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PÁLYÁZATI ŰRLAP

Pályázó szervezet neve: (magyarul):  Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
Program megnevezése:  Fuss NEKI! 10
Iktatási szám (nem kitöltendő):  IFJ-21/2-0258
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I. ADATLAP

A pályázó szervezet
Név: Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
Rövidítés (ha van):  SZKA
Alakulás éve: 2007 Jogi bejegyzés dátuma: 2007
Adószám: 23073451  IBAN: RO26OTPV261000207775RO01
Irányítószám: 535600 Helység (románul): Odorheiu Secuiesc
Utca: Kossuth Lajos  Szám: 20 Megye: HR
Telefon/fax (hívószámmal együtt):  +40366100283
E-mail:  szka@szka.org
Honlap:  http://szka.org
A Communitas Alapítvány Ifjúsági Szaktestületétől elöző évben kapott támogatások összértéke: 0
RON
II. PÁLYÁZATI ÖSSZEGZŐ

1. A program
Megnevezés:  Fuss NEKI! 10
Időpont (év, hónap, nap): 2021-10-10 -  2021-10-10
Helyszín vagy földrajzi terület:  Székelyudvarhely
Résztvevők száma:  300
Összköltségvetés:  23270 RON
Igényelt támogatás:  2000.00 RON
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2. A program besorolása (csak egy kategóriát lehet megjelölni!)

 ifjúsági szervezetek erősítését és az ifjúsági vezetők készségeinek fejlesztését célzó
fizikailag vagy online megvalósuló képzések, konferenciák

 fiatal gazdák, fiatal vállalkozók és fiatal pedagógusok szakmai képzése, valamint szakmai
kiállításokon való részvétele

 ifjúsági közösségformáló tevékenységek
 a magyar anyanyelvvel és kulturális örökséggel kapcsolatos és hagyományápoló programok
 diáktanácsok szervezésében a diákokat összetartó szakmai és szabadidős tevékenységek,

online rendezvények

3. A program rövid leírása

Terjedelme ne haladja meg a 800 karaktert.●

Tartalmazzon összefoglaló adatokat a program céljáról, célcsoportjáról, tevékenység-●

típusáról.

A Fuss NEKI! egyedi adománygyűjtő program, amely a helyi civil szervezetek törekvéseihez
segít  előteremteni  a  szükséges  pénzalapot.  Civil  szervezetek,  adományozók
(magánszemélyek és vállalkozások), továbbá önkéntesek vesznek részt az akcióban, melynek
csúcspontja egy sportesemény, a közös futás.
Lépései a következők:
1.A civil szervezetek egy közösségépítő projekttel jelentkeznek. Majd futókat toboroznak,
akik szimpatizálnak a civil szervezettel, projekttel
2.Az adományozók a nagyköveteken (futókon) keresztül adományoznak. Felajánlást tesznek
az  általuk  kiválasztott  nagykövet  (futó)  köreire/kilométereire  (de  egy  fix  összeggel  is
támogathatnak)
3.A nagykövetek (futók) az esemény napján lefutják köreiket/km
4. A civil szervezetek az összegyűjtött adományokból megvalósítják projektjeiket
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III. A PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA
A részletes leírás összeállításában térjen ki a következőkre:

Határozza meg a program céljait: törekedjen minél több, számszerű célkitűzés●

meghatározására!
Kik érintettek közvetlenül, kik érintettek közvetetten a program megvalósítása●

