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Bevezetés
Hisszük, hogy a pénz értékteremtő, áramló, támogató energia, valamint lehetőség,
amelynek újragondolása segítheti, hogy viszonyunk a közjavakhoz megváltozzon. Szerintünk a pénz jó dolog, nem megszüntetni kell, nem újabb és újabb formában újraalkotni, hanem viszonyunkat kell megváltoztatni hozzá. Nem célként tekinteni rá, hanem eszközként. Jó célokra, jól és tudatosan használni!
Évek óta foglalkoztat minket egy, ezt az új szellemiséget tükröző támogatási rendszer
működésének, működtetésének a lehetősége. Sok minden mellett saját helyzetünk és az
a sok-sok tapasztalat, amit az évek során, amióta az úgynevezett civil szférában működünk, megláthattunk és megélhettünk, is erre sarkallt minket.
Az alábbi két gondolat foglalja talán leginkább magában, amit gondolunk, és ezért az
egész rendszer mottójaként is használjuk őket:
Eljött az idő, hogy megerősítsük az Emberiség alapvető egységét, és hogy azért dolgozzunk, ami összeköt minket, és ne azért, ami megoszt.
A világban jelenleg forgó pénz nálam lévő részének felhasználásáról én dönthetek! Arról,
hogy mire használom, milyen világot építek és támogatok általa.
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A problémákról
Az évek során sok olyan emberrel és kisközösséggel találkoztunk, akik önszerveződésben vannak, de nem feltétlenül szeretnének nagy apparátussal működni, sőt nagy pénzeket sem mozgatni, ugyanakkor céljaik nemesek és támogatandóak.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy sok egyén, kis közösség és kezdeményezés pusztán a
pénz hiánya és annak megszerzési lehetőségei miatt alakul szervezetté, hoz létre ilyesmit. Innen kezdve pedig energiájának, idejének jelentős részét ennek megszerzése, a
működés fenntartása és a mindehhez kapcsolódó adminisztráció viszik el.
Ugyanakkor sok olyan emberrel is találkoztunk, akik támogatnának valamit, de hozzájárulásukat kicsinek és így érdemtelennek találják, és olyanokkal is, akik szívesen támogatnának valami jó ügyet, de vagy nem találnak ilyet, vagy valamiért bizalmatlanok.
A problémák, amiket tapasztaltunk, és amikre ezért kerestük a megoldásokat:

Általában








Alá-fölé rendeltség
Függés
Szabadság hiánya
Bizalmatlanság
Hitetlenség
A kreatív gondolkodás egyre hátrébb szorulása
Értékek felborulása

