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Bevezetõ

A tizenkilenc éve alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet erõinek jelentõs részét 
2010-ben rendkívüli katasztrófák kötötték le. Mindemellett a szervezet alapítása óta 
az eddigi legtöbb forrást tudta felhasználni a bajbajutottak, nélkülözõk megsegítésé-
re mind Magyarországon, mind a határainkon túl. Ezen kívül jelentõs tényezõvé vált a 
Segélyszervezet vállalatok társadalmi felelõsségvállalásával foglalkozó tevékenysége, egyre 
több hazai céges együttmûködõ partnert bevonva a szervezet munkájába.

  A 2010-es esztendõben két olyan léptékû katasztrófa történt hazánkban, amelyek 
a lehetõ legszélesebb körû összefogás megszervezését tette szükségessé. Tavasszal sosem 
látott árvizek, októberben pedig a vörösiszap öntött el településeket. A helyenként apo-
kaliptikusnak tûnõ csapások közül az árvíz érintett nagyobb területet, tízezrek életét vál-
toztatva meg legalább az idei évre. Több száz ház összedõlt, és sok ezer megrongálódott 
épületet a téli fagyok beállta elõtt újjá kellett építeni. Mintha éppen a bajok soha nem látott 
mértéke tenné – vagy talán, hogy mi magyarok megint bizakodva tekinthetünk a jövõbe –, 
eddig sosem tapasztalt mértékû összefogás jött létre heteken belül. 

A Segélyszervezet nemzetközi szinten végzett humanitárius munkáját jelentõs, párhuzamosan futó fejlesztési tevékenység 
kíséri. A tavalyi év legnagyobb humanitárius katasztrófája a Haitit sújtó földrengés volt, melynek következtében százezrek 
vesztették életüket, és milliók váltak hajléktalanná. Az Ökumenikus Segélyszervezet a gyorssegélyezésen túl iskolaépí-
téssel járul hozzá a károk helyreállításához. A Segélyszervezet afganisztáni tevékenysége immár tízedik éve tart. Baghlan 
tartományban a helyi adminisztrációt és az oktatás fejlesztését elõsegítõ munka eredményeként iskolákat tett biztonsá-
gosabbá, jelentõs mértékben javított az adminisztrációban dolgozók munkakörülményein, gazdálkodók számára pedig 
képzéseket indított.

2010-ben folytatódott a dán alapítványi támogatással indított „Nem vagy egyedül!” reintegrációs modellprogram támo-
gató szolgáltatásainak mûködtetése, amely három helyszínen nyújt segítséget a hátrányos helyzetû gyerekek, fiatalok és 
családjaik számára. A krízisambulanciák szakmai stábja fogadja a krízisbe került családokat, s a helyzet felmérése után 
azonnali segítségnyújtásban részesítik õket.

A Segélyszervezet számos projektet valósított meg vállalati, CSR partnerségben CSR-partnerség így újulhatott meg többek 
között a baktakéki orvosi rendelõ, az ináncsi óvoda, az ócsanálosi közösségi ház, a szendrõi felzárkóztatási központ és 
további közösségi épületek.. 

Tavaly immár ötödik éve vett részt a Segélyszervezet a hazai rászorulókat segítõ EU-élelmiszersegély programban, melynek 
eredményeképpen 2010-ben összesen 3500 tonna tartósélelmiszert osztott ki a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
közremûködésével. A mélyszegénységben élõ rászorulók támogatása Magyarország közel 460 településén valósult meg, 
mintegy 700.000 létminimum alatt élõ család, kisnyugdíjas részesült az adományból.  

Köszönetet kívánunk mondani minden támogatásért azoknak, akik erkölcsi és anyagi segítségükkel lehetõvé tették a 
munka ilyen szinten történõ folytatását! Köszönet illet minden magánadományozót és vállalkozást, az alapítókat, az 
önkénteseket és a Segélyszervezet munkatársait!

