra) iskolába jár, 
vagy visszalép a munkaerő-piacra, nemcsak jövedelmet szerez, hanem  magabiztosabb lesz, 
javul az önképe, könnyebben létesít emberi kapcsolatokat és így tovább… Ezek a valódi 
„integráló hatások”! Ezen a helyen meg kell említenünk, hogy a nyilvános adománygyűjtés és 
az azzal járó támogatottság, a szimbolikus és nyilvános társadalmi elfogadás nagyban 
hozzájárul ehhez a hatáshoz. Az önbizalomra, a stigmatizáltság, megbélyegzettség érzésének 
elhagyására elementáris hatása van annak, ha több tucat ismeretlen ember adományt ad, azaz 
bizalmat szavaz egy-egy ügyfelünknek. (Az adománygyűjtés kedvezményezettekre gyakorolt 
hatásairól később még külön is lesz szó.) 

Az egyik támogatott ügyfelünk az imént tárgyalt integrációs hatás „összetett indikátorát” 
sokkal pontosabban és közérthetőbben fogalmazta meg, mint mi az imént, amikor a program 
hatásait így összegezte: „Azóta kedvesebb vagyok az emberekhez”. 

 

 

 

I. 

M i t ő l   m ű k ö d i k   a   k ö z ö s s é g i   a d o m á n y g y ű j t é s ? 

 

 

Tudatosság, tervezés, „brand-építés” 

 

Egy adománygyűjtésre épülő program sok lépésből áll és igen összetett feladat a végrehajtása, 
ráadásul nem mellékes, hanem lényegi eleme a transzparencia, azaz nem csekély része eleve 
a széles nyilvánosság előtt történik. Éppen ezért – amennyire csak lehetséges – előre el kell 
tervezni minden apró részletét. Ezekkel kapcsolatban a saját technikai sorvezetőnket a 
„Gyakorlati tanácsok közösségi adománygyűjtésekhez” c. fejezetben részletesen közöljük.  

Ha egy szervezet, közösség egymás után több adománygyűjtést is tervez, a tudatos 
előregondolkodásnak még kiemelkedőbb a szerepe. Ehhez a megbízhatóságon, sikeres 
programokon és hitelességen túl fontos egy jó kommunikációs stratégia felépítése is, amit 
fegyelmezetten végre is kell hajtani. Ez számtalan apró, de hangsúlyos elemből áll: a 
felhasználóbarát, sőt „mobilbarát” szervezeti honlaptól a jól eltalált nyelvhasználaton és képi 
világon keresztül a hírek megjelentetésének optimális ütemezéséig. Ezek a szempontok 
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elválaszthatatlanok a tényleges tartalomtól, éppen ezért újra és újra előbukkannak majd a 
következő oldalakon.  

Nem szabad megkerülnünk, hogy szót ejtsünk a gyűjtések megszervezésének költségeiről, 
hiszen természetesen egy közösségi adománygyűjtés mögött is (nem kevés) elvégzett munka 
áll, amelyért a munka elvégzője (jó esetben) munkabért kap. A gyűjtéshez használt fotók és 
filmek elkészítésének, sőt magának az adománygyűjtési internetes felület használatának is 
vannak költségvonzatai, nem beszélve olyan alapvető kiadásokról, mint telefon, számítógép, 
internet stb. Ezeknek egy része egy ideig megoldható önkéntes munkával, lelkesedésből is, de 
óva intünk mindenkit attól, hogy erre hosszú távú programot alapozzon. A Van Esély 
Alapítvány kuratóriuma a következő stratégiát választotta: a Norvég Civil Támogatási Alaphoz 
benyújtott pályázatban megszereztük azt a forrást, ami (pénzügyileg) 10 adománygyűjtés 
megszervezéséhez, annak háttérköltségeihez, és egyúttal ennek a módszernek a „piaci 
bevezetéséhez” szükséges volt.  

A program tervezési fázisában úgy döntöttünk, hogy az első néhány gyűjtésre – amíg 
megismernek bennünket – többet költünk, ezért ebben a szakaszban több kisfilmes gyűjtést 
szerveztünk, amelyek népszerűbbek, könnyebben felkeltik az érdeklődést. A későbbi 
időszakban pedig csökkentjük a költségeket és fokozatosan áttérünk a (lényegesen olcsóbb) 
fotós megjelenésekre. Terveink között volt az is, hogy „mindeközben” a sikeres programok 
hatását egy jó kommunikációs stratégiával kiegészítve kialakítunk egy „brand”-et, azaz cégért, 
amely később már önmagában, az írásos anyagok használatával, valamint amatőr fotósok 
(például saját magunk) által készített képi anyag segítségével is képes lesz fenntartani a 
bizalmat, és megtartani az adományozói körünket. E sorok írásának pillanatában sikeresnek, 
teljesülőnek értékeljük az eltervezetteket. A gyűjtéseink és ezzel a szervezetünk ismertsége 
lényegesen nagyobb, mint a kezdeti időszakban, és bár az eredeti pályázati időszak lezárult, 
azóta megszerveztünk három újabb (immár csak fotós anyagra támaszkodó) gyűjtést. (A 
gyűjtéseink egyenkénti rövid összefoglalása megtalálható a 2. sz. mellékletben.) 

Úgy véljük, hogy egy brand-építési folyamat kezdeti fázisában megengedhető akár az is, hogy 
magasabb legyen a gyűjtés költsége, mint maga a befolyó összeg, ennek azonban hosszú távon 
nem szabad így történnie. Egy efféle nonprofit programban az idők során a hitelességre 
alapozott bizalom, az ismertség és a jó hírnév jelenti azt az „profitot”, amelyet képesek leszünk 
visszaforgatni, és olcsóbbá (rentábilissá) tenni a közösségi adománygyűjtést. 

 

 

Nem a gyűjtés a cél, hanem a begyűjtött pénzből magvalósuló program 
eredménye 

 

Egy adománygyűjtésre épülő program dinamikájában komoly sikernek számít, amikor 
összegyűlik a megcélzott összeg. Ez jogos siker, hiszen azt jelenti, hogy az adományozók 
bizalmat szavaztak a gyűjtés céljának, a segítő szervezet programjának, mert hitelesnek, 
meggyőzőnek tartották azt. A valódi, igazán érvényes siker azonban mégsem a gyűjtéshez 
kapcsolódik, hanem az összegyűlt pénzből eltervezett cél megvalósulása az. A munka 
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oroszlánrésze is az összegyűlt pénz felhasználásakor kezdődik (a Van Esély Alapítvány 
programjaiban legalábbis biztosan így volt, de szerintünk más szervezetek, célok esetében is 
hasonló lehet a helyzet.) Az összegyűjtött pénz felhasználásának kezdetekor valójában még 
csak egy program elején állunk, amikor a munka, sőt a kockázatok java is még hátravan. 

Az adománygyűjtések területén fokozott jelentősége van annak a – Magyarországon gyakran 
elhanyagolt – ténynek, hogy beszélni, írni, terveket és víziókat alkotni, „kommunikálni” 
egészen más, mint megvalósítani, kézzel fogható eredményeket elérni, változásokat 
létrehozni egy adott területen. A megvalósítás során többnyire sorban jönnek a nehézségek, 
amelyeket menedzselni kell (már nem annyiba kerül, amire gyűjtöttünk; megcsappan a 
támogatott illető kedve, bátorsága; nem indul a megcélzott tanfolyam; kiderül, hogy… stb.) A 
felbukkanó nehézségeket pedig sorban meg kell oldani, mégpedig anélkül, hogy elszakadnánk 
a program eredeti céljától és az adományozóknak tett ígéretektől!  

Tudatosan oda kell figyelni arra, hogy a kommunikáció és a megvalósító munka soha ne 
szakadjon el egymástól. Ha ez mégis megtörténik, abból kudarcok, ami pedig még rosszabb, 
bizonytalan kimenetelű programok, adományozói csalódás és bizalomvesztés következhet. Ez 
pedig a Magyarországon éppen kibontakozóban lévő közösségi adománygyűjtés elhalásához 
vezethet. 

 

 

Fontos végiggondolnunk, hogy vajon mi van a potenciális adományozók 
fejében 

 

Azoknak a szervezeteknek, amelyek közösségi adománygyűjtésbe kezdenek, rendkívül fontos, 
hogy az adományozók fejével (is) próbáljanak gondolkodni, és képesek legyenek összhangot 
teremteni a hasznos, előrevivő programjuk és a várható adományozói kedv, hajlandóság 
között. A mai, hírekkel és információkkal teli világban nem könnyű olyan üzeneteket 
megfogalmazni, amelyek valóban célhoz érkeznek és nem vesznek el, morzsolódnak le ebben 
az információs áradatban. Ehhez, egyebek mellett, minél alaposabban kell ismernünk azokat 
az összetett intellektuális és lelki mechanizmusokat, amelyek eldöntik, hogy egy-egy 
társadalmi problémát, és az azzal kapcsolatos kezdeményezéseket, kéréseket észlelik-e, 
meghallgatják-e, hagyják-e hatni magukra az emberek. Nem könnyű átlépni azt az 
ingerküszöböt, amely felett egy átlagos „internet-fogyasztó” a második sort is elolvassa, hiszen 
egy apró mozdulat a mutatóujjal, és máris egy egészen más témában, más honlapon vagyunk… 

Sőt, úgy véljük, hogy bizonyos közlési stílusok, üzenettípusok inkább bekapcsolják a 
„pszichológiai énvédelem vészcsengőjét” az emberekben, mintsem a nyitottság, az 
odafordulás, az együttérzés csatornáit nyitnák meg, és éppen ezért, ezeket kerülni érdemes. 
Ilyenek a lelkiismeret-furdalás keltő üzenetek. A szegénység, az elesettség puszta 
bemutatását, egy-egy élethelyzet nyomasztó, kiúttalan mivoltát, riasztó „nyomorszagát” 
kiemelő tartalmak (még ha egyébként igazak és valóságosak is) könnyen a visszájukra 
fordulhatnak: túl sokat láttunk, hallottunk már ezekből nap mint nap ahhoz, hogy meg tudjuk 
őrizni az érzékenységünket, ezért inkább védekező mechanizmusok alakultak ki az ilyen 
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információkkal szemben. Más, belső félelmeinkre apelláló üzenetek – a mi területünkön ilyen 
pl.: „bárki lehet hajléktalan, te is…” – azon kívül, hogy nem igazak, hasonló hatást válthatnak 
ki, az empátia és felelősségvállalás felébresztése helyett szorongást keltenek és menekülési 
ösztönt indítanak be. A sajnálatkeltésre alapozott, lelkiismeretfurdalás-keltő hangvétel az 
adott (egyébként „támogatandó”) személynek, csoportnak, ügynek a másságát, az 
adományozótól való különbözéségét emeli ki, és ezzel – bevonódás és elköteleződés helyett – 
valójában elválaszt, idegenné tesz. Az efféle üzenet akár diverz hatást is elérhet, hiszen végső 
kicsengése nem is olyan ritkán így fest: „ez valaki más problémája, nem az enyém”.  

Ezzel szemben az adott célcsoportnak, személynek, ügynek a megszólított (potenciális) 
adományozóval való hasonlóságait felmutató üzenetek inkább a részvétel, az azonosulás 
lehetőségét kínálják, mert átérezhetőek, átgondolhatóak az adományt nyújtó részéről. Nem 
pszichés védvonalakat generálnak, hanem a részvétel lehetőségét kínálják.  

Illusztrációképpen emeljünk ki egy apró mozzanatot a saját eseteink közül: egyik 
támogatottunk, József számára festőszerszámokra, eszközökre gyűjtöttünk pénzt, amelynek 
során részletesen felsoroltuk ezeket az eszközöket a rozsdamentes glettelőtől a különböző 
ecseteken át a festékcsepegtető rácsig. A részletes felsorolásnak, egyéb funkciói mellett 
(amelyről majd külön is lesz szó) abban is fontos szerepe volt, hogy azoknak, akik már festettek 
lakást, kerítést stb. (és sokan vagyunk ilyenek!), vélhetően mélyen bevésődött emlékei vannak 
a csöpögő, megfolyó festékről és annak következményeiről, és azonnal képesek azonosulni a 
szituációval. Saját élményükön keresztül ismerik azt is, hogy ehhez a művelethez mennyi 
fontos eszköz (pl. „csepegtetőrács”) szükséges – olyanok is, akik a hajléktalansággal 
kapcsolatban közömbösek, vagy esetleg egészen másképpen gondolkodnak róla, mint mi. 