Konkrétan











Megvalósíthatatlan elvárások, a tevékenységek kényszerű átalakítása az adományozó
elvárásai szerint, vagy a pályázati kiírásoknak megfelelően, annak okán.
Ha nincs pályázat vagy szponzor, nem valósul meg a dolog.
Az ügyek rövid ideig élnek, addig, amíg van támogatás, vagy haszonelvűvé válva
hosszan, de akkor már kihal belőlük a lényeg.
Kampányok, melyek az eladásról szólnak, és rettentő sok pénzt, időt és energiát
emésztenek fel, nem beszélve az adminisztrációról és annak költségeiről, esetleg a külön alkalmazottról, akit pusztán emiatt kell fizetni.
Reklámfelületté alakuló programok. A cégek reklámként használják, gyakran ezzel ki
is használják az ügyeket, közben pedig úgy tűnik, mintha ők tennének valami jót.
Az adományozó vagy támogató emberek azt kezdik érezni, hogy a kis pénz nem érték,
ők nem számítanak. Ha azonban nagyobb pénzt adnak, elkezdenek elvárni dolgokat.
A pénz oda áramlik, ahol van. A nagyobb alapítványok sokkal nagyobb támogatást
kapnak már csak pusztán a nevük miatt (pl. Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt,
stb.) Egyszerűbb ismert szervezetnek adni. A fentieken túl ezért is van az, hogy sok
kis szervezet, ügyet képviselő egyén, vagy csoport egy idő után már a reklámra költ
inkább, mint magára az ügyre.
A mostani rendszer nem ösztönzi az embereket arra, hogy érdeklődjenek az országban
jelenlévő, vagy újonnan megjelenő kezdeményezések felől.
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Egy-egy adománnyal kipipálódik az „én jó kell, hogy legyek” gondolkodás, ez gyakran felmentést is ad, hogy tegyünk bármit.
Sok társadalmilag hasznos dolog nem is tud felszínre kerülni, elnyomják őket azok a
kezdeményezések, amiket valaki pénzel. Egy-egy nagy név és az ahhoz kapcsolódó
reklámlehetőség elhúzza a támogatók jelentős részét.
Irigyek lesznek egymásra, vetélytársként kezelődik a többi hasonló szervezet. Nincs
ügyek melletti összefogás, legfeljebb akkor, ha ez valamilyen egyéni érdekkel jár.
Nem, vagy csak ritkán jelenik meg a megosztás (vonatkozzon ez a lehetőségekre, eszközökre, vagy akár a pénzre is).
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Fizetések és bevételek
Ma mintha ciki lenne a civil szférában dolgozók fizetéséről beszélni. Mintha az az elvárás
lenne jelen, hogy aki társadalmilag hasznos dolgot csinál, vagy civil szervezetként működik, támogatást kap, az ne keressen „ezen” pénzt. (Természetesen tisztában vagyunk
azzal, hogy ennek a kialakult képnek oka az is, hogy vannak, akik valóban kihasználják az
ezen út adta lehetőségeket, és valóban céljuk nem feltétlenül egy ügy vitele, hanem pusztán
az ezen keresztüli pénzkeresés. Azonban egyrészt úgy véljük, hogy ez nem lehet az általánosítás oka, másrészt szerintünk más dolgok is motiválják ezt a hozzáállást.) Ezen „cikiség” következtében sokan stikában működnek, esetleg máshol dolgoznak és onnan finanszírozzák az ügyüket (sajnos gyakran akár pont az üggyel ellentétes területen is),
vagy a mostani divattá vált „megmutatom mennyi pénzt kaptam és mire költöm” álnyíltságába kényszerülnek, így működnek. Szerintünk egyébként ez utóbbi nem a nyitottságra, hanem az eleve jelenlévő bizalmatlanságra épít, és így azt is erősíti tovább. (Zárójelben itt érdemes megjegyezni, hogy ha jobban belegondolunk, elég fura ez az egész, hiszen ki várná el, és ki várhatná el például a tanároktól, mérnököktől, bankároktól, vállalkozóktól, vagy bármilyen más munkát végzőtől, hogy beszámoljanak arról, hogyan élnek,
