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Nemoda István

FORRÁSSZERZÉS A CIVIL-KÖZÖSSÉGISZEKTORBAN
Hazánkban a civil szféra, a nonprofit szektor a forrásteremtés gyakorlata, a szerve-zetek gazdasági súlya és finanszírozási jellemzõik alapján is jól leírható. A szektorhelyérõl, társadalmi-gazdasági szerepérõl is sokat elmond, ha megvizsgáljuk, hogya közösségi szükségletek kielégítésében, a közhasznú célok megvalósításában milyenforrásokra (adományokra és önkéntes munkára) építhetnek napjainkban a non-profit szervezetek.Az utóbbi 20 évben jelentõs mértékben megnõtt a harmadik szektor szerepe azEurópai Unióban. A civil-közösségi szektor jelentõs, széles körben igénybevettszolgáltatási szegmenseket vett át. Megnõtt továbbá az igény a sajátos, egyéniszolgáltatások iránt, amely szintén e szektor térnyeréséhez vezetett.Az európai integráció intézményei és a civil társadalom közötti partneri viszonykiszélesedése több kérdést érintett mind az Európai Közösségen, mind az Uniónbelül, mind pedig a partnerországokban. Az Európai Bizottság az 1997. júliusábankiadott, „Az önkéntes szervezetek és alapítványok szerepének erõsítésérõl Euró-pában” címû közleményében meghatározta az önkéntes szervezetek típusait és közösjellemzõit. Ebben követelményként került megfogalmazásra az, hogy létezzenegyértelmû, átlátható, támogató jellegû jogi és költségvetési rendszer.Az Európai Unióhoz történõ csatlakozással, megfelelõ felkészülés esetén a civil-közösségi szektor jelentõs, és egyre növekvõ esélyhez juthat hazánkban. Ezt indo-kolja egyrészt, hogy az Unió támogatási céljai nagyrészt egybeesnek a civil-közös-ségi szektor (környezetvédelem, oktatás, területfejlesztés, stb.) tevékenységi körével.Másrészt a partnerség elve szinte minden támogatásnál megköveteli a civil szférabevonását.A jogirodalom szerint a társadalmi szervezetek, egyesületek, érdekképviseletek,alapítványok és közalapítványok mellett az önkéntes és biztosító pénztárak,lakásszövetkezetek, társasházak, vízközmû társulások éppúgy a nonprofit szektortagjai, mint a közhasznú társaság, köztestületek, a pártok és az egyházak. A közhasz-nú szervezetekrõl szóló törvény (1997. CLVI tv) szûkebben alapítványokat, közalapít-ványokat, egyesületeket, és közhasznú társaságokat sorol e körbe.E sokszínûségbõl adódóan anyagi bázisuk, ill. bevételeik szerkezetében lényegeseltérések figyelhetõk meg. Közösek abban, hogy bevételeik túlnyomórészt:
§ tagi és támogatói adomány, ill. befizetésbõl (magántámogatás)
§ céljaik szerinti tevékenység és szolgáltatási árbevételbõl (alaptevékenység),

§ állami támogatásból,
§ gazdálkodási, vállalkozói tevékenységbõl, valamint a meglévõ vagyonuk hozamá-ból származhat.Az alábbiakban a hazai nonprofit szervezetek közül elsõsorban az alapítványok,az egyesületek és az érdekképviseleti szervekre vonatkozó forrásteremtést tekintjükát.Magyarországon napjainkban a közel 50 ezer nonprofit szervezet (20.295 alapít-vány, 28.526 társas nonprofit szervezet) éves szinten mintegy 650 milliárd Ft-talgazdálkodik és 58 ezernél több fõállású embert foglalkoztat (a részmunkaidõs mun-kavállalókkal együtt a foglalkoztatottak száma eléri a 80.000 fõt).Azaz a szektor egyre érzékelhetõbb gazdasági erõt képvisel, nemzetgazdaságijelentõsége folyamatosan növekszik .A harmadik szektor születését vizsgáló nemzetközi kutatások szemléletesen mutat-ják be adatok és tények sorával, hogy a nemzeti sajátosságok (társadalmi, történelmi,kulturális) mellett a támogatási források különbözõsége milyen szerepet játszik azegyes országokban a szektor kialakulásában, fejlõdésében. Azt is mondhatjuk – aforráshoz jutás, ill. a forrás eredete és mértéke indikátor jelleggel bír a nonprofitszektor társadalmi - gazdasági szerepét, fontosságát érintõen.A KSH Társadalomstatisztikai fõosztálya adatközlése alapján a szektor bevételeaz 1995-ös adatokat alapul véve a következõ („Szociális nonprofit szervezetekMagyarországon 1994-ben és 2002-ben” KSH 41. füzet).