E gondolatmenet lezárásaképpen fontos megjegyeznünk, hogy az emberek különböző 
társadalmi problémák (de egyébként bármilyen „hír” iránti) egyéni érzékenysége, 
szociálpszichológiai mozgatórugói folyamatosan alakulóban vannak. Ami tegnap még hatott, 
ma már nem feltétlenül működik, és semmi garancia nincs arra, hogy az imént leírtak holnap 
is érvényesek. Sőt, feltehetően az a helyzet, hogy a hírekre, üzenetekre és egyúttal azok 
„tálalására” való érzékenység is folyamatosan inflálódik: minél gyakrabban találkozunk velük, 
annál kevésbé vagyunk fogékonyak irántuk. Mindezek mellett azonban vannak olyan 
szemléleti irányok, megszólítási módok, az olvasóhoz való viszonyulási formák, amelyek talán 
hosszabb távon is működhetnek. A következő oldalakon ezek következnek. 

 

 

Valódi emberek, egyedi történetek, személyre szabott célok  

 

Manapság számos társadalmi ügy kér nyilvánosságot és anyagi segítséget. Programunk - 
legtöbbjükkel szemben – az azonosulásnak és a hozzájárulásnak egy „másfajta élményét” 
nyújtja: a fotókon és videókon látható személy nem az „ügy arca”, hanem „maga az ügy”. 
Gyűjtéseink fontos alappillére, hogy nem egy általános cél, vagy akár egy bizonyos ügyért 
dolgozó szervezet, érintett csoport támogatása érdekében folynak a kampányaink, hanem 
konkrét személyek, hús-vér emberek valódi történeteit és személyes céljait helyezzük a 
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középpontba. Az egyedi, konkrét élettörténetekkel, aktuális helyzetekkel és célokkal nemcsak 
jóval könnyebb azonosulni, mint absztrakciókkal, hanem ezek hatására a tudatunkban élő 
szociálpszichológiai csoport-kategóriákat és a hozzájuk szorosan tapadó sztereotípiákat is 
képesek vagyunk „megkerülni”. A „hajléktalanság”, „szegénység”, „cigányság”, mint 
társadalmi problémák megemlítése egészen más hatásokat vált ki az emberek jelentős 
részéből, mint egy valós személy – aki mellesleg hajléktalan, szegény és cigány származású is 
– konkrét története, nehézségeinek és céljainak meghallgatása. Így olyan emberek is jobb 
eséllyel megszólíthatóak egy adománygyűjtő programban, akik egyébként ezekre a 
„hívószavakra” esetleg elutasítóan reagálnának.  

A valódi életek és sorsok bemutatásával (mellékesen, de a gyűjtési céloktól nem függetlenül) 
az is szándékunk, hogy rámutassunk: a hajléktalan emberek „pont olyanok, mint mindenki 
más”. Ezen a helyen ki kell emelnünk, hogy ez korántsem kommunikációs fogás, hanem a 
valóság torzításmentes bemutatásával történik. Ezzel összhangban a gyűjtéseinkben használt 
írott és képi nyelvet egyaránt távol tartjuk attól a sematikus, felületes és hamis hajléktalan-
képtől, amelyet az elmúlt évtizedek során a média Magyarországon kialakított. 
Összegzésképpen: fontosnak tartjuk, hogy ne az ilyen módon bejáratott lélektani 
mechanizmusokra (sajnálat, áldozathibáztatás, szánalom, elutasítás stb.) apelláljunk, hanem 
ezek helyett inkább magasabb rendű intellektuális és pszichológiai működéseket célozzunk 
meg: empátiát, (meg)értést, belátást és emellett részvételt ajánlunk adományozóinknak egy 
integrációt előremozdító, segítő folyamatban. Ismét meg kell említenünk, hogy Restart 
Programunk során ebben fontos partnereink voltak a Zöld Pók Alapítvány Médiaműhely 
munkatársai. (Az írott anyagok hangvételéről, nyelvezetéről később még lesz szó.) 

 

 

Egy szemléleti alapállás: a történetek semleges bemutatása 

 

Gyűjtéseink során az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a támogatandó személyek (élet-) 
történetét, helyzetét röviden, ám kellő mélységben, de mindezek mellett úgy mutassuk be, 
hogy közben elkerüljük azt a kultúránkban mélyen gyökerező paradigmát, amely egy 
félresiklott emberi életútban feltétlenül „áldozatokat” és „elkövetőket” keres (és aki keres az 
talál is...). Komoly hajlamunk van arra, hogy egy-egy ilyen történet főszereplőjét felmentsük 
(mint aki nem felelős a sorsáért), vagy elítéljük (mint aki maga tehet róla, hogy ide jutott). A 
kettő közötti ösvény igen vékonyka. Ebben a sémában a pozitívumokat az illető saját 
erényének tekintjük, míg a negatívumokat a környezet, a mások hibájának tudjuk be (esetleg 
fordítva). Ez a fajta nézőpont messze túlmutat a hajléktalanság kérdésén. A „jó” és a „rossz” 
szerepek dichotómiájának mély gyökerei vannak kultúránkban, amely a kognitív disszonancia 
klasszikus helyzetét teremti meg akkor, amikor segítünk valakin, aki (hitünk szerint) „maga 
rontotta el az életét”. Ezen a helyzeten a megfelelő minőségű és mélységű információ, 
valamint a semleges nézőpont enyhíthet. Mi ezzel próbálkoztunk. Programunknak a 
társadalmi érzékenyítés is célja volt, ezen belül egyik legfontosabb feladatunknak azt 
tekintettük, hogy ezt az „önhibás-áldozat” szemléletmódot gyengítsük, és képesek legyünk 
olyan őszintébb és „igazabb” módon elmeséli (elmeséltetni) egy hajléktalan ember sorsát, 
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amelyben helye van, helye marad a saját életével kapcsolatos felelősségnek, bevallhatóak a 
korábban elkövetett hibák, és ezekkel együtt, a maga bonyolult és tökéletlen emberi 
mivoltában is támogatásra méltónak tartsák őt azok, akikhez eljut az üzenetünk. 

Ez a szemlélet nemcsak „világnézeti”, hanem módszertani sarokpont is számunkra, hiszen 
programjaink egyik lényeges eleme az előrelépés, amelyhez szükséges, hogy az ügyfeleink, 
amennyire lehetséges, pontosan ismerjék fel a saját sorsuk mozgatórugóit, aktuális 
helyzetüket és saját felelősségüket. Ennek érdekében igyekszünk az egész program során (a 
pályázat benyújtásától kezdve, a filmek és szövegek elkészítésén át, a hosszú, hathónapos 
közös munkáig) elkerülni, hogy történetük, elkövetett hibáik miatt mentegetőzniük, 
védekezniük vagy másokat vádolniuk kelljen. Ehelyett azt szeretnénk elérni, hogy szabadabb 
perspektívából és egyben a saját sorsuk iránti felelősséggel gondolhassák át az életüket. 
Alapítványunk szemléletének ez mindig is fő eleme volt, de komoly tanulási folyamatot 
jelentett számunkra, hogy hogyan tudjuk ezt az egyéni történetek mentén a köz számára 
érthető, fogyasztható módon, és egyúttal röviden megfogalmazni. 

 

Az adományozók mint programfinanszírozók: a tudatos adakozás erősítése a 
„jótékonykodással” szemben 

 

Egy közösségi adománygyűjtés során befolyó összeg a szó legszorosabb értelmében közpénz! 
Éppen ezért az adományozókra is ugyanúgy tekintünk, mint egy pályázati forrás elosztójára, 
avagy „részvénytulajdonosra”, aki egy bizonyos cél megvalósulását finanszírozza. Ez nem 
csupán szójáték: esetünkben a befektetés megtérülése a sikeres integrációs lépés, a 
támogatott hajléktalan ember egyéni előrelépése pedig valójában közérdek is. Ezek a 
programok ugyanis bekapcsolják az ügyfeleinket a társadalmi, gazdasági vérkeringésbe azzal, 
hogy jövedelemhez segítik őket, aminek a révén fogyasztanak, és adókat fizetnek vissza a 
közösbe (jövedelemadó, fogyasztási adó). De integráció alatt értjük az emberi kapcsolatok 
hálózatába való nagyobb fokú bekapcsolódást, ezzel a társadalmi feszültségek (lehetséges 
konfliktushelyzetek, egyenlőtlenségek) csökkentését is. Minél több egyszemélyes előrelépés 
történik, az annál inkább pozitívan hat vissza mindnyájunk életére.  

Úgy látjuk, az adakozásnak ez a módja egyfajta tudatosságot teremt meg: az adományozók 
számára felszabadító élmény, hogy a szegények megsegítése nem szükségszerűen a 
(többnyire) paternalista viszonyokat rögzítő „jótékonykodás” lehet. Az egyéni programokhoz 
adott, akár csak 1-2 ezer forintos hozzájárulás adományozói azzal, hogy megismerhetik a 
támogatott személyét és történetét, a támogatás felhasználását, illetve a program későbbi 
alakulását is, partneri rangra emeli őket. 

A tudatos adományozás az ügyfeleink gazdasági, kapcsolathálózati és identitásbéli 
integrációjára irányul. A jótékonyság ezzel szemben az integrációs hatását tekintve többnyire 
passzív, leginkább segély típusú adományokat jelent, amelyek, bár bizonyos élethelyzetekben 
rendkívül fontosak, hosszú távon mégis hajlamosak inkább fenntartani, mintsem csökkenteni 
a társadalmi egyenlőtlenségeket. A tudatos adományozás racionális, egyéni, de egyben közös 
célok érdekében történik, míg a jótékonyságban ennél intenzívebben van jelen a „jót 
cselekvő” személy saját érzelmi, lelki szükséglete. 
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Részletes ismertetők, „számlák” és beszámolók a finanszírozók felé 

 

A programfinanszírozás típusú adományozás és a bizalom erősítése érdekében több olyan 
eljárást követtünk, amelyektől azt vártuk, hogy az adományozók valóban résztvevőnek, 
finanszírozónak érezzék magukat. Pontos helyzetképet és konkrét megvalósítandó célokat 
tártunk eléjük, amelynek költségeit részletezett módon, tételesen felsorolva ismertettük a 
gyűjtések indításakor. Később (e-mailben, blog-bejegyzésekben, facebookon, a saját 
honlapunkon és a gyűjtés helyén, az adjukossze.hu weboldalon is olvasható) beszámolókat 
kaptak az adott cél teljesülésének állomásairól. Aki megadott személyes elérhetőséget, azon 
a csatornán is megkapta a beszámolókat. 

Az adományozókkal felépített viszonyunkhoz hozzátartozik, hogy a „befektetői kockázatokat” 
sem hallgattuk el előlük: a gyűjtések során nem ígérhettük nekik azt, hogy az adott program 
sikere garantált, csupán annyit, hogy kipróbált módszerekkel és mindent elkövetünk annak 
érdekében, hogy a támogatott programok megvalósuljanak, valamint hogy transzparens 
módon fogjuk végigvinni a folyamatot, és teljes körű tájékoztatást kapnak nemcsak a 
sikerekről, hanem az esetleges megtorpanásokról és kudarcokról is. Két esetben történt meg, 
hogy az eltervezett programokat nem sikerült végrehajtani. Az adományösszegeket ilyenkor 
igyekeztünk megmenteni (visszaszerezni, vagy ha elég korán érkeztek a rossz hírek, el sem 
indítani a kifizetéseket), és ez majdnem teljes egészében sikerült is. Ezekben az esetekben 
tájékoztattuk az adott ügyfelünk céljaira adományozókat a helyzetről, és a hozzájárulásukat 
kértük ahhoz, hogy adományukat más, hasonló programra fordítsuk, illetve felajánlottuk nekik 
a befizetett összeg visszafizetését is. A visszafizetést senki nem kérte, így a megmaradt pénzt 
hónapokkal később valóban más ügyfeleink hasonlóan felépített programjára költöttük, az 
adományozók pedig értesítést kaptak a korábban befizetett pénzük felhasználásáról.  