következtében?
Milyen igényre válaszol a program?●

A program keretén belül megvalósítandó tevékenységek leírása.●

A program megvalósítása révén várt eredmények.●

A program megvalósításának lehetséges akadályai, nehézségei.●

Idén 10 éves lesz a Fuss NEKI! adománygyűjtő programunk. Fő célja alapot teremteni
különböző közösségi projektekre bevonva minél több személyt.
A civil szervezetek legfőbb problémája, hogy nehezen tudják projektjeiket megvalósítani,
sokszor nem rendelkeznek elég anyagi forrással és így az ötletek, az önkéntes felajánlások,
amelyek építenék közösségünket,  kárba vesznek.  Erre kíván megoldást  nyújtani  a Fuss
NEKI! program.
Másodlagos célok:
- erősíteni a közösségben a filantróp magatartást
- a civil szervezetek közti kommunikáció javítása
- civil szervezetek bemutatkozása a közösségnek
- a civil társadalom erősítése
- erősíteni a közösségben az önkéntességet
- az átláthatóság biztosítása a projektek megvalósítása során
Közvetlen érintettek:
-nagykövetek  (futók):  erősödik  bennük  az  önkéntesség,  egészséges  és  tartalmas
kikapcsolódásban  részesülnek
-támogatók: erősödik bennük a filantróp magatartás, közvetlenül hozzájárulnak közösségi
projektek megvalósításához
-civil  szervezetek:  jobban  megismeri  őket  a  közösség,  erősítik  a  civil  szellemet  a
közösségben, építik a közösséget projektjeik megvalósításával
-önkéntesek: segítő szándékuk kifejezésre jut, részesei lesznek egy olyan civilekhez szóló
program megvalósításában, amely egyedi a környéken és amely egyre népszerűbb
Közvetett érintettek:
-szurkolók,  családtagok,  helyszíni  érdeklődők:  részt  vesznek  egy  olyan  ingyenes,  nyílt
sporteseményen, ahol együtt kapcsolódhatnak ki szeretteik társaságában, ismerkedhetnek,
új kapcsolatokat alakíthatnak ki, ugyanakkor megismerhetik a civil szervezeteket, amelyek
közösségünkben fejtik ki tevékenységüket
Tevékenység:
1.A program meghirdetése a médiában aug. 2.
2.Civil szervezetek jelentkezése közösségépítő projektekkel aug. 2-29.
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3.Futók benevezése aug. 30.-szep. 12.
4.Szükséges anyagok előkészítése az eseményre szept. 13.-okt. 8.
5.Adományok fogadása szept. 13.-okt. 10.
6.Az adománygyűjtő futás lebonyolítása okt 10
7.Támogatási szerződések megkötése a civil szervezetekkel okt 18-nov 28
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IV. ROMÁN NYELVŰ PÁLYÁZATI ÖSSZEGZŐ
(KÉRJÜK, EZT AZ OLDALT KIZÁRÓLAG ROMÁN NYELVEN KITÖLTENI!)

1. Általános adatok
Szervezet megnevezése:  Fundatia Comunitara din Odorheiu Secuiesc
Program megnevezése:  Run for IT! 10
Időpont (év, hónap, nap): 10-10-2021 -  10-10-2021
Helyszín vagy földrajzi terület:  Odorheiu Secuiesc
Résztvevők száma:  300

2. A program rövid, román nyelvű leírása
Kérjük, írja le a program általános összefoglalóját legalább tíz mondatban, román nyelven.
Térjen ki a program jellegére, várt hatására, a közvetlenül és közvetetten érintett
célcsoportokra.

Participanţii programului:
Alergătorii:
- Alergătorii aleargă timp de două ore, cât mai multe cercuri în parcul orăşenesc pentru
cauza pe care o susţin.
- Evenimentul va fi deschis publicului, iar participanţii îşi invită susţinătorii să îi încurajeze
în direct în competiţie.
- Alergătorii strâng fonduri cu ajutorul reţelei sociale proprii şi a organizaţiei pe care o
susţin.
Donatorii:
- Donatorii susţin alergătorul sau echipa preferată contribuind fie cu o sumă pentru fiecare
cerc alergat sau cu o sumă fixă.
ONG-uri:
- ONG-urile strâng donaţii pentru cauze comunitare.
- Vor realiza proiectele în următoarele 3-6 luni.

