
�
Éves Jelentés 2007 Annual Report 2007

Ma g y a r Ök u M e n i k u s  se g é l y s z e r v e z e t  –  Hu n g a r i a n in t e r c H u r c H ai d
w w w.H i a .H u



Éves Jelentés 2007 Annual Report 2007

Ma g y a r Ök u M e n i k u s  se g é l y s z e r v e z e t  –  Hu n g a r i a n in t e r c H u r c H ai d� w w w.s e g e l y s z e r v e z e t .H u �
Éves Jelentés 2007 Annual Report 2007

Ma g y a r Ök u M e n i k u s  se g é l y s z e r v e z e t  –  Hu n g a r i a n in t e r c H u r c H ai d
w w w.H i a .H u

Magyarországi szociális-fejlesztõ tevékenység

Social – development work in Hungary

Hungarian Interchurch Aid as 
a charitable organization of high 

public utility and of protestant spiri-
tuality was founded in 1991. Its 

intention is to provide assistance to 
those in need regardless of gender, 

nationality and religion. 
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400 tonna élelmiszer 
a hazai rászorulóknak
400 Tons of Food for Those 
in Need in Hungary
Családok, gyermekek  
komplex gondozása
Complex Care of  
Children and Families
Régiós romaprogram / Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat
Regional Roma Program /  Family Support and Child 
Welfare Service
Összetett segítségnyújtás szenvedélybetegeknek / 
Hajléktalanok átfogó gondozása
Complex Support for Drug Addicts / 
Comprehensive Homeless Care

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
1991-ben alakult, protestáns szellemiségû, 
kiemelkedõen közhasznú szervezet. Célja, 
hogy segítséget nyújtson a szükséghelyzetbe 

került embereknek – nemre, nemzetiségre, val-
lási meggyõzõdésre való tekintet nélkül. 

Otthoni Szakápolási Szolgálat,  
Gyógyszersegélyezés
Home Nursing Service 
Medicines aid
Adventi-karácsonyi segélyakciók
Relief actions during 
the Advent-Christmas period

Kommunikáció  
Communication 

Pénzügyi beszámoló   
Financial report

Humanitárius segítségnyújtás - nemzetközi fejlesztés

Humanitarian assistance - international development
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Magyarországi lakástüzek / Társadalmi reinte-
gráció erõsítése – Kárpátalja, Ukrajna
Apartment Fires in Hungary /Strengthening Social 
Reintegration – Transcarpathia, the Ukraine
Ünnepi átadóval záródó fejlesztési programok - 
Udvarhelyszék, Románia / Temesköz  / Gyorssegély az 
árvízkárosultaknak – Moldva, Románia
Dedication of completed development programs 
– Udvarhelyszék, Romania/ Temesköz /
Immediate Relief to Flood Victims – Moldavia, Romania
Afganisztán / Munkahelyteremtõ  programok / 
Oktatásfejlesztés / Hulladékkezelés /  Azonnali segít-
ségnyújtás a robbantás sérültjeinek – Pul-E-Khumri
Afghanistan / Income-generating Programs / Developing 
Education / Waste Management – Environment Protection /  
Immediate Relief to Victims of a Bomb Explosion – Pul-E-Khumri
Dinamikusan fejlõdõ civil munka 
– Szandzsák-Szerbia
Dynamically improving Civil Work 
– SANDZAK-Serbia
Lezáruló programok – Csecsenföld, Oroszország / 
Beiskolázási támogatás - Palesztina
Completing Programs – Chechnya, Russia / 
Schooling Aid – Palestine
Alapvetõ emberi jogok érvényesítése – Üzbegisztán / 
Magánházak újjáépítése – Srí Lanka
Advocacy work – Uzbekistan / 
Rebuilding Private Homes –Sri Lanka

Stratégiai Osztály 
Strategic Department
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Bevezetõ

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelentõs elõrelépésekrõl tud beszámolni mind a hazai szociális 

tevékenységét, mind a nemzetközi fejlesztõ munkáját illetõen a 2007-es esztendõben, melyekkel pár-

huzamosan több, korábban megkezdett helyreállítási és fejlesztési humanitárius programot zárt le. 

A Segélyszervezet munkájának egyik alappillére az egyre inkább kiszélesedõ nemzetközi humanitá-

rius-fejlesztés, amely többek között Szerbiában, Ukrajnában, Üzbegisztánban, Csecsenföldön folyik. 

Kiemelkednek a sorból az Afganisztánban megkezdett újabb és újabb projektek, ahol a munkahelyteremtõ 

programok részeként elkészült egy téglagyár, szõnyegszövõ, illetve mezõgazdasági tanfolyamok/kép-

zések indultak, valamint négy oktatási intézmény építése kezdõdött el. Hazánkban egyedülállóan a 

Segélyszervezet készítette el a 2007-2013 közti idõszakra vonatkozó Afganisztáni Fejlesztési Stratégiáját 

is. A korábban megkezdett székelyföldi és a temesközi árvizet követõ hosszú távú fejlesztési munkák 

2007-ben befejezõdtek, így a Segélyszervezet átadta a hodgyai iskola/óvoda új épületét, valamint új 

berendezéssel bõvült az óteleki iskola, és a két régió 5 településén felépült egy-egy játszótér is. Több 

kisebb hazai és külföldi humanitárius katasztrófa károsultjait is támogatni tudtuk. Romániában, a kelet-

moldvai árvízben megrongálódott falvak részére segélyszállítmányt juttattak el a Segélyszervezet munkatársai. Magyarországon, a debreceni 

és a budapesti paneltûz miatt kitelepített lakosoknak azonnali gyorssegélyt nyújtott az Ökumenikus Segélyszervezet. 

Szervezetünk hazai szociális tevékenysége, valamint intézményrendszere és szolgáltatásai is tovább fejlõdtek, amelyet alátámaszt, 

hogy a különálló szociális szolgáltatások száma 34-rõl 44-re emelkedett. A Segélyszervezet a hazai rászorulók megsegítésére 2007-ben 

megkezdte az Európai Unió intervenciós gabonakészletébõl történõ élelmiszerosztást, mely az ország 15 megyéjében, 142 településen 

élõ, mintegy 100 000 legrászorultabb lakost támogatta. A program a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közremûködésével 

valósult meg. Ezen túl, mintegy 4200 magyarországi veszélyeztetett család és gyermek társadalmi reintegrációjának elõsegítésére az 

Ökumenikus Segélyszervezet háromlépcsõs modellprogramot indított. A miskolci, szolnoki és orosházi családok átmeneti otthonait 

érintõ kiemelkedõ, új kezdeményezés a dán Villum Kann Rasmussen Alapítvány és DanChurchAid támogatásával jöhetett létre. A mun-

kavégzés színvonalának szinten tartása és emelése érdekében a központok munkatársai folyamatos továbbképzéseken, nyelvi képzésen, 

illetve szakmai konferenciákon vettek részt, valamint több hazai és külföldi szakmai csoport kereste fel intézményeinket tapasztalatcsere 

céljából. Saját gyûjtéseinken túl, a Karitatív Tanács tagjaként, ebben az évben is folyamatosan segíthettük a rászorulókat természetbeni 

adományokkal. Például a Somogy megyében található gyermekvédelmi intézmények lakói és a somogyjádi oktatási intézményekben 

tanuló, összesen 1700 gyermek számára 90 millió forint értékben adtunk át adományokat.

A 2007-ben kiadott adománygyûjtõ felhívásaink újabb és újabb adományozókhoz jutottak el, így tovább gyarapodott az 

Ökumenikus Segélyszervezet adományozói köre. Éppen ezért köszönetet is kívánunk mondani minden támogatásért azoknak, akik 

lehetõvé tették, hogy munkánk egyre magasabb szinten folytatódjon! Köszönet illet minden magánadományozót és vállalkozást, az 

alapítókat, az önkénteseket és a Segélyszervezet munkatársait!

Photo: Fekete Dániel MÖSZ/HIA 

Lehel László lelkész – rev. László Lehel
a Segélyszervezet igazgatója – Director of HIA

In 2007, Hungarian Interchurch Aid (HIA) made significant advancements both in its social work in Hungary and in its development 

activities all over the world. The organization completed many long-term devlopment and international humanitarian programs.

The growing international development activities are one of the keystones of the organization. This work is currently undertaken in 

Serbia, the Ukraine, Uzbekistan, and Chechnya. The numerous new projects in Afghanistan deserve special attention. In addition 

to the construction of four educational institutions and a brick factory, HIA began carpet-weaving and agricultural courses. HIA 

also developed its Strategy for Afghanistan Development 2007-2013, something unique in Hungary. We completed the long-term 

reconstruction work that began following the floods in Eastern Transylvania and Timisoara (Temesvár) in 2007. In the two regions, 

HIA handed over the new building of the Hodgya school and nursery, new furnishings for the school in Ótelek, and 5 playgrounds. 

We assisted the victims of domestic and several small-scale international humanitarian disasters. HIA’s staff brought relief packages 

to villages damaged by the flood in Western Moldavia and offered immediate relief to the relocated inhabitants of high-rises dam-

aged by fires in Budapest and Debrecen.   

This year also saw the expansion of our organization’s domestic social work, institutional structure, and services. The number 

of our social services grew from 34 to 44. In 2007, HIA sponsored a food distribution from the European Union’s intervention 

emergency wheat reserves. This distribution reached 100,000 needy inhabitants of 142 towns in 15 counties. The program was 

achieved with the collaboration of the Office of Agriculture and Rural Development. Furthermore, Hungarian Interchurch Aid started 

a three-step model-program to reintegrate into society around 4200 at-risk Hungarian children and families. The outstanding new 

initiative that operates in the temporary shelter for families in Miskolc, Szolnok, and Orosháza was established with the support 

of the Danish Villum Kann Rasmussen Foundation and DanChurchAid. In order to maintain and increase the quality of our work, 

staff members at our centres continuously participated in professional development activities, language courses, and conferences. 

Professional groups from Hungary and abroad visited our institutions to share experiences. As a member of the Charity Council, 

beyond our own fundraisers we continually supported those in need with donations in-kind. For example, we handed out donations 

to inhabitants of a child protection institution in Somogy County and to students of the Somogyjád educational institutions. These 

donations, worth 90 million forints, affect the lives of 1700 children.