mire költenek. Pedig, ha jobban belegondolunk ők is „támogatásból” – mindannyiunk
által összeadott pénzből – élnek, csak ezt nem így hívjuk, nem így értelmezzük. (Ide érdemes talán még egy zárójelet tenni, és rámutatni arra az ellentmondásra, hogy furcsa
módon pont ez a „réteg” teszi ki az adományozók és támogatók azon körének jelentős
részét, akik elvárják az elszámolást.) A jelenlegi adományozási, támogatási módok ilyetén elvárásokra épülése eredményezi részben azt, hogy az adományozó, támogató a támogatásán keresztül egyfajta hatalmat is megélhet, esetleg gyakorolhat is., Sőt azt is
megélheti, hogy nagy jelentőséget kap a pénze, az Ő pénze, ezzel aztán Ő maga is. A helyzetet nehezíti, hogy ahogy a támogatók sem szeretik, úgy a pályázatok jelentős része sem
engedi, hogy fizetésre, az élet vitelére menjen pénz. (Erre szinte csak nagyon nagy pályázatok nyújtanak lehetőséget, nagyon nagy vállalások mellett.)
Szerintünk is az ügyre kell fordítani a támogatást, de világossá kell tenni, hogy az ügyet
emberek viszik, (akik nélkül az ügy nem is mehetne), akik nem „ezen” keresik a pénzt,
hanem élnek ugyanúgy, mint bárki más. Az azonban valóban fontos – mint bárki másnál
is –, hogy hogyan. Ahogy az is, hogy jelenjen meg az ezzel kapcsolatos felelősség vállalás
is.
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A cserealapról
A rendszer egyik fő hibája szerintünk a megszokott csere alapú gondolkodás. Hozzászoktunk, hogy valamit valaminek a fejében teszünk. Mindenki akar valamit, valamilyen
hasznot a dologból. Lehet ez pénzügyi, gazdasági haszon, de a civil szféránál elég gyakori
az „én jó vagyok” öncélú haszna is.
Vagyis fontosnak látjuk, hogy az új rendszerben ne a csere alapú gondolkodás érvényesüljön, hanem összeadáson alapuljon. Azok összeadásán, akik az ügyet, a célt fontosnak,
támogatandónak tartják, de ami nagyon fontos, nem azonnali érdekeik miatt, hanem az
ügy társadalmi vagy közösségi, illetve jövőbeli hasznossága miatt. Azért, hogy az, akik
hisznek benne és képesek is végigvinni, képviselni az ügyet, csinálhassák azt, ami az ő
dolguk a világban. Ne kelljen ennek a tevékenységnek függnie attól, hogy van-e éppen
pályázat vagy szponzor, van-e fizetés. Tehát a dolgot ne a megélhetési, vagyis működtetési nehézség, illetve bármiféle kényszer vezesse, hanem a cél, vagyis az ügy. Az ügy nem
függ a „megélhetéstől” és a „megélhetés” sem függ az ügytől. Akik támogatják, azért teszik, mert ők is hisznek benne, valamint abban, hogy ezt a feladatot tényleg el kell végezni, és fontos mindenki számára.
***
Nem utolsó sorban, itt érdemes talán megemlíteni még, hogy azok a célok, amikért általában – vagy inkább fogalmazzunk úgy, jó esetben – a „civil” szervezetek dolgoznak, legkevésbé sem sorolhatóak azon tevékenységek csoportjába, amiknek célja az anyagi haszon. Sokkal inkább olyan ügyek ezek, amik pont az eddig létrehozott és pont ezen szemléletből adódó már kialakult problémákra (úgymint pl. szegénység, környezetszennyezés stb.), illetve azok megelőzésére keresnek megoldásokat, Ebből következően az általuk „termelt” haszon nem anyagi, hanem sokkal inkább emberi, erkölcsi, természetbeli.
Így a beléjük fektetett pénzbeli, illetve bármilyen támogatás sem történhet anyagi haszonszerzési céllal.
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Irányok
Az alábbiakban összeszedtük, hogy milyen távlatokban, irányokban gondolkodunk a
pénzzel és a támogatásokkal kapcsolatban.
Mi magunk is ezen elveket, gondolatokat szem előtt tartva működünk.