1. Kormányzati, ill. állami támogatás 41 % 19% 27% 64% 58 % 47 %
2. Magántámogatás 11 % 20% 18%   4%   7 %   9 %
3. Ár- és díjbevétel (alap ésgazdálkodási tevékenység) 48 % 61% 55% 32% 35 % 44 %

Nemzetközitrend Magyarország1990     1995 Német-ország Francia-ország EgyesültKirályság

A kép természetesen sokkal differenciáltabb, ha teljes körûen nézzük meg a bevételszerkezetet. Egy „a civilbarát állami pályázati rendszer kiépítését” célzó szakértõianyag ezt így rögzíti: nonprofit szervezetek többféle módon részesülhetnek támogatásban államháztar-tási forrásból. Az éves költségvetési törvényekben a nonprofit szervezetektámogatása a központi költségvetésbõl, az önkormányzati szférából és az elkülönítettállami pénzalap költségvetésébõl, illetve adókedvezmények formájában történik.A nonprofit szervezetek támogatása alapvetõen normatív és nem normatív támoga-
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tás lehet. A nonprofit szervezetek a közfeladatok ellátása átvállalásához kötõdõennormatív támogatásokban részesülhetnek. Ennek lényege az, hogy a központiköltségvetésbõl az éves költségvetési törvény keretében a humánszolgáltatásokatellátó nem állami intézmények fenntartóinak normatív, kiegészítõ és egyéb államihozzájárulást biztosítanak.A nem normatív támogatások a következõk lehetnek:
• címzett elõirányzatok - a szervezetek nevére közvetlenül címezve, meghatározottfejezetek fejezeti kezelésû elõirányzatai között jóváhagyott támogatások azOrszággyûlés jóváhagyásával az éves költségvetési törvényekben;
• általános tartalék terhére történõ támogatás egyedi kormányhatározattal;
• fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére nyújtandó támogatás fejezeti döntésihatáskörrel, pályázati úton, vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntéssel. Apályáztatás rendszere eltérõ a különbözõ költségvetési fejezetek és elõirányzatokvonatkozásában. Közös jellemzõjük azonban, hogy a pénzeszközök átadásameghatározóan szerzõdéses jogviszonyok keretei között történik, amelyben afeleknek rendelkezniük kell a támogatással való elszámolás feltételeirõl is;
• a magánszemélyek által fizetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása;
• Nemzeti Civil Alapprogram pályázatai (2004. évtõl).

A rendelkezésre álló adatok alapján a civil-közösségi szektor állami/önkormányzatibevételeinek összege a 2000. évben 140.917,4 millió forint, 2002-ben 275.012,1 millióforint volt.Az állami támogatások megoszlását 2000. évre vonatkozóan, finanszírozásiformák szerint a következõ ábra mutatja be:

Az összes állami támogatás 2000-ben a nonprofit szervezetek 42,8 %-át érinti, apályázati támogatásból pedig csupán 13,9 %-uk (6.557 szervezet) részesül. Vagyis aszervezetek 57 %-a kiszorul általában az állami támogatási rendszerbõl, ezen belülpedig mintegy 86 %-a az állami pályázati rendszerbõl (vagy valamilyen ok miatt nemvesz részt benne).Az állami támogatás tehát rendkívül egyenetlenül oszlik el a nonprofit szférában,a pályázati úton elosztott részre pedig e megállapítás fokozottan érvényes. Azállami támogatás típusait külön is érdemes áttekinteni.

24%
18% 58% Egyedi döntés

Pályázati döntés
Normatív, nempályázati út

2,5%
3,5%

54%
23%17%

A fenti ábrát vizsgálva megállapítható a normatív finanszírozású szerzõdésesközfeladat-kihelyezés csekély súlya a nem normatív támogatásokkal szemben. Azösszes nem normatív állami támogatás (79.520,3 millió Ft) 76,9 %-a (61.211,4 millióFt) részben a költségvetési törvényben nevesített módon, részben pedig egyedidöntés eredményeként kerül a nonprofit szervezetekhez. Így ezen támogatásoknyújtásánál nem érvényesül a pályázati eljárás nyújtotta erõteljesebb objektivitásés nyilvánosság, a verseny, a szakmai megmérettetés.

