MOZAIK ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HUB
Tudás. Változás. Fenntarthatóság.

A JDC/MAZS Alapítvány nevében fordulunk hozzád, és egy új kezdeményezést szeretnénk
bemutatni neked.
A JDC/MAZS Alapítvány több mint 25 éve aktív a magyarországi zsidó közösségében. E több
mint két évtized alatt tevékenyen részt vett a zsidó élet feltételeinek és lehetőségeinek
újrateremtésében – a JDC/MAZS Alapítvány büszke közreműködője olyan, a közösségi életet
gazdagító kezdeményezéseknek, mint a Szarvasi Tábor, a Bálint Zsidó Közösségi Ház vagy a
Judafest.
Minden közösségnek lépéseket kell tennie az önfenntartás irányába – ez különösen érvényes a
mai, kihívásokkal teli közegben. Egy erős és szilárd közösségnek erős szervezetekre és
együttműködésre van szüksége. Kulcsfontosságú, hogy a szervezetek hatékonyan működjenek,
magas színvonalú programokat kínáljanak, valamint nyitottak és befogadóak legyenek.
A Mozaik Zsidó Közösségi Hub
A Mozaik Zsidó Közösségi Hub elindításával a JDC/MAZS Alapítvány tovább kívánja fejleszteni a
vezető képzésre és a szervezeti kapacitásépítésre irányuló törekvéseit, kiemelt hangsúlyt
fektetve az alulról jövő zsidó közösségi kezdeményezésekre.
A JDC/MAZS Alapítvány további céljai a Mozaik Hub elindításával:
-

A zsidó élet, a zsidó közösség és a zsidó értékek előremozdításán dolgozó közösségi
szervezetek támogatása
Szorosabb szálakkal összekapcsolt közösségi nonprofit ökoszisztéma kialakítása
Új és már működő közösségi szervezetek kapacitásának építése
A közösségben szerzett jógyakorlatok bemutatása és megosztása
A társadalmi, valamint közösségi felelősségvállalás és cselekvés kultúrájának ösztönzése.
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Mindezen célok eléréséhez az alábbi módon szeretne hozzájárulni:
-

Infrastruktúra és eszközök: irodai tér, infrastruktúra és eszközök biztosítása állandó
vagy alkalmi időszakokra

-

Szakmai támogatás: stratégiai tervezés, szakmai tanácsadás, mentorálás és
konzultáció

-

Képzések és előadások: rendszeres tanulási lehetőség biztosítása non-profit
menedzsment, közösségfejlesztés, kapacitásépítés és egyéb témákban

-

Tematikus szakmai fórumok: találkozók, kerekasztal-beszélgetések, tapasztalatcsere
és networking lehetőség

-

Online platform: a Mozaik Hub által létrehozott online platform, mely lehetőséget nyújt
szervezeteknek megjelenésre, kapacitásépítésre, forrásteremtésre

-

Tudástár: nyilvánosan elérhető és szabadon megosztható tematikus segédanyagok,
cikkek, útmutatók, könyvek online és offline

-

Forrásteremtés: találkozók potenciális támogatókkal, online támogatások gyűjtése,
forrásteremtési lehetőségek feltárása és megosztása

-

Pénzügyi támogatás: projektek, programok, kezdeményezések pénzügyi támogatása.

Mozaik Hub tagság
A Mozaik Hub tagok a Hub által kínált megosztott munkatér, valamint infrastruktúra közvetlen
használói. Emellett konzultáció, tréningek, szakmai segítségnyújtás formájában további
támogatásban részesülnek olyan területeken, mint forrásteremtés, jogi-pénzügyi ismeretek,
önkéntesekkel való munka és kommunikáció.
Az első fázisban, toborzást, elemzést és értékelést követően 4-6 Hub tag kerül kiválasztásra,
akik közül valamennyien előre láthatólag 4 évig működhetnek a Hubban.
A Mozaik Hub csatlakozók olyan szervezetek, melyek közvetlenül nem a Hubban fognak
működni, de szakmai konzultációban részesülnek, valamint lehetőségük lesz a Hub által
szervezett tréningeken, képzéseseken részt venni. Körül-belül 6-8 különböző szervezeti
fejlettségen álló szervezet/projekt/kezdeményezés válhat Mozaik Hub csatlakozóvá.
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A JDC/MAZS Alapítvány lehetőséget kíván teremteni egyszeri, egyéni vagy kiscsoportos
kezdeményezéseknek is, minthogy a zsidó (közösségi) élet nem csupán szervezetek
munkájával gazdagítható. Ezek kibontakozásához és sikeréhez a Mozaik Hub által fenntartott
infrastruktúra biztosításával, szakmai segítségnyújtással, valamint pénzügyi támogatások
segítségével járulna hozzá.
A Mozaik Hub szakmai csapata az alábbi kritériumok alapján választja ki a Hub résztvevőit,
legyen szó tagokról, csatlakozókról vagy egyszeri kezdeményezésekről:
-

Innováció – új válaszok és megoldások közösségi/társadalmi problémákra, valódi
változási lehetőséggel
Kreativitás – vízió- és problémamegoldás központú beállítottság egyszerre
Színvonal – új ötletek hatékony és fenntartható módon való megvalósítása
Hatás – valódi lehetőség rendszer szintű változások elérésére
Etikusság – bizalomra épülő kapcsolat, átláthatóság.

A JDC/MAZS Alapítvány a Mozaik Hub elindításával egy modell értékű kezdeményezést hív
életre, mellyel egyéb közösségekben, sőt akár össztársadalmi szinten is hatást szeretne kifejteni.
Ha a kezdeményezéssel kapcsolatban bármilyen kérdésed, észrevételed van, kérjük, vedd fel
velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon.
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