Minden ember hozzájárulása számít, ezzel nem csak anyagilag támogat valamit,
hanem részesévé is válik a megvalósulásnak (lásd: Rendszeres, kis összegű támogatás)
Szerintünk a világban jelenlévő nagyobb összegek átcsoportosítása (vagyis az
áramlás helyreállítása) jó célokra nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy működőképes jobb világ legyen. Ezért fontos a cégek és a támogatásra igényt tartók részéről
is a nem reklámcélú, ügyközpontú pénzmozgatás. (Hosszú távon egy új szellemiségű pénzalap létrehozása. lásd bővebben: Pénzalapok)
Csak olyan támogatások, pályázatok, igénybe vétele, amelyek nem igénylik a
program átalakítását pusztán a támogatónak, illetve a kiírásnak megfelelés okán.
Mindenki támogat valamit, amit fontosnak és hasznosnak tart. A befolyó támogatás egy részét mindig egy másik ügy támogatására fordítja.
Kreatív, nem feltétlenül pénz- és támogatásfüggő gondolkodás a megoldások keresésénél
A nem pénz formájában megjelenő hozzáadott értékek tisztelete és használata
Esetleg, saját – a szellemiséggel egyező – társadalmi vállalkozás létre hívása

Ezek a pontok egy olyan rendszer alapját jelentik, amelyet mindenki (saját ügye kapcsán,
saját hatáskörén belül) önmagában is tud használni.
Vagyis:
Rábízva magát az ügybe vetett hitére, hitelességére, sok ember összeadott kisebb összegű támogatásából működteti kezdeményezését. Ugyanakkor nagyobb pénzösszegeket
mozgat úgy, hogy az az ügy, amit szolgál, nem módosul külső hatásokra, nem válik a támogató reklámfelületévé. Jó célokra, jól mozgatja át azokat. A beérkező összes támogatás egy részét pedig mindig valami másik ügy támogatására fordítja. Kiemelten fontosnak tartjuk a befektetett munka értékét és kreatív gondolkodást!
Emellett megoldást, illetve kiegészítést jelenthet egyfajta – természetesen a szellemiséggel egyező – társadalmi vállalkozás létrehívása is. Ez lehet például egy adománybolt, illetve újra hasznosító tevékenység (mint a mi esetünkben is), de lehet bármilyen más, az
adott szervezet munkájához kapcsolódód társadalmilag hasznos tevékenységre szerveződő vállalkozás is.
Ez a rendszer ugyanakkor alapja lehet egy komplett támogatási rendszernek (hálózatnak), mely nem a csere alapú, hanem az értékközpontú gondolkodásra épül, a megosztásra, összeadásra. (Ezt szorgalmazzuk, és ebben gondolkodunk tovább.)
Ha mindenki – minden egyén, kezdeményezés, civil szervezet, aki e rendszerben hisz és
vállalja, hogy részeként működik – a hozzá érkező támogatás egy részét megosztja, és
betart bizonyos elveket (tisztesség, hitelesség), akkor ez a rendszer már önmagában is
eszerint az új szellemiség szerint fog működni, tovább erősítve azt.
Ennek a rendszernek az egyik alapköve a bizalom. Erre pedig nagy szükség lenne ma. A
jelenkori rendszerek a bizalmatlanságra épülnek. Minden szabály és keret azt mutatja,
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hogy nem bízhatunk egymásban. Szerintünk a bizalom kulcsa a mindenki által saját magára és az ügy kapcsán felvállalt felelősség, aminek valódi számon kérője önmaga lelkiismerete.
(Ezért szerintünk hosszútávon a támogatandó egyéneknek és szervezeteknek akár létre
is lehetne hozni egy nyilatkozatot, egyfajta kartát, amit aláírva vállalják a felelősséget.
Ugyanakkor tapasztalatunk szerint fontos az is, hogy aki valamilyen ügyhöz csatlakozik,
ugyanúgy vállaljon felelősséget önmagáért, a vállalt feladatokért, az életéért. Születhetne
erre egyfajta egyéni nyilatkozat is. Ezek a nyilatkozatok nem a számonkérés alapjai lennének, hanem egyfajta elköteleződés tükrei mindenkinek saját maga és a többiek számára.)
A másik fontos eleme lehet ennek a rendszernek az új szellemiségű pénzalap (lásd bővebben: Pénzalapok) létrejötte. Ez biztosítani tudja a függetlenséget támogató és támogatott között, ugyanakkor új kezdeményezéseknek első lépéseikhez támaszt tud nyújtani.
***
Általában, amikor erről a témáról beszélünk, felvetődik az a kérdés, hogy jó, jó, de ehhez
a rendszerhez szükség van mindig valakikre, akik kívül vannak, és „pénzt keresnek”. Ez
most még igaz is, de akik így döntenek, egymást is támogathatják. Vagyis kiépülhet egy
új, támogatásokon és elismerésen, összeadáson, értékalapon működő nagyobb rendszer
is. Úgy, hogy ha mindenki a támogatásból bejövő „fizetése” egy részét egy másik hasonlóan fontosnak gondolt ügy támogatására fordítaná…
Tehát ez a rendszer tulajdonképpen egy olyan újfajta „állás” kialakítása is, ami azért tud
működni, mert fontos és kell, és sokan támogatandónak tartják az általa megszülető dolgot. Nem az érdekek vezetik, hanem a dolog, az ügy iránti elkötelezettség, hit benne (érdek-lődés).
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Ki mit tehet?
Úgy véljük, hogy mindkét oldalról, a támogató és a támogatott oldaláról is érdemes újragondolni az egész jelenlegi rendszert.

Egyik oldalon a támogatott részéről







Minden kockázatot vállaló tudatos döntésre és a tudatosan végiggondolt feladatés felelősség felvállalásra van szükség.
Hitre az ügyben, kompromisszumok és megalkuvás nélkül.
Bizalomra.
Kreatív gondolkodásra.
Tovább támogatásra, illetve a tapasztalatok, lehetőségek megosztására
De a legfontosabb, hogy hitelességre, úgy az ügy szempontjából, mint egyénileg.

A másik oldalon a támogató oldaláról




Tudatos döntésre arról, hogy mit és miért támogat.
A tájékozottságra épülő bizalomra.
Valamint arra, hogy támogatása fejében ne legyen benne semmilyen elvárás.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Támogatottként





A legfontosabb az ügyben való teljes elkötelezettség.
Hitelesség.
Az ügyért vállalt teljes felelősség.
A benne résztvevők saját életükért vállalt felelőssége (ez azért is fontos, hogy az
ügy senki miatt ne kerülhessen veszélybe, ne nyomódhasson rá senki miatt semmilyen bélyeg).

Tudatos elköteleződés az alábbiak mentén:







Nem képezheti alku tárgyát a program és annak megvalósítása a támogatás fejében.
Nem válhat reklámfelületté az ügy, a program.
Csak olyan pályázatok igénybe vétele, amelyek nem igénylik a program átalakítását pusztán a kiírásnak megfelelés okán.
Kreatív – a pénztől, támogatástól független megoldásokat kereső, azokat előnyben részesítő – gondolkodás.
Továbbadás, megosztás (szellemi és anyagi értelemben is).
A bejövő támogatás x%-át mindig valami másik társadalmilag hasznos dolog támogatására fordítja.
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Az eredményt, a sikert a megvalósult dolog maga kell, hogy megmutassa. Történik valami általa a világban.