Normatív
Nem normatív
SZJA 1 %
Központi alapoktól
ÁFA-visszatérítés

Szembeötlõ a normatív finanszírozású szerzõdéses közfeladat-kihelyezés, illetve-átvállalás csekély súlya (23 %) a nem normatív támogatásokkal szemben (71 %),különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a közfeladatoknak a civil-közösségiszektorba történõ szerzõdéses „kitelepítése” döntõen az állami/önkormányzatiérdekeltséggel létrehozott közalapítványokat, közhasznú társaságokat érinti, nem avalóságos civil szervezeteket”.A közvélekedéssel ellentétben a civil szervezetek nem magántámogatásokból(egyéni, vállalati, külföldi, társ civil szervezet) finanszírozzák tevékenységüket,hanem döntõen termékeik, szolgáltatásaik ellenértékébõl, vállalkozásitevékenységük bevételébõl, ill. kis részben az állami – önkormányzati forrásbólszármazó támogatásokból. A magánadományok csak a nemzetközi segélyszervezetekszámára jelentik a tevékenység finanszírozásának legfontosabb forrását, ott is egyrecsökkenõbb mértékben.A trend azonban önmagáért beszél, ha csak az utóbbi öt évben bekövetkezettváltozásokat nézzük is. A KSH „A nonprofit szektor fõbb statisztikai jellemzõi 2001”kiadványban ezek az adatok olvashatók „A nonprofit szektor bevételeinek megosz-lása források szerint”:
Állami, önkormányzati támogatás       34 %Magántámogatás       14 %Alaptevékenységi bevétel       35 %Gazdálkodási bevétel       16 %Egyéb bevétel         1 %

Bevételi forrás                                                                          Össz. bevétel % - ban
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Szembetûnõ, hogy a „finanszírozó állam” térhódítása még távoli (a hazai támo-gatási arány fele, illetve harmada az EU-s országokéhoz mérten), amint az is, hogy alakosság anyagi helyzete ellenére is milyen jelentõs szerepet vállal a társadalmiproblémák kezelésében közremûködõ szervezetek támogatásával. E tételt igazoljaaz a felmérés is, amit a KSH és a Nonprofit Kutató Csoport végzett „Lakossági ado-mányok és önkéntes munka” vizsgálatakor.  A felmérés megerõsíti azt a feltételezést,hogy az adományok és az önkéntes munka, önkéntes segítõk bevonása nagyonfontos, – részben még kiaknázatlan – forrást jelent a magyar nonprofit szektor fejlõ-dése számára.Tanulságos megvizsgálni azt is, hogy az egyes szervezeti típusok és bevételiforrások között milyen összefüggés van hazánkban.

jelentõs különbségek vannak azonos típushoz tartozó szervezetek között atevékenység jellegét, vagy éppen a mûködés helyét nézve is:Ha pl. a kultúra terén tevékenykedõ szervezeteket nézzük, azt látjuk, hogy bevételük37,4 %-a díjbevétel 22 %-a magántámogatás36,4 %-a állami támogatás 3,2 % egyéb.Ugyanez a bevételi szerkezet az egészségügyi célú szervezeteknél 27,3 - 27,2 -44,5 - 1 %.Mindez jól jelzi, hogy az egyes civil/nonprofit szervezetek forráshoz jutási esélyelényegesen eltér. Amint az a KSH elemzésekbõl jól nyomon követhetõ lényegesennagyobb eséllyel jut magántámogatáshoz egy nyugat-magyarországi megyeszék-helyen mûködõ szociális célú alapítvány mint egy kelet-magyarországi kulturálisalapítvány, mely községben mûködik. Hasonló a helyzet a pályázati úton megszerez-hetõ pénzek esetében is, ahol a fentiek mellett az ismeret, a szakértõi háttér és a pá-lyázati rutin is differenciáló tényezõ.A nonprofit szervezetek menedzsmentjének, aktivistáinak mindezen tényekkelszámolni kell, amikor tevékenységükhöz, céljaik megvalósításához forrást kívánnakbiztosítani.De mindenkor valós gond-e a pénzhiány? Ismerjük-e kellõen a meglévõ forrásokat?Hatékonyan, jól használjuk-e ki a meglévõ forrásokat? – mindezekre célszerû választadni mielõtt a remélt források felé elindulunk.A forrásteremtésnek számos módja van és valamennyi használható, de egyetlentechnika sincs, amely minden szervezetben egyaránt mûködõképes. A legáltaláno-sabban használt forrásteremtõ lehetõségek, ill. módok az adománygyûjtés, apályázat és a vállalkozás, melyekrõl célszerû külön is szólni.Immár nyolc éve a nonprofit menedzser, és a nonprofit ügyintézõi képzés során(OKJ szakképesítés 1997. óta) lehetõség nyílik arra, hogy a résztvevõk elsajátítsákazokat a szakismereteket, melyeket felhasználhatnak, ill. olyan technikákat is megis-merhetnek, amelyeket célszerû kipróbálni és alkalmazni. A felnõttképzés, vagy mun-kaerõ-piaci képzés keretében (ezt munkanélküliek vehetik igénybe az Állami Foglal-koztatási Szolgálat, azaz a Munkaügyi Központok, Kirendeltségek keretében) választkaphatnak a feldolgozott témák során arra:
• mi a forrásteremtés: fundraising,
• hogyan, miként érdemes / kell elindulni támogatás után,
• milyen ismeretekkel, információkkal kell rendelkezi a siker érdekében,
• hol és milyen források állnak rendelkezésre,
• hogyan vegyük fel és tartsuk a kapcsolatot támogatókkal,
• mik a pályázatírás lépései, szakaszai,
• mi a teendõ a szerzõdéskötés elõtt és után ... ?