Fotó: Kóczán Gábor 
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Lehel László lelkész, elnök-igazgató
 Rev. László Lehel, President-Director

2010, the 19th year in the history of Hungarian Interchurch Aid, saw a great deal of resources tied up in extraordinary disasters. 
Nevertheless, HIA could rely on the highest ever funding since its inception to assist the needy and vulnerable both in Hungary 

and across the borders. HIA has also grown in terms of activities oriented towards corporate social responsibility (CSR), involving 
more and more domestic businesses in the agency’s work.   

  In the course of 2010, there were two disasters in Hungary at a scale requiring the highest level of collaboration to be 
organised. Unprecedented floods came in the spring and red sludge inundated several settlements in October. Out of these natu-

ral disasters of sometimes apocalyptic proportions, the floods affected larger areas and changed lives of tens of thousands for at 
least this year. Hundreds of houses collapsed and thousands of damaged buildings had to be rebuilt before the onset of the winter 
frost. As if caused by the unprecedented rate of woes, or maybe by the fact that we, the Hungarians could be optimistic again for 

the future, unity and collaboration never before experienced emerged within weeks. 

HIA’s international humanitarian work has been accompanied by significant development activities in parallel. The biggest human-
itarian disaster of last year was the earthquake in Haiti, demanding hundreds of thousands of lives and making millions of people 

homeless. In addition to emergency assistance, Hungarian Interchurch Aid contributes to restoration through school construction 
projects. HIA has been involved in Afghanistan for ten years now. As a result of enhancement of local governance and educa-
tional development efforts, schools became safer for children, working conditions of administration workers have significantly 

improved and training courses were launched for farmers.  

Operation of support services under the reintegration pilot programme called “You Are Not Alone” has continued in 2010 with 
funding from a Danish foundation – the programme provides help for disadvantaged children, youths and families at three loca-
tions. Professionals in the drop-in centres receive families in crisis and prompt assistance is given to them after an assessment. 

HIA realised several projects as CSR partnerships. As a result, the surgery of Baktakék, the kindergarten of Ináncs, the community 
centre in Ócsanálos, the remedial education centre in Szendrõ and other public buildings were refurbished. 

Last year HIA has been involved in the EU food aid programme supporting those in need in Hungary for the fifth year; in total 
3500 tons of non-perishable foodstuffs were distributed with the cooperation of the Agricultural and Rural Development Agency 
in 2010 under the programme. Support to those living in deep poverty was delivered in 460 settlements, with a total of 700,000 

families and pensioners living below the poverty line benefitting from the donations.

We wish to thank everyone for their moral and material support that allowed us to continue our efforts at such a high level! 
Special thanks to individual donors, companies, the founders, the volunteers and HIA’s staff members! 

Welcome and acknowledgements B
evezetõ                                                                                                           W
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FLOODS IN HUNGARY 
In May 2010, massive floods devastated several regions of Hungary. The 

damage was estimated at HUF one hundred billion by experts. The floods 
affected 518 settlements in 14 counties, with thousands of individuals driven 
from their homes. Private houses, public buildings, agricultural land and also 
the infrastructure were damaged and the protection efforts consumed tens of 

billions of Forints. In total, 4,000 houses were damaged..   

Support 
The costs of flood protection amounted to HUF 14 billion. HIA, relying on 

donations from many individuals, businesses, congregations, ministries, 
municipalities and schools, contributed to reconstruction efforts by HUF 650 

million, mainly in the form of emergency assistance and construction materials, 
but also by replacing personal possessions lost to the floods and by completely 
rebuilding severely damaged buildings. Reconstruction of houses undertaken by 
HIA was finished by 31 October, 2010; a deadline set out by the government, 

thus roof was put over families’ heads before the onset of the winter frost..     

Humanitarian assistance
HIA allocated an emergency fund of HUF 3 million after the natural disaster. In 
agreement and cooperation with local governments, non-perishable foodstuffs, 

drinking water, personal hygienic items, detergents, adult’s and children’s 
clothes were donated to more than 3,000 flood victims in more than 20 

settlements.. 