(Ezeket az elveket természetesen magunkra nézve is alapvetőnek tartjuk!)

Támogató egyénként






Rendszeres, (lehetőségeimet számbavevő) kis összegű támogatás nyújtása (lásd:
Rendszeres, kis összegű támogatás)
Saját jövedelmem x %-át mindig valami önmagamon túl mutató dologra fordítom.
Bizalom, ami a saját tájékozottságomra épül.
Magam számára nem várok el semmit a támogatás fejében.
Felelősségteljes feladatvállalás, részvétel a munkában.

Ötletek
o
o

Mondj le valamiről – és támogass valamit! (Bővebben: melléklet)
Saját közösségedet hogyan tudod mozgósítani? A pénz, a lehetőség ott van körülötted! A közös hozzájárulás mindig szül valamit, valami újat!
- Bárki szervezhet például (akár a munkahelyén, közösségében, családjában) egy
általa fontosnak tartott ügy számára támogatást gyűjtő köröket. (pl. „Légy része…”, Bazár, Vond be az áramlásba! - Bővebben: melléklet)

o

A pénz áramoltatását, jó használatát az is biztosítja, ha bárki, akihez érkezik, nem
csak saját magára és családjára költi, hanem olyan dolgot tesz a pénzéből, amiből nem csupán neki lesz öröme, hanem másoknak is hasznos dolog születik.
(Ilyen ötlet pl. a Kincs-kereső, amikor utazásunk során nem csak magunknak
gyűjtünk élményeket, hanem kincseket fedezünk fel, és osztunk meg másokkal. –
Bővebben: melléklet)

Cégként






A bevétel x%-át mindig valami önmagán túlmutató dologra fordíthatja.
Bizalom, ami a tájékozottságra épül. (esetleg részvétel a munkában)
Reklámmentes, nem közvetlen haszonra épülő támogatás nyújtása, elvárások
nélkül.
Társadalmilag hasznos ötletek segítése.
Egy független pénzalapba tenni pénzt, vagy azt létrehozni, és a benne lévő pénz
odaítélésénél csak minimális beleszólással rendelkezni…
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„Sok kicsi sokra megy” – A kis összegű támogatás is nagy érték! Tehetsz egy ügyért, számítasz!
Ez egy olyan támogatási mód, amely egyezik a szellemiségünkkel – hiszen abból született –, és úgy a mi munkánk, mint más hasonló kezdeményezések támogatására célszerűnek tartunk.

Javasoljuk
A kisebb összegű, de rendszeres támogatásokat

A kis összegek kevésbé megterhelőek, a rendszeresség biztosítja a kiszámíthatóságot, az
elkötelezett vállalások pedig fokozottabban segítik a munkát.
Például három vagy hat hónapos időtartamra kötelezd el magad: vállald, hogy en-nyi ideig, hetente vagy havonta hozzájárulsz az ügy megvalósulásához.
Szünetek tartását

Ha három vagy hat hónapig többször is támogatást adtál egy ügyre, akkor akár ugyanilyen hosszan érdemes egy kis szünetet tartani. Ez alatt kereshetsz és támogathatsz más
ügyeket, amelyeket fontosnak vagy reménytelinek tartasz, vagy kereshetsz más formát a
hozzájárulásod kifejezéséhez.
A helyes mértékek megtalálását

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a jó működést a 300 Ft feletti és 10 000 Ft alatti összegek eredményezik. 300 Ft alatt lehet, hogy az adminisztrációs költség nagyobb, mint
maga a támogatási összeg, 10 000 Ft felett pedig lehet, hogy megterhelő számodra. Ha
pedig jelentősen és rendszeresen átlépődik, akkor ez a szervezet számára függést, magad részéről pedig elvárásokat alakíthat ki. Éppen ezért az ajánlatos mérték szerintünk
valahol az 1 000 Ft és az 5 000 Ft között található. (Természetesen mindenkinek érdemes felmérnie valós helyzetét, adottságait, és a szerint meghatároznia saját lehetőségeit,
határait.)
A tájékoztatást

Ha a „vállalásodról” tájékoztatást adsz, az a munka tervezésében segítséget jelent, hiszen
így a szervezet vagy egyén tudja, hogy nagyjából mire számíthat. (A „tájékoztatás” természetesen elvi jellegű, s így nem jár semmilyen jogi kötelezettséggel.)
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Pénzalapok
Olyan pénzalapok létrehozására van szükség, amelyek lehetőséget nyújtanak olyan
ügyek támogatására, amelyek az emberiség javát szolgálják. Tulajdonképpen ez a jelenlegi munkához való viszonyunk újraértelmezését is jelentené. Ma még a munkahelykeresés azt jelenti, hogy a képességeimet eladom, áruba bocsátom valakik számára.

