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A 2020-as évre erősen rányomta a bélyegét a koronavírus okozta járvány, mely már március elején 
lezárásokat hozott az országban és még a lazítások hónapjaiban is a munkánkat korlátozó 
rendelkezések maradtak érvényben. Lehetetlenné nem vált a működésünk, az irodát a munkatársak 
folyamatosan használhatták, de a terepmunkát nem tudtuk a tervezett intenzitással folytatni, számos 
területen az online térbe kényszerültünk. Ez a soha meg nem tapasztalt új helyzet, a kihívások 
mellett, részben új lehetőségeket is nyitott számunkra, minden kreatív fantáziánkat össze kellett 
szedjük, hogyan állunk át egy másfajta működési módra.  
 
A 2020-as évben több, a korábbi évben vagy években elindított projektek (Startvonal, Társadalmi 
bázisépítés, Civil Térkép, Dombóvár) folytatattunk és majd ugyanennyit (R-Home, Új megoldások régi 
problémákra, Mystery Shopping) indítottunk.  
 
Nem csupán az életünket felforgató járvány miatt jelentős év 2020, hanem abból szempontból is, 
hogy alapítványunk ebben az évben ünnepelte 30 éves születésnapját.  
 
30 éve dolgozunk a hátrányos helyzetű csoportok, közöttük is elsősorban a romák megerősítésén. Az 
évtizedek során a szellemi műhelyben számos területen kerültek kidolgozásra innovatív módszerek. A 
születésnap alkalmából az online térben rendeztünk beszélgetéssorozatot az eltérő területek 
képviselőivel olyan témákról, amelyek általában háttérbe szorulnak a közbeszédben, pedig 
mindannyiunk életére jelentős hatással bírnak. A számos szakértő részvételével megrendezett 
találkozók egyenként másfélórás felvétele elérhetőek a honlapunkon és videómegosztó 
csatornánkon, s bízunk bennük, hogy inspirálni fogják mások munkáját és a szakmai diskurzust, illetve 
alapanyagot adhatnak a témák médiában történő feldolgozásához. 
 

 
Az 2020-ben futott projektjeink és eredményeink 

Az alapítványnak 9 programja futott 2020-ban. 

 

Mystery Shopping  

A romákkal szembeni diszkrimináció jelenlététét tényekkel igazoló, három országban futó 
akciókutatásban veszünk részt. 
A projekt vezetője a CEU, a cseh, bolgár és magyar terepen dolgozó partnerek munkáját szakmailag a 
Budapest Intézet koordinálja. 
2020-ban az akciókutatás tervezése, módszertani fejlesztés és etikai szempontok elemzése történt. 
 

Támogató: EU DG Just 
Referenciaszáma: No. 881903 
A projekt időszaka: 2020 májusa -2021 decembere 
 
 
Új megoldások régi problémákra 

A projektben 11 ország roma és pro-roma civil szervezet segíti egymást a projektötletek adaptálásában 
és megvalósításában. Ezt a tudásátadási folyamatot egy párhuzamos projektmenedzsment fejlesztés 
kíséri.  

 

 



Az Autonómia szerepe: 
 

• A jó gyakorlatok összegyűjtése a partnerektől, az ezekből megvalósuló projektvásár 
megszervezése, a “megvásárolt” projektek adaptációját segítő szakemberek felkészítése a 
szerepre, az egyes országokban futó adaptálás folyamat nyomon követése. 

• A projektmenedzsment képzés játékosítása, erre egy táblajáték fejlesztése. 

• Helyi és nemzetközi lobbi a döntéshozók felé. 
 
2020-ban az előkészítés zajlott és egy online kommunikációs képzés, melyet a macedónk partnerünk 
szervezett. 
 
Támogató: EEA/Norway Grants Regional Cooperation 
Referenciaszáma: 2018-1-0697 
A projekt időszaka: 2020-2023 
 
 
 
Ergo hálózat 2020 
A nemzetközi romaszervezeteket tömörítő hálózat éves munkáját egy online megtartott 
projekttervező képzés megszervezésével segítettük. Vidéki roma aktivisták számára, hogy 
hatékonyabban tudjanak projektterveket megfogalmazni. 
Az internet önmagában kihívást jelent olyan közösségek esetében, ahol nincs meg a kellő 
sávszélesség, és eszköz. A legtöbben mobiltelefonról kapcsolódtak, így a körülmények messze nem 
voltak ideálisak, de így is a tucatnyi résztvevővel sikeres képzést tudtuk megvalósítani. 
 