An increasing number of donors responded to our fundraising appeal launched in 2007, thus enlarging the circle of HIA’s sponsors. 

I would therefore like to thank all those donors who, with their moral and financial sup-

port, contributed to make our work possible at an increasingly higher level. Thank you to 

all the private donors and companies, our founders, volunteers, and staff!

Budapest, May 27, 2008

Introduction
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MAGYARORSZÁG ROMÁNIA

Székelyudvarhely

Moldva

Temesköz

Magyarországi lakástüzek

2007-ben hazánkban két alkalommal 
történt nagyobb, több családot érintõ 
lakóháztûz: Debrecenben és Budapesten. 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
azonnal a kiköltözni kényszerült károsul-
tak megsegítésére sietett. Debrecenben 
a Magyarországi Református Egyház 
Tiszántúli Egyházkerületével közösen – a 
Segélyszervezet szokásaitól eltérõen – csa-
ládonként 50 000 forint gyorssegélyt nyúj-
tott a károsult családoknak. Budapesten a 
43 kitelepített családot élelmiszercsomag-
ban részesítette még a tûzeset napján. 
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Társadalmi reintegráció 
erõsítése – Kárpátalja, 
Ukrajna

A Segélyszervezet és a HEKS (svájci 
protestáns segélyszervezet) által közö-
sen alapított ADVANCE - Kárpátaljai 
Tanácsadó és Fejlesztõ Központban a 
korábbi évek lendületes fejlõdése 2007-
ben is folytatódott. A szociálisan hátrá-
nyos helyzetû gyerekek képességfejlesztõ 
foglalkozásokon, szükség esetén egyéni 
felzárkóztatáson vehetnek részt. A HEKS 
és a Báthory Alapítvány finanszírozásával 
mûködõ Civil Információs Iroda többek 
között jogi kérdésekben ad tanácsot, 
valamint a hivatalos ügyintézésben is 
segítséget nyújt. A két éves EuropeAid 
program keretében folytatódtak a roma 
lakosság, valamint a fogyatékkal élõk és a 
hátrányos szociális helyzetûek társadalmi 
reintegrációjának elõsegítésére indított 
munkaerõ-fejlesztési (több szintû számí-
tógép-felhasználói képzés, háztartásve-
zetési tanfolyam) programok, az ingyenes 
jogi, szociális, pszichológiai tanács-
adás és a nyugat-ukrajnai civil szektor 
megerõsítését célzó hálózat építése.

Apartment Fires in Hungary

In 2007, there were two larger apartment 
fires in Hungary.  Both affected several 

families. One occurred in Debrecen and the 
other in Budapest. Hungarian Interchurch 

Aid rushed to support the families who 
were forced to move out of their apart-

ment. Together with the TISZÁNTÚL 
District of the Hungarian Reformed Church, 

Hungarian Interchurch Aid offered 50,000 
forint immediate aid to each family whose 
home was damaged. This action was the 
first of its kind. In Budapest, HIA offered 

food packages to 43 displaced families on 
the day of the fire.  

Strengthening Social Reintegration – Transcarpathia, the Ukraine

The dynamic development of ADVANCE – Transcarpathian Advocacy and Development Centre 
co-founded by HIA and HEKS (a Swiss Protestant aid organization) continued in 2007. Socially 
disadvantaged children could take part in talent-development activities and individual mentor-

ing to decrease the skill gap between them and their peers. The Civil Information Office, funded 
by HEKS and the Báthory Foundation, offers legal advice and support in official administration 
paperwork. The workforce-development program(typist, computer-user, and household-skills 

courses)  aimed at socially reintegrating the Roma and disabled population continues. The pro-
gram is within the framework of a two-year EuropeAid project. 

Fotó: Komlósi István MÖSZ/HIA

Ünnepi átadóval záró-
dó fejlesztési progra-
mok - Udvarhelyszék, 
Románia
A 2005-ben bekövetkezett árvízi 
katasztrófát követõ két éves fejlesztõ 
munkák lezárását jelentette az udvar-
helyszéki Hodgya település új óvoda/
iskola és orvosi rendelõ épületének és új 
játszóterének átadása. Az ünnepélyes 
alkalmon jelen voltak a Segélyszervezet 
jószolgálati nagykövetei, dr. Lévai Anikó 
és Kovács KOKÓ István, valamint Lehel 
László a Segélyszervezet igazgatója. A 
több település oktatását és egészség-
ügyi ellátását is segítõ intézmény építését a Magyar 
Rádió Kossuth Szerkesztõsége, a Nagyházi Galéria 
és Aukciósház, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Illyés 
Közalapítvány, a Zalai Megyei Önkormányzat, a Pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Szentágothai János 
Protestáns Szakkollégiuma, a Magyarországi Református 
Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a De 
Wilde Ganzen holland alapítvány, valamint magánado-
mányozók támogatták.

Temesköz
Az óteleki iskola helyreállítási munkálatai után a 
Segélyszervezet – a magyar külügyminisztérium 
támogatásával – iskolapadokkal, székekkel, szek-
rényekkel ajándékozta meg az intézményt, vala-
mint felépített egy játszóteret is a településen.  

Gyorssegély az árvízkárosultak-
nak – Moldva, Románia
2007 szeptemberében a Segélyszervezet a kelet-
moldvai árvíz sújtotta területen félmillió forint 
értékben nyújtott gyorssegítséget a károsultaknak. 
A felmérés után a legnagyobb kárt szenvedett 
területeken osztott segélycsomagok tisztító és 
fertõtlenítõ szerekbõl, valamint a szennyezett ivó-
víz pótlására ásványvízbõl álltak, amelyet Tecuci és 
Gohor településeken 1500 fõ számára osztottak ki 
a Segélyszervezet munkatársai.

Dedication of completed develop-
ment programs – Udvarhelyszék, 

Romania
The dedication of the new nursery/ school, clinic, and 
playground in Hogya marked the end of our two-year 

development work following the 2005 floods. The dedi-
cation ceremony was attended by dr. Anikó Lévai and 
István KOKÓ Kovács, HIA’s Goodwill Ambassadors, 

and László Lehel, the organization’s director. The con-
struction of the establishment, which attends to the 

educational and health needs of several townships was 
sponsored by: Hungarian Kossuth Radio, Nagyházi 

Gallery and Auction House, the Hungarian National 
Museum, the Illyés Foundation, Zala County Local 

Government, János Szentágothai Protestant College of 
the Janus Pannonius University in Pécs, the Hungarian 
Reformed Church, the Hungarian Lutheran Church, the 

De Wilde Ganzen Foundation from the Netherlands and 
private donors.

Temesköz
Following the reconstruction work of the school 

in Ótelek, HIA donated desks, chairs, and cup-
boards to the institution and built a playground 
in the town; all with the financial support of the 

Hungarian Ministry of Foreign Affairs.  

Immediate Relief to Flood Victims 
– Moldavia, Romania

In September 2007, HIA 
offered immediate relief worth 

half a million forint to flood 
victims in the region devastat-

ed by the Eastern Moldavian 
flood. Following a survey of 

the damage, the most affected 
areas received aid packages 
with cleaning supplies and 
disinfectants. In Tecuci and 

Gohor, 1,500 people received 
mineral water from HIA’s staff 
to replace the polluted drink-

ing water.

Photo: Haáz Sándor

MAGYARORSZÁG

UKRAJNA

Debrecen

Beregszász

Fotó: Haáz Sándor

Fotó: Haáz Sándor
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Képaláírás, készítõ

Photo: Daniel Fekete

Afganisztán

A 2001-ben megkezdett afganisz-
táni munkát kezdetben a Mazar-I-
Sharifban nyitott irodából irányította a 
Segélyszervezet. A fejlesztõ programok 
bõvülésének következtében szüksé-
gessé vált egy új projektkoordinációs 
iroda megnyitása. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet ezért 2007-ben Pul-E-
Khumri városban újabb irodát nyitott, 
mely többek között a magyar külügy-
minisztérium által támogatott Baghlan 
tartománybeli újjáépítési projekteket 
koordinálja.

Photo: MOSZ / HIA

Afghanistan

HIA initially coordinated its work in 
Afghanistan, which began in 2001, 

from its offices in Mazar-I-Sharif. As 
a result of the increasing number of 
development programs, the opening 
of a new project-coordination office 

became indispensable. Therefore, 
in 2007, HIA opened a new office 

in Pul-E-Khumri. The new office 
coordinates the reconstruction pro-
grams sponsored by the Hungarian 

Ministry of Foreign Affairs in the 
Baghlan Province.

Income-generating Programs

An element of HIA’s strategic plan is to secure 
workplaces for the unemployed. In order to 

achieve this, HIA rekindled professions basked in 
ancient traditions and offered a work opportunity 
for those who need it. The program does not only 
entrust locals with concrete tasks, but also helps 

them train for a new profession. A newly con-
structed and functioning brick factory offers long-

term employment for men as part of this program. 
Furthermore, one hundred  

women-headed families are trained to weave car-
pets. HIA does not only provide tools (artificial 
fertilizers, seeds, pesticides) for needy families 

who work in agriculture, but also organizes cours-
es to enhance their knowledge of agriculture.

Oktatásfejlesztés – újabb 
épülõ iskolák

2001 óta felépített 12 iskola tapaszta-
latinak köszönhetõen a Segélyszervezet 
újabb oktatás-fejlesztési programokat 
indított Észak-Afganisztánban. A magyar 
külügyminisztériummal kötött megállapo-
dás értelmében a Segélyszervezet két újabb 
iskolát újít fel, és egyet épít, valamint a 
Pul-E-Khumriban található Tanítóképzõ 
Fõiskola fejlesztését vállalta el. 2007-ben 
a Gaw Sawaran általános iskola felújítása 
kezdõdött meg, valamint a tanárképzõ 
fõiskola ingatlan illetve informatikai fejlesz-
tése indult el azért, hogy a tanárképzés 
minõsége és színvonala is emelkedjen. 

Hulladékkezelés - környezet-
védelem

Az Európai Unió Fejlesztési Hivatala 
(EuropeAid) 200 000 eurós támogatá-
sával indult a hulladékkezelési program, 
amelynek célja az európai hulladékkezelési 
normákkal kapcsolatos tudatosság elmé-
lyítése, valamint új hulladékgazdálkodási 
módszerek bevezetése az afgán körülmé-
nyek figyelembevételével.  