 

 

Nyelvhasználat és kommunikációs stílus 

 

A támogatókkal való kommunikáció minden fázisában (az első eset-, helyzetismertető 
anyagtól a későbbi beszámolókig) fontosnak tartottuk, hogy a szöveges anyagok minősége, 
hangvétele és terjedelme is megfelelő legyen. Ennek érdekében néhány fontos szempontot 
igyekeztünk szigorúan betartani. Először is a szövegeknek egészen világosnak, érthetőnek és 
szaknyelv-mentesnek kellett lenniük. Magától értetődő, hogy pl. a „CSÁO” nem dekódolható 
egy szakmán kívüli olvasó számára, ha azonban kiírjuk: „Családok Átmeneti Otthona”, azt is 
érthetően meg kell magyarázni, de anélkül, hogy túl sok helyet pazarolnánk erre a célra. Igen 
sok olyan szó, kifejezés van szakmai közhasználatban, amely nálunk, ezekben a szövegekben 
tilalmi listára került. Ilyenek a mélyinterjú, életútinterjú, integráció, munkaút, trauma stb. 
Ezeken túl, a jó olvashatóság érdekében érdemes kerülni a hétköznapi szóhasználattól elütő, 
idegen megfogalmazásokat, idegen szavakat és túlbonyolított mondatszerkezeteket is. 
Minden ilyesmi elidegeníti az olvasót ahelyett, hogy elkötelezné. 
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Az eddigiek megtartása mellett azonban – és ez teszi igazán nehézzé ezt a feladatot – nem 
szabad „lebutítani” sem a szöveget. Ahhoz, hogy a finanszírozók kompetens döntést 
hozhassanak, nem lehet kihagyni olyan, nehezen megfogalmazható (például bonyolult, 
összetett élethelyzetekre vonatkozó) részleteket, amelyek nélkül nehéz, vagy nem lehetséges 
a kellő mélységű megértés, és ezzel az empátia, elköteleződés kialakulása. Bonyolult dolgokat 
kell tehát egyszerűen és érthetően megfogalmazni. 

Egyfajta megoldási irányt kínál erre a „mindenki nyelve”, amelyről a Szociológiai interjú 
készítése2 c. kiváló tanulmányban olvashatunk. A szerzők azt értik „mindenki nyelve” alatt, 
amelyet minden társadalmi csoportba tartozó ember könnyen megért, ezzel együtt nincs 
leegyszerűsítve, amely használatával bonyolult, összetett dolgokat is el lehet magyarázni a 
maguk árnyaltságában úgy, hogy mindenki megérti. Bíztatásképpen Szent-Györgyi Albertet 
idézhetjük: aki szerint: „…aki nem tud bármilyen bonyolult kérdést úgy elmagyarázni, hogy egy 
nyolc éves gyerek is megértse, az kontár a szakmájában."3 

 

 

Adománygyűjtések hatása a kedvezményezettekre 

 

A „támogatói élmény” újszerűsége mellett megtapasztaltuk, hogy a támogatottak oldaláról is 
más minőséget jelent, hogy a tervezett beruházást nem egy alap, egy szervezet, vagy más 
nehezen megfogható entitás adja. Úgy látjuk, hihetetlen mobilizáló erő van abban, ha 
hajléktalan pályázóink megélik, hogy az ő személyes sorsuk és tervük alkalmasint 40-50, vagy 
60 embert meggyőzött, és hogy ennyi, számukra ismeretlen ember egészen megfogható 
módon melléjük állt.  

Teljesen más érzelmi viszonnyal és felelőséggel jár, ha 50 ember jószándékának és egyúttal 
„elvárásainak” kell „megfelelni”, mintha csak „valamilyen” szervezet segíti az embert, számára 
nehezen átlátható módon. Ezt a támogatást nem kizárólag a szociális munkás intézi a 
támogatott feje felett, hanem a támogatott személyesen jelenik meg, személyesen mutatja 
meg magát a kampányanyagban: ez a személyesség hozza a támogatásokat, így hajléktalan 
pályázóink viszonya is személyes marad a program egésze során.  

Alapjaiban más ebben a programban részt venni, mint pl. egy munkaügyi központ által 
szervezett, vagy valamilyen nagypályázati program keretében való képzést elvégezni. Míg 
utóbbiakat javarészben a támogatott szociális munkása vagy háttérintézménye intézi, itt – 
noha a pályázatban szintén segít a szociális munkás – minden lépésnél részt vesz a támogatott 
ember, illetve a pályázattal/kampánnyal kapcsolatos történések is intézményen kívül, egy 
másik közegben, más szereplőkkel zajlanak. Ha szabad így fogalmazni: tágasabb és 
napfényesebb közegben, és nagyon is valós, és „világi” díszletek között történik mindez, mint 
ami a szociális ellátást önmagában jellemzi.  

                                                           
2 Heltai Erzsébet, Tarjányi József: A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest, 1999. 
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/html/a509.html 
3 Popper Péter: Hogyan öljük meg magunkat? Relaxa Magyar-Német Innovációs Kft., Budapest, 1991. 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/html/a509.html
https://www.antikvarium.hu/kiado/relaxa-magyar-nemet-innovacios-kft-1342
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A támogatott többszörösen versenyhelyzetbe is kerül – nyer-e az alapítvány felé beadott 
pályázata, vagy nem, összegyűlik-e a támogatás, vagy nem – amelyekben ha nyer, óhatatlanul 
inkább sajátjának érzi a programot, és sokkal inkább érdekelt lesz a tervezett lépések 
tényleges teljesítésében. Tocqueville írja az amerikai demokráciáról, hogy felelősségvállalást 
kizárólag érintett és érdekeltté tett emberektől lehet várni. Az, hogy támogatottjaink direkt 
módon a saját bőrüket (arcukat, történetüket, sorsukat) viszik a vásárra – és a valós 
versenyhelyzet mentén valóban vásárra viszik – tökéletesen kimunkálja az érdekeltté válást, 
és így a tocqueville-i gondolat szerint a felelős részvétel alapjait.  

A médiaszereplés természetesen egyik támogatottunknak sem egyszerű feladat, sokkal inkább 
olyan dolog, amire fel kell készülni. Ehhez többféle segítséget, konzultációs lehetőséget is 
kínált a program, ahol át tudta beszélni a támogatott a szerepléssel járó helyzetet, illetve 
kialakíthatta az ezzel kapcsolatos egyéni viszonyát és stratégiáját. A támogatott – szociális 
munkása társaságában – első körben alapítványunk képviselőivel, és a kampány 
fotósával/filmesével találkozott, majd a Város Mindenki Csoport tagjával. A beszélgetések 
tartalmától függetlenül (persze ez is fontos) már önmagukban nagyon fontosak a találkozások 
szereplői, és helyszínei. A támogatottnak ugyanis már ezen a ponton ki kell lépnie a szociális 
intézmény miliőjéből, idegen helyszíneken és szereplőkkel kell konstruálnia a kampányban 
való szerepét, megjelenését: azaz saját magát. Ez a két-/háromszori nekifutás valójában már 
valamennyire modellezi azt a helyzetet, amiről a kampány szól: támogatottunk megjelenik és 
megmutatja magát (életútját, terveit és egész konkrétan: az arcát) idegen környezetben, 
idegen embereknek. Úgy érezzük, nem csak a Van Esély Alapítvány, de a fotós/filmes kollégák 
szerepe is elmondhatatlanul fontos ennél az ismerkedős/felkészítős szakasznál, ugyanis ők egy 
másik világot képviselnek a szociális ellátás szereplőihez képest, és ebben a minőségükben 
nyúlnak ugyanahhoz, mint munkájuk során a szociális munkások és segítők: a támogatott 
történetéhez. Az intézményi közegből és szereplők közül való kilépés, az említett 
versenykörülmények közötti megmérettetés pedig nagyon is „nagykorúsító” motívumok, ami 
épp ellentéte az intézmények gyakran kiskorúsító (értsd: alapvetően hospitalizáló, akaratlanul 
is paternalista viszonyokat rögzítő) minőségének.   

Gyanítjuk: ez a „nagykorúsítás” a program egyik legfontosabb hajtóereje. Mint ahogy azt is 
sejtjük, hogy esetenként a megvalósuló beruházásnál még fontosabbak azok a rejtett/lágy 
szekunder tényezők, melyek a támogatottak személyiségére és önbizalmára hatnak. A 
kampány során ugyanis valójában nagyon pontosan megfogalmazásra kerül a támogatott 
helyzete és problémája (tudjuk: sok esetkezelés már ezen a ponton elvérzik), de felrajzolódik 
a helyzet méltányolhatósága és elfogadása, és a kivezető út iránya is. Ez pedig olyan személyes 
élmény, amely sokszor valójában értékesebb, mint a megszerzett eszköz. 

Az elfogadásnál megállnánk egy percre: nagyon fontos visszajelzés, és szimbolikus pillanat, 
hogy a kampányban direkt információt kap 40-60 embertől a támogatott arra nézve, hogy 
sorsa és személye – jelen hajléktalan helyzete ellenére – elfogadható, vagy patetikusan: 
szerethető, olyannyira, hogy ismeretlenül is szolidaritást és támogatást munkál ki. Ezt megélni: 
bizonyosan gyógyító momentum. Ebben a helyzetben hangzott el az a mondat, amelyet 
összegzésünk címévé választottunk és már másutt is megemlítettük. A kérdés ez volt: „Miben 
változott az életed a program során?” – a „várható válasz” (pl. „újra tudok dolgozni”), helyett 
azonban egészen más érkezett: „Azóta kedvesebb vagyok az emberekhez”. 
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Zárszó helyett: az adománygyűjtések társadalmi hatásairól 

 

A személyesség és az adakozás nyújtotta közösségi élmény mellett fontosnak tartjuk azt a 
társadalmi hatást is, amelyet az egyéni kampányok hozhatnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
programunkban egy, a szokottól (szakállas bácsi kopott télikabátban, szatyrokkal) eltérő 
hajléktalankép jelenjen meg a kampányok során. Annak ellenére, hogy a média 
legkülönbözőbb területein rendre megjelenik a hajléktalanság kérdése (pl. a kurrens 
jogszabályváltozások kapcsán, illetve minden télen, a fagyveszélyes időszakban) 
tapasztalataink szerint elég sarkos és egynemű a hajléktalanság megjelenése a 
legkülönbözőbb médiumokban. A média jobbára az utcai hajléktalanságot exponálja, és annak 
is azokat a vonásait hangsúlyozza, amelyek megkülönböztetik, és így megfelelő távolságba 
helyezik a hajléktalan embert a többség soraitól. Tapasztalatunk, és minden idevágó 
szociológiai mérés szerint a hajléktalanok több mint kétharmada nem az utcán él, jelentős 
részük dolgozik, és ápol valamilyen családi kapcsolatot4, a hajléktalanságot megelőző 
életszakaszuk pedig – nem is olyan ritkán – alig tér el a többség életútjának szokványos 
mintázataitól. Kampányainkban mindezt valódi sorsokon keresztül mutatjuk be, ami csökkenti 
az általánosan elterjedt elutasító attitűdöket, és felkelti a hajléktalan emberrel szembeni 
egyéni, alkalmasint tevőleges szolidaritást.  

Azzal, hogy olyan emberek életútját mutatjuk be, akikről adott esetben nem látható hogy 
hajléktalanok, és inkább ismerős, mintsem idegen jegyeket lát a néző, a program konkrét 
céljain túl megjelenítünk egy fontos és létező összefüggést, jelesül, hogy az alkalmi/tartós 
lakás- és lakhatás-vesztés nem csak néhány ezer, jól beazonosítható jegyeket viselő embert, 
hanem százezres rétegeket érint. Szeretnénk, ha kampányainkkal hozzájárulhatnánk ahhoz, 
hogy a hajléktalansággal kapcsolatos kommunikáció ne csak az utcán alvásról, hanem pl. a 
szociális bérlakásrendszer hiányáról, vagy akár az alacsony képzettségűek munkaerő-piaci 
esélyeiről, azaz a lakásnélküliség tényleges, strukturális okairól szóljon, lévén a hajléktalanság 
nem önmagában álló probléma, hanem szervesen kapcsolódik olyan, tömegeket érintő 
kérdésekhez, mint a lakhatási szegénység. 