Szerződésszám: VS2020/0028 
A projekt időszaka: 01/01/2020 - 31/12/2020 
Támogató: ERGO/DG Employment 
 

 
Az Autonómiáért partnerségben és együttműködésben  

A projekt keretében az alapítvány támogatói bázisát bázisát kívánja bővíteni. Ennek érdekében 

elindítottuk önkéntes programunkat, és 2020-ban több mint 50 önkéntes segíti alapítványunk 

működését. 

Erősítettük kommunikációnkat az alapítvány munkájáról egy háromperces animációs filmet 

készítettünk.  

Két sikeres közösségi adománygyűjtést szerveztünk, melyen 200 fiatal számára megszervezendő 

társadalmi érzékenyítő Detectivity játékra és az egyik nyári táborunk költségeire gyűjtöttünk 

többszázezer forintot. 

Az alapítványt jól ismerők körében interjúk segítségével felmértük, mit gondolnak alapítványunkról; 

20%-al növeltük a közösségi médiában munkánkat követők számát. Promóciós anyagokat készítünk; 

nem utolsó sorban egy 13 alkalomból álló szakmai programsorozzatal megünnepeltük alapítványunk 

30 éves születésnapját. 

 
Támogató: OSIFE 
Szerződésszám: OR2019-63479 
A projekt időszaka 2019 otóbere - 2021 októbere 
 
 



Végtelen lehetőségek program értékelése 
2019 óta monitorozzuk az öt járásban, egyházi szereplők által megvalósított programot, az MTA 
alvállalkozójaként. Munkatársaink a cigándi és baktalorántházi járásban futó projektet követik, ahol a 
baptisták és a reformátusok a megvalósítók. 2020-ban a járvány helyzet miatt a tervezett két jelentés 
helyett csak egyet készítettünk. 
 
Megbízó: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
A projekt időszaka: 2019-2023  
 
 
Civitates - Addressing the Shrinking Space for Civil Society – Coalition Implementation  
2018-ban több nagy alapítvány összedobott egy magyarországi civilfejlesztésre szolgáló alapot. 
Először az első három hónapos előkészítésre szolgáló összeget, majd aztán egy kétéves 
munkatervhez is kaptunk támogatást partnerségben az Ökotárssal, a Civil Kollégium és a Kárpátok 
Alapítvánnyal. 
A 38 szervezetet tömörítő és kívülről 300+ szervezet által támogatott Civilizáció koalíció vidéki 
bázisának növelésére dolgoztunk ki a programot. A program részei: roadshow-k, helyi kisadományi 
programok segítségével aktív civilek megtalálása, új tagok toborzása a Civilizációba. 
Alapítványunk két Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetek fejlesztésért, bevonásáért volt felelős, 
illetve közreműködtünk több kapacitásbővítő fejlesztő alkalom megszervezésében, megtartásában. 
 

Támogató: Civitates 
A projekt időszaka: 2019-2020 
 

A dombóvári szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű 

komplex programja 

A városi önkormányzattal és a helyi szociális szolgáltatóval 2016 óra viszünk egy városi szociális 
rehabilitációs programot.  
Az Autonómia olyan innovatív szakmai programok megvalósítását szervezi, amelyeket az elmúlt 
évtizedekben más településeken kísérleteztünk ki. Ezek közül néhány: 

• A helyi részvétel erősítésére közösségi munkások, civil aktivisták képzése rajtuk keresztül a 
helyiek elérése 

• Rendszeres közösségi programok, út típusú művészeti foglalkozások segítségével 

• Iskolán kívüli tanulást segítő program 

• Kortárs- és sorstárs mentor program megszervezése 

• Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek 

• Önszerveződések támogatása pénzügyi tudatosságot fejlesztő önsegélyező pénztár, 
megtakarítási program életre segítése 

• Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program cégek bevonásával 
A projekt keretében tervezett – a város megvalósításban lévő – szociális bérlakások sajnos még 2020-
ben sem készültek el, a munka befejezését tovább nehezítette az időközbeni polgármesterváltás és a 
járvány. 
 
A hazai intézményrendszer által kezelt EU-s projektet az elhúzódó infrastrukturális beruházások és a 
járvány miatt két évvel meghosszabbították. Mi a hátra lévő időben a helyben dolgozó szociális 
munkások működését támogatjuk szakmai programokkal, közösségfejlesztéssel, közösségi 
programokkal, iskolai érzékenyítéssel, pályaorientációval, szakmai szupervízióval. 
 