Fundaţia  Comunitară  din  Odorheiu  Secuiesc  construieşte  o  platformă  de  gestionare  a
donatorilor şi a plăţilor şi finanţează fiecare proiect cu 90% din sumele strânse.
Fundaţia acoperă costurile de organizare printr-un procent de 10% din sumele strânse în
cadrul evenimentului.
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V. RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS

Költségtípus / költségtétel Egységár Személy Nap Összesen Communitas
Alapítvány-tól

igényelt
támogatás

Saját
hozzájárulás,

rendezvény-bev
étel

Egyéb bevételi
forrásokbol
származó

összeg

Étkezés és protokoll Összesen: 900 0 0 900

Gyümölcsök 2 300 1 600 0 0 600

Viz 5 l 5 60 1 300 0 0 300

Költségtípus / költségtétel Egységár db Összesen Communitas
Alapítvány-tól

igényelt
támogatás

Saját
hozzájárulás,

rendezvény-bev
étel

Egyéb bevételi
forrásokbol
származó

összeg

Népszerűsítő anyagok Összesen: 10170 2000 2120 6050

Designe költségek 500 1 500 0 500 0

Felíratozott pólók 20 300 6000 0 1500 4500

Kisfilm készítése 1300 1 1300 0 0 1300

Matrica nyomtatás 1.5 80 120 0 120 0

Megszemélyesített tornazsák 7.5 300 2250 2000 0 250

Költségtípus / költségtétel Egységár db Összesen Communitas
Alapítvány-tól

igényelt
támogatás

Saját
hozzájárulás,

rendezvény-bev
étel

Egyéb bevételi
forrásokbol
származó

összeg

Fogyó eszközök Összesen: 200 0 200 0

Irodai eszközök (írószer) 2 50 100 0 100 0

Top papír 20 5 100 0 100 0

Költségtípus / költségtétel Egységár db Összesen Communitas
Alapítvány-tól

igényelt
támogatás

Saját
hozzájárulás,

rendezvény-bev
étel

Egyéb bevételi
forrásokbol
származó

összeg

Egyéb kiadások Összesen: 12000 0 12000 0

Honlapfejlesztés 12000 1 12000 0 12000 0

MINDÖSSZESEN: 23270.00 2000.00 14320.00 6950.00



IFJÚSÁGI SZAKTESTÜLET

8

Költségvetés összesítő
A költségvetési táblázat összegzőként és útmutatóként szolgál a részletes költségvetés
elkészítéséhez. Ez csak az egyes tételek összegzését tartalmazza.
Kérjük a részletes költségvetést a megadott melléklet alapján töltse ki.

KIADÁSOK
szállás 0 RON

étkezés 900 RON

fogyó eszközök 200 RON

szállítás-utazás 0 RON

népszerűsítő anyagok 10170 RON

eszköz- és terembérlés 0 RON

egyéb kiadások 12000 RON

BEVÉTELEK
saját hozzájárulás 14320 RON

rendezvény-bevétel 0 RON

magánvállalatok 3950 RON

alapítványok,
egyéb intézmények 3000 RON

A Communitas Alapítványtól igényelt
támogatás2000.00 RON

Összesen:23270 RON Összesen:23270 RON
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VI. A PROGRAMFELELŐS
Név:  Nagy Molnár Tamara
Irányítószám: 535600Helység (románul): Odorheiu Secuiesc
Utca: Reményik Sándor  Szám: 24 Megye: HR
Telefon/fax (hívószámmal együtt): 0 Mobil: 0740207710
E-mail:  tamara@szka.org

Alulírott programfelelős kijelentem, hogy a pályázatba foglaltak megfelelnek a
valóságnak. Ugyanakkor vállalom a támogatás határidőn belül történő elszámolását.
Tudomásul veszem és elfogadom a Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatát.

Vállalom, hogy a program szervezése és lebonyolítása az érvényben lévő egészségügyi
szabályoknak betartásával valósul meg.
Amennyiben nem teszek eleget az elszámolási szabályzatnak és az egészségügyi
szabályozások betartásának, a megítélt támogatás kifizetését elveszíthetem!

Mellékletek:

https://www.communitas.ro/main/cikkek/elszamolasi-szabalyzatok