Amit ez a fenti dolog jelentene, az az lenne, hogy emberek saját - a világ jobbítását szolgáló - ötleteket dolgoznának ki, és a pénzalapokhoz fordulnának vele, amelyek aztán támogatnák. Kicsit hasonlít a dolog az ösztöndíjakra és a mostani pályázati rendszerre is,
de ez inkább annak a keveréke és továbbfejlesztett változata. Legfontosabb célja a világ
jobbítása olyan módon, ami maga is ebből a szemléletből született. Vagyis kreativitást,
innovációt ösztönöz, bizalomra és hitre épül, a pénz jó használatára, áramlásra, az emberre.
A legfontosabb, hogy a támogatás odaítélésénél nem a pénzbeli és a gazdasági haszon a
mérlegelés tárgya, hanem a társadalmi hasznosság.

- 12 -

Támogatási rendszer

MI-TI-ÉN Alapítvány

MELLÉKLET
1.

Mondj le valamiről!
Gyűjtögetünk, habzsolunk, élvezzük, ha vásárolhatunk, szórjuk a pénzt. Gyakran semmi
más, mint a vásárlás öröme, saját boldogságunk kielégítése érdekében olyan dolgokat
veszünk meg, amikre nincs is igazán szükségünk. Esetleg pusztán a név, a márka miatt –
vagy státuszunkhoz, életszínvonalunkhoz tartozó elvárások miatt – többszörösét fizetjük
ki egy egy tárgynak, mint annak valódi értéke (ha van egyáltalán!). És mindezt már észre
sem vesszük.
Jó játék lehet kipróbálni például, hogy amikor elmegyünk vásárolni, mindennek az árát,
amit a szokás hatalma miatt, vagy csupán vágyaink kielégítése érdekében vennénk meg
– de ha jobban belegondolunk, valójában nincs is rá szükségünk – tegyük át egy másik
pénztárcába. Majd a hónap végén nézzük meg az eredményt! Meglepő felismerés lesz,
hogy mennyi pénz fog összegyűlni!
Lemondani valamiről (amire talán nincs is igazán szükségünk)? Ennek az „árából” támogatni valami jó célt? Lehet, hogy felemelőbb érzés ez, mint egy-két percig élvezni az
adott tárgy birtoklását vagy a luxusnak számító élelmiszerek képzelt élvezeti értékét?
E kezdeményezésünk azon a felismerésen alapszik, hogy bizonyos dolgokról való lemondás, és ezek árának valami jó célra történő átcsoportosítása egy egészen másfajta
örömöt tud behozni életünkbe, és mások életébe is. (Nem is beszélve arról a kicsinek
tűnő, de mégis hatalmas lépésről, amelyet az életszerűbb élet útján ezáltal megteszünk!)

TEHÁT MONDJ LE VALAMIRŐL, ÉS TÁMOGASS EGY OLYAN ÜGYET, AMELYET FONTOSNAK TARTASZ!
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2.
„Légy része…”
Célja a múltban ismert támogatás vagy adakozás, azaz az „adni öröm“ érzetén túl az „én
is tudok tenni valamit, hozzá tudok járulni más emberek vagy csoport alapvető igényeinek kielégítéséhez, boldogságához“ gondolatának – azaz a megosztás, illetve a jóakarat
szellemének – erősítése, valamint minél szélesebb körben való terjesztése.

Kulcsszavai: a pénz új szemléletű megközelítése, megosztás, áramlás, a pénz, mint ener-

gia, a jóakarat teremtő ereje a pénz felhasználásával.