Bevételi forrás Alapítvány   Egyesület Köztestület
Kormányzati, önkormányzati támogatás 16,2 19,3   9,7Magántámogatás 43,9 15,4   2,7Alaptevékenységi bevétel   9,6 35,2 74,7Gazdálkodási bevétel 28,9 29,5   5,3Egyéb bevétel   1,4   0,6   7,6

A nonprofit szervezetek száma és bevételei szervezeti forma szerint (2000).

Alapítvány 20.295   35,3   63.750,6   32,6Egyesület 22.880   53,1   69.455,7   35,5Szakszervezet   2.050     4,8     9.088,2     4,6Szakmai, munkáltatóiérdekképviselet   1.780     4,1   10.959,3     5,6Nonprofit szervezetintézménye        46     0,1     3.246,9     1,7Közalapítvány      458     1,1   15.371,1     7,9Köztestület      250     0,6     6.431,1     3,3Közhasznú társaság      184     0,4     8.045,7     4,1Biztosító pénztár      211     0,5     9.278,7     4,7
Összesen 48.554 100,0 195.627,3 100,0

megoszlása %Szervezeti forma száma megoszlása % M FtA szervezetek A bevételek

A forrásokhoz való hozzájutás mértékét jól érzékeltetik a fenti táblázatok. Mutatják,hogy a különbözõ szervezetek bevételi szerkezete szignifikánsan eltér. Mindemellett
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Az adománygyûjtés:
Hazánkban a lakossági adományok nemcsak erkölcsileg, de anyagi szempontbólis számottevõek. Már 1995-ben 10 milliárdot meghaladó volt a civil/nonprofit szerve-zeteknek juttatott pénz és természetbeni adomány - melynél az adókedvezményekköltségvetési terhe lényegesen kisebb volt a lakossági áldozatvállalástól. Érdemesmegjegyezni, hogy a hazai adományozási szokások szerint a szociális szférában ésa határon kívül élõ magyarok megsegítésében a természetbeni, míg a kultúra, oktatásterén a pénzadományokra lehet jobban építeni.A támogató szereti világosan látni, forintjai milyen célra hasznosulnak, hogyadománya közérdeket szolgál-e, s biztosított-e a felhasználás ellenõrizhetõsége?Azaz mielõtt kérünk, választ kell adni magunknak is az alábbiakra:
• mire kérjük a támogatást,
• hogyan kívánjuk felhasználni,
• miként fogunk számot adni róla ?
Az adományszerzésnél meghatározó elem a támogatott szervezet iránti bizalom,valamint a személyes kapcsolat.(Nem véletlen, hogy az adományok 82 %-át egyházakés alapítványok kapják.)Az adománygyûjtésben járatosak ismerik azon motívumokat, amire építhetnek;amint azt is tudják, hogy a támogatásszerzés emberek közötti tranzakció: Ez esetben:
• a segítségnyújtás öröme,
• a jótékonysági tevékenység,
• a támogatott szervezet iránti bizalom,
• a konkrét cél elérésének segítése
• a szolidaritás a meghatározó elem. (Gyermeken, öregen, súlyos betegen segítenierkölcsi kötelesség!)
Ugyanakkor fontos azon tényeket is figyelembe venni, miszerint a szervezetheztagként is kötõdõk, a nõk, a 30 és 60 év közöttiek, a magasabb presztízsû munkakörtbetöltõk, a magasabb jövedelmi szinten élõk, a konszolidált családban élõk a jobbadományozók. Mivel a magyarországi civil/nonprofit szervezetek adományokbólszármazó bevételeinek közel fele vállalati támogatásból ered ezért megkülönböztetettfigyelmet célszerû fordítani az e körbõl megszerezhetõ forrásokra (gyûjtési technika,adományozói motívumok stb.) is.

Tanulságos a hazai adományozási szokásokat nemzetközi összehasonlításban isszemlélni.