Azonnali segítségnyújtás a 
robbantás sérültjeinek – Pul-
E-Khumri

2007 novemberében Baghlan tartomány-
ban egy robbantásos merénylet következ-
tében több száz civil lakos sérült meg. A 
Segélyszervezet a szükségletek felmérése 
után a magyar külügyminisztérium támo-
gatásával azonnali gyógyszertámogatást 
nyújtott a sérülteket ellátó kórházaknak.

Developing Education 
– Building New Schools

HIA launched new education-develop-
ment programs in Northern Afghanistan 

based on its experience of re/constructing 
12 schools since 2001. According to the 

agreement with the Hungarian Ministry of 
Foreign Affairs, HIA will renovate two more 

schools and construct a new one. HIA is 
also responsible for the development of the 

Teacher Training College in Pul-E-Khumri. 
The reconstruction of the Gaw Sawaran 

elementary school began in 2007. The real 
estate and IT development of the Teacher 

Training College aimed at raising the stand-
ards and quality of teacher training also 

began this year.

Waste Management – 
Environment Protection

The Waste Management Program was 
launched with a 200,000 Euro donation 

from the EuropeAid. The goal of the pro-
gram is to deepen awareness of European 
Waste Management norms and introduce 
new methods to manage waste in Afghan 

standards.  

Immediate Relief to Victims 
of a Bomb Explosion – Pul-E-

Khumri

In November 2007, several hundred 
civilians were injured due to a bomb 

attack in Baghlan Province. After sur-
veying the needs, HIA, with funds from 

the Hungarian Ministry of  Foreign 
Affairs, offered immediate medica-

tion aid to hospitals that treated the 
injured victims.

Munkahelyteremtõ  programok

A Segélyszervezet stratégiájának része, hogy a munkanélküli emberek számára 
hosszú távú megoldást biztosítson. Afganisztánban a régi hagyományokon 
nyugvó mesterségek felelevenítése, valamint a rászorulók munkához jutását 

támogatva nemcsak konkrét feladatok ellátását bízza helyi emberekre, hanem 
szakmát adó tanfolyamokkal is segíti boldogulásukat. Ennek megfelelõen Etehad 

mellett felépült és elkezdte mûködését egy téglagyár, amely mintegy 100 férfi-
nak adott hosszú távra munkát, valamint képzések keretében száz, gyermekeit 

egyedül nevelõ nõ tanulta ki a szõnyegszövés mesterségét. A mezõgazdaságból 
élõ legrászorultabb családok számára Gazan I, Gazan II, és Munjhana telepü-

léseken a Segélyszervezet nemcsak eszköztámogatást (mûtrágya, vetõmag, 
permetszerek) nyújtott, hanem tanfolyamot 

is szervezett mezõgazdasági ismereteik 
elmélyítése céljából.

A Segélyszervezet Andarab 
járás két településén 

(Pelkhab, Ronu) épített 
fel törpe vízierõmûvet, 

mely összesen 550 
család számára 
biztosít folya-
matos áramel-

látást.

AFGANISZTÁN

Kabul

Mazar-i-Sharif
Pul-e-Khumri

Fotó: Sayed Rahman - MÖSZ/HIA

Fotó: Fekete Dániel - MÖSZ/HIA

Fotó: MÖSZ/HIA

Fotó: Fekete Dániel - MÖSZ/HIA

Fotó: Fekete Dániel - MÖSZ/HIA
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Sandzak - Serbia

OROSZORSZÁG

CSECSENFÖLD

KOSZOVÓ

Novi Pazar 

SZERBIA

Dinamikusan fejlõdõ civil 
munka – Szandzsák-Szerbia

Tovább bõvült a Segélyszervezet tevé-
kenységi köre Szandzsák-Szerbia régióban, 
a magyar külügyminisztérium, valamint 
a NorwegianChurchAid (norvég egyházi 
hátterû segélyszervezet) támogatásával. A 
korábbi években megkezdett, régió-speci-
fikus problémákat kezelõ mezõgazdasági 
fejlesztõ, valamint képzési, oktatási 
programok (birkatenyésztés fejlesztése, 
birkaosztás, számítástech-
nikai tanfolyamok, teleház) 
mellett, újabb projektek 
indultak el. A mezõgazdasági 
fejlesztés keretében, a 
Pester fennsíkon 15 üveg-
ház építését támogatta 
a Segélyszervezet olyan 
hátrányos helyzetû gazdák 
számára, akik szerették volna 
megismerni és kipróbálni az 
ilyen formájú gazdálkodást. 
A módszer megismerését 
segítették a 2006-ban lét-
rehozott mezõgazdasági 
szövetkezet által szervezett, 
a birkatenyésztésrõl és az üvegházakról 
szóló szemináriumok és képzések is, ame-
lyeket állatorvos, agrárszakértõ, jogász és 
gazdasági szakemberek tartottak.  

Új programelemként kezdõdött el a 
Novi Pazar-i roma lakosság társadalmi 
integrációjának elõsegítése, melyet a 
norvég segélyszervezet támogatott. Az 
Ökumenikus Segélyszervezet elsõsorban 
a gyermekek beiskolázásán és felzárkózta-
tásán keresztül kívánja javítani a régióban 
élõ romák életkörülményeit.

Képaláírás, készítõ

Dynamically improving Civil Work 
– SANDZAK-Serbia

HIA further expanded its activities in the 
SANDZAK-Serbia region with the support of 

the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and 
NorwegianChurchAid (a Norwegian church-based 
aid organization). Besides the older region-specific 
agricultural-development, educational and training 

programs (improving sheep-breeding techniques, 
distributing sheep, offering computer courses, 

telehouses), HIA started new projects 
in the region. As part of its agricultural 
development activities, HIA sponsored 
the construction of 15 greenhouses on 

the Pester plateau for disadvantaged 
farmers who wanted to understand 
and try this new farming technique. 

Seminars and trainings led by the agri-
cultural cooperative formed in 2006 on 

sheep-breeding methods and keeping 
greenhouses helped introduce these new 
farming methods. The seminars were led 

by a veterinarian, an agrarian, along with 
legal and economics experts. 

Another new element of the program 
aimed to help the 

social integration of the 
Roma population of 

Novi Pazar. This project 
was sponsored by 

NorwegianChurchAid. 
HIA strives to improve 
the living conditions of 

Roma children prima-
rily through preparing 

them for school at their 
appropriate grade level.

Képaláírás, készítõ

Képaláírás, készítõ

Lezáruló programok – 
Csecsenföld, Oroszország

Az immár 12 esztendeje megkezdett 
humanitárius és fejlesztési (többek között: 
élelmezési programok - ingyenkonyhák, 
közösségi épületek fejlesztése – kórházak 
rekonstrukciója, valamint különféle szociális 
jellegû támogatások) munkáját zárta le 2007 
tavaszán Csecsenföldön az Ökumenikus 
Segélyszervezet. A régióban a nõi munka 
alapját a szabás-varrás és az ezzel kapcso-
latos tevékenységek alkották, amelyet az 
asszonyok generációkon keresztül adtak 
tovább egymásnak. Ezt elevenítette fel a 
Segélyszervezet a nõk számára szervezett 
varrótanfolyammal, amelynek köszönhetõen 
az asszonyok szakmához és jövedelemhez 

jutottak. Az oktatásra két helyi szakembert 
kért fel, továbbá a képzés tárgyi és anyagi 
kereteit biztosította a Segélyszervezet. 
Összesen mintegy 100 ember életkörülmé-
nyei javultak a képzés eredményeképpen. 

A több mint egy évtizedes tevékenység 
közben továbbképzések keretében adta át 
tapasztalatait a Segélyszervezet az általa 
életre hívott civil szervezet munkatársai szá-
mára. Ennek köszönhetõen a továbbiakban 
önálló fejlesztési programokat tudnak vég-
hez vinni, valamint a két szervezet között 
továbbra is megmarad a kapcsolat. 

Completing Programs 
– Chechnya, Russia

In the spring of 2007, after 12 years on 
the field, HIA finished its humanitar-

ian and development work (some of the 
projects included: food programs: free 

meals, development of community build-
ings: reconstruction of hospitals, and 

other social support) in Chechnya. Sewing, 
tailoring, and related jobs formed the basis 
of work for women in the region. Women 

used to pass on these skills for genera-
tions. HIA revitalized this tradition with 

sewing courses for women. As a result the 
women had a profession and an income. 

HIA hired two local experts for the courses 
and secured the training’s materials and 
funding. The lives of around 100 people 

improved as a result of the training.

Through professional development 
courses, HIA shared its know-how of 

over a decade on the field with the staff 
of a Non-Governmental Organization it 
created. The new organization can thus 

implement its own development projects. 
Nevertheless, the two organizations will 

continue to work together.  

Schooling Aid – Palestine

With the help of HIA, 100 disadvan-
taged children received school supplies 
in Khanyunes, a city controlled by the 

Palestinian Authority. Furthermore, our 
organization ensured professional devel-

opment in Hungary for the local staff and 
the local partner organizations’ staff. The 

six-month program was accomplished 
with the cooperation of HIA’s local staff 

and local partner organization.

Beiskolázási támogatás - 
Palesztina

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
segítségnyújtásával egyrészt a Palesztin 
Hatóság által ellenõrzött területen, 
Khanyunes városában élõ hátrányos 
helyzetû 1000 diák tanszerrel való ellá-
tását, másrészt helyi munkatársának és 
helyi partnerszervezete munkatársainak 
Magyarországon történõ továbbképzé-
sét biztosította. A fél éves programot a 
Segélyszervezet helyi munkatársainak és 
partnerszervezetének közremûködésével 
valósította meg.Pa

le
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ti
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Palestine

Fotó: Safet Ademovic  - MÖSZ/HIA

Fotó: Safet Ademovic  - MÖSZ/HIA

Photo: Daniel Fekete

Fotó: MÖSZ/HIA

Fotó: MÖSZ/HIA
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SRI LANKA

Tangalle

INDIA

Colombo
Polhena

ÜZBEGISZTÁN

Taskent

Alapvetõ embe-
ri jogok érvényesítése 
– Üzbegisztán
A korábbi években megkezdett, a 
fogyatékkal élõk társadalmi integrá-
cióját elõsegítõ programjait zárta le 
a Segélyszervezet Üzbegisztánban 
a 2007-es esztendõben. Az 
esélyegyenlõség növekedését segítette 
elõ, valamint a rászorulók mindennapi 
problémáinak a megoldásában kívánt 
segítséget nyújtani az alábbi eszkö-
zökkel és szolgáltatásokkal: tanácsadó 
szolgálat, egyéni- és csoportterápia, 
fejlesztõ csoportok, általános tanács-
adás, jogi tanácsadás, életvezetési 
tanácsadás, pszichoterápia, családte-
rápia, szocioterápiás csoportok, önis-
mereti csoportok. Emellett az üzbég 
non-profit szektort szakmai konfe-
renciák, szemináriumok szervezésével 
fejlesztette az Ökumenikus Segélyszervezet. 