Megvalósítás
A program keretében 50 000 Ft-os alapok képzésére nyílik lehetőség, mely alapokat kis,
önszerveződő közösségek kreatív módokon gyűjtik. (Hogy miért pont 50 000 Ft? Úgy
tapasztaltuk, hogy ekkora összeg könnyen összeadható, és sem a csoport, sem a benne
résztvevők számára nem okoz nagyobb megterhelést az összegyűjtése. Ugyanakkor ez az
összeg már akkora, ami valós segítség lehet egy adott cél megvalósításához, esetleg egy
közösség, vagy egy egyén ötleteinek elindításához, vagy akár továbbviteléhez. Arról nem
is beszélve, hogy, ha több kis közösség gyűjt ilyen mértékben, akkor ezek összeadódva
már jelentős összeget képeznek.)
Az egyes alapok - a jóakarat hordozójaként - lehetőséget nyújtanak egy másik kis közösség tagjainak támogatására, akik így munkájukkal, képességeik kibontakoztatásával a
jóakarat hullámát továbbgördítve akár még tovább is tudnak támogatni egy egy nemes
célt, vagy akár egy másik közösséget.
A program szellemiségének megőrzése érdekében fontos, hogy az összegek semmiképpen sem egy-egy személy önös igényeinek kielégítését célozzák, hanem összekapcsolt
csoportok valós szükségleteinek átgondolt támogatásával nyújtsanak segítséget.
A program mindenki számára nyitott és a modell mindenkinek rendelkezésére áll. Mindenki a saját környezetében, falujában, lakóközösségében is megvalósíthatja azt.
Az önmagukban is működőképes kezdeményezések ösztönzőleg és inspirálóan hathatnak mások számára is. Ezért javasoljuk, hogy valamiféle dokumentálása is legyen a dolognak. (Szívesen fogadjuk mi is az erről szóló híreket, hogy akár itt az oldalunkon is
megoszthassuk.)
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Számos lehetőség kínálkozik a programban való részvételedre


Saját hatáskörön belül Te is elindíthatsz egy ilyen modell programot, amikor Te
koordinálod a gyűjtést, Te kötöd össze a felmerülő többleteket és hiányokat.
(Természetesen mindig szem előtt tartva, hogy valós igényekről legyen szó, és a
támogatás – a jóakarat szellemében - minél több ember és közösség aktív részvételét biztosítsa.)

Ha nem érzed magad alkalmasnak egy komplett program kivitelezéséhez:







Részt vehetsz egy-egy 50.000 Ft-os alap összegyűjtésében, akár személyes, akár
céges anyagi forrásaid mozgósításával, vagy szűkebb és tágabb környezeted alkalomszerű, vagy rendszeres támogatását megszervezve.
Részt vehetsz saját időd és munkaerőd felajánlásával egy mások által működtetett programban,
Nyitott szemmel figyelheted környezeted, és a felfedezheted a HIÁNYOK-at illetve
a TÖBBLETEK felbukkanását, legyenek ezek tárgyi vagy egyéb jellegűek. (Esetleg
ha nincs lehetőséged egy programba csatlakozni, magad is összekötheted ezeket)
Megoszthatod másokkal saját ötleteid, javaslataid - azok együttes továbbgondolása újabb, eddig talán nem is érintett területek mozgósítására adhat lehetőséget.
Segíthetsz nekünk a program eredményeinek láthatóvá tételében, népszerűsítésében!
Amennyiben úgy érzed, hogy szívesen népszerűsítenéd a modellt, és/vagy koordinálnál egy-egy programot, vagy szerveznéd szélesebb körben a kezdeményezéseket, szívesen átadjuk tapasztalatainkat és segítjük tevékenységedet.

Gyűjtés, hasznosítás, összekötés
Néhány gyűjtési módot, ezek modelljeit a lejjebb találod, de Te magad is kitalálhatsz újakat.

Tapasztalataink szerint

Egy kezdeményezés talán egyetlen ember ötletével indul el, de akár több száz ember tud
megmozgatni.
Érdemes dokumentálni a történteket, a résztvevők bekapcsolódását, hogy lásd, mennyi
embert mozgatott meg és mit hozott egyetlen jóakaratú kezdeményezés.
A gyűjtés bármely formájáról is van szó, maguk a gyűjtő csoportok is sokat tanulhatnak a
csoportmunkáról, felelősségvállalásról, kreativitásról, áramlásról, és megtapasztalhatják
a pénz teremtő erejét.
Természetesen szó lehet egy-egy alap teljes összegének egyéni felajánlásáról is.
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Ha a gyűjtő csoport a közösségen belül hasznosítja a pénzalapot, erősödik a közösség
saját megoldási képességébe vetett hite.
Az alapok összege eltérhet 50 ezer Ft-tól, ám számunkra úgy tűnt, ez az összeg már képes megmozgatni csoportokat, közösségeket, de összegyűjtése nem megterhelő.
A gyűjtések állása, az események jobb követhetősége érdekében weboldaladon vagy
egyéb internetes felületen érdemes tudósítani a kezdeményezésedről.
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2/a
Bazár
Pénzalap gyűjtési lehetőség a „Légy része…” kezdeményezéshez kapcsolódva
A Bazár alapvető célja pénzalap gyűjtése dolgok cseréje által, ugyanakkor jó alkalom a
találkozásra, ismerkedésre, beszélgetésre.