Támogató: Európai Szociális Alap / Településfejlesztési Operatív Program 
A szerződés referenciaszámai: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001, -00002 és -00003 



A projektidőszak: 2017. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 
 

R-Home program 
2019. október elejétől nemzetközi partnerségben egy a roma lakhatással, életkörülmények 
javításával foglalkozó projektet valósítunk meg, mely kutatási eredményekre, tapasztalatcserékre 
építve szakpolitikai ajánlásokat dolgoz majd ki, illetve jelenik majd meg a nyilvánosság előtt. 
Partnerek: Fondazione Caritas Ambrosiana, Italy / Univertisa' Degli Studi Di Milano-Bicocca, Italy / 
Comune Di Milano, Italy / Tárki Zrt, Hungary / Asociata Caritas Alba Iulia, Romania / Fondation 
Nationales Des Sciences Politiques, France / Federación De Asociaciones Gitanas De Cataluna, Spain 

Mivel a projektben komoly terepmunkát kellene folytatni, a konzorcium a támogatóval egyeztetve 
több hónapra felfüggesztette a projektet. Ám mi még így is két tucat interjút vettünk fel családoknál, s 
ezek segítségével elemzést adtunk a haza cigányság lakhatási helyzete kapcsán, azokra az eseményekre 
fókuszálva, amik meghatározta a lakhatási viszonyaikat az elmúlt évtizedekben.  
  
Támogató: EU REC (Rights, Equality and Citizenship) 
Szerződés száma: 849199 
A projekt időszaka: 2019-2021 
 
Startvonal program – a Norvég Alap és a Velux Alapítvány közös finanszírozásában  
A legnagyobb projektünk, bolgár, spanyol és román partnerekkel partnerségben fut 2023-ig. Ebben a 
programban az alapítvány teljes irodai stábja, hét fő dolgozott. 
A projekt a hátrányos helyzetű, főként roma fiatalok foglalkoztatásának előmozdítására irányul. A 
résztvevők foglalkoztathatóságának támogatásán (egyéni és csoportos mentorálás, szociális 
készségek fejlesztés Miskolcon, Hatvanban, Gyöngyösön és Budapesten), valamint a potenciális 
munkáltatókkal való együttműködés építésén túl a projekt keretén belül próbálunk új 
élménypedagógiai módszereket javasolni az iskoláknak. 
 
2019 november-decemberben a már hat középiskolás korú vagy idősebb, munkát kereső fiatalokat 
segítő mentor mellé újabb, négy általános iskola hetedikes nyolcadikos korú diákokat segítő mentort 
vettünk fel, s ők elkezdték a munkát a nem túl ideális 2020-as évben. 
 

Ezzel együtt már látszanak a projekt eredményei: 
A 10 helyi mentor 6-6 általános és középiskolából vont be 80 általános iskolást, 160 középiskolást és 
10 munkáltatói partnert illetve 24 iskolába visszatérő tanulót. 
A bevonásnál mindig fontos szempont, hogy elsősorban olyan fiatalok kerüljenek a programba, akik 
nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal, ismeretekkel és motivációval ahhoz, hogy tudatosan 
válasszanak szakmát, vagy sikeresen befejezzék tanulmányaikat. Akik nehéz körülmények között 
élnek és eddig sikertelenül próbáltak végzettségüknek megfelelő munkahelyet találni.  
Huszonnégy - tanulmányait korábban félbehagyó - tanulót segítettünk vissza az iskolapadba, hogy 
szakképesítést szerezzenek. Munkáltatói partnereink biztosítják, hogy a fiatalok megismerjék a 
munkaadói igényeket és ki tudják próbálni magukat valós munkahelyi körülmények között is.  
A program segítségével eddig húszan tudtak elhelyezkedni nyílt munkaerőpiacon. 
 

 
Támogató: EEA Norway Grants és Velux és Villum Alapítványok 
A szerződés száma: 2017-1-027 és 18826 
A projekt időszaka: 2018-2023 
 
 
 
 



Civil együttműködés 
Azon túl, hogy aktíven részt veszünk a civil tér szűkülése ellen fellépő Civilizáció munkájában, 
igyekszünk a roma inklúzió területén működő szervezeteket is összefogni, ezek hálózatosodását 
elősegíteni. 

Egy még 2019-es civil műhelymunka folyományaként 2020-ban elindítottunk egy roma és pro-roma 

szervezeteket hálózatba tömörítő kezdeményezést, s ennek a titkári feladatait vittük. 

2020 tavaszától két tucat roma és pro-roma szervezettel eleinte hetente, később kéthetente majd 
havonta szervezett találkozókon egyeztettünk, segítettük egymást. 
Ebben a 2020 tavaszán kialakult válsághelyzetben számos szereplő igyekezett segítséget nyújtani az 
elesett családoknak, közösségeknek, és ezzel párhozamosan felerősödött a szakmai vita arról, hogyan 
is tudunk valójában segíteni, mi a jó segítés?  
 
