Eszedbe jutott már a startup szóról a biciklizés? Na és a hajléktalanok? A for profit világban
az önkéntesség és a startup gyakorlatilag egymás ellentétjeit képezik. A Budapest Bike
Maffiánál ezt másképp gondolják! A szervezet Magyarország egyik legdinamikusabban
növekvő civil összefogása, melyet 2011 karácsonyán hívtak életre fiatal kerékpárosok. A
BBM tagjai közvetlen segítő munkát végeznek az arra rászorulóknak. És hogy hol ebben a
bicikli, a hajléktalanok és a startup?
A Bike Maffia innovatívan ötvözi a biciklizés nyújtotta előnyöket a klasszikus szociális
munkával és az önkéntességgel. Alapvető tevékenységük során két kerékre pattanva juttatnak
étel-adományokat hajléktalanoknak és rászoruló családoknak a helyi Családsegítővel
egyeztetve. Ha úgy tetszik a biciklis étel-adomány futárszolgáltatást honosították meg
Magyarországon.

Teljesen újszerű megoldást találtak valós társadalmi problémákra – mint hajléktalanság,
éhezés vagy hátrányos helyzet -, ennek elismeréseként pedig idén tavasszal megnyerték a
Civil Díj „Legígéretesebb startup” kategóriáját.
A BBM alapvető működése mellett, miszerint adományokat gyűjtenek piacokon és ezeket
„zöld” biciklis módon eljuttatják rászoruló családoknak és hajléktalanoknak, rengeteg más
projektet is koordinál és újabbnál újabb ötletekkel áll elő.


Közösségi főzések során adomány alapanyagokból jellemzően romkocsmákban 100130 adag ételt főznek a BBM csapat tagjai és önkéntesei, melyeket azonnal dobozba
csomagolnak és eljuttatják a célszemélyeknek.



A hetente vagy kéthetente megrendezésre kerülő akciók mellett, akadnak olyan lelkes
BBM bringások, akik akár heti 2-3 alkalommal is felkeresik a szervezet raktárát és az
oda érkező élelmiszereket hátukra veszik, majd biciklire pattanva jó kezekbe jutatják.
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Vitaminkommandónak nevezte el ezt a projektjét.


A Bike Maffiára és adományozóikra is jellemző a pazarlásellenes szemlélet, vagyis
nem szeretik, ha fölöslegesen kerül a szemétbe élelmiszer, készétel. Élelmiszermentés
akciójuk során gyakorta előfordul, hogy konferenciákon, különböző rendezvényeken
vagy vendéglátóegységekben megmaradt ételeket, szendvicseket gyűjtenek össze és
„kézbesítik” azokat az utcán élőknek vagy egy-egy intézménynek.



A BBM az adományozó és a rászoruló közti híd megteremtése, a konkrét ételosztás
mellett rendszeresen szervez rendezvényeket és kampányokat, melyek a nehéz
helyzetben lévő emberek élethelyzetére és az ez ellen való önálló cselekvés
fontosságára fókuszál. Vagyis két célcsoportjukra, a hajléktalan emberekre, szegény
családokra és az őket önkéntesen segítő tevékenységekre, és az önkéntesekre. 2015ben ilyen kampánya volt a szervezetnek a Gerilla Piknik és az Egyhetes elnevezésű
projekt.

A Budapest Bike Maffia a díj odaítélése óta is folyamatosan fejlődik, mind az önkéntesek
számában, mind a projektjeiben. Legújabb akciójuk My Budapest Photo néven vette kezdetét
júliusban. Az Európa más országaiban korábban sikerrel futtatott kezdeményezés során 100
budapesti hajléktalant kértek fel arra, hogy a szervezet által átadott fényképezőgéppel
készítsenek képeket a városról úgy, ahogy ők látják. A több mint 2000 beérkezett képből a
szakmai zsűri kiválasztotta a legjobb 50-et, melyek augusztus végétől egészen szeptember 18ig megtekinthetők egy kiállítás keretein belül. A látogatók által kiválasztott legjobb 12+1

fotóból pedig évvégén naptár készül, amelyből befolyó bevétel visszakerül a hajléktalan
alkotókhoz.

A Civil Díj szervezője a NIOK Alapítvány, partnere a Civil Iránytű Alapítvány.

A Civil Díj, és a kiemelkedő civil teljesítmények támogatója a MagNet Bank.