Replacement of personal possessions,  
rehabilitation, reconstruction 

After the floods, the government financed the reconstruction of collapsed 
houses, so HIA set out to assist in replacing personal possessions and in the 
restoration of property damaged at a small or bigger scale, with the objective 

that flood-victims could return to either the same or even better conditions 
than they used to have prior to the disaster. To rationalise the use of donations 

and to support as many victims as possible, HIA’s assistance covered the 
reconstruction of habitual living spaces and did not include outbuildings, cars 

or workshops. The level of assistance was determined by a damage assessment 
team consisting of construction professionals and HIA’s staff members, 

relying on a survey of the flood-affected houses. In 
2010, more than 1,500 houses were refurbished by 

HIA in Sátoraljaújhely, Szendrõ, Ócsanálos, Felsõzsolca, 
Abaújszántó, Edelény, Rakaca, Tolcsva, Erdõhorváti and 

Hernádkak-Belegrád..

Voucher-system 
HIA has developed an effective, transparent, accountable 

voucher system based on its own survey and 
customisable to individual needs; flood-victims could 
use this system to obtain the most needed items for 
themselves. HIA specified only the range of products 

available against the voucher and not the actual 
products. Construction materials, paint, furniture and 

HAZAI ÁRVÍZ
2010 májusában hatalmas árvizek pusztítottak Magyarországon. Az okozott 
kárt százmilliárd forintra becsülték a szakértõk. Az árvíz 14 megye 518 telepü-
lését érintette, ezreket számûzve otthonukból. Károsodtak a magánépületek, a 
közintézmények, a termõterületek, az infrastruktúra és tízmilliárdokat emész-
tett fel a védekezés. Összesen 4000 házban keletkezett kár. 

Támogatás
A védekezés költsége elérte a 14 milliárd forintot. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet – számos magánszemély, cég, gyülekezet, minisztérium, 
önkormányzat, iskola támogatásával – 650 millió forinttal járult hozzá az újjá-
építéshez, elsõsorban gyorssegéllyel, építõanyaggal és ingóságpótlással, súlyo-
sabb károk esetén pedig teljes körû helyreállítással. A Segélyszervezet által vál-
lalt lakóházak felújítása a kormány által kitûzött 2010. október 31-i határidõre 
elkészült, így a családok feje fölé tetõ került a téli fagyok beállta elõtt.

Humanitárius segítségnyújtás
Az Ökumenikus Segélyszervezet 3 millió forintos gyorssegély-keretet nyitott 
meg a természeti katasztrófa bekövetkezése után. A helyi önkormányzattal 
egyeztetve tartós élelmiszert, ivóvizet, személyes higiéniás eszközöket és tisz-
títószereket, valamint felnõtt- és gyermekruhákat adományozott több mint 20 
településen mintegy 3000 árvízkárosultnak.

Ingóságpótlás, helyreállítás, újjáépítés
Az árvíz után az állam az összedõlt házak újjáépítését finanszírozta, ezért az 
Ökumenikus Segélyszervezet az ingóságpótlást és a kisebb-nagyobb értékû 
károk rendbehozatalát tûzte ki céljául, mégpedig úgy, hogy a károsultak leg-
alább olyan, vagy jobb körülmények közé térjenek vissza, mint amilyenben a 
katasztrófát megelõzõen éltek. Az adományok ésszerû felhasználása, és a minél 
több károsult támogatása érdekében a Segélyszervezet által adott segítség 
kizárólag az életvitelszerûen használt lakótér helyreállítására vonatkozott, a 
melléképületek, gépkocsik, mûhelyek rendbe tételére nem. A Segélyszervezet 
támogatásának mértékét az érintett házak felmérése alapján állapította meg az 
építési szakemberekbõl és a szervezet munkatársaiból álló kárfelmérõ csoport. 
2010-ben több mint 1500 árvízkárosult ház helyreállítását hajtotta végre 
a Segélyszervezet Sátoraljaújhelyen, Szendrõn, Ócsanáloson, Felsõzsolcán, 
Abaújszántón, Edelényben, 
Rakacán, Tolcsván, Erdõhorvátiban 
és Hernádkak-Belegrádon.