Kiemelten előjött ez a kérdés fejlesztő szervezeteink körében, olyan települések kapcsán, ahol 
egyébként is folyik egy elvekre, végig gondolt, változatos eszköztárra és módszerekre épülő fejlesztő 
munka. Ráadásul úgy tűnik, az adott esetben akár több évtizedben gondolkodó fejlesztő szervezetek 
eszköztárában kifejezetten nem jellemző a segélyosztás, sőt bizonyos esetekben messze kerülendő, a 
fejlesztő munka hatékonyságát romboló eszköznek tartják.  
Külön alkalmat szerveztünk, amelyre meghívtuk csak segélyezéssel foglalkozó szervezeteket, mondják 
el, hogy csinálják, induljon el a párbeszéd a köztük és a fejlesztést folytató szereplők között. 
Ennek kapcsán közösen összeállítottunk egy anyagot A segély(osztás) és a fejlesztés viszonyáról. 
 
Az év végén 11 szervezettel értékeltük a 2020-2030 közötti időszakra kidolgozott kormányzati 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát. 
 
 
Forrásteremtés 
Az elmúlt évben, nagyon kevés pályázati kiírással találkoztunk, amit lehetett, meg is pályáztunk, de 
többnyire csak apróbb sikereket értünk el, egy-két millió forintos támogatatást kaptunk.  
 
Egy Erasmus+ kiírására beadott ötletünk először úgy tűnt a külföldi ügynöktörvény alkalmazásán 
vérzik majd el, mivel ezzel kapcsolatban a kiíró Tempus Közalapítvány olyan nyilatkozatot várt tőlünk 
mely szerint regisztráltunk, regisztrálni fogunk külföldről támogatott szervezetként. Ez nem tettük 
meg, s a pályázatunkat tartalmilag nem tartották támogathatónak.  
 
Erste Emergency Fund a járvány kitörése okozta szervezeti pénzügyi krízis enyhítésére írt ki 
pályázatot, melyen működésünkre kaptunk másfél millió forintot. 
 
 
A stábról 
Köszönhetően a 2019-ben indult projekteknek jelentősen gyarapodott munkatársaink létszáma, 2020-
ban tizenkilencen (Rózsa Balázs, Kelemen Ágnes, Vankó Annamária, Kóródi Miklós, Béres Tibor, Illés 
Márton, Benkó Nikolett, Dózsa Zsófia, Bene Györgyné Máté Csilla, Friedrich Tünde, Kékesi Alexandra, 
Lajhóné Tóth Andrea, Marosváry Dorka, Portik-Leskó Barbara, Zsúdel Gábor, Andrási ’Fidó’ Diána, 
Makay Anna, Nun András) dolgoztak az alapítványnál rész- vagy egész állásban. Ezen túl tucatnyi 
egyszerűsített, alkalmi munkavállalónk is volt, ők főként a partneriskolák projektjeinket segítő tanárai 
voltak. 
 
A 2019-ben elindított önkéntesek programunknak köszönhetően 2020-ben már 50 önkéntes segítette 
rendszeres munkával a működésünket. 
 
 

file://///192.168.2.254/afs/2020/roma_kerekasztal/segélyezés_vs_fejlesztés_összegzés.docx


A kuratóriumról 
Az alapítvány kuratóriumának összetétele sem változott, az összes kuratóriumi ülésen határozatképes 
volt a testület. 
 
Vagyoni helyzetünk 
A Norvég Alaptól elnyert támogatás előfinanszírozásának feltétele a bankgarancia megléte volt. 
Egyetlen vagyonunkat, az irodát 89 millió forintos jelzáloggal terhelte a bank. Szerencsére azt sikerült 
elérni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a teljes vagyonunkon jelzálog lenne, hiszen a legfrissebb 
értékbecslés szerint az iroda jelenlegi értéke 136 millió forint. 
A 2020-ban megnyert, a mi ötletünkre épült, de nem általunk beadott második norvég projektet már 
csak utófinanszírozásban tudtuk leszerződni. Ez azt jelenti, hogy félévente 7-10 millió forintot kell 
megelőlegeznünk e projekt kapcsán. Azért, hogy ez a 2023 tavaszáig tartó projekt ne okozzon cash-
flow problémát, az Ökotárshoz fordultunk áthidaló kölcsönért. 7,5 milliót ítélték meg számunkra, a 
kölcsön költségét az üzleti bevételeinkből fogjuk finanszírozni. 
   

Az infrastruktúra 
A számok azt mutatják, az iroda és annak infrastruktúrája gond nélkül fenntartható az elkövetkező 
években. Jelenleg irodánk három szobáját adjuk ki civilszervezetek számára, egyre pedig bérlőt 
keresünk. A kiadásokból milliós nagyságrendű szabad felhasználású forrásunk születik.  
 