Magánházak újjáépítése 
 – Srí Lanka
2007 szeptemberében befejezõdtek Srí 
Lankán a szökõár után megkezdett azon 
helyreállítási munkák is, amelyeket a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet elsõsorban saját 
forrásból, valamint a Diakonisches Werk 
Württemberg támogatásából végzett el. A 
magánházak újjáépítésének ezen szakaszában 50 ház 
felújítása fejezõdött be Walgama településen. Ezzel 
összesen 199 házat tett lakhatóvá a Segélyszervezet 
Matara körzetben 2005 és 2007 között. A mora-
tuwai három darab ötlakásos társasház felépítésén 
felül, a Jaffna megyei – korábban a polgárháború 
miatt félbehagyott – 35 ház építése is befejezõdött, 
amellyel egyedülálló projektet hajtott végre a tér-
ségben a Segélyszervezet. Az egyéb (pl. élelmiszer, 
gyógyszer, pszicho-szociális programok, munkahely-
teremtõ) projektek mellett a cunami pusztította Srí 
Lankán összesen 249 ház felépítését, vagy felújítását 
végezte el a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

Advocacy work – Uzbekistan

In 2007, HIA completed a long-term program that 
advanced the social integration of disabled people 
in Uzbekistan. The program helped increase equal 

opportunities and offered support for the everyday 
problems of the needy with the following tools and 

services: counseling service, individual and group 
therapies, development groups, general counseling, 

legal counseling, life strategy counseling, psycho-
therapy, family therapy, socio-therapy groups, self-
knowledge groups. Furthermore, HIA developed the 

Uzbek non-profit sector with the 
organization of professional confer-

ences and seminars.  

Stratégiai Osztály
A Stratégiai Osztály 2007-ben is igyekezett munkája szakmai szín-
vonalának emelésére, valamint azon nemzetközi tendenciák figye-
lemmel kísérésére, amelyek a Segélyszervezet egészének munkáját 
is közvetlenül befolyásolják. Fontos terület volt a Segélyszervezet 
nemzetközi együttmûködésének megerõsítése, és intenzív partner-
ségi kapcsolatok (konzorciumok) kialakítása. További cél volt, hogy 
a Segélyszervezet számára stratégiai fontosságú országok vonat-
kozásában olyan hosszú távú terv készüljön el, amely a több éves 
jelenlét és a fejlesztõmunka alapját képezi.

A Stratégiai Osztály folyamatosan figyelemmel kísérte a nemzetközi 
és hazai donorszervezetek pályázati kiírásait, amelyek földrajzi és 
tematikai szempontok szerint beleillenek a szervezet prioritásai-
ba. Így elsõsorban a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a 
Nemzeti Civil Alapprogram, az Európai Bizottság fejlesztési prog-
ramokért felelõs hivatala (EuropeAid), valamint egyéb nemzetközi 
donorok tartoznak a legfontosabb partnerek közé.

Az utóbbi idõszakban számos új lehetõség és forrás vált elérhetõvé 
magyarországi szociális-fejlesztési programok megvalósítására. 
Ezen, pályázati források formai követelményei hasonlóak az uniós 
pályázatokéhoz, ezért a jövõben ezek véglegesítése és beadása is a 
Stratégiai Osztály feladata lesz. 

2007 során a Stratégiai Osztály összesen 22 nemzetközi és hazai 
pályázatot nyújtott be különbözõ donorokhoz, amelyek közül 13 
nyert támogatást, összesen közel 600 millió forint értékben.

Strategic Department
The Strategic Department continued to increase its professional 

standards and follow international tendencies, which directly influ-
ence the entire work of Hungarian Interchurch Aid. Strengthening 
HIA’s international cooperation and developing intensive partner-
ships (consortiums) was an important aspect of the Unit’s work. 
Another goal was to develop long-term plans for HIA’s strategic 

countries. These plans could form the basis of long-term develop-
ment activities and a several-year presence in the country.

The Strategic Department followed the competitions of both 
national and international donor organizations with regard to call 

for proposals that fit the geographic and thematic aspects of HIA’s 
priorities. Our primary partners thus are: the Hungarian Ministry 

of Foreign Affairs, the National Civil Fund, European Commission’s 
Office for Development Programs (EuropeAid), and other interna-

tional donors.

Over the past years, lots of new possibilities and sources became 
available for Hungarian social-development programs. The struc-

tural requirements of these competitions resemble those of the EU, 
therefore, the Strategic Department will be responsible for submit-

ting applications for these calls for proposals in the future.

In 2007, the Strategic Department submitted 22 national and inter-
national applications to different donors. 13 of those proposals, 

worth 600 million forint, were successful.

Rebuilding Private 
Homes –Sri Lanka

In September 2007, HIA completed 
its reconstruction work that began 
after the tsunami in Sri Lanka. The 
project was completed from HIA’s 

own funds and the support of 
Diakonisches Werk Württemberg. 

50 homes in Walgama were rebuilt 
at this stage of the reconstruc-

tion. HIA thus made 199 homes 
habitable in the Matara region 

between 2005 and 2007. Beyond 
the construction of three apart-

ment buildings each with five apart-
ments, the construction of 35 homes in 
Jaffna County, left uncompleted due to 
the civil war, came to an end. HIA thus 

implemented a project unique in the 
region. Besides the other projects (for 

example: food and medicine aid, psycho-
social programs, workplace-generating 
programs), Hungarian Interchurch Aid 
completed the construction or renova-

tion of 249 houses in regions devastated 
by the tsunami. 

Fotó: Gál Tamás  - MÖSZ/HIA

Fotó: Fekete Dániel - MÖSZ/HIA
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A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 2007-ben is nagy 
hangsúlyt helyezett hazai szociális-
fejlesztõ tevékenységére. Elsõdleges 
célkitûzése volt, hogy azon csoportok 
számára szervezzen ellátásokat, akiket 
a szociális ellátórendszer nem képes 
elérni, illetve akik számára nem tud 
reális eszközöket biztosítani a sikeres 
társadalmi beilleszkedéshez.

A Segélyszervezet elsõdleges 
célcsoportjai 2007-ben az otthonu-
kat elvesztett családok, egyének; a 
családon belüli erõszakban érintett 
egyének, gyerekek és a fiatalko-
rú drogot használók voltak. A 
Segélyszervezet tevékenységi körének 
bõvülésével fontos szerepet kapott 
a menekültügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos programok elõkészítése. 
2007 végén a Segélyszervezet 
támogatást nyert az Európai 
Menekültügyi Alapból, melynek 
révén 2008-ban két projekt indult el 
a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal bicskei Befogadó Állomásával 
együttmûködésben. E tevékenység 
keretében a kísérõ nélkül hazánkba érkezõ kiskorú menedékkérõk, illetve az elismert menekültek és oltalmazottak kapnak segítséget. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet kiemelt segítségnyújtási programjai között fontos szerepet kap a roma tanodaprogram, amely az iskola-
rendszeren kívül nyújt regionális szinten támogatást a tanulási és magatartási problémákkal küzdõ, elsõsorban roma gyermekek számára.

A Segélyszervezet Miskolci Családok Átmeneti Otthonában folytatódott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott krí-
zis modellprojekt, amelynek keretében az intézmény teljes körû ellátást nyújt a befogadottak számára; jogi, szociális és pszichoszociális 

tanácsadással is segíti helyzetük rendezését.
A Segélyszervezet, mint a Karitatív Tanács tagja, több hátrányos helyzetû, illetve tartósan beteg gyermekeket és fogyatékkal élõket segítõ 

intézményt támogatott az év során, valamint adományosztást szervezett a Somogy megyében található gyermekvédelmi intézmények lakói 
és somogyjádi oktatási intézményben tanulók számára. 

2007-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai szociális intézményein keresztül mintegy 200 000 esetben nyújtott segítséget 
a hozzá forduló egyéneknek és családoknak.
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A MAgyAr ÖkuMenikus segélyszervezet hAzAi szociális intézMényrendszerének külÖnálló szolgáltAtásAi:

Budapest XXIII. kerület Miskolc
1.    Szociális Intézmények Osztálya – Továbbképzõ Központ 24. Családok Átmeneti Otthona 
2.    Soroksári Családsegítõ Szolgálat 25. Félutas Lakás 
3.    Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat 26. Regionális kríziskezelõ központ 
4.   Adósságkezelés 27. Krízisambulancia 
5.    Soroksári Addiktológiai Centrum 28. Családok Kiléptetõ Lakása 
6.   Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 29. Családok Kiléptetõ Lakása – Miskolc - Gyõri kapu
7.    Elterelés 30. Reintegrációs Program – Gesztely
8.   Otthoni Szakápolás Szolgálat

Budapest XIII. kerület Olaszliszka
9.    Utcagyermek program 31. Régiós romaprogram – Borsod megye
10.  Utcai megkeresõ munka 32. Roma fejlesztõ ház 
11.  Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 33.   Tanoda program 

34. Reintegrációs Ház 
Debrecen Orosháza

12. Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 35. Családok Átmeneti Otthona 
13.  DECENTRUM – Szenvedélybetegek Nappali Ellátója  36.    Krízisambulancia 
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátója 37. Családok Kiléptetõ Lakása 
15.  Elterelés 38. Családok Kiléptetõ Lakása – Pusztaföldvár
16.  Lakótelepi utcai szociális szolgálat 
17.  Kertségi utcai szociális szolgálat 
18. Hajléktalanok Nappali melegedõje 

Gyula Szolnok
19.  Hajléktalanok Nappali Melegedõje  39. Családok Átmeneti Otthona 
20.  Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye 40. Krízisambulancia 
21. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 41. Családok Kiléptetõ Lakása – Szolnok – Tallin
22. Utcai Szociális munka hajléktalanokkal 42. Családok Kiléptetõ Lakása 
23. Lakhatási program 43. Addiktológiai Központ

44. Elterelés 

In 2007, Hungarian Interchurch 
Aid placed great emphasis on 
its social-development work 
in Hungary. Our primary goal 
was to organize social services 
for those individuals, who the 
national social service system 
cannot reach, or for whom it 
cannot offer realistic tools for a 
successful social integration.