Tapasztalataink alapján:

Egy jó tea, kávé és esetleg sütemény mellett – amelyet a résztvevők hoznak – alakul ki az
igazán jó hangulat!
A Bazárt érdemes egy tágasabb helységbe szervezni, hogy a tárgyak külön csoportosíthatóak legyenek érték (pl. 100-200-300-500-1000 Ft-os, stb.) és típus szerint.
A földre pl. polifoamokat lehet letenni, és arra rendezni mindent.
A hozott tárgyak lehetnek: ruha, könyv, növény, cipő, öv, bizsu stb.
Az „elviteli” értéket meghatározhatja az is, aki hozta, vagy a szervezők is eldönthetik,
hogy mi melyik csoportba kerüljön. Az is lehet, hogy mindenki szabadon dönt, hogy
mennyit dob be a dobozba. (Annyit, amennyit gondol, illetve amennyivel a pénzalap
gyűjtéséhez szívesen hozzájárulna.) (Mi ez utóbbi módszert alkalmaztuk, hiszen itt a
lényeg pont az áramlás és a felajánlás!)
Úgy praktikus, ha a részvevők a Bazár kezdetére hozzák a dolgaikat, a végén pedig mindenki együtt pakolja össze nagy zacskókba a „maradékot”.
A megmaradt tárgyak (amennyiben erre igény van) visszakerülhetnek eredeti tulajdonosukhoz, vagy el lehet juttatni azokhoz, akiknek szükségük van rá, vagy le lehet adni
valamelyik szeretetszolgálat gyűjtőhelyén.
Érdemes a Bazár előtt

- pár nappal korábban a lehetséges részvevőknek egy emlékeztető emailt írni
- összekészíteni polifoamokat, erős zacskókat a szállításhoz, papírt és filcet az „árak”
kiírásához”, gyűjtődobozt
- megszervezni a továbbszállítást
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2/b

Vond be az áramlásba..
Pénzalap gyűjtési ötlet a „Légy része…” kezdeményezéshez kapcsolódva
Nagyon sokunknál bújhatnak meg a fiókban a forgalomból már kivont magyar vagy külföldi bankjegyek, vagy éppen külföldi utazásból megmaradt pénzek, amelyek még érvényesek ugyan, de amelyeket már nem használunk fel. Ezek az elfekvő készletek így csupán értelmüket vesztett papír és fém darabok. Összegyűjtve és újra az áramlásba vonva
(vagyis "újrahasznosítva") azonban új értelmet kaphatnak: változást hozhatnak más
emberek és közösségek életében.

Tapasztalataink szerint szinte mindenki talál beváltható bankjegyeket, érméket otthon,
amiből aztán igazán meglepő összegek gyűlhetnek össze egy-egy kisebb társaságban is.
A különböző típusú pénzeket különböző helyeken lehet beváltani: a forgalomból kivont
magyar bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bankban (bővebb információ:
www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/penztari-szolgaltatasok-lakossag-reszere/bevont-demeg-atvalthato-fizetoeszkozok), az érvényes külföldi bankjegyeket a pénzváltóknál, a
fémpénzeket és a lejárt külföldi bankjegyeket pedig Budapesten egy speciális pénzváltónál (http://www.tichichange.hu).
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3.
Kincs-kereső
A Kincs-kereső egy olyan kezdeményezésünk, mellyel hazánk emberi értékeinek felkutatását, bemutatását tűztük ki célul.
Mi így járjuk az országot! Nyitott szemmel és szívvel.
De bárki szervezhet kincskereső túrát. Olyat, ahol nem pusztán saját magának gyűjti az
élményeket, hanem mindenki számára. Olyat, ahol a természeti, kulturális értékeken túl
emberi értékeket, közösségi ügyeket, kezdeményezéseket is gyűjt.
Ez egy másfajta figyelmet követel és jelent. Érdeklődni, beszélgetni kell az ott élő emberekkel a helyi szokásokról, közösségi dolgaikról, az életükről. Fantasztikus dolgokat tapasztalhatunk, és egy egészen más országként fogjuk megélni hazánkat. Tele van csodákkal, amiket összegyűjthetünk és közkinccsé tehetünk így.
Túrázz, utazz, és közben gyűjtsd a kincseket! Fedezd fel hazánkat más szemmel!
Gyűjtsük közösen közös értékeinket!
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