A támogatók oldaláról – tekintve, hogy az adakozásban résztvevők még a nevüket sem 
feltétlenül tüntetik fel – nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen alapokon nyugszik a támogatási 
szándék. Nem ismerjük a támogatók életkori vagy földrajzi összetételét, nem ismerjük a 
jövedelmi viszonyaikat, vagy más mutatóikat; annyit tudhatunk csak, hogy a kampányaink 
célja, tematikája, hangvétele megnyerte őket és támogatták az adott gyűjtést. 

Minden társadalomban más hagyománya van a magánmecenatúrának, mint ahogy a 
támogatható/támogatandó közügyek meghatározásának is. A rendszerváltozás utáni 
Magyarországon is megjelent már egyfajta vállalati karitász és magánadományozási 
hajlandóság – Isaura szemműtétjétől az árvízkárosultak megsegítéséig – az viszont valószínű, 
hogy az adományozásnak ez a személyes módja újszerű, és épp újszerűsége miatt sikeres. 
Ahogy többször is leírtuk: programunk lényegi jellemzője a személyesség, azaz egy-egy, a 

                                                           
4 lásd erről bővebben a Február 3. Munkacsoport évről-évre megjelenő eredményeit („Otthontalanul… Tégy az 

emberért…” kiadványsorozat, kiadja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és a Menhely Alapítvány) 
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kampányban bemutatott személy támogatásán keresztül járulhatnak hozzá a támogatók egy 
társadalmi probléma megoldásához. Mindez fordított út a nagy múlttal rendelkező, angolszász 
magán-támogatási kultúrához képest. Nyugat-Európában, és különösen Amerikában a 
magánadakozás például olyan, a társadalmi tagsággal együtt járó, polgári hagyomány, ami 
magától értetődő morális kötelességként jelentkezik. Heller Ágnes önéletírásában ír az 
amerikai támogatási kultúráról, amely egészen átszövi az amerikai társadalmat. Ennek a 
gyökere szerinte a protestáns hagyományban keresendő: „A protestáns tradíció szerint, ha sok 
pénz kerestél, míg a sorstársaid szegények, kötelesség a közösség javára is áldoznod.” 5. Heller 
ugyanitt felidézi egy emlékét, ami jól mutatja, hogy ez a fajta, morális természetű, személyes 
hajlandóság hogyan tölt be egyúttal integrációs funkciót az amerikai társadalomban. Férje, 
Fehér Ferenc egy fogadáson egy milliárdos cipőgyáros mellé ült, aki – mint megtudták – egy, 
az állami oktatás javításáért dolgozó szervezetet támogatott igen sok pénzzel és személyes 
munkával. Mikor rákérdeztek az elköteleződés miértjére – hiszen nyilvánvaló volt, hogy a 
milliárdos üzletember gyermekei nem állami, hanem méregdrága magániskolákba járnak – ezt 
a választ kapták: „ (…) arról van szó, hogy a munkásaim nem tudnak kitölteni egy kérdőívet, 
mert nem tudnak írni, olvasni. Ilyen körülmények között nem lehet egy tisztességes gyárat 
fenntartani. Tehát számára fontos az oktatás, mint ügy.”6 

Jól tudjuk, hogy az aktív társadalmi részvállalás, azaz a közügyekben való tudatos tájékozódás 
és személyes részvétel mértéke egész más Magyarországon (vagy általánosan Kelet- 
Európában), mint a nyugati demokráciákban. Valószínűleg pont ezért önmagában is jelentős, 
ha bármilyen közösségi kérdésben személyes részvételre, és anyagi részvállalásra – de írhatjuk 
így is: felelősségvállalásra – tudunk hívni embereket. Az pedig, hogy pont sorsokon keresztül, 
arccal és személyiséggel felvonuló, egyéni történetek munkálják ki mindezt, bizonyosan egy 
másféle támogatói élményhez segítik a gyűjtésben résztvevőket. Ezzel lehet kapcsolatos, hogy 
a gyűjtési felületek (adományoldal, facebook) visszajelzései alapján egy-egy program sikere 
sokszor a támogatóinknak is személyes sikerélményt jelent: a támogatott életkörülményeinek 
javulásán túl egyfajta közösségi élményre is lel az, aki adományával hozzájárul a gyűjtéshez. A 
gyűjtés sikere azt csatolja vissza, hogy a támogatón kívül mások is ugyanolyan fontosnak 
érezték a programot, és ugyanolyan felelősséget vállaltak mint ő maga; ez pedig egyfajta közös 
győzelem a politikai/közéleti apátia felett, hiszen manapság a társadalmi szolidaritás nagyfokú 
meggyengülésének lehetünk a tanúi. Ennek igen pontos leírását legutóbb az író Nádas Péter 
kiváló esszéjében7 olvastuk. Nádas szerint a közélet jól szakaszolható ciklusokban a 
progresszió és a regresszió váltakozásával írható le, az utóbbi évtized pedig egyértelműen a 
társadalmi regresszió jegyeit mutatja Magyarországon. „Saját életemben háromszor éltem át 
politikai regressziót” – írja Nádas. „Igaz, a regresszió politikai természetű, ám okai még csak 
nem is gazdaságiak, hanem mentálisak.”8 A regresszió legfontosabb ismérve a progresszió 
eredményeinek visszabontása mellett a közbeszéd racionalitást mellőző, indulati alapra 

                                                           
5 Heller Ágnes – Kőbányai János: Bicikliző majom, 325-326. o. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest, 1999. 

6 U.a. 329. o. 

7 Nádas Péter: Néhány esti kérdés. A regresszió és a progresszió kölcsönösségéről – In: Társadalmi riport 2014, 

szerk: Kolosi Tamás, Tóth György István György, TÁRKI, Budapest, 2014. 

8 U.a. 622-623.o. 
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helyezése. „A regresszió nem politikai, nem gazdasági, hanem indulati szövetséget szervez, s 
ha ez sikerült neki – létrehozta, jól eltalálta a többség infantilis énjét – akkor attól a pillanattól 
kezdve az indulati szövetséget, bármi legyen róla a véleményünk, politikai realitásnak kell 
tekinteni. (…) A közélet infantilizálódása ugyanakkor nem speciálisan magyar jelenség, hanem 
masszív világtrend.” A regresszió, a hanyatlás fázisaiban pedig „a társadalom minimális 
működőképességét nem a kormány, nem a populus opportunitása, hanem az ellenállási gócok 
kis struktúrái adják”9 – írja. „Ellenállási gócok” alatt semmiképp sem politikai szerveződést kell 
érteni, mindössze a társadalmi életnek azokat a szigeteit, amelyeket politikától, ideológiától 
és minden egyébtől függetlenül a valóság formál és határoz meg. A valóság, amelynek 
tudomásulvétele a felnőtt társadalmi részvétel és gondolkodásmód alapkritériuma. Egy-egy 
valódi élettörténet megismerése, és egy erre alapuló programhoz való önkéntes, személyes 
csatlakozás valószínűleg a legjobb példa erre a valóságosságra. 

 

  

  

                                                           
9 U.a. 624. o.  
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II. 

G y a k o r l a t i   t a n á c s o k   k ö z ö s s é g i 

a d o m á n y g y ű j t é s e k h e z 

 
 

Közösségi adománygyűjtések lebonyolítására az internet nyújtotta lehetőségeket érdemes 
kihasználni. Mivel a módszer elsősorban nem túl nagy összegek (alapítványunk esetében a 
gyűjtött összeg jellemzően 250 ezer forint alatt volt) viszonylag gyorsan (javasolt időtartam: 1 
hónap) történő összegyűjtésére a legalkalmasabb, az online téren kívüli felületek (pl. plakátok, 
hirdetések nyomtatott sajtótermékekben, szórólapok, matricák) használata nem célravezető 
és nem is költséghatékony. Az Internet kellőképpen gyors és dinamikusan változó tartalmú 
ahhoz, hogy alkalmas legyen egy sikeres közösségi gyűjtés lebonyolítására, emellett nem túl 
költséges: gyorsan, olcsón juttatja el az információkat sok emberhez. 

Közösségi adománygyűjtés terén több, kifejezetten erre a célra létrehozott weboldal is 
elérhető már magyarul is. Érdemes jól ismert, bejáratott, pozitív referenciákkal rendelkező, 
átláthatóan és megbízhatóan működő felületet választani a gyűjtésekhez. Ilyen a NIOK 
Alapítvány által fenntartott adjukossze.hu nevű oldal, amely kifejezetten civil szervezetek 
számára biztosít adománygyűjtési lehetőséget. A Van Esély Alapítvány valamennyi 
adománygyűjtéséhez ezt a felületet használta. 

 

Egy-egy közösségi gyűjtés megkezdése előtt fontos 2 dologra odafigyelni: 

Egyrészt, a gyűjtéseknek online felületet biztosító weboldalak általában használati díjat kérnek 
az oldal működtetési költségeinek fedezésére, ezeket a járulékos költségeket ne felejtsük el 
beépíteni a gyűjteni kívánt pénzösszegbe, vagy más forrást találni ezek fedezésére. Az 
adjukossze.hu oldal esetében az összegyűjtött adományok 7%-át tartja meg az oldalt 
működtető szervezet, ezen túl pedig van minden gyűjtésnek egy 10 ezer forintos „belépési”, 
ún. adományszervezési díja. 

Másrészt, az adománygyűjtéshez használt weboldal fenntartójával minden esetben ajánlatos 
írásbeli megállapodást kötni, mely tartalmazza a járulékos költségeket, időbeli kereteket, a 
feltételeket, kötelezettségeket, jogokat. Ez tiszta, előre kalkulálható, biztonságos kereteket ad 
az adománygyűjtéseknek és a szervezeteknek. 

A sikeres közösségi adománygyűjtések alapja az a nyilvános anyag, amivel egy-egy gyűjtés 
megjelenik a célcsoport előtt, akiktől az adományok felajánlását várja a gyűjtést folytató 
szervezet.  

A Van Esély Alapítvány minden esetben használ szöveges és képi anyagot is gyűjtéseihez.  

Alapszabályok a közösségi adománygyűjtések nyilvános anyagainak létrehozása kapcsán: 

 A gyűjtés célja jelenjen meg vizuálisan, mivel a csak szöveges tartalmak kevésbé keltik 
fel az online térben a figyelmet, és így kevesebb potenciális adományozóhoz tud eljutni 
a kampány. Ez lehet egy rövidebb videó, vagy fotók. Kifizetődő a jó minőségű film és 
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fotók, erre érdemes pénzt áldozni és szakembereket felkérni az elkészítésére. Egy kisfilm 
elkészítése jelentősen drágább, mint fotók készítése, viszont lehetőséget ad jóval több 
információ átadására. Videók készítéskor fontos a 2 perces határ betartása: ennél 
hosszabb anyagot még akkor sem nagyon néz meg az Internet közönsége, ha az igazán 
érdekes, hiszen vizuális ingerek tömegei érik az embereket naponta. Ajánlatos figyelni 
az érdekesség – hitelesség – mondanivaló korrekt megjelenítésének megfelelő arányára. 
Fotóanyag készítésekor érdemes több (4-5 db) fényképet is közzétenni. Fontos a cél, 
projekt vagy személy karakteres megjelenítése, hogy lényegében már a kép közvetítse 
az adománygyűjtés célját. Tapasztalataink szerint a gyűjtés sikerességét nem 
befolyásolja, hogy kisfilm vagy fotók segítségével folytatódik az adománygyűjtés. 