HIA’s primary target groups 
were families and individuals 
who lost their homes in 2007, 
the victims of domestic vio-
lence, and young drug users. 
The preparation of services for 
refugees played an important 
role in the development of 
HIA’s activities. At the end of 
2007, HIA received the sup-
port of the European Refugee 
Fund to implement two 
projects at the Bicske Refugee 
Reception Centre of the Office 
of Immigration and Nationality 
in 2008. Unaccompanied minor 
asylum-seekers and recognized refugees will receive support.

The Roma Edecation Program has an important role among Hungarian Interchurch Aid’s prioritized social support programs. The pro-
gram offers regional support outside the school system for, primarily Roma, children struggling with academic and behavioral problems.

The Crisis model-project sponsored by the Ministry of Social Affairs and Labor at HIA’S Transitional Home for Families in 
Miskolc continues. The institution offers fully comprehensive care for those accepted by the institution. It helps them to manage 
their status through legal, social, and psycho-social counseling.

As a member of the Charity Council, HIA helped many institutions that work with disadvantaged, chronically ill, and disa-
bled children during the year. Furthermore, HIA handed out donations to inhabitants of a child protection institution in Somogy 
and students of the Somogyjád educational establishment.

Hungarian Interchurch Aid offered support to around 200,000 individuals and family through its Hungarian social institutions 
in 2007.

individuAl services Provided by the network of doMestic sociAl institutions oPerAted by hungAriAn interchurch Aid
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Budapest, 23rd District Miskolc
1.     Department of Social Institutions – Training Centre 24. Temporary Family Shelter
2.    Family Assistance Service of Soroksár 25. Halfway House
3.   Child Welfare Service of Soroksár 26. Regional Crisis Treatment Centre
4.   Debt Management 27. Crisis Management
5.    Addictology Centre of Soroksár 28. Halfway houses for Families 
6.   Daytime Shelter for Drug Addicts, Soroksár 29. Halfway houses for Families  – Miskolc – Gyõri Kapu
7.    Rehabilitation Centre for Drug Addicts 30. Reintegration Program – Gesztely
8.   Professional Home Nursing Service

Budapest XIII. kerület Olaszliszka
9.    Street Kids Program 31. Regional Roma Office – Borsod County
10.  Street Approach Work 32. Roma Development House 
11.  Daytime Shelter for Drug Addicts 33.   “Tanoda” After-School Program 

34. Reintegration House 
Debrecen Orosháza

12. Daytime Shelter for Drug Addicts 35. Temporary Shelter for Families 
13.  DECENTRUM – Daytime Shelter for Drug Addicts 36.    Crisis Management
14. Rehabilitation Centre for Drug Addicts 37. Halfway houses for Families 
15.  Preventive Information and Counseling 38. Halfway houses for Families – Pusztaföldvár
16.  Downtown Street Social Work
17.  Suburban Street Social Work
18. Daytime Homeless Shelter

Gyula Szolnok
19.  Daytime Homeless Shelter  39. Temporary Shelter for Families
20.  Night Shelter for Homeless People 40. Crisis Management 
21. Temporary Accommodation for Homeless People 41. Halfway houses for Families – Szolnok – Tallin
22. Street Social Work with Homeless People 42. Halfway houses for Families
23. Housing Program 43. Rehabilitation Centre for Drug Addicts

44. Preventive Information and Counseling
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400 tonna élelmiszer hazai rászorulóknak

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2007-ben nagyszabású élelmi-
szersegély programot indított a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
közremûködésével. A „közösség legrászorulóbb személyeinek interven-
ciós készletekbõl történõ ellátása program” (röviden EU Élelmiszersegély 
Program) keretében a létminimum közelében élõk, munkanélküliek, 
hajléktalanok, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetû gyermekek 
részesülhettek tartós élelmiszerekbõl. A kedvezményezetteket az önkor-
mányzatokkal közösen választották ki a Segélyszervezet munkatársai. A 
termékekbõl egységcsomagok készültek és a rászoruló családok (a család-
tagok számától függõen) egy vagy több csomagot kaptak. A segélycso-
magok lisztet, tésztát, búzadarát, kekszet, aprósüteményt tartalmaztak, 
mintegy 10 kilós mennyiségben, amelyek kiosztását a Segélyszervezet 
munkatársai szervezték meg. A 15 megyét érintõ program keretében 142 
magyarországi településen összesen 400 tonna élelmiszert osztott ki az 
Ökumenikus Segélyszervezet több mint 100 000 rászoruló számára. 40
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Hungarian Interchurch Aid began a large-scale food aid 
program in cooperation with the Agricultural and Rural 

Development Agency in 2007. People living under the sub-
sistence level, the unemployed, pensioners, and socially 

disadvantaged children received durable foodstuffs from the 
framework of the “program that offers food aid from interven-
tion supplies to the community’s most needy” (the EU Food 
Aid Program). The recipients were chosen together with the 

local government. The products were packed in packages, 
needy families received one or several packages according to 

the number of family members. The aid packages included 
flour, pasta, grits, crackers, and small confectionaries. The 

distribution of the 10kg packages was organized by HIA. HIA 
distributed 400 tons of food to over 100 000 needy people in 

142 Hungarian town in 15 counties.

400 tons of food

Képaláírás, készítõ

Képaláírás, készítõ

Családok, gyermekek 
komplex gondozása

A Segélyszervezet által mûködtetett 
családok átmeneti otthonai Miskolcon, 
Szolnokon és Orosházán 2007-ben is 
teljes kihasználtsággal mûködtek.  Az 
intézmények az átmeneti ellátáson túl 
nagy hangsúlyt fektettek a hozott prob-
lémák - bántalmazás, hajléktalanság, 
gyerekek veszélyeztetettsége – komplex 
kezelésére, melynek során speciális ellá-
tások, programok biztosításával segítik 
a családok sikeres társadalmi reintegrá-
cióját. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
2007 novemberében egy új modellprog-
ramot indított, amelynek célja mintegy 
4200 magyarországi veszélyeztetett csa-
lád és gyermekeik társadalmi beilleszke-
désének elõsegítése. A Segélyszervezet a 
programot három helyszínen, Miskolcon, 
Orosházán és Szolnokon, egy három 
lépcsõs modell – krízisambulancia, átme-
neti otthon és kiléptetõ lakások – kere-
tein belül alakította ki. 2007 novem-
berében és decemberében megtörtént a 
szakemberekbõl álló stáb felállítása, és a 
Segélyszervezet régóta mûködõ szociális 

központjaiban elindultak azon új alap-
szolgáltatások, amely mellett a program 
mindhárom lépcsõje teljes mértékben 
kialakítható. 

A Magyarországon egyedülállóan új, 
modellértékû szociális tevékenységet az 
önerõ biztosítása mellett a Villum Kann 
Rasmussen Alapítvány (VKR) pénzügyi 
támogatásából és DanChurchAid (dán 
segélyszervezet) szervezeti és koor-
dinációs támogatásával mûködteti az 
Ökumenikus Segélyszervezet.

Complex Care of Children 
and Families

HIA’s temporary shelters for families 
in Miskolc, Szolnok, and Orosháza 

operated at their full capacity in 2007. 
Beyond temporary care, the institutions 
put great emphasis on the treatment of 

problems brought to the institutions, 
such as abuse, homelessness, and chil-
dren at risk. The complex treatment of 

these problems includes special services 
and programs that ensure the successful 

social reintegration of the families.   

HIA began a new model-program in 
November 2007, to sup-

port the social reintegration 
of around 4200 disadvan-

taged families and their 
children in Hungary. HIA 
launched the three-step 
model (crisis assistance, 

temporary shelter, and half-
way homes) in three loca-
tions: Miskolc, Orosháza, 
and Szolnok. The profes-

sional staff was assembled 
in November and December 

2007. New basic services 

were introduced in HIA’s older social 
centers that allow the complete imple-

mentation of all aspects of the three-
step program.

HIA’s social work is unique in Hungary 
and can be a model for other programs. 

It operates with the financial support 
from HIA, the Villum Kann Rasmussen 

Foundation (VKR) and the facilita-
tion by the Danish aid organization, 

DanChurchAid.
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Fotó: MÖSZ/HIA

Fotó: Rachev Ivo  - MÖSZ/HIA

Fotó: Csorja Sándor  - MÖSZ/HIA
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Régiós romaprogram

Immár hatodik éve mûködteti a 
Segélyszervezet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye több települését érintõ romaprog-
ramját, amely hátrányos helyzetû csalá-
doknak, illetve gyermekeiknek nyújt szo-
ciális jellegû támogatást. Az Európai Unió 
Strukturális és Kohéziós Alapjának támoga-
tása által a Segélyszervezet Tanoda típusú 
fejlesztõ programot indított, a hátrányos 
helyzetû, fõleg roma származású gyermekek 
részére. A Tanodába járó gyerekek korrepe-
táláson, különbözõ szabadidõs tevékeny-
ségeken, készség- és képességfejlesztésen 
vesznek részt. Lehetõség nyílik pályaori-
entációs tanácsadásra is, amely nagyban 
növeli a fiatalok továbbtanulási lehetõségeit. 
A tanulmányi fejlõdés megfigyelhetõ a 
program megkezdése óta. Az idõközben 
középiskolássá váló tanulók sikeres felvételi 
vizsgát tettek, és megállják helyüket az álta-
luk választott oktatási intézményben.