Vállalati   23,3   40,9   48,7   18,0   10,8Lakossági   54,2   53,5   26,9   53,8   77,8Alapítványi   20,0     5,6     4,1   15,4   11,4Egyéb (pl. külföldi tám.)     2,5     –   20,3   12,8   –
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

USAAdománytípusa EgyesültKirályság Franciao. Magyaro. Németo.

Aki képes és hajlandó személyesen eljutni az emberekhez, gazdasági egységekhez,intézményekhez jól élhet e lehetõséggel. Tudni kell azt is, hogy az adományozókkalvaló kapcsolattartás, a köszönetnyilvánítás legalább olyan fontos, mint maga azadomány megszerzése. Sajnos e téren még gyengék a hazai nonprofit szervezetek.
A pályázat:Tucatnyi irodalma van már hazánkban is a pályázatírás, a pénzszerzés tudományá-nak, s számtalan tréning, szeminárium szervezõdik országszerte azzal a céllal, hogygyorsan és hatékonyan – természetesen megfelelõ ellenszolgáltatás fejében – átadjaezen ismereteket. A tapasztalatok nem mindenben pozitívak. Sajnos az Uniós pénzek„fogadása” elõtt szinte gomba módra szaporodtak el a siker reményében szolgáltatá-saikat hirdetõ „szakértõi” cégek. Jelen tanulmányban csak vázlatosan szólunk ahazai és külföldi források megszerzésére irányuló pályázatírás fõbb szabályairól,alapelveirõl.

ELÕNYEI HÁTRÁNYAIkényelmesen, olcsón, megszerezhetõ – kötött pénzfelhasználás,  jelentésikötelezettség (bürokratikus)segít a hosszú távú tervezésben – elkényelmesít, csak elkölteni kell -folyamatosság hiánya, bizonytalanságlehetõséget nyújt a támogatóvala szakmai program alakítására – kötött pénzfelhasználás– jelentési kötelezettségnagyobb összeg hosszabb távra – elhúzódó döntéshozatal– zárt klienskör
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ELÕNYEI HÁTRÁNYAIkényelmesen, olcsón, megszerezhetõ – kötött pénzfelhasználás,  jelentésikötelezettség (bürokratikus)segít a hosszú távú tervezésben – elkényelmesít, csak elkölteni kell -folyamatosság hiánya, bizonytalanságlehetõséget nyújt a támogatóvala szakmai program alakítására – kötött pénzfelhasználás– jelentési kötelezettségnagyobb összeg hosszabb távra – elhúzódó döntéshozatal– zárt klienskör
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A pályázati pénzek megszerzése, azaz egy jó ötlet „eladásának” szakaszaia) Elõkészítés– a szervezet imázsának folyamatos építése és népszerûsítése (legyen ismert azadományozók körében!)– a támogatandó projekt részletes kidolgozása és az azzal való azonosulás(legyenek a tények a kisujjában!)– a lehetséges és a projektnek megfelelõ forrásteremtési stratégiák kidolgozása– pályázati monitoring felállítása, mûködtetése– lehetséges támogatók felkutatása, kiválasztása, kapcsolatfelvétel (bemutatko-zás, információgyûjtés a pályázati feltételekrõl, az elbírálás szempontjairól ésfolyamatáról)b) Pályázás– formanyomtatvány, pályázati dosszié beszerzése; kitöltése, tartalmi és formaikövetelménynek megfeleltetés– bemutatkozás (a szervezet célja, mûködése; eddig megvalósított projektjei)– a projekt elõtérbe helyezése, a probléma ismertetése (Reális, teljesíthetõ,értékes, aktuális legyen!)– a kulcspontok bemutatása (Miért támogassák a projektet?  Célok, várteredmények, szükségletek leírása. Kiket érint? Tevékenység leírása; egyedisége;értékek, alapelvek, idõtartam.)– az alkalmazni kívánt módszerek, eljárások bemutatása (Releváns legyen atámogató szándékával!)– reális költségvetés összeállítása (A projekt költségvetése költség nemenként.A kért összeg nagysága, felhasználási terve; saját forrás, rendelkezésre álló külsõforrások bemutatása.)– a menedzsment bemutatása– együttmûködõk, ajánlók megnyerése, bemutatása– mellékletek, háttér-információk, esettanulmányok– a pályázat gondozása (Döntés elõtti személyes találkozó, meghívás, konzul-táció.)

c) Utógondozás– köszönetnyilvánítás – szerzõdéskötés– kapcsolattartás a támogatóval – rendszeres tájékoztatás a projektmegvalósulásáról– beszámolási és elszámolási – értékelés, a program záró jelentése   kötelezettség teljesítése– a támogató népszerûsítése – a kialakult jó kapcsolat folyamatosápolása (Éves jelentések megküldé-se; nyílt napok szervezése...)