 

 

 A gyűjtésekhez szükséges egy rövid leírás, szöveg. Ennek hosszúsága maximum 2500 
karakter legyen, és rövid, lényegre törő, az adománygyűjtés célját tartalmazó címet 
érdemes adni neki.  
A szöveget mindig rövid célmeghatározással érdemes kezdeni: már az első néhány 
mondatból derüljön ki, kinek, mire és miért gyűjtünk. A potenciális adományozó így 
különösebb fáradtság nélkül, csak az első sorokra rápillantva el tudja dönteni, érdekli-e 
a téma, és akár már kattinthat is az „adományozok” gombra. A részleteket, további 
információkat az adománygyűjtés hátteréről, kedvezményezettjéről a szöveg további 
részébe érdemes tenni, továbbra is lényegre törően, közérthetően, lehetőleg érdekesen, 
de tényszerűen megfogalmazva. 
Az ajánlott szövegtartalom sorrendben: 
1. cél bemutatása röviden (max. 4-5 sor); 
2. életút, sors vagy projekt bemutatása röviden (max. 7 sor); 
3. részletek (csak akkor, ha van rá hely és valamiért a gyűjtés szempontjából fontos a 

részletek közlése); 
4. gyűjtött összeg pontos értéke, tartalma, összetétele; érdemes a járulékos költségeket 

is feltüntetni (ha az is összegyűjtésre kerül az adománygyűjtés keretében és nem más 
forrásból van finanszírozva); 

5. felajánlás, ajándék az adományozóknak (elég egy köszönőlevél is, de lehet valami, a 
szervezetet vagy a gyűjtés célját valamilyen módon reprezentáló kisebb értékű tárgy 
is, pl. képeslap, kinyomtatott fotó, póló); 

6. a szervezet vagy az adott projekt támogatójának feltüntetése (természetesen csak 
abban az esetben, ha van, pl. pályázatok részeként megvalósított adománygyűjtések 
esetében); 

7. filmet, fotót készítő személy vagy szervezet megnevezése; 
8. szervezet céljainak, tevékenységének és az adományok felhasználásáról való 

visszajelzés módjának leírása röviden, közérthető módon, nem szakmai zsargonban 
megfogalmazva (max. 10 sor). 

 

 Az elkészült képi és szöveges anyagot még a megjelenés, tehát a gyűjtés megkezdése 
előtt minden esetben egyeztetni kell az érintett szereplőkkel. Amennyiben egyénnek 
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gyűjtünk, neki maximális beleszólása van a nyilvánosan megjelenő tartalomba, tehát 
nem közölhető olyan kép vagy információ, ami neki nem tetszik vagy nem vállalható! 

 

Ha már összeállt az adománygyűjtés nyilvánosságnak szánt anyaga, a következő lépés az 
adománygyűjtő kampány megtervezése és lebonyolítása. Minden esetben létfontosságú egy 
kommunikációs terv kialakítása, melyben a szervezet számba veszi a számára elérhető 
megjelenési formákat, és annak használatát időben és egymáshoz viszonyítva ütemezi. 

A közösségi adománygyűjtések kommunikációs menetrendjének kialakításakor érdemes első 
körben a személyes kapcsolatokra alapozni. Lehet, hogy elsőre idegennek tűnik a gondolat, 
de a személyes kapcsolatok felhasználása a potenciális támogatók elérése érdekében 
elengedhetetlen. Ez nem azt jelenti, hogy családtagoktól, barátoktól, ismerősöktől kell 
közvetlenül pénzt kérni, hanem csupán annyit tesz, hogy a hír terjesztésére, hírverésre kell 
őket megkérni, hiszen ők nemcsak ismerik a gyűjtést folytató szervezet munkáját, de 
személyes kapcsolatokon keresztül kisebb-nagyobb mértékben elkötelezettek mellette, tehát 
ők jelentik a legjobb reklámot, így az adott szervezetet közvetlenül nem ismerők számára a 
leghitelesebb referenciát adják.  

A kampánystratégia megtervezésekor nem árt számba venni az összes ingyenesen elérhető 
megjelenési felületet, lehetőséget, ilyenek például: 

 a szervezet saját, online térben használt bemutatkozó oldalai (weboldal, Facebook oldal, 
blog oldal, stb.); 

 hírlevél; 
 meglévő támogatói kör (önkéntesek, munkatársak, társszervezetek, partnerek, stb.) 

elérése e-mailben; 
 egy-egy adománygyűjtés ideje alatt minden kimenő e-mail végén, az aláírás után 

kerüljön be az adománygyűjtés linkje; 
 sajtókapcsolatok, lehetséges média megjelenések számbavétele; 
 szakmai levelezőlisták; 
 javasolt a társszervezetek és egyéb partnerek bevonása a kampányba, pl. megkérni őket, 

hogy saját online oldalaikon tegyék közzé a gyűjtést, cserébe a gyűjtő szervezet is 
vállalhat hasonlót. 
 

Az adománygyűjtő kampányok során kiemelt szerepe van a közösségi oldalaknak (social 
media), hiszen olcsó, széles körben, szinte mindenki által használt online terekről van szó. A 
Van Esély Alapítvány adománygyűjtő kampányaiban elsősorban a Facebook közösségi oldal 
megjelenési lehetőségeire támaszkodik, nagy sikerrel. A Facebook adománygyűjtésre való 
felhasználásának lépései, tanácsok: 

 Nem árt a szervezetnél egy kijelölt ember, aki foglalkozik a területtel, alaposan 
megismeri a Facebook működését, és ezt a tudtását folyamatosan gyarapítja, frissíti, 
követi a változásokat. A Facebook lényegében egy párhuzamos univerzum saját 
szabályokkal. 

 A szervezetnek oldala legyen, ne adatlapja, mint egy személynek! 
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 A szervezet Facebook oldalához folyamatosan követőket, like-okat érdemes gyűjteni! Ez 
az alapja az oldalon megjelenő hírek minél szélesebb körben való megjelenésének. Ebbe 
bevonhatók az ismerősök, lehet motiválni a like-olást ajándékokkal, stb. 

 A szervezet oldala folyamatosan legyen aktív, ne csak az adománygyűjtések 
időszakában! Az oldalon rendszeresen (lehetőleg napi szinten, akár naponta többször is) 
jelenjen meg érdekes tartalom. A megjelenített tartalom széles körű lehet: a szervezet 
tevékenységét, támogatottak körét bemutató hírek, információk; tanulmányok, 
sajtómegjelenések; egy-egy akció hírei, amibe az előkészületekről való tájékoztatás is 
bele tartozik (nyugodtan meg lehet osztani pl. képeket egy-egy értekezletről, 
találkozóról); a szervezet gondolkodását, értékeit bemutató rövidebb szövegek; 
társszervezetek hírei. A megosztott szöveges anyagokhoz lehetőleg kapcsolódjanak 
képek, videók, linkek, hiszen ez nagyobb nézettséget generál, mintha csak szöveg kerül 
fel az oldalra. 

 Az adománygyűjtéseket érdemes már a kampányt megelőzően felvezetni a szervezet 
Facebook oldalán: pl. werkfotók, előkészületekről szóló információk megosztása. 

 Az adománygyűjtések ideje alatt kiemelt jelentősége van a rendszeres Facebook 
megjelenésnek. Nem csak a gyűjtés linkjét ajánlatos minden nap, akár naponta többször 
is kitenni a szervezet oldalára új és új kísérőszövegekkel, hanem újabb és újabb 
információkat (a gyűjtés céljáról, annak kedvezményezettjéről), a gyűjtés anyagában fel 
nem használt fotókat, egyéb kapcsolódó anyagokat is érdemes folyamatosan 
megosztani. Így egyrészt további információkkal lehet szolgálni a szervezetről és az 
adománygyűjtés céljairól, másrészt elkerülhető, hogy a gyűjtés megkezdésekor 
tapasztalható kezdeti érdeklődés lankadjon a potenciális adományozók részéről. 

 A gyűjtés időtartama alatt nem csak pénzt érdemes kérni, hanem a hír megosztását, like-
olását is, hiszen minél aktívabb egy Facebook poszt élete, minél többen like-olják 
és/vagy osztják meg saját adatlapjukon, annál több idővonalra kerül fel az adott hír, 
annál több embert ér el. 

 Lehetőleg a szervezet valamennyi tagja vegyen részt az adománygyűjtés Facebook-on 
folytatott kampányában. Ajánlatos belső működési elvvé tenni, hogy valamennyi 
munkatárs like-olja és ossza meg a szervezet oldalán megjelenő adománygyűjtő 
posztokat, és a munkatársak egymás megosztásait is like-olják (keresztbe like-olás). 

 Érdemes megkérni az ismerősöket és társszervezeteket, partnereket, hogy 
kommunikálják ők is Facebook oldalukon az adománygyűjtést. Ezen a téren barter 
megállapodások is köthetők. 

 Ha szükséges, lehet költeni Facebook hirdetésekre is. Elsősorban akkor érdemes ezt 
meglépni, ha megtorpan a gyűjtés és időtartama hamarosan lejár. Facebook hirdetés 
esetén mindig figyelembe kell venni az ár-érték arányt, valamint nagyon alaposan, 
körültekintően kell megjelölni a hirdetések célcsoportját. 

 Amennyiben a gyűjtés sikeres volt, mindenképpen köszönjük meg egy rövid posztban a 
szervezet Facebook oldalán is az adományokat! 

 Az adományok felhasználásáról érdemes rendszeresen beszámolni a szervezet oldalán, 
mert ez növeli a bizalmat az adományozókban és nagyobb eséllyel adakoznak egy 
következő gyűjtés során.  

 Nem csak a szervezeti oldal aktivitása fontos. A Facebook úgy működik, hogy ha a 
szervezet oldalának adminisztrátora/adminisztrátorai aktívak és rendszeresen 
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használják saját jogon a személyes oldalukat, az a szervezeti oldal híreinek elérését is 
növeli. 

 

A sikeres közösségi gyűjtések nem állnak meg a szükséges pénzadományok összegyűjtésével. 
Hosszú távon rendkívül fontos az adományok felhasználásnak módja és ennek 
kommunikációja! 

Az adományok felhasználása terén alapszabály az átláthatóság, amit nyílt, visszajelzéseken 
alapuló kommunikációval lehet biztosítani. Mind szakmailag, mind pénzügyileg legyen világos, 
jól dokumentált és alátámasztott az adományok felhasználása.  

Az adományozóknak való visszajelzés lehetőségei az adományok felhasználása tekintetében: 

 Amikor lezárul egy-egy adománygyűjtő kampány, rövid időn belül (lehetőleg még aznap, 
vagy legkésőbb másnap) ajánlott köszönőlevelet írni az e-mail címüket megadó 
támogatóknak. A köszönőlevelet rövidebb formában a szervezet weboldalán és 
közösségi média oldalán, valamint a gyűjtés lebonyolítására szolgáló honlapon is 
érdemes közölni.  

 Az összegyűjtött pénz felhasználásról érdemes lehetőleg 1-2 havonta, de legalább a 
gyűjtés céljának elérésével kapcsolatos minden jelentősebb lépésnél, mérföldkőnél 
híradást tenni az adományozók felé e-mailben, valamint a szervezet egyéb 
kommunikációs felületein. 

 Az adománygyűjtés tárgyát képező projekt lezárulásakor tanácsos beszámolót 
közzétenni mind az adománygyűjtésre használt felületen, mind a szervezet saját 
internetes oldalain, és ha van, akkor a papír alapú beszámolójában is. A beszámolót 
érdemes a támogatók e-mail címére is elküldeni. 

 Fontos, hogy a fenti visszajelzések közérthető, szakmai zsargont nem, vagy csak 
minimálisan használó, korrekt, tényszerű, világosan követhető anyagok legyenek, és 
lehetőleg ne szorítkozzanak csak szövegek közlésére, hanem tartalmazzon képeket (pl. 
a beszerzett eszközről), egyéb anyagokat is. 
 

Lovagoljuk meg a sikert! Egy-egy adománygyűjtés során a támogatók sokszor e-mail 
elérhetőségüket is megadják. Az így kapott elérhetőségeket hasznos sokrétűen felhasználni: a 
cél egy minél szélesebb körű támogatói kör kiépítése. Azon túl, hogy a konkrét adomány 
felhasználásával kapcsolatban a támogatók rendszeresen kapnak híreket, más területen is 
érdemes őket információkkal „bombázni”, például: 

 érdemes felhívni a figyelmüket a következő adománygyűjtésekre; 
 meghívót küldeni a szervezet programjaira; 
 hírleveleket küldeni számukra; 
 felhasználni az elérhetőségüket a szervezet 1%-os kampányában. 