 
Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítõ és Gyermekjóléti 
Szolgálat elsõdleges célja az egyén, 
illetve a családok mûködõképességének 
megõrzése, valamint e képesség helyreál-
lítása, a nyitottság és az együttmûködõ, 
támogató kapcsolat kialakításának elve 
mentén. Komplex ellátás keretében 
szociális munkás, jogász, pszicholó-
gus, adósságkezelési tanácsadó segíti 
a Segélyszervezethez fordulókat abban, 
hogy hozott problémáikat képesek legye-
nek megoldani. A gyermekjóléti szolgálat 
feladata elsõsorban a kerületben élõ 
veszélyeztetett gyermekek és családjaik 
figyelemmel kísérése, veszélyeztetettsé-
gük megszüntetése.

Regional Roma Program

HIA’s Roma Program that operates in 
several towns in Borsod-Adaúj-Zemplén 
County celebrated its sixth anniversary 

this year. The program offers social 
support for disadvantaged families 

and their children. HIA began several 
development programs sponsored by 

the European Union Structural and 
Cohesion Fund. HIA began a “Tanoda-

style” after-school development pro-
gram for disadvantaged children, mostly 

of Roma origin. Children who attend 
the “Tanoda” are tutored, and partici-
pate in different recreational programs 

and activities that develop skills and 
talents. They have the opportunity to 

attend career counseling sessions that 
greatly enhance their chances to pur-
sue further education. We can clearly 
observe the academic development of 
the program’s participants. Students 
who reached the middle-school level 

successfully passed entrance exams and 
are doing well at the academic institu-

tion of their choice. 

Family Support and 
Child Welfare Service

The primary goal of the Family 
Support and Child Welfare 

Service is to preserve and 
restore the healthy functioning 

of individuals and their fami-
lies based on the principles 

of openness, and a coopera-
tive, supportive relationship. 

A social worker, lawyer, 
psychologist, and a debt 

management specialist help 
with the complex support of 

those who seek HIA’s help to solve their 
own problems. The primary task of the 

child welfare service is to monitor at-risk 
children and their families in the district, 
ensure their safety or put an end to their 

endangered situation.

Képaláírás, készítõ

Képaláírás, készítõ

Összetett segítségnyújtás 
szenvedélybetegeknek

A Segélyszervezet az addiktológiai 
problémákkal küzdõk számára komplex 
szociális és egészségügyi szolgáltatá-
sokat kínál. Több megyére kiterjedõen 
biztosítja a rászorulók támogatását a 
prevenciótól a rehabilitációig. A szen-
vedélybetegekkel foglalkozó intézmé-
nyek legfõbb célkitûzése az érintettek 
és családjuk társadalmi reintegrá-
ciója. Az elmúlt években bõvült 
az a szakmai kapcsolatrendszer, 
amelyre támaszkodva a szak-
emberek összehangoltan tudják 
tevékenységüket végezni az 
egészségügyi, szociális, munka-
ügyi, rendészeti, önkormányzati 
és civil szervezetekkel. A komp-
lexitás tehát a szolgáltatások 
sokszínûségén és az intézményi 
kapcsolatrendszeren keresztül 
valósult meg.

Hajléktalanok átfogó 
gondozása

A Segélyszervezet az ország több pontján 
tart fenn intézményeket, illetve biztosít 
szolgáltatásokat az utcai szociális mun-
kától a nappali melegedõn át az önálló 
lakhatás megteremtéséig. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet klienseit képzett szakem-
berek segítik a krízishelyzetben, a munkahelykeresésben, szociális kér-
désekben, rendezetlen jogi ügyekben, valamint továbbképzéssel segítik 
elõ társadalmi reintegrációjukat.
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Fotó: MOSZ / HIA

Fotó: MOSZ / HIA

Complex Support for Drug 
Addicts

HIA offers complex social and health ser-
vices for people suffering from addiction 

problems. Our organization works in se-
veral counties and offers support to those 

in need from the prevention stage to reha-
bilitation. The primary goal of our institu-
tions that work with addicts is to ensure 

the social reintegration of the addicts and 
their families. Our professional partner-

ships have expanded over the years. The 
professional ties enabled HIA’s experts to 

coordinate their work with medical, social, 
labor, law enforcement organizations and 

other NGOs. The complexity of the pro-
gram is thus achieved through the diverse 

services and institutional relationships.

Comprehensive Homeless 
Care

HIA operates several institutions in 
different corners of the country. These 

institutions offer a range of services 
from street social work through daytime 

shelters to programs that enable the 
homeless to live independently. HIA’s 

trained experts help the social reintegra-
tion of the clients by helping them find 
a job, responding to their social prob-

lems, solving unsettled legal issues, and 
organizing trainings.

.

Photo: Balazs Racsok

Fotó: Rácsok Balázs  - MÖSZ/HIA

Fotó: Ritter Renáta Rita  - MÖSZ/HIA

Fotó: Ferkis Anna  - MÖSZ/HIA
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Otthoni Szakápolási Szolgálat

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Otthoni Szakápolási Szolgálatának területi 
ellátási kötelezettsége jelenleg a Budapest 
V., XI., XIII. kerületében élõ lakosságra terjed 
ki. Tevékenységi köre szakápolás, gyógy-
torna, fizikoterápiás kezelés és logopédia. 
A betegek a kórházi kezelés lerövidítése 
céljából vagy kórházi kezelés kiváltására 
veszik igénybe az otthoni szakápolás által 
nyújtott szolgáltatásokat, háziorvosi vagy 
kezelõ orvosi elrendelés alapján. A kapacitás 
kihasználtsága százszázalékos. A betegek 
szívesebben veszik igénybe az otthoni ellá-
tást, mint a stresszel járó, környezetükbõl 
kiszakító kórházi ápolást. Az Otthoni 
Szakápolási Szolgálat munkatársai a 2007. 
évben 4234 vizitet teljesítettek. 

 
Gyógyszersegélyezés

A program során a Segélyszervezet a rászo-
rulók számára segítséget nyújtott gyógysze-
rek és gyógyászati segédeszközök megvásár-
lásához, mûtéti költségek kiegészítésében, 
gyógyszertámogatásban, krízishelyzetek 
megoldásában és orvosi költségek finanszí-
rozásában. A Béres Alapítvány jóvoltából 
a szervezet 10 000 üveg Béres cseppet 
továbbított a rászorulók felé. 2007-ben több 
mint 2000 esetben nyújtott támogatást a 
Segélyszervezet e program keretében.

Végakarattal az életért

A nyugat-európai országokban régóta 
bevett adományozási forma fogadására 
Segélyszervezetünk is felkészült, hiszen a 
hagyatéki támogatás lehetõvé teszi, hogy 
még több területen, még több ember sor-
sán segíthessünk. A minél hatékonyabb 
segélyezés következtében javul a rászorulók 

önellátó-képessége, visszanyerhetik önbe-
csülésüket és egy jobb élet reménységét. 
Azon embertársaink életérõl van szó, akik 
nélkülözésben, otthontalanul élnek, sorsuk 
sokszor csak a hétköznapok túlélését jelenti.
A hagyaték adományozása életeket változ-
tathat meg. Jó irányban.

 

Professional Home Nursing 
Service

Hungarian Interchurch Aid’s Professional 
Home Nursing Service is currently the agency 

responsible for the inhabitants of District 5, 
11, and 13 in Budapest. Its services include 

professional nursing, physical therapy, physi-
otherapy, and speech therapy. Patients use 

the service at the prescription of the primary 
care physician or specialist either to replace 

hospitalized treatment or to decrease the 
length of hospitalization. The program is 

used to its full capacity. Patients rather want 
home nursing, than stressful hospitalization, 
which tears them out of their home environ-

ment. The Home Nursing Staff made 4,234 
visits at individuals in 2007. 

Medication Aid

As part of the program, HIA helped the 
deprived buy their medication and receive 

medical aids. The organization also co-
financed operations, gave financial aid to 
buy medications, solve emergencies, and 

pay doctors. HIA also distributed the Béres 
Foundation’s donation of 10,000 bottles of 

“Béres Drops” to the needy. In 2007, this 
program offered aid in over 2000 cases.

With Will For Life
HIA has prepared to receive bequests as 

grants, which has been an established cus-
tom in Western-European countries for a 

long time, since this kind of granting makes 
it possible for us to help even more people 
in even more areas. Through more efficient 

aids, people in need become more self-suffi-
cient, they may regain their self-esteem and 

the hope of a better life. It is all about the 
lives of those fellow-being of ours who are 

in necessity, without home, whose lives are 
only about surviving weekdays. Granting 

bequests may change lives. In good direc-
tions.
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Képaláírás, készítõ

Adventi-karácsonyi segélyakciók 
2007-ben tizenkettedik alkalommal hirdette meg Országos Adventi 
Adománygyûjtését az Ökumenikus Segélyszervezet a hátrányos 
helyzetû  családok és a katasztrófák károsultjainak megsegítésére. 
A már hagyománynak számító szeretet.éhség mottó és a törött 
mézeskalácsszív fémjelezte 2007-es felhívás a Segélyszervezet eddigi 
történetének legeredményesebb adománygyûjtése volt amellett, hogy 
a szervezet egész éves munkájára és a rászorulók támogatásának fon-
tosságára is sikerrel hívta fel a társadalom figyelmét.

December hónapban rendkívüli akciókkal irányította rá a figyelmet a társa-
dalmi felelõsségvállalás fontosságára az Ökumenikus Segélyszervezet. Az 
adventi adománygyûjtést indító sajtótájékoztató nagy eseménye volt az 
1,7m széles és 1,5 m magas mézeskalácsszív, amelyet a Segélyszervezet 
jószolgálati nagykövetei, dr. Lévai Anikó és Kovács KOKÓ István a szer-
vezet családok átmeneti otthonaiban lakó gyerekekkel együtt állítottak 
össze. A Budapesten 15. éve szervezett Béke téri ételosztás elsõ napján 
ismert híradósok és televíziós mûsorvezetõk porciózták a rászorulók szá-
mára a meleg ételt, ezzel felhívva a figyelmet a társadalom perifériáján élõk 
támogatásának fontosságára. A Segélyszervezet vidéki intézményeiben a 
melegétel osztásokon kívül karácsonyi ünnepséget is szervezetek a mun-
katársak, ahová a hagyományoknak megfelelõen a régi lakókat is meghív-
ták. A Segélyszervezet akcióinak köszönhetõen országszerte mintegy  
10 000 melegétel került a rászorulókhoz karácsony és újév napjaiban.   
2007 adventjén több mint 100 millió forint értékben segített a 
Segélyszervezet a hátrányos helyzetû családokon, gyermekeken.  
A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságától, a Karitatív Tanács 
közremûködésével és a Reader’s Digest kiadó könyvadományával kiegé-
szítve a Segélyszervezet által a rászorulókhoz eljuttatott lefoglalt árukból 
adventben csak Somogyjádon 1700 gyermek részesült. A Budapesten és 
vidéken szervezett ételosztásokat több – a karitatív eseményeket évek óta 
segítõ – cég és magánszemély is támogatta. 