Vásárlási utalvány
A Segélyszervezet kidolgozott egy 
saját felmérésen alapuló, egyéni 
igényekhez igazodó, hatékony, 
követhetõ és ellenõrizhetõ utal-
ványrendszert, melynek segítsé-
gével a károsultak beszerezhették 
a számukra legszükségesebb dol-
gokat. A Segélyszervezet csak az N
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Fotó: Ifj. Kis Boáz – MÖS/HIA
Fotó: Belényi Dániel MÖS/HIA 
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household appliances could be bought against the vouchers in local shops 
under a contract with HIA, so the assistance was used up locally and 

supported local small businesses and also the local community through 
the tax revenue. Value of vouchers was HUF 50,000, 100,000, 200,000 or 

400,000, depending on the level of the damage. 

Building construction
In case of seriously damaged houses where fixing the buildings 

required considerable expertise, HIA undertook to manage professional 
refurbishment. Local entrepreneurs under a contract with HIA performed 

the work with the involvement of local manpower and professional 
supervision. HIA has also given a warranty on the work completed by 

the contractor.  

Subsequent surveys 
Problems making buildings uninhabitable very often appeared only months 

after the floods. Soaked buildings started to crack up while becoming dry, 
with the base subsided and the existing structural defects worsened. In these 

cases HIA carried out subsequent surveys.   

Development – community-building programmes
In addition to assisting individuals, the agency also undertook the 

reconstruction of public buildings in several settlements. The surgery in 
Baktakék, the kindergarten in Ináncs, the community centre in Ócsanálos was 

reconstructed and the construction of a centre for remedial education and 
humanitarian logistics was launched in Szendrõ. These development activities 

were realised through assistance by HIA’s corporate partners.     

Fundraising 
In response to the floods, Duna Television launched a fundraising campaign 

titled “Borderless help for flood victims”. As a result, a total of HUF 353 
million was offered to the victims. Sums arrived from five continents to the 

donation line of the TV channel. Duna 
Television handed over this sum to 
Hungarian Interchurch Aid to take 

care of its proper use. HIA provided 
assistance to flood victims in 

Szendrõ, Edelény, Felsõzsolca, Abaújszántó, 
Sátoraljaújhely, Hernádkak-Belegrád, Rakaca, 

Tolcsva and Erdõhorvát from this amount. 
The Foundation for National Unity and the 

National Helpline also contributed significant 
amounts to HIA’s work. 

Several domestic businesses have 
also joined this exceptional joint 

social effort and provided financial 
assistance to flood victims through 
HIA to the tune of HUF 100 million 
in addition to the in-kind donations 

with a total value of HUF 40 million. 

utalványért vásárolható termékek körét 
határozta meg, magát a terméket nem. 
Az utalványért építõanyag, festék, bútor 
és háztartási gép volt megvásárolható 
a szervezettel szerzõdésben álló helyi 
üzletekben – így a támogatás helyben 
maradt, és a helyi kisvállalkozókat, 
valamint az adóbevételeken keresztül a 
helyi közösséget támogatta. Az utalvá-
nyok értéke 50.000, 100.000, 200.000 
és 400.000 forint volt, a károsodás 
mértékétõl függõen.

Kivitelezés
Olyan súlyos károk esetén, amelyeknél komoly szaktudás kellett a helyreállítás-
hoz, az épület szakszerû felújítását a Segélyszervezet vállalta magára. A munkát 
a Segélyszervezettel leszerzõdött vállalkozók helyi munkaerõ bevonásával, szak-
mai felügyelet mellett végezték. Az Ökumenikus Segélyszervezet pedig garanciát 
vállalt az általa elvégeztetett munkáért.

Pótfelmérések
Gyakran csak hónapokkal az árvíz után jöttek elõ olyan problémák, amelyek lak-
hatatlanná tették az épületet. Az átázott épületek kiszáradás közben repedezni 
kezdek, az alapzatuk megsüllyedt, a már meglévõ szerkezeti hibák komolyabbá 
váltak. Ezekben az esetekben a Segélyszervezet pótfelméréseket végzett.

Fejlesztés – közösségteremtõ programok 
A szervezet több településen, a magánszemélyek megsegítésén felül, közösségi 
épületek helyreállítását is felvállalta. Megújult a baktakéki orvosi rendelõ, az 
ináncsi óvoda, az ócsanálosi közösségi ház, valamint egy felzárkózási és egy 
humanitárius logisztikai központ építése kezdõdött meg Szendrõn. Ezek a fejlesz-
tések a Segélyszervezet vállalati partnereinek támogatásával valósultak meg.