 

Az eddigiekben leírtakon túl vannak további olyan tényezők is, amelyek minden gondos 
tervezés és átgondolás ellenére nem, vagy csak kevésbé befolyásolhatóak a gyűjtést lefolytató 
szervezetek által, és mégis nagyban hatnak egy-egy közösségi adománygyűjtés sikerére. 
Tapasztalataink szerint ezek lehetnek: 
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 Verseny: a közösségi adománygyűjtés módszere egyre népszerűbb a civil szektorban. 
2014 óta folyamatosan nő pl. az adjukossze.hu oldalon futó adománygyűjtések száma 
is, tehát a potenciális adományozók egyre több impulzussal találkoznak, nagy a 
választási lehetőség, ami hatással lehet egy-egy szervezet gyűjtésére is, főleg akkor, ha 
ugyanazon a területen (pl. szociális) egyszerre több gyűjtés is fut. 

 Mivel a nők gyakrabban és szívesebben adományoznak, ez hatással lehet a gyűjtések 
kimenetelére is: a nők számára szimpatikusabb, őket jobban megérintő témák 
sikeresebbek lehetnek. Alapítványunk esetében jól látható volt, hogy amikor hajléktalan 
nők számára gyűjtöttünk, jellemzően gyorsabban összegyűlt a pénz, mint amikor 
férfiaknak. 

 Vannak népszerűbb és kevésbé népszerű történetek. Esetünkben jól látható volt, hogy 
a börtönviselt múlt vagy éppen a roma származás kevesebb támogatót vonzott, 
lassabban gyűlt össze a pénz, mint más esetekben. 

 Sajtómegjelenések: egy-egy, a gyűjtéshez vagy a szervezethez kapcsolódó sajtóhír 
nagyban befolyásolhatja az adománygyűjtéseket, ez a hatás azonban kétirányú lehet. 
Egy sajtómegjelenés jó esetben olyan támogatói kört is be tud kapcsolni, melyet a 
szervezet máshogy nem tudott elérni, másrészt viszont a bulvár stílusban megíródott, 
szenzációhajhász cikkek megjelenése pont az ellenkező hatást válthatja ki. Esetünkben 
pl. Gabi nevű támogatottunk adománygyűjtését megnehezítette múltja, egy korábbi 
népszerű, sokak által látott, de őt nagyon negatív színben feltüntető tévészereplés, ami 
miatt adománygyűjtése idején a bulvársajtó újra felkapta történetét. Ebben az esetben 
hiába látták nagyon sokan Gabi történetét, a pénz a többi gyűjtésünkhöz képest jóval 
lassabban gyűlt össze. 

 Az aktuális „hírközeg” is nagyban befolyásolhatja egy adománygyűjtés lefutását. Ez alatt 
azt értjük, hogy bármikor elsodorhat egy gyűjtést egy-egy váratlan világpolitikai vagy 
magyarországi esemény, amivel a sajtó és a közösségi oldalak kiemelten foglalkoznak 
(ilyen volt pl. a menekültválság 2015-ben Magyarországon, vagy a párizsi és brüsszeli 
robbantások körüli időszak). 

 Az adománygyűjtés lefolytatásának időpontja is komoly hatással bír: saját 
tapasztalatunk, hogy az év eleje (január) és a nyár vége (augusztus, szeptember) olyan 
időszak, amikor jelentősen csökken az adományozási kedv, míg decemberben, az év végi 
ünnepek előtt kifejezetten adakozóbbak az emberek, bár ekkor a legnagyobb a „harc” is 
az adományokért. Nem csak a hónapot érdemes jól kiválasztani, de azt is érdemes egy-
egy gyűjtés elindításakor tekintetbe venni, hogy a hét mely napjain milyen tendenciák 
érvényesülnek az adakozás terén: általánosságban elmondhatjuk, hogy míg a hét elején 
kisebb az adakozási kedv, a hét második felében, főleg csütörtökön és pénteken jóval 
szívesebben adnak az emberek támogatást. Ezért mindig érdemes figyelni az 
adományozók viselkedésével foglalkozó hazai és nemzetközi kutatásokat. 
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1. SZ. MELLÉKLET: A VAN ESÉLY ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE 
 

 

 Mit csinál a Van Esély Alapítvány? 

A Van Esély Alapítvány hajléktalan emberek és segítőik közösen kialakított, egyéni programjait 
támogatja: olyan programokat, amelyek valamilyen módon hozzásegítik a hajléktalan embert 
az előrelépéshez, helyzete javításához, illetve – végső soron – a hajléktalanság elhagyásához. 
Az alapítvány átlagosan 150 ezer forint értékben biztosít konkrét célokhoz kötött támogatást, 
melyek nem önmagukban állnak, hanem minden esetben valamilyen beruházást céloznak 
meg, és féléves segítő program kapcsolódik hozzájuk.  

 

 Mi lehet a pályázat célja?  

Tudatos döntés a részünkről, hogy nem határozzuk meg közelebbről a pályázat tárgyát, 
mindössze azt várjuk, hogy a megpályázott cél egy olyan beruházás legyen, mellyel a pályázó 
megkísérelheti a hajléktalanságból való kilépést. Legtöbbször ez valamilyen munkaeszköz, 
képzési vagy oktatási program, de mindenképp olyan befektetés, melynek segítségével a 
pályázó hajléktalan saját maga dolgozhat sorsa jobbra fordításáért. Segély jellegű, tehát a 
megélhetést célzó támogatást alapítványunk nem folyósít.  

 

 Kit tekintünk hajléktalannak?  

Azokat az embereket tartjuk hajléktalannak, akik lakhatásukat nem képesek önerőből 
fenntartani, és ezért valamilyen szociális intézménybe, vagy szívességi lakhatásba 
kényszerülnek. A hajléktalan emberek túlnyomó többsége (nagyjából kétharmada) nem az 
utcán él, hanem lakik, de legalábbis megszáll valahol (hajléktalanszállón, 
rokonoknál/ismerősöknél, befogadottként, vagy térítés ellenében – közös mindnyájukban, 
hogy lakhatásuk biztonsága felett nem rendelkeznek).  

 

 Ki a segítő?  

Magát a pályázatot egy segítő írja meg és adja be, aki az esetek többségében egy olyan 
szociális munkás, akivel a pályázó intézményes lakhatása, vagy másféle szociális ellátása során 
került kapcsolatba, de találkoztunk már tanárral, pártfogó felügyelővel, vagy önkéntes 
segítővel is pályázataink során. Lényeges elem és megfogalmazott elvárás viszont, hogy a 
segítő olyan ember legyen, akiben bízik az ügyfele, és akivel szívesen dolgozik együtt a 
program fél éve során. 
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 Hogyan zajlik a pályáztatás?  

Pályázati kiírásainkra a hajléktalan emberek és segítőik közösen jelentkezhetnek a pályázati 
adatlap kitöltésével. Fontos az adatlap minél részletesebb, információban gazdag kitöltése, 
mert a támogatásról való döntés kizárólag a pályázati anyagban szereplő adatok alapján 
történik. A pályázatokat az alapítvány szakmai kuratóriuma bírálja el. Nyerteseinkkel 
háromoldalú szerződést (támogatott – segítő – alapítvány) kötünk. Aktuális pályázati 
lehetőségeink mindig szerepelnek honlapunkon: www.vanesely.hu. 

 

 Mit tartalmaz a támogatás?  

Pályázó hajléktalan ügyfeleink jellemzően 150 ezer forint értékben kapnak segítséget a leírt 
célok megvalósítására. Korábban mi is pályázati forrásokból teremtettük elő a támogatások 
összegét, az utóbbi bő egy évben pedig elsősorban egyéni kampányokkal, közösségi 
adománygyűjtés útján szerzünk forrást a fentiekre.  

Alapelvünk, hogy a pályázó hajléktalan ember felelős partner a programban, így fontosnak 
tartjuk, hogy a pénzbeli támogatás is lehetőség szerint magának a támogatottnak a számlájára 
érkezzen, s így ő maga is tevőleges részese legyen a felhasználás és az elszámolás feladatainak.  

Mindenféle változás, változtatás nehéz dolog. Ezért a programnak nagyon fontos eleme a 
segítő és az ügyfele közötti intenzív támogató kapcsolat is. Ennek keretében a pályázatot 
elkészítő szakember segítőként kíséri végig a féléves programot: segítő beszélgetéseket folytat 
ügyfelével, amelynek fő célja az önbizalom és a változtatás iránti elköteleződés megerősítése, 
illetve az ezeket akadályozó lelki, vagy más hátterű tényezők feloldása. 

Alapítványunk mindehhez szakmai háttértámogatást nyújt. 

 

 Mi történik a program során?  

A programoknak féléves időkeretet szabunk. Ennek elején megtörténik a célzott beruházás, 
amelynek többnyire már a következő hónapokban látszik az eredménye, azaz valamilyen 
életmódváltozás: munkába állás, iskolába járás, a családi kapcsolatok javulása, kiköltözés az 
intézményből, vagy némi anyagi gyarapodás. Ahány ember, annyiféle út, de egyvalami 
mindegyikben közös: ügyfelünk önképének javulása! A résztevő segítők nemcsak az 
ügyfelükkel, hanem az alapítvánnyal is mindvégig kapcsolatban vannak: havonta beszámolót 
küldenek a program alakulásáról, illetve három alkalmas esetmegbeszélő csoporton vesznek 
részt, a többi nyertes pályázó segítőjével közösen. Ez a fórum megbízható lehetőséget biztosít 
a programok során felmerülő nehézségek és kérdések megbeszélésére. Programunk nem 
titkolt módszertani célja az életútközpontú szociális munka elterjesztése, amelynek egyik 
sarokpontja, hogy a segítők életútinterjút készítenek ügyfeleikkel. Ez tapasztalataink szerint 
minden esetben előmozdítja a segítők és támogatottjaik kapcsolatát, és a konkrét programok 
sikerét. 

http://www.vanesely.hu/
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2. SZ. MELLÉKLET: A VAN ESÉLY ALAPÍTVÁNY KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉSEINEK ADATAI 
(2013-2016 KÖZÖTT) 

 

 

 

1. PÉTER 

 

Adománygyűjtés célja: traktorvezetői jogosítvány megszerzésének és emelt szintű érettségi 
letételének finanszírozása 

Kampány formája: filmes (készítette: Zöld Pók Alapítvány) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Peter 

Adománygyűjtés időtartama: 2013.12.06. - 2013.12.07. (11 óra) 

Összegyűjtött összeg: 157.000 Ft (1.000 Ft – 10.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 51 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 2 post, 358 elérés, 15 like, 33 megosztás; 
youtube: 2778 megtekintés 

 

Péter 19 éves fiatalember, aki korábban állami gondozásban, később örökbefogadó szülőknél 
élt, majd családi konfliktusok miatt bizonytalanná vált a lakhatása, így iskolája felkarolta és a 
helyi kollégiumban helyezte el.  

Péter emelt szintű érettségit kívánt tenni két tantárgyból, majd felvételizni az egyetemre, 
emellett traktorvezetői képesítést szerezni, hogy később biztosítani tudja megélhetését. A 
programban az utóbbi teljesült: a jogosítványt sikeresen megszerezte, azonban a 
továbbtanulás egyelőre várat magára, ugyanis nem sikerült javítania érettségi eredményein.  

 

 

 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Pete
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2. LÁSZLÓ 

 

Adománygyűjtés célja: B kategóriás autóvezetői jogosítvány megszerzésének finanszírozása 

Kampány formája: filmes (készítette: Zöld Pók Alapítvány) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Laszlo 

Adománygyűjtés időtartama: 2014.12.02.- 2014.12.05. (3 nap) 

Összegyűjtött összeg: 112.000 Ft (500 Ft – 10.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 45 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 5540 elérés; youtube: 1437 megtekintés 
 
László nehéz, bizonytalan körülmények közé született, és küzdelmek között, de önmagát a 
felszínen tartva élte az életét évtizedekig. Egészen addig, amíg az egészsége ezt megengedte. 
Az agyvérzése óta azonban jócskán beszűkültek a lehetőségei: jobbára felépült ugyan, de 
dologtalanságra kárhoztatva, rokkantnyugdíjából élt. Pedig volt már trolivezető, autófényező, 
sőt, sírköves is. Felépülése sikeres volt, kitartó munkával újra megtanult járni, de László ennél 
nagyobb célt tűzött ki maga elé: dolgozni akart, hogy napjait hasznosan töltse, és kiléphessen 
a hajléktalanságból. 