Relief actions during the Advent-Christmas period
In 2007, Hungarian Interchurch Aid launched the National Advent 

Fundraising Appeal to help disadvantaged families and victims of 
disasters for the twelfth time. The most successful fundraising 

campaign in HIA’s history was advertised with the “Szeretet.éhség” 
(love.hunger) motto and the hallmark image of a broken ginger-

bread heart, which can already be considered a tradition. The cam-
paign did not only raise funds, but also raised awareness of HIA’s 

work during the year and the importance of helping those in need.

In December Hungarian Interchurch Aid brought attention to the 
importance of social responsibility with extraordinary actions. The 

most memorable element of the press conference that launched 
the Advent Appeal was the 1.7 meter wide and 1.5 meter high 

gingerbread heart that dr. Anikó Lévai and István KOKÓ Kovács put 
together with the help of the young inhabitants of the transitional 

homes for families. Well-known newscasters and television person-
alities distributed warm food on the first day of the 15th annual 

soup kitchen on Béke tér in Budapest to highlight the importance of 
helping people that live on the outskirts of society. Beyond distribut-

ing warm food, the staff of HIA’s institutions outside of the capital 
organized a Christmas celebration. According to the tradition, the 
old inhabitants of the institutions were also invited to the celebra-

tion. HIA distributed about 10,000 portions of hot food to those in 
need all over the country between Christmas and New Year. During 

the period of Advent in 2007, the organization helped disadvan-
taged families and children with a total value of 100 million forint. 

During Advent, HIA distributed goods that were confiscated by the 
Hungarian Customs and Finance Guard to 1,700 needy children with 

the support of the Charity Council. The gift packages were comple-
mented with books donated by the publishers of Reader’s Digest. 

Several individuals and companies that have supported charity events 
for many years sponsored the food distribution around the country..
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szeretet.éhség.

Kommunikáció

Online adományozás
A Segélyszervezet 2007-ben tovább erõsítette a napjainkban egyre hangsúlyosabbá váló internetes kommunikációját. Megújult a 

Segélyszervezet honlapja (www.segelyszervezet.hu), valamint egy új online adományozási forma is elérhetõvé vált a „Válassz egy ajándékot, 

változtass meg egy életet!” mottóval a Segélyszervezet szeretet.ehseg.hu weboldalán.

Szemléletformálás
A Segélyszervezet stratégiájában kiemelkedõ helyet foglal 

el a szemléletformálás, a társadalom szolidaritásának és 

felelõsségvállalásának elmélyítése. A korábbi évek munkája 

2007-ben a ’Formáld Te is a világot!’ mottójú program a hazai 

középiskolák pedagógusain keresztül több ezer diákot tudott 

megszólítani.

Adománygyûjtés
A Segélyszervezet 2007-ben több kisebb adománygyûjtõ fel-

hívással, valamint az Országos Adventi Adománygyûjtéssel 

fordult a magyar lakossághoz. A „Nem kell hõsnek lenned” 

kampánnyal az adó 1%-nak felajánlására hívta fel a figyel-

met két másik civil szervezettel közösen az Ökumenikus 

Segélyszervezet, amelynek célja a civil öntudat és az adomá-

nyozási kultúra fejlesztése és népszerûsítése, ezáltal a civil tár-

sadalom megerõsítése volt. A katasztrófákra reagálva 2007-ben elsõként a bangladesi árvízkárosultak 

javára, majd a görögországi erdõtüzek károsultjainak megsegítésére, továbbá az ausztriai buszbaleset 

sérültjeinek támogatására kérte a magyar társadalmat az Ökumenikus 

Segélyszervezet. A média folyamatosan beszámolt a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet  akcióiról, felhívásairól és az egész éves 

munkájáról, mely egyúttal jó visszajelzés is volt a támogatóknak az 

adományok felhasználásáról.

Online Donations
In response to the increasing importance of the internet, in 2007, HIA further strengthened its online communication. HIA renewed its 

website (www.hia.hu), and made a new type of online donation available. The new “Choose a gift, change a life!” donation is available 

on HIA’s szeretet.ehseg.hu website.

Awareness Raising
Raising awareness of global issues, strengthening 

social responsibility, and increasing social responsi-

bility are important elements of HIA’s strategy. The 

long-term work in this field reached several thousand 

Hungarian secondary school students through their 

teachers in the “Shape the World Yourself!” program.

Fundraising
In 2007, HIA turned to the Hungarian population for 

support with several smaller fundraising appeals and 

the large-scale National Advent Fundraising Appeal. 

Hungarian Interchurch Aid and two other NGOs 

raised awareness of the 1% tax offering with the “You 

don’t have to be a superhero” campaign. The goal of 

the campaign was to strengthen civil society with the 

development and popularization of the civil self-consciousness and culture of giving. As a response to catastrophes in 2007, HIA called 

for Hungarian society to support the relief of flood victims in Bangladesh and those people who suffered from the forest fires in Greece. 

HIA also launched an appeal to support the wounded of the Austrian bus accident. The media continually reported about Hungarian 

Interchurch Aid’s actions, appeals, and yearly work. Our presence in the media was also good feedback to donors on how their dona-

tions are spent.

Communication

www.segelyszervezet.hu

www.szeretet.ehseg.hu

Fotó: Ifj. Kis Boáz  - MÖSZ/HIA Fotó: Ifj. Kis Boáz  - MÖSZ/HIA
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Pénzügyi beszámoló    a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2007. évi tevékenységérõl

 bevételek (ezer Ft)
  Nyitó egyenleg hazai forrásból 86.337  
   Központi költségvetési intézmények 1.559
   Központi alapok 4.819
   Önkormányzati támogatás 1.967
   Vállalati támogatás 46
   Egyházi, alapítványi támogatás 2.032
   Lakossági támogatás 73.413
   Kamatok 1.077
   Egyéb bevételek, alapok 1.384
  Külföldi nyitó támogatások 6.912
  Természetbeni adomány 38.092 
  Bevételek hazai forrásból 435.955
   Központi költségvetési normatíva 216.987
   Központi költségvetési intézmények 42.649
   Központi alapok 63.295
   Átadott normatíva önkormányzattól 18.780
   Önkormányzati támogatás 26.567
   Helyi költségvetési intézmény 184 
   Vállalati támogatás 15.272
   Egyházi, alapítványi támogatás 944        
   Lakossági támogatás 25.797
   Tagdíjak 2.300 
   Térítések 9.007
   Kamatok 1.846
   Egyéb bevételek, alapok 12.327 
  Külföldi támogatások 60.090
  Természetbeni adomány 294.822
  Árfolyam különbözet 52
bevétel Összesen 922.260

 kiAdások (ezer Ft)
  Hazai szociális központok 454.525 
   Szociális Intézmények Osztálya 36.892
   Debrecen / Szociális Központ 82.709
   Miskolc / Családok Átmeneti Otthona 38.131
    Budapest, XIII. ker. / Szenvedélybetegek  

Nappali Intézménye 14.704
    Budapest XXIII. ker. / Családsegítõ és 

Gyermekjóléti Szolgálat  26.814
   Gyula / Szociális Központ 44.171
   Budapest, XXIII. ker. /  
       Addikt. centrum 23.315
   Orosháza / Családok  
       Átmeneti Otthona 30.597
   Otthoni Szakápolás 9.878
   Szolnok / Családok Átmeneti Otthona 31.310
   Szolnok / Drogambulancia 23.342
   Olaszliszka / Fejlesztõ Ház 24.237
   Gyógyszer-segélyezés 948
   Fejlesztési programok, alapok,  
   központi pályázat 67.477
  Árfolyam különbözet 3
  Természetbeni adományok 285.943
  Adományozói kapcsolattartás 10.214 
  Stratégiai Osztály 18.105
  Public Relations 36.707  
 kiAdás Összesen 805.497

ii. MAgyArországi szociális-fejlesztõ tevékenység 

	bevételek (ezer Ft)
  Nyitó egyenleg 220.710 
   Központi költségvetési intézmények 4.495
   Helyi költségvetési intézmény 713 
   Vállalati támogatás 9.312
   Egyházi, alapítványi támogatás 32.402
   Lakossági támogatás 105.976 
   Külföldi támogatások, pályázatok 65.012 
   Természetbeni adomány 2.800
  2007-ben kapott támogatások 362.357 
   Központi költségvetési intézmények 156.718
   Helyi költségvetési intézmény 360
   Vállalati támogatás 537
   Egyházi, alapítványi támogatás 1.335
   Lakossági támogatás 38.730
   Térítések 50
   Külföldi támogatások, pályázatok 163.919
   Természetbeni adomány 708
  Árfolyam különbözet 3.024

bevétel Összesen 586.091

kiAdások (ezer Ft) 
  Árvíz 18.278
  Szökõár 92.449
  Szerbia 64.087
  Ukrajna, Kárpátalja 31.589
  Ázsia 11.427
  Afganisztán 181.132
  Közel-Kelet 3.776
  Egyéb programok 22.970
 Árfolyam különbözet 5.531
 kiAdás Összesen 431.239

i. huMAnitárius MunkA és neMzetkÖzi 
fejlesztés (külföld – belföld)

 bevételek (ezer Ft)
  I.        Humanitárius munka és  

nemzetközi fejlesztés (külföld – belföld)  586.091 
  II.       Magyarországi szociális-fejlesztõ  

tevékenység 922.260 
 bevétel Összesen 1.508.351

kiAdások (ezer Ft)
  I.   Humanitárius munka és  

nemzetközi fejlesztés (külföld – belföld)  431.239 
  II.  Magyarországi szociális-fejlesztõ  

tevékenység 805.497 
 kiAdás Összesen 1.236.736

2008. éVRE ELHATÁROLT CéLTÁMOGATÁSOK éS ALAPOK (ezer Ft)
                2008. évre elhatárolt céltámogatások és alapok katasztrófa és humanitárius munka és nemzetközi fejlesztésre 154.852
                  2008. évre elhatárolt céltámogatások és alapok Magyarországi szociális - fejlesztõ tevékenységre 116.763 
 2008. évre elhAtárolt céltáMogAtások és AlAPok Összesen 271.615