Adománygyûjtés
A Duna Televízió az árvízre reagálva „Határtalan segítség az 
árvízkárosultaknak” címmel gyûjtést indított, melynek eredmé-
nyeként 353 millió forintot ajánlottak fel az árvízkárosultak 
javára. A felajánlások öt kontinensrõl érkeztek a televíziós csa-
torna adományvonalára. Ezt az összeget a Duna Televízió átadta az 
Ökumenikus Segélyszervezetnek, hogy gondoskodjon annak megfelelõ 
felhasználásáról. Ebbõl a pénzbõl támogatta a Segélyszervezet többek 
között a szendrõi, az edelényi, a felsõzsolcai, az abaújszántói, a sátor-
aljaújhelyi, a hernádkak-belegrádi, a rakacai a tolcsvai és az erdõhorváti 
károsultakat. A Nemzeti Összefogás Alapítvány és a Nemzeti 
Segélyvonal szintén jelentõs összeggel járult hozzá a 
Segélyszervezet munkájához.
A rendkívül széles társadalmi összefogáshoz számos hazai 
vállalat is csatlakozott közel 40 millió forint értékû termé-
szetbeni adomány mellett összesen közel 100 millió forinttal 
támogatva a Segélyszervezeten keresztül a károsultakat.

 

Fotó:  Fekete Dániel MÖS/HIA
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VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA - 
KOLONTÁR
2010. október 4-én a Magyar Alumíniumipari 
Zrt. ajkai timföldgyára vörösiszap-tározó falának 
átszakadása következtében erõsen maró hatású, 
vörösiszap-tartalmú lúgos víz öntötte el a Veszprém 
megyei Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A 
timföldgyár 10-es zagytározójából kiszabadult 13-as 
pH értékû kémhatású ár a Torna-patak tágabb árterén 
zúdult a településekre. Az 1 millió köbméter lúg 1017 
hektáron árasztotta el a környezõ területeket. A lúgos 
árhullám Kolontár belterületének harmadát károsí-
totta, az érintett utcák házait 0,5-2 m magasságig 
öntötte el. A katasztrófában tíz ember vesztette éle-
tét, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. 

Kezdeti humanitárius segítségnyújtás
A Segélyszervezet a szerencsétlenség másnapján a devecseri 
általános iskolában a kitelepített családok számára azonnali 
gyorssegélyként tartós élelmiszereket és tisztálkodási eszközöket 
biztosított.  Az ökológiai katasztrófa által legsúlyosabban érintett 
Kolontáron a Segélyszervezet helyszínen dolgozó munkatársai  
takarítási és helyreállítási munkálatokhoz tisztítóeszközöket és  a 
levegõ szennyezettsége miatt a térségben mindennapi viseletté 
váló FFP2 szájmaszkot adtak át nagy mennyiségben a károsultak-
nak. 

2010. október 21-én a Segélyszervezet 500 ezer forint értékû 
tanszer adományt osztott szét az ajkai Borsos Miklós Általános 
Iskolában, valamint a kolontári Táncsics Mihály Általános 
Iskolában tanuló 16 diák számára. A szervezet az ajkai befogadó 
iskolának sporteszközöket, a kolontári iskolának projektort, a diá-
koknak pedig személyes ajándékcsomagot adományozott. Néhány 
nappal késõbb a Segélyszervezet 200 ezer forint értékû fûmagot 
adott át a kolontári önkormányzatnak a települést védõ körgát 
befüvesítéséhez. 

A katasztrófát követõen számos vállalat ajánlott fel a rendkívüli 
helyzetben jól használható természetbeni adományokat, így 
a Segélyszervezet gyógyászati segédeszközöket, levegõszûrõ 
berendezéseket juttatott el a térségbe, illetve a helyi védõnõi 
szolgálat számára vásárolt munkaeszközöket; többek között 
csecsemõmérleget és számítógépet.