Adományozóinknak köszönhetően László sikerrel tette le a B kategóriás járművezetői vizsgát. 
Friss jogosítványa birtokában, és egy használt autó megvásárlásával mobilabbá vált, és 
hamarosan munkába is tudott állni. Hosszú távú terve, hogy a hajléktalanszállót elhagyva, 
önálló lakhatást teremtsen magának. 
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3. JÓZSEF 

 

Adománygyűjtés célja: festő és tapétázó szerszámok vásárlása 

Kampány formája: filmes (készítette: Zöld Pók Alapítvány) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Jozsef 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.01.30.-2015.02.04. (4 nap) 

Összegyűjtött összeg: 67.100 Ft (1.000 Ft – 10.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 24 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 4 poszt, 8021 elérés, 28 like, 58 megosztás; 
youtube: 701 megtekintés 

 

József 16 évesen lett felnőtt. Ő maradt az egyetlen egészséges férfi a családban. A kőműves 
iskolát félbehagyta, azóta dolgozik. Mindig, amit lehetett. Volt már állatgondozó, szőlőhegyi 
napszámos, fakitermelő munkás. Az utóbbi években főleg festő munkákat vállalt, amit 
megszeretett. Olyannyira, hogy 30 év után iskolapadba ült, sikeresen letette a 
szakmunkásvizsgát, és stabil munkahelyen dolgozik. 

Józsefet festő- és tapétázó eszközök beszerzésében segítette alapítványunk, hogy plusz 
munkákat is tudjon vállalni, amiből albérletbe költözhet. Sokáig úgy tűnt, hogy célja 
hamarosan megvalósulhat, azonban súlyos baleset érte, mert munka közben agyvérzést 
kapott, és egyik lába lebénult. A következő hónapok ezért a felépülésről szóltak, szerencsére 
a rehabilitációs kezelések mellett József egészségi állapota teljesen helyreállt. Így nemsokára 
újra munkába tudott állni festőként, és magán-megrendeléseit is teljesíteni tudja a program 
keretében vett eszközökkel. A munkában bekövetkezett kényszerű szünet miatt az önálló 
lakhatás egyelőre terv maradt, de József jó úton van ahhoz, hogy hamarosan kiköltözzön a 
hajléktalanszállóról. 

 

 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Jozsef
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4. JANI 

 

Adománygyűjtés célja: targoncavezetői tanfolyam elvégzésének finanszírozása 

Kampány formája: fotós (készítette: Kecskeméti Dávid) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Jani 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.02.27.- 2015.03.09. (10 nap) 

Összegyűjtött összeg: 159.600 Ft (1.000 Ft – 12.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 51 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 9 poszt, 8179 elérés, 36 like, 123 megosztás 

 

Jani már kisiskolás korában ládákat pakolt a helyi zöldségesnél. Kereskedelmi szakiskolát 
végzett, majd raktárosként helyezkedett el, diszkontáruházakban kezelte az árukészletet és a 
beszerzést. Később beletanult az öntözőrendszerek telepítésébe, majd a mentőszolgálathoz 
állt be recepciósnak. Ahogy ő fogalmaz: szerette a pörgést, a folytonos kihívást, új helyzeteket. 
Ekkor a nagymamájával élt, akihez még 14 évesen költözött át szülei súlyosbodó 
alkoholgondjai miatt. Nagymamája volt az egyetlen, aki nem ivott a családban, az ő halálával 
aztán Jani alól is kicsúszott a talaj: idővel elúszott a fix munka, és végül a lakhatás is. Biztonsági 
őrként, majd városligeti bódés árusként próbálta fenntartani magát. Néhány albérleti 
próbálkozás után végül éjszakára is a Ligetben maradt egy fűtés nélküli bódéban. Később a 
Menhely Alapítvány Sarokház programjában nem csak lakhatási lehetőséget kapott, hanem 
szociális munkás segítségét is, akivel közösen pályáztak a Van Esély Alapítványhoz 
targoncavezetői tanfolyam elvégzésének támogatására. 

Sajnos a tanfolyam megkezdése előtt Jani egészségi és mentális állapota súlyosan megromlott, 
kórházba, majd egy rehabilitációs intézetbe került, ahol jelenleg is tartózkodik. A választott 
tanfolyamot így nem tudta elvégezni, de bízunk benne, hogy megerősödve, és új tervekkel 
fogja elhagyni az intézményt. A Janinak gyűjtött adományokat alapítványunk más hajléktalan 
ember programjának megvalósítására és szociális munkásának díjazására fordítja. 

 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Jani
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5. MARIANN 

 

Adománygyűjtés célja: kézápoló és műköröm építő tanfolyam elvégzésének finanszírozása 

Kampány formája: filmes (készítette: Zöld Pók Alapítvány) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Mariann 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.03.31.-2015.04.07. (7 nap) 

Összegyűjtött összeg: 161.300 Ft (300 Ft – 15.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 38 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 8 poszt, 16 618 elérés, 24 like, 73 megosztás; 
youtube: 1354 megtekintés 

 

Mariann 32 éves, családos fiatalasszony, férjével és három iskolás fiával él. Mindkét szülő 
vidéki, sokgyerekes családban nőtt fel. A 8. osztály elvégzése után mindketten gyorsan 
munkába álltak. Mariann a gyerekek születése előtt takarító, majd konyhai kisegítő volt, 
legutóbb, mikor a legkisebb fiuk is bölcsődébe kezdett járni, egy cukrászdában vállalt munkát. 
A családnak saját jogú lakhatása sosem volt. Sokáig egy tolnai kisvárosban béreltek házat, majd 
két éve a jobb munkalehetőségek reményében Budapesten próbáltak szerencsét. Itt 
albérletek után Mariann szüleihez, majd családok átmeneti otthonába költöztek. 

Mariann lelkesen készült a tanfolyamkezdésre, de az a tervezett időpontban nem indult el, 
ezért takarítói állást vállalt, hogy ezzel is közelebb kerüljön tervei megvalósításához. Közben 
nagy öröm érte a családot: sikeresen pályáztak egy önkormányzati lakás bérleti jogára, így 
lakhatási helyzetük végre stabilizálódott. Az önálló lakhatás ugyanakkor a korábbinál nagyobb 
anyagi terhet is rótt a családra, ezért Mariann ugyan elkezdte a műkörömépítő tanfolyamot, 
de amikor munkahelyén végre teljes munkaidejű állást ajánlottak részére, inkább élt a 
lehetőséggel, és főállásban kezdett dolgozni. A főállás hátránya, hogy a munka és 3 gyermeke 
ellátása mellett nem tudta megoldani a tanfolyamra járást, így a tanfolyamot meg kellett 
szakítania. 

A tanulást a munka és a 3 gyermek ellátása mellett tehát nem folytatta, az intézményből való 
kiköltözést követően szociális munkásával is megszakadt kapcsolata. Hosszas egyeztető 
folyamat indult Mariannal, de nem talált olyan tanfolyamot vagy munkaeszközt, mely 
megváltozott élethelyzetében segítséget jelentett volna számára, így lemondott pályázati 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Mariann
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programjának megvalósításáról és az összegyűjtött támogatási összegről. Mivel Mariann 
önszántából állt el a tanfolyam folytatásától, az első tanfolyami részletre felvett 50.000.-Ft-ot 
külön megállapodás szerint, két részletben visszafizette az alapítványnak. 

Mariann programját nem tekintjük kudarcnak: egyrészt előre nem látható, de mindenképpen 
előremutató fejlemény a család életében az önálló lakhatásba költözés, ami miatt jelenleg az 
anyagi stabilitás a legfontosabb cél Mariann életében, és érthető okokból háttérbe szorítja a 
tanulást. Másrészt, a program megszakadása ellenére is sikerült Mariannal kapcsolatban 
maradnunk, és elérni azt, hogy vállalja döntése anyagi következményeit, azaz fizesse vissza a 
támogatást. A Mariannak gyűjtött adományokat alapítványunk más hajléktalan ember 
programjának megvalósítására és szociális munkásának díjazására fordítja. 

 

 

6. ORSI 

 

Adománygyűjtés célja: laptop vásárlása szakdolgozat elkészítéséhez 

Kampány formája: fotós (készítette: Bihari Ágnes) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Orsi 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.04.23.-2015.05.01. (8 nap) 

Összegyűjtött összeg: 161.300 Ft (1.000 Ft – 10.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 48 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 6 poszt, 17 911 elérés, 30 like, 71 megosztás 

 

Orsi munkás családba született, szülei sokféle anyagi és lelki problémával küszködtek. 18 éves 
volt, mikor édesapja meghalt, ezután szétesett a család. Tehetségének és akaraterejének 
köszönhetően Orsit felvették irodalom és pszichológia szakra, az egyetem megkezdése után 
azonban lelki egészsége romlani kezdett, betegsége hamarosan lehetetlenné tette a 
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kollégiumi létet és a tanulás folytatását, hazaköltözött és egyedül élt egy villany nélküli 
házban. Egy rosszullét során súlyos vonatbaleset érte, elveszítette egyik alkarját. Élete akkor 
fordult jobbra, amikor egy civil szervezettől komplex szakértő segítséget kapott ahhoz, hogy 
életét rendezze. Munkába állt, és bár jelenleg hajléktalanszállón él, folytatni tudta az 
egyetemet.  

Adományozóinknak köszönhetően Orsi egy laptop tulajdonosává vált, ami elengedhetetlen 
volt ahhoz, hogy megírja szakdolgozatát, amit várhatóan ősszel fog leadni. Orsi élete egyéb 
területein is jó úton halad: munkahelyén maximálisan helyt áll és előléptették, pénzével 
takarékosan bánik, rendszeres pszichiátriai és szociális terápiában vesz részt, emberi 
kapcsolataira is figyelmet fordít, emellett napi szinten foglalkozik azzal, hogy milyen módon 
tudná elhagyni a hajléktalanságot. 

 

 

 

7. VILMOS 

 

Adománygyűjtés célja: kerti és egyéb szerszámok vásárlása alkalmi munkavégzéshez 

Kampány formája: fotós (készítette: Halász László) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Vilmos 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.05.20.-2015.06.01. (11 nap) 

Összegyűjtött összeg: 158.000 Ft (1.000 Ft – 10.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 46 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 7 poszt, 8734 elérés, 50 like, 66 megosztás 

 

Vilmos hét testvérével egy kisvárosban nőtt fel, szülei munkásemberek voltak. Édesapja 
alkoholizmussal küzdött. Az általános iskola után kertész, majd szakács végzettséget szerző fiú 
kamaszévei végére maga is az ital rabjává vált. Vilmos élete gyökeresen megváltozott, amikor 
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egy italozás után kocsmai verekedésbe keveredett, amely egy ember halálához vezetett. 19 
évesen, a felnőtté válás küszöbén került börtönbe és csak 34 éves korában szabadult. A 
börtönévek során felismerte, hogy kamaszkori agresszióját, a veszély állandó keresését az 
italnak köszönhette, így szakított az alkohollal, 36 éve teljesen absztinens. A börtönből 
szabadulva vált hajléktalanná, majd a budai hegyekben húzta meg magát, ahol hosszú évek 
óta egy olcsó bérleményben éli csendes, természet közeli életét, és a környéken adódó alkalmi 
munkákból tartja fenn magát. 

Vilmos részére olyan szerszámok beszerzéséhez gyűjtöttünk forrást, melyekkel ház körüli 
munkákat tud végezni lakókörnyezetében. Az adománygyűjtés során külön örömünkre 
szolgált, hogy tárgyi adományokat – egy fűrészt és egy kerékpárt – is felajánlottak részére, így 
az eredetileg a fűrészre szánt összeget még a hideg időszak előtt kicsi, bérelt háza 
komfortosítására fordíthatta folyóvíz bekötésével és szigeteléssel. Szerszámai birtokában 
fűnyírást, favágást, kisebb felújításokat vállal, ami biztosítja a létfenntartásához szükséges 
anyagi forrást, munkájáról jó visszajelzéseket kap. 