Összesítõ

 incoMes (th HUF)
  Opening balance from  
   domestic resources 86.337  
   Central budgetary institutions 1.559
   Central funds 4.819
   Local governmental supports 1.967
   Company supports 46
   Supports from churches and foundations 2.032
   Public supports 73.413
   Interests 1.077
   Other incomes, funds 1.384
  Opening balance from  
   foreign supports 6.912
  In-kind donations 38.092 
  Incomes from  
   domestic resources 435.955
   Central budgetary norm 216.987
   Central budgetary institutions 42.649
   Central funds 63.295
   Normative support from local governments 18.780
   Local governmental supports 26.567
   Local budgetary institutions 184 
   Company supports 15.272
   Supports from churches and foundations 944        
   Public supports 25.797
   Dues 2.300 
   Refunds 9.007
   Interests 1.846
   Other incomes, funds 12.327 
  Foreign supports 60.090
  In-kind donations 294.822
Rate difference 52

totAl incoMes 922.260

 exPenditures (th HUF)
  Domestic social programs 454.525 
   Department of Social Institutions 36.892
   Debrecen / Social Center 82.709
   Miskolc / Temporary  
       Shelter for Families 38.131
    Budapest, XIII. distr. /   

Daytime Shelter for Drug Addicts 14.704
   Budapest XXIII. distr. / Family Assistante  
       and Child Welfare Service  26.814
   Gyula / Social Center 44.171
   Budapest XXIII. distr. /  
       Addictology Center 23.315
   Orosháza / Temporary Shelter  
        for Families 30.597
   Home nursing 9.878
   Szolnok / Temporary Shelter  
       for Families 31.310
   Szolnok / Addictology Center 23.342
   Olaszliszka / Development House 24.237
   Pharmaceutical help 948
   Development programs, funds 67.477
  Rate difference 3
  In-kind donations 285.943
  Regular contacts with donators 10.214 
  Strategic Department  18.105
  Public Relations 36.707  
totAl exPenditures 805.497

ii. sociAl - develoPMent work in hungAry 

	 incoMes (th HUF)
  Opening balance 220.710 
   Central budgetary institutions 4.495
   Local budgetary institutions 713 
   Company supports 9.312
   Supports from churches and foundations 32.402
   Public supports 105.976 
   Foreign supports 65.012 
   In-kind donations 2.800
  Supports received in 2007 362.357 
   Central budgetary institutions 156.718
   Local budgetary institutions 360
   Company supports 537
   Supports from churches and foundations 1.335
   Public supports 38.730
   Refunds 50
   Foreign supports 163.919
   In-kind donations 708 
 Rate difference 3.024

totAl incoMes 586.091

exPenditures (th HUF) 
  Flood 18.278
  Tsunami 92.449
  Serbia 64.087
  Ukraine, Transcarpathia 31.589
  Asia 11.427
  Afghanistan 181.132
  Middle-East 3.776
  Other projects 22.970
 Rate difference 5.531
 totAl exPenditures 431.239

i. huMAnitAriAn work - internAtionAl 
develoPMent (in abroad and in Hungary)

 incoMes (th HUF)
  I.       Humanitarian work -  
                   international development  586.091 
  II.       Social - development work in Hungary 922.260 
 totAl incoMes 1.508.351

exPenditures (th HUF)
  I.   Humanitarian work -  

international development   431.239 
  II.  Social - development work in Hungary 805.497 
 totAl exPenditures 1.236.736

EARMARKED FINANCIAL CONTRIBUTIONS AND FUNDS FOR 2008 (th HUF)
               Earmarked financial contributions and funds for humanitarian work - international development in 2008 154.852
                  Earmarked financial contributions and funds for social - development work in Hungary in 2008 116.763 
totAl eArMArked finAnciAl contributions And funds for 2008 271.615

suMMAry

Financial report                             on the activities of Hungarian Interchurch Aid in 2007
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The activity of Hungarian Interchurch Aid in 2006
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2007. évi tevékenysége

Pénzügyi beszámoló
Financial report

Total expenditure of Hungarian Interchurch Aid (thHUF)
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet összes kiadása  eFt-ban
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Közgyûlés

General Assembly

Felügyelõ Bizottság

Supervisory Board

Kommunikációs Osztály
Tájékoztatás, 

Adománygyûjtés
Communication Department

PR, fundraising

Igazgató 
Director

Gazdasági  Osztály
Financial Department

Hazai Szociális 
Intézmények Osztálya 

Department of Domestic 
Social Institutions

Humanitárius és 
Fejlesztési Osztály 

Humanitarian and  
Development Department

Stratégiai 
Osztály

Strategic 
Department

Szervezeti felépítés 

Organigram Hungarian Interchurch Aid

Supervisory Board:

Ilona Szent Iványi  
Unitarian priest, President of the 
Supervisory Board

Zoltán Szemerei  
Economist 

Zsigmond Vad  
Pastor in Chief of The Reformed 
Congregation of Debrcen-Nagytemplom

Rev. Károly Hafenscher  
Lutheran Church

Gergely Prõhle 
Ex-ambassador, territorial supervisor of The 
Lutheran Church in Hungary

György G. Németh  
journalist

Director: 
Rev. László Lehel 

Senior staff: 
Andrea Csákvári  
Head of Financial Department

Klára Keveházi 
Head of Strategic Department

Ákos Nagy 
Head of International Humanitarian  
and Development Desk

Dorottya Révfalvi 
Head of Social Activities 

Ifj. Kis Boáz  
Dept of Communication Desk

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Felügyelõ Bizottsága:

Szent Iványi Ilona  
unitárius lelkész,  

a Felügyelõ Bizottság elnöke

Szemerei Zoltán  
közgazdász

Vad Zsigmond 
Debrecen-Nagytemplomi Református 

Egyházközség vezetõ lelkésze

Hafenscher Károly  
evangélikus lelkész

Prõhle Gergely  
volt nagykövet, a Magyarországi Evangélikus 

Egyház országos felügyelõje

G. Németh György 
újságíró

Igazgató: 
Lehel László, lelkész

Vezetõ munkatársak: 
Csákvári Andrea 

Gazdasági Osztály vezetõje

Keveházi Klára 
Stratégiai Osztály vezetõje

Nagy Ákos 
Nemzetközi Humanitárius  

és Fejlesztési Osztály vezetõje

Révfalvi Dorottya 
Szociális Intézmények Osztályának vezetõje

Ifj. Kis Boáz 
Kommunikációs Osztály megbízott vezetõje
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1%-os adószám: 19662927-1-43

Számlaszám  –  Account number : 11705008-20464565

Gyémánt fokozatú támogatóink: 
 Diamond donors:

Akadimpex	Külkereskedelmi	Kft.,	Állami	Autópálya	Kezelõ	Zrt.,	Argenta	Zrt.,
Bankárképzõ	Zrt.,	Bán	S.	Szabó	and	Partners	Ügyvédi	Iroda,	Béres	Zrt.,	
Robert	Bosch	Power	Tool	Kft.,	Bükkalja	Takarékszövetkezet,	BricoStore	Kft,	
Budapesti	Elektromos	Mûvek	Nyrt.,	CD	Hungary	Zrt.,		Csepeli	Acélcsõ	Kft.,	
Csóra	Miklós,		DeMas	Fejlesztõ,	Gyártó	és	Szolgáltató	Kft.,	Dunamenti	Erõmû	Rt.,		Euronet	Adminisztrációs	Szolgáltató	Kft,	
Europlakát	Kft.,	Euro	Souvenirs	Kft.,	Evangélikus	Egyház	Aszódi	Petõfi	Sándor	Gimnáziuma	és	Kollégiuma,
Evosoft	Hun.	Kft.,	Földhitel	és	Jelzálogbank	Nyrt.,	Fõtaxi,	Fõvárosi	Vízmûvek	Zrt.,	ifj.	Frischmann	Gábor,	
Gyermely	Zrt.,	Hérosz	Építõipari	Zrt.,		Humantrade	Kft.,	HUMET	Nyrt.,	ICE	Transport	Kft.,	dr.	Jákó	Emma,	Kecskés	Gábor,		
Kis	L.	László,		Kereskedelmi	és	Hitelbank	Nyrt.,	KPMG	Hungária	Kft.,		Kult-Turist	Kft.	(Corvin	Hotel),		Lindab	Kft.,		
Magyar	Mérnöki	Kamara,	Magyar	Posta	Zrt.,	Maros	Rudolfné,		Mlakár	Katalin,		MOFA	Mohácsi	Farostlemezgyár	Zrt.,		
MOL	Nyrt.,	MOL	Románia,	Nagyházi	Galéria,	Nestlé-Schöller	Kft.,	OFFICINA	Patika	Bt.,	Otthon	Kereskedelmi	Kft.,	
Palotás	János,	Pannon	GSM	Távközlési	Zrt.,	Pannonpharma	Kft.,	dr.	Péterfy	Ferenc,		PLAKET	Kft.,	Polányi	Józsefné,	
Reader’s	Digest	Kiadó	Kft.,	Relplant	Kft.,	Sara	Lee	Hungary	Zrt.,	Shell	Hungary,		Svéd-Magyar	Segélyszervezet,	
System	Consulting	Zrt.,	Szauer	Mátyás,	Szigeti	Károlyné,	Topcorn	Kutatási-Fejlesztési	Kft.,	T-Mobile	Rt.,	Magyar	Telekom	Nyrt.		

Kiemelt	médiatámogatók:	Magyar	Televízió,	RTL	Klub,	Duna	Televízió,	TV2,	HírTV,	ATV,	fix.tv,	Sport1-2	TV,	Viasat	Zrt.,	Kossuth	
Rádió,	Lánchíd	Rádió,	Magyar	Nemzet

szeretet.éhség.