Mivel hazánkban évente növekvõ mértékû a költségvetési forrásból rendelkezésreálló keret szükséges azt is tudni, hogy az állami pályázati rendszer – miként mindenmás pályáztatás is – nem csupán egy támogatásokat odaítélõ szisztéma, hanemsajátos információs folyamat is. Elsõsorban azért, mert minden könnyen leírható aklasszikus információáramlás modelljével. Ez az információs folyamat kétirányú,illetve annak kell(ene) lennie:1) A pályázati rendszer kiterjedtsége; szelektivitása vagy aszelektivitása; egysze-rûsége vagy bürokratizmusa; igénybevétele; objektivitása, a szubjektív elemekmértéke; társadalmi folyamatokhoz, problémákhoz, feszültségekhez kötöttsége; apályázás feltételei stb. fontos és viszonylag pontos tájékoztatást adnak állam éscivil szektor viszonyáról, kapcsolatáról.2) A pályázati tematika, a kiírásokban megtestesülõ célrendszer rögzíti azokat atevékenységi (közszolgáltatási) területeket, ahol az állam a civil szektor nagyobbfokú szerepvállalására számít (jelezve ezzel saját szolgáltatási korlátait is). Ebbõl kö-vetkeztetések vonhatók le a civil szektor helyzetére, fejlettségére, szakmaiságára,professzionalizmusára vonatkozóan. A másik oldalról pedig jelzi a civil szféra hajlan-dóságát az együttmûködésre, illetve azt, hogy sajátos értékrendje szerint mely társa-dalmi célokat priorizálja.3) Mindemellett a pályázati rendszer arról is informál, hogy mely közszolgáltatásokállami kezelõrendszere milyen „osztályzatot” érdemel a társadalomtól, mennyire haté-kony és teljeskörû. Vagyis a közszolgáltatásokkal való elégedettség mértékének ésa közszolgáltatási innovációnak is egyik fontos csatornája a pályázati rendszer.A pályázati gyakorlatban – a kétségtelen elõrelépés ellenére – e kétirányú folyamatállamtól eredõ oldala a kívánatosnál erõsebb dominanciájú. A civil szektor részvé-tele, részvételi lehetõsége a pályázati rendszer tematikájának, stratégiájának és gya-korlatias célrendszerének kialakításában szûkre szabott, esetleges.Az állami pályázati rendszer – amint azt korábban bemutattuk - sokcsatornás. Eszisztéma mûködése a Nemzeti Civil Alapprogram (2003/2004) megszületésévelalapvetõen átrendezõdik. Az állami pályázati rendszer hagyományos meghirdetõi,kiírói szerkezete nyomon követhetõ a következõ idézetbõl:1) „A civil/nonprofit szervezetek 84 %-a számára a [szak]minisztériumok jelentik alegpreferáltabb pályáztató szervezetet, majd ezután az állami alapok (63 %) és azönkormányzatok szervezetei (54 %) következnek.2) A másodlagosan preferált pályáztató szervezetek közé tartoznak az OrszággyûlésTársadalmi Szervezetek Bizottsága (46 %), a Miniszterelnöki Hivatal CivilKapcsolatok Fõosztálya (40 %) és a pályáztató civil szervezetek (40 %).3) A pályáztató szervezetek harmadik csoportját azok a pályáztató szervezetekalkotják (állami közalapítványok, külföldi források, önkormányzati közalapítványok),amelyekhez átlagosan a pályázó szervezetek csak valamivel több, mint egynegyede(28 %-a) pályázott.”
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Mindez hangsúlyossá teszi azt a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatoselõzetes célkitûzést, miszerint az általa biztosított új forrás plusz támogatás: vagyisnem váltja ki a szakminisztériumok civil szervezeti támogatásra rendelkezésreálló, immár hagyományos forrásait, hanem azokon felül érkezõ további támogatás.„A kormányzat civil stratégiája” c. dokumentum (2003. május) szerint a kormányzaticél az, hogy a kormányzati ciklus végére a civil szervezetek bevételei között azállami támogatás érje el az EU-országok átlagos alsó határát: 40 %-ot.E téren a jelenségek messzemenõen összefüggenek az állami pályázati rendszerhatékonyságának kérdésével. Ez pedig csakis akkor biztosítható, ha a „donor”forrásbiztosító (állam, önkormányzat) élõ, valós, intézményes csatornákkal ésgaranciákkal bíró párbeszédet folytat a civil szervezetekkel. Csak ebben az esetbennyilvánulhatnak meg a pályázati kiírások konkrét hatékonysági követelményei:1) a potenciális pályázók zöme számára ne jelentsen aránytalanul nagy terhetmegbirkózni a pályázati feltételekkel,2) a célcsoport (a kedvezményezettek) jelentõs hányadát segítse a kapacitálttevékenység,3) a pályázati tematika kiírói és pályázói oldalról egyaránt releváns, szükségeskéntelfogadott legyen.A hatékonyság legfontosabb eszközei:1) megalapozott ismeretek a lehetséges pályázói körrõl és2) a kedvezményezettekrõl (avagy a kezelni kívánt társadalmi problémákról),3) „civilbarát” pályázati feltételek biztosítása.Szakírók számára sokszor fölvetõdõ dilemma, hogy az állami támogatási rendszermennyire teremt függõséget, szervilizmust, kiszolgáltatottságot. A civil szervezetekegy része számára az állami támogatások valóban jelentõs arányt képviselnekprogramjaik, szolgáltatásaik megvalósításában. Ugyanakkor céljaik, feladataikteljesítését a szervezetek többsége csak részben tartja az állami, pályázatitámogatásoktól függõnek.
Miért, milyen meggondolásból, célból pályázik egy-egy szervezet?
A Nonprofit Kutatócsoport 2003-as vizsgálata – a gyakorlati tapasztalatokkal ismegegyezõen – négy típusú pályázói attitûdöt különített el (gyakorisági sorrend):1) A pályázó szervezetek 49 %-a már korábban megtervezett programjához/tevékenységéhez keres támogatást.
2) A szervezetek 29 %-a szakjellege, alapvetõ – közhasznú – céljai mentén keresia pályázatokat, és igazítja ehhez konkrét tevékenységét.
3) A szervezetek 11 %-a a szervezet fenntartásához, az alapvetõ mûködésiköltségek biztosításához keres támogatót.
4) Ugyancsak 11 %-uk a pályázati lehetõségekhez igazítja tevékenységét.