 

 

 

8. JÁNOS 

 

Adománygyűjtés célja: hegesztő szerszámok vásárlása munkavégzéshez 

Kampány formája: fotós (készítette: Kaszics Bálint) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Janos 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.06.23.-2015.06.28. (5 nap) 

Összegyűjtött összeg: 161.300 Ft (1.000 Ft – 15.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 39 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 4 poszt, 6466 elérés, 31 like, 72 megosztás 

 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Janos


”Restart - közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért” 
azonosító szám: NCTA-2014-8242-A 

 

 

 

31 31 31 

János 5 gyerekes roma családból származik, szülei munkás emberek voltak, korán meghaltak. 
Bányaipari szakiskolában végzett szinte közvetlenül a környékbeli bányák bezárása előtt. Több 
évig sütőiparban dolgozott, de a 2000-es években már csak építőipari és betanított munkákra 
vették fel, és hátrányos helyzete, elsősorban hajléktalansága és roma származása miatt nem 
tudott tartósan elhelyezkedni. Hogy növelje esélyeit, János szívesen képzi magát, a 
közelmúltban hegesztő képesítést szerzett. 

Adományozóinknak köszönhetően János részére hegesztő szerszámok megvásárlását tudtuk 
támogatni, melyekkel új végzettségének megfelelően kívánt elhelyezkedni. Kitartó 
munkakeresésének köszönhetően hamarosan elhelyezkedett főállásban, tapasztalat híján 
ugyan még nem a vágyott hegesztő munkakörben, de kereste a lehetőségeket új szakmája 
gyakorlására. Sajnos egy váratlan betegség következtében, a próbaidő alatt felbontották 
munkaszerződését, ezért jelenleg a Munkaügyi Központon keresztül próbál új munkahelyet 
találni, közben közmunkát végez. Készül arra, hogy ahogy stabil jövedelme lesz, újra önálló 
lakhatásba, albérletbe költözzön. A hegesztő szerszámokat addig is gyakorlásra használja, és 
nem adja fel elképzelését, hogy végre új szakmájában helyezkedjen el. 

 

 

 

9. GABI 

 

Adománygyűjtés célja: személyi és vagyonőr tanfolyam elvégzésének finanszírozása. 

Kampány formája: filmes (készítette: Zöld Pók Alapítvány) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Gabi 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.08.11. – 2015.09.08. (27 nap) 

Összegyűjtött összeg: 263 500 Ft (500 Ft – 10.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 74 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 17 poszt, 183149 elérés, 180 like, 350 
megosztás; youtube: 22 140 megtekintés 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Gabi
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Gabi egy ötgyermekes családba született. Újszülöttként került állami gondozásba, szüleit és a 
testvéreit soha nem ismerte. 2 éves korában csípőficam műtéten esett át, az ezzel kapcsolatos 
egészségügyi problémák egész életét végigkísérték. Gabi 15 éves kora óta dolgozik, először 
szövőgyárban, majd park- és sírgondozóként temetői munkát vállalt. A lakásmaffia 
áldozataként vált hajléktalanná, amikor férje lakását az árkülönbözet reményében egy 
kisebbre próbálták cserélni. Gabi csípőprotézisre szorult, emiatt a temetői munkát is fel kellett 
adnia. Egy ideig albérletben laktak, majd a családot teljesen felőrölte a létbizonytalanság. 
Férjével elváltak, Gabi jelenleg egy rehabilitációs hajléktalan szállón lakik.  

Gabi részére olyan szakképzés elvégzésére gyűjtöttünk adományokat, mellyel rossz egészségi 
állapota mellett is tud munkát vállalni. Gabi portásként szeretett volna elhelyezkedni, ehhez 
személy- és vagyonőri képesítést akart szerezni. Nem sokkal az adománygyűjtés után Gabi 
egészségi állapota megromlott, a képzésről és a tervezett munkáról is kénytelen volt 
lemondani. Gabi azonban nem adta fel, elvégzett egy natúrkozmetikum- és szappankészítő 
tanfolyamot, hogy alkalmi munkával tudjon jövedelemhez jutni. 

 

 

 

 

10. MARIKA 

 

Adománygyűjtés célja: ápolási asszisztensi pótvizsga kifizetése és munkakereséshez bérlet, 
telefon vásárlása 

Kampány formája: fotós (készítette: Flohr Zsuzsi) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Marika 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.11.19.-2015.11.24. (4 nap) 

Összegyűjtött összeg: 83.000 Ft (500 Ft – 20.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 20 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 4 poszt, 7282 elérés, 49 like, 47 megosztás 

 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Marika
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Marika egy somogyi faluban született. Az általános iskola után rögtön munkába állt, a 
vendéglátásban, majd egy gyárban helyezkedett el. Két házasságból három gyermeke 
született. Hajléktalanná akkor vált, amikor második férjétől – annak erőszakossága miatt – 
elmenekült, és a fővárosban próbált új életet kezdeni. Jobb lehetőség híján hajléktalanszállóra 
került, majd egy budapesti kórházban helyezkedett el segédápolóként. Az ápolásban Marika 
nem csak munkát, de új hivatást és életcélt is talált. Visszaült az iskolapadba is: elvégezte az 
egyéves ápolási asszisztensi képzést, azonban a vizsgát nem tudta letenni. 

Marika részére az ápolási asszisztensi képzés befejezésére gyűjtöttünk adományokat. A 
sikeres kampányt nemsokára sikeres vizsga követte. Marika új képesítése birtokában már el is 
helyezkedett, egy kórházban dolgozik és stabil munkahely és jövedelem birtokában albérletbe 
költözött. 

 

 

 

11. LAJOS 

 

Adománygyűjtés célja: személyi és vagyonőr tanfolyam elvégzésének finanszírozása 

Kampány formája: filmes (készítette: Zöld Pók Alapítvány) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Lajos 

Adománygyűjtés időtartama: 2015.12.21. – 2016.01.19. (38 nap) 

Összegyűjtött összeg: 226.000 Ft (1.000Ft – 30.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 49 fő  

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 11 poszt, 153 643 elérés, 600 like, 396 
megosztás; youtube: 348 megtekintés 

 

Lajost a körülményei hamar felnőtté tették. Bár az iskolát szerette, 14 éves kora óta dolgozik: 
játékgyárban, uszodában, bolti eladóként, építőipari segédmunkásként, néhány éve pedig 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Lajos
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három műszakban karbantartóként, emellett beugrós pincéri munkákat is vállal. Feleségével 
és féléves kislányukkal a társadalom perifériáján, egy családok átmeneti otthonában él, ahol 
rövid idő alatt kell anyagilag megerősödniük ahhoz, hogy önálló lakhatásba, albérletbe 
költözhessenek. 

Adományozóinknak köszönhetően Lajos személy-, és vagyonőr tanfolyamot végezett el, 
amivel több esélye lesz jobban fizető, biztosabb állást találni, és ami mellett családjára is több 
ideje juthat, és lehetőséget teremtene számukra egy albérlet fenntartásához. Lajos mind a 
vagyonőri, mind a fegyverviselési vizsgát sikerrel tette le, és időközben sikerül is 
elhelyezkednie biztonsági őrként. 

 

 

 

12. VERA 

 

Adománygyűjtés célja: gyermek és ifjúsági felügyelő tanfolyam elvégzésének finanszírozása 

Kampány formája: fotós (készítette: Halász László) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Vera 

Adománygyűjtés időtartama: 2016.02.09. – 2016.02.17. (8 nap) 

Összegyűjtött összeg: 168.500 Ft (1.000 Ft – 31.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 33 fő  

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 4 poszt, 13 730 elérés, 58 like, 77 megosztás 

 
Verának nem volt könnyű gyermekkora, 13 évesen állami gondozásba került. Még az intézeti 
évek alatt megházasodott, majd két gyermeke született. Hamarosan velük együtt kellett 
menekülnie bántalmazó férje elől. Több anyaotthon, krízisszálló és albérlet után végül sikerült 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Vera
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biztonságos intézménybe költöznie és elválnia, így a kis család végre nyugodtabb körülmények 
között él. Vera jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozik, munkahelyén szeretik és értékelik. 
Esténként és hétvégenként takarítani szokott, de jövedelme így is csak a mindennapos 
költségeik fedezésére elég, ezért szeretne továbbtanulni. 

Adománygyűjtésünknek köszönhetően Vera gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő képzésre 
járt. Az órákat lelkesen látogatta, de záróvizsgája elsőre nem sikerült, viszont közben sikerült 
elhelyezkednie új szakmájában egy gyermekotthonban, ahol jelenleg is dolgozik, és jövedelme 
végre elég arra, hogy munkásszállón lakjon a család. 

 

 

 

13. ERIKA 

 

Adománygyűjtés célja: fogpótlás finanszírozása jobb munkaerő-piaci pozíció elérése 
érdekében 

Kampány formája: fotós (készítette: Jónás Jácint) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Erika 

Adománygyűjtés időtartama: 2016.04.13. – 2016.04.22. (9 nap) 

Összegyűjtött összeg: 164.500 Ft (2.000 Ft – 50.000 Ft közötti tételekben) 

Támogatók száma: 22 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 5 poszt, 5880 elérés, 33 like, 25 megosztás 

 

Erika édesanyjával és nevelőapjával nőtt fel, aki rendszeresen – nem egyszer életveszélyesen 
– bántalmazta. Vér szerinti apjával fiatal felnőttként próbálta felvenni a kapcsolatot, ám itt 
sem kapott több szeretetet. A traumákkal, feszültségekkel teli családból Erika előbb a 
nagymamájához, majd egy korai házasságba menekült, ahol továbbra is kegyetlen 
bánásmódban részesült. Hosszú évek után sikerült elválnia férjétől, és kemény munkával saját 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Erika
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egzisztenciát teremtenie, de a család otthonául szolgáló közművesített konténerlakást eladták 
a fejük fölül. Ekkor kerültek családok átmeneti otthonába. 

Erika bolti eladó végzettséggel rendelkezik, de hiányzó fogai több állásinterjún is problémát 
jelentettek már, ezért alapítványunk a fogpótláshoz szükséges pénz összegyűjtésére 
vállalkozott. Az adományozóknak köszönhetően fogai rendbe tétele már meg is kezdődött és 
bízunk benne, hogy új külsejével Erika munkahelyén is előre fog tudni lépni. 

 

 

 

14. ISTVÁN 

 

Adománygyűjtés célja: targoncavezetői OKJ-s tanfolyam elvégzésének finanszírozása 

Kampány formája: fotós (készítette: Halász László) 

Adománygyűjtés linkje: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/István 

Adománygyűjtés időtartama: 2016.06.03. – 2016.06.17. (14 nap) 

Összegyűjtött összeg: 161.500 Ft (2.000 Ft – 20.000 Ft közötti tételekben)  

Támogatók száma: 36 fő 

Nyilvános elérési adatok: VEA Facebook oldala: 4 poszt, 7455 elérés, 47 like, 50 megosztás 

 

István sosem tapasztalta meg egy szerető család támogatását, szülei kapcsolata 
konfliktusokkal volt terhes, sokszor költöztek, baráti kapcsolatai nem tudtak kialakulni. Bár 
mindig jó tanuló volt, korán el kellett hagynia az iskolapadot. A 8 osztály elvégzése óta 
folyamatosan dolgozik. 18 évesen köszöntött be életébe a szerelem, azóta is felesége jelenti 
az egyetlen igazán szeretetteli, támogató kapcsolatot az életében. 2011-ben kezdődött 
hajléktalan kálváriájuk: édesapjukkal közös tulajdonú, miskolci ingatlanuk értékesítése, majd 
a családi vagyon megosztása és a tartozások kifizetése nem a terveik szerint alakult. Először 
albérletről albérletre, majd rokonoktól rokonokig költöztek, míg végül 2015-ben kötöttek ki 

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/István
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abban a családok átmeneti otthonában, ahol jelenleg is élnek. Itt végre megállapodhattak, 
hamarosan azonban lejár másfél éves tartózkodási lehetőségük, muszáj tovább lépniük. 

Az adományoknak köszönhetően István nem csak az eredetileg tervezett targoncavezetői 
jogosítványt szerezte meg, de sikeresen elvégzett egy földmunka-gépkezelői OKJ-s 
tanfolyamot is. Jelenleg intenzíven állást keres, emellett beiratkozott egy két éves, ingyenes 
villanyszerelői képzésre is. 

 

 




