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A Pécsi Közösségi Alapítványt (PKA) 
2016-ban 9 magánszemély alapította, 
és jelenleg is – megváltozott összetétel-
ben – ennyien alkotják a kuratóriumot. 
Az ügyvezető igazgató részfoglalkozású 
alkalmazott, mindenki más önkéntesen 
tevékenykedik benne.

Az alapítók Pécset kritikus helyzetűnek, 
perspektíváit törékenynek látták. Mi-
közben országszerte magas presztízsű, 
vonzó városként él a köztudatban, a pé-
csiekre gyakran jellemző a rossz közér-
zet, s bár szeretik a települést, de sokak 
aspirációit mégsem elégíti ki, a fiatalok 
elvándorolnak. Mivel a civil társadalom 
részvétele csekély, ezért esélyteremtés-
re, nagyobb kohézióra, az összefogá-
sok jó tapasztalatára van szükség, hogy 
megerősödjön a konstruktív megküz-
dés képessége. 
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CÉLJAINK, ÉRTÉKEINK
A Pécsi Közösségi Alapítvány

• adományokat gyűjt,

• adományozókat von be 
a közösségi forrásteremtésbe,

• együttműködéseket stimulál, 

• partnereket keres, 

• közösségi részvételen 
alapuló projekteket támogat. 

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

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

A PKA törekszik a helyi társadalmat 
mobilizálni, így cégeket is megnyerni 
rendszeres adományozónak, partnersé-
geket kialakítva a társadalmi felelősségi 
programokban. Emellett szektorokon 
átívelő kapcsolatokat kíván építeni 
a városban, megszólítva a Pécsről más 
városokba vagy külföldre elszármazot-
takat is. Fontos motívum, hogy az ado-
mányozó közvetlenül látja, hogy milyen 
eredményeket hoz a támogatása!
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TEMATIKAI
ALAPOK 
A Pécsi Közösségi Alapítványt eddig 
több mint 600 magánszemély, illetve 
vállalkozás tartotta érdemesnek a tá-
mogatásra. 

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=3nWaRcWNiW8


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

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

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

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

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

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

• 24% határozta meg magát rend-
szeres adományozóként

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

A Szocio-Gráf Kft. közreműködésével 
folyamatosan lehetőségünk nyílik a he-
lyi adományozási kultúra változásának 
figyelemmel kísérésére, elemzésére.
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A PKA EDDIGI
TEVÉKENYSÉGEI,
ORIENTÁCIÓI

A  Pécsi Közösségi Alapítvány  saját 
programjain, ill. pályázati kiírásokon ke-
resztül 2017 óta  16.665.000 Ft-ot for-
dított a helyi közösségi élet ösztönzé-
sére, amelyből 14.881.000 Ft támogatás 
formájában jutott el egyesületekhez, 
közösségi kezdeményezésekhez.  Ez a 
közel tizenötmillió forint kizárólag 
helyi magánszemélyek és társaságok 
adományaiból származott.

Nyilvános támogatási
pályázatok

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

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

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

• 2017-2018-ban az Alapjainkból 
pályázatokat írtunk ki, 11 helyi 
kezdeményezést támogattunk, 
3.185.000 Ft-tal. Az így létrejött 
programokat 70 szakember több 
mint 200 önkéntessel, 59 pécsi 
szervezettel karöltve szervezte és 
bonyolította le, ezzel közel 13.000 
emberhez jutottak el a városban. 

Adománygyűjtő
rendezvények

• 3 színházi előadás

• 2019-ben és 2020-ban Élő Adás 
adománygyűjtő est (közvetlen ado-
mányozás 3 - 3 közösségi projektnek 
összesen 4,5 millió Ft értékben)

• az első Swimathon 2020 októberé-
ben (követes adománygyűjtő kam-
pány, 6 szervezet, 52 követ, 3 millió 
Ft összegyűjtött támogatás)  

• rajtunk keresztül indult adomány-
gyűjtés a Pécs-Baranya Európai 
Gasztronómiai régiója 2025 pályá-
zati összefogást segítendő

Közvetlen krízistámogatások
a karantén időszakban

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=emhPgB4f3g8
https://www.youtube.com/watch?v=JcSeheNGif0
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Szomszédság Akadémia-sorozat

• A közösségi jó ügyek azonosítá-
sának egyik eszközeként a civil 
szervezetek képviselőivel közös 
tervezés, információcsere, a le-
hetséges projektelképzelések 
inkubátor-fejlesztése zajlik. 

• 2018-ban 22 civil csoport jelentke-
zett és vett részt a 6 alkalomból álló 
tematikus műhelybeszélgetéseken, 
a második évben újabb 20 szerve-
ződés csatlakozott. 2020 tavaszán 
a pandémia miatt mindössze két 
alkalmat tudtunk megrendezni.

Akadálymentes Pécs 

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

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

• támogatni kívánjuk a megújult 
ACCESS CITY városi törekvést is

Erősebb gyökerek
a civil társadalomért 

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

„Tanuljuk meg Pécset!”
adatgyűjtési-kutatási stratégia

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

Minden évben részt vettünk a Pécsi 
Tanuló Fesztiválon, fókuszba állítva a 
közösségi tanulás témakörét. 2019-ben 
partnerséget vállaltunk egy nemzetközi 
projektben, amely a senior korosztály 
tanulását elemezte az önkéntesség te-
repein.



EDDIGI
TÁMOGATOTTJAINK
Eklekta Egyesület
Ziccer utcai kosárlabda-bajnokság 

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

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

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

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

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

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

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

Y Közösségi Ház
Téltemető-tavaszköszöntő karnevál 
szervezése és lebonyolítása

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

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

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

Gyárvárosi Tanoda
Park, játszótér, közösségi mászófal léte-
sítése

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

Tamás Éva Játéktára
A Pécsi Nénik és Bácsik Fesztiváljának 
2019. évi megrendezése; videóportrék 
készítése, családi nap 

http://wheelmap.org
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Orfűi Turisztikai Egyesület
Akadálymentes Turizmus Napja, a fo-
gyatékkal élő és az egészséges emberek 
közötti szakadék megszüntetése, a köl-
csönös elfogadás motiválása

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

Mediátor Egyesület
Nyitott udvar, civil szervezetek bemutat-
kozási lehetősége pécsi belső tereken, 
udvarokban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

Adószám: 18755224-1-02

Számlaszám: OTP 11731001 23113859

IBAN szám: HU69117310012311385900000000

Swift Code: OTPVHUHB

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

Élő Adás 2019: www.youtube.com/watch?v=emhPgB4f3g8
Swimathon 2020: www.youtube.com/watch?v=JcSeheNGif0
Szomszédság ereje 2017: www.youtube.com/watch?v=3nWaRcWNiW8

https://www.youtube.com/watch?v=emhPgB4f3g8
https://www.youtube.com/watch?v=JcSeheNGif0
https://www.youtube.com/watch?v=3nWaRcWNiW8