Mindez azt mutatja, hogy a szervezetek döntõ többsége céltudatosan pályázik,azaz a tevékenysége során felmerülõ valamilyen konkrét (közhasznú) programhoz/tevékenységhez keres pályázati forrást.
A pénz megszerzése csak egy része a folyamatnak!
                                             Az adományozó részérõl      A pályázatíró részérõl

RÁFORDÍTÁSOK

TEVÉKENYSÉGEK

EREDMÉNYEK

KÖVETKEZMÉNYEK

PÉNZ PRÓBÁLKOZÁSKÉPESSÉGERÕFORRÁSOK
òPROJEKT   vagy   MUNKAPROGRAM
a támogató és támogatott konszenzuson alapulószövetsége
ò

A MUNKA EREDMÉNYE
a célok megvalósulása
ò

AZ EREDMÉNYEK HATÁSA
a végzett munka azonnali, ill. hosszú távú hatása a ked-vezményezettekre, társadalomra

A támogatásszerzés nemzetközi dimenziói a munkájukat professzionálisan végzõszervezetek számára több mint egy évtizede nyitottak. Ezek:1. Állami források: pl. nemzetközi és angol források (PHARE az Európai Közös-ségtõl, illetve 2004-tõl a Strukturális Alapok, a brit Know How Fund)2. Alapok, alapítványok3. Üzleti-, világcégekAz információhoz jutás lehetõsége, irodalma mind a hazai, mind a nemzetköziszervezetek által közreadott formában biztosított ma már, s a  Pénzforrás címû finan-szírozási kézikönyv is rendre közli ezen ismereteket.A nemzetközi forráshoz jutás általános alapelveit, különösen a „kezdõ” szerveze-teknek célszerû szem elõtt tartani:1. Érdemes mérlegelni, miért támogatná egy külföldi adományozó?2. Készüljön fel a nehézségekre, a “másságra”. Mérlegelje, van-e elég ideje,ereje; vannak-e a megfelelõ adottságai?3. A pénzkérés elõtt célravezetõ a jó kapcsolat kiépítése.
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RÁFORDÍTÁSOK