A kolontári károsult családok élelmiszercsomagok formájában 
való támogatása a gyorssegélyezést követõen is folytatódott, 
a XI. kerületi önkormányzat és Segélyszervezet és a Vodafone 

RED SLUDGE DISASTER - 
KOLONTÁR

Due to the rupture of the red sludge reservoir 
of the Ajka Alumina Plant on 4 October, 
2010 highly caustic and alkaline red mud 

swamped the settlements of Kolontár, 
Devecser and Somlóvásárhely in County 
Veszprém. The mud with a pH value of 

13 was released from reservoir No. 10 of 
the alumina plant and was flooding into 

settlements in the wider floodplain of the 
Torna creek. The 1 million cubic meter alkali 

flooded 1,017 hectares of the surrounding 
area. The alkaline flood damaged one third of 

Kolontár’s inner area, inundated houses of 
the affected streets at a height of 0.5 to 2 m.  

Ten individuals died and many suffered serious burns in the disaster. 

Emergency assistance 
The day after the disaster, HIA started distributing non-perishable foodstuffs and items of 
personal hygiene as emergency assistance to the evacuated families in the primary school 
of Devecser. In Kolontár, the settlement most severely affected by the ecological disaster, 
HIA’s staff members working in the field handed over cleaning tools for the clean-up and 

reinstatement efforts, and also large quantities of type FFP2 masks were provided, the latter 
becoming everyday wear in the region due to the highly polluted air.  

On 21 October, 2010 HIA distributed school supplies valued at HUF 500 thousand to 16 
pupils attending Borsos Miklós Primary School of Ajka and Táncsics Mihály Primary School of 
Kolontár. Sports equipment was donated to the host school in Ajka, a projector was handed 

over to the Kolontár school and personal gift packages to pupils. A few days later grass seeds 
were donated by HIA to the municipality of Kolontár to create a green surface on the dam 

protecting the village.

After the disaster, many businesses offered in-kind donations useful to flood victims in this 
extraordinary situation, so HIA delivered medical aids, air filtration equipment to the region 
and also purchased appliances, e.g. baby scales and a computer among others, for the local 

health visitor service.

Support to Kolontár residents in the form of food packages continued after the emergency 
assistance stage with the assistance of Vodafone Humanitarian Fund, the organisation 

providing the framework for the long-term cooperation between local government of district 
11 (Budapest), HIA and Vodafone Hungary. 35 families received packages consisting of quality 
food items every month. At the end of the year, during the Christmas period, HIA handed over 

gifts and toys for 193 child victims of the disaster. Parallel with the relief efforts, preparations 
for reconstruction and development projects to be implemented in 2011 also started, including 

plans for the community centre and the sports fields of the settlement to be rebuilt and a 
nature trail for environmental education protection to be created to present the impacts of 

man-made disasters to visitors in a comprehensible way and also to commemorate the victims 
of the red sludge disaster.   

Fotó: Belényi Dániel MÖS/HIA
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Magyarország hosszú távú együttmûködésének keretet adó Vodafone 
Humanitárius Alap támogatásával.. A minõségi élelmiszerekbõl összeállí-
tott, havonta átadásra kerülõ csomagokból 35 család részesült. Az év végi 
karácsonyi idõszak során a Segélyszervezet az ünnepi mûsor keretében 193 
károsult gyermek számára adott át ajándékot, játékokat. A segélyakciókkal 
párhuzamosan megkezdõdtek a 2011-ben megvalósítandó újjáépítési, fej-
lesztési projektek elõkészületei is, így többek között megújulhat a település 
mûvelõdési háza és sportpályája, valamint 
elkészül egy környezetvédelmi tanösvény, 
amely közérthetõ módon bemutatja a láto-
gatóknak az ember által okozott katasztrófák 
hatásait és egyúttal méltó emléket állít a 
vörösiszap katasztrófa áldozatainak.

Együttmûködési megállapo-
dás Kolontárral
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
együttmûködési megállapodást kötött 
Kolontár önkormányzatával. Ennek értelmé-
ben a Segélyszervezet területi irodát nyitott 
a településen, mely a Segélyszervezet huma-