TEVÉKENYSÉGEK

EREDMÉNYEK

KÖVETKEZMÉNYEK

PÉNZ PRÓBÁLKOZÁSKÉPESSÉGERÕFORRÁSOK
òPROJEKT   vagy   MUNKAPROGRAM
a támogató és támogatott konszenzuson alapulószövetsége
ò
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a célok megvalósulása
ò
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a végzett munka azonnali, ill. hosszú távú hatása a ked-vezményezettekre, társadalomra
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A vállalkozás:A civil/nonprofit szervezet általában akkor vállalkozik, ha az vagyonának gya-rapítása és/vagy küldetésének, céljának, szervezeti funkcióinak megvalósításáhozelengedhetetlen. A források növelése a folyamatos mûködés és a jövõ tervezésénekalapfeltétele. Mégis - úgy gondoljuk - jobb, ha ennek eszközeit a biztonságos be-fektetésrõl szóló fejezetben keressük. A szervezeti vagyon gyarapítása vállalko-zással csak akkor kézenfekvõ, ha az így elérhetõ hozam jóval magasabb a pénz éstõkepiac biztonságos (államilag garantált) befektetéseinek hozamánál, atevékenység kockázata viszont alacsony. Kevés esélyünk van ilyen tevékenységre– kérdés van-e egyáltalán? Ha a vállalkozás nem csak lehetõség, hanem egyszer-smind kényszer is a szervezeti funkciók megvalósításához, akkor érdemes figyelnünknéhány sajátosságra:– Minden vállalkozás célja a profit. Ez esetünkben is igaz, a nonprofit létet nemveszélyeztetõ, a jogszabályok által meghatározott mértékig. A vállalkozás alap-funkciója mégis egy bevételszerzõ tevékenység, amelynek forrása a magán-személyek és intézmények által rendelkezésre bocsátott vagyon.  A vállalkozó tehátkorlátozott tulajdonos (célorientált vagyonmûködtetés), mégis kockázata emelt,erkölcsi-, jogi-, vagyoni, néha politikai tevékenysége szükséglet, és piacorientációkonfliktus esetén az elõbbit részesíti elõnyben. A tevékenység eredményéttúlnyomórészt vagy teljesen visszaforgatják a vállalkozásba annak stabilitását, vagy- mérsékelt kockázattal járó - fokozatos növekedését szolgálva.Az elõbbi vázlatos felsorolásból is látható, hogy a nonprofit vállalkozás jó néhánysajátossággal rendelkezik, amelynek következményei miatt figyelnünk kell a kö-vetkezõkre: Mivel a nonprofit szervezet nem (csak) saját vagyont kockáztat, ezérta vállalkozás ellehetetlenülése nem csak a felelõs személy kudarca, hanem a szerve-zeté is, mivel a segíteni kívánt közösség vagyon és presztízs vesztésével jár. A jogiforma megválasztásakor a kérdés nem úgy merül fel, hogy „melyiket hogyan?”,hanem úgy, hogy „melyiket miért?” érdemes. A választás klasszikus jogi szempontjaiközül (alapítók, személyes közremûködés, egyéni, vagy társas vállalkozás, jogiszemélyiség) kiemelkedik a felelõsség korlátlan és egyetemleges, vagy korlátozott,a bevitt vagyoni mértékig terjedõ volta.Ebben a körben az is kiemelten fontos:– mennyibe kerül a vállalkozás alapítása és mûködtetése, milyen a tulajdonosokellenõrzési lehetõsége,– egyszerû, vagy bonyolult a vállalkozás irányítása,– könnyen, vagy nehezen, rövidebb, vagy hosszabb idõ alatt jutunk újra pén-zünkhöz, ha meg akarjuk változtatni, vagy szüntetni a profilunkat, vagy az egészvállalkozást.Az eddigiekben a vállalkozás kockázatos voltát hangsúlyoztuk. Az alapítás ésmûködtetés, a túlélés és a növekedési pályára lépés mellett arról a kockázatról is

szólni kell, ami a nehezen kalkulálható állami támogatásból, a jogszabályok és agazdasági szabályozók állandó változásával, a vállalkozásbarát környezethiányábólered. A nonprofit szervezet vállalkozásának az eredményesség elérése mellett –annak mintegy elõfeltételeként – a kockázat mérséklésére kell törekednie. Ennekalapeszköze az üzleti terv,  amely megmutatja életképes-e, megvalósítható-e az üzletiötletünk, jelzi a mûködés várható kockázatos elemeit és rákényszerít arra, hogy atervezési folyamat során rugalmasan alkalmazkodjunk a változó körülményekhez.
Összefoglalva: azt mondhatjuk, nincs túlélési esélye annak a civil-nonprofit szer-vezetnek, amelynek nincsenek folyamatosan forrásai. A források köre azonbansokszínû. Ha a célok, szándékok világosak, ha a hozzájuk vezetõ utak, módok is fel-ismertek, a források is könnyebben elõteremthetõk. Minden civil szervezet felelõsazért, hogy milyen mértékû a szektor társadalmi elismertsége. A közösség bizalmánakmegnyerése azonban egyidejûleg út az állami támogatás, a magánadományok meg-szerzése, valamint az önkéntes segítõk felé.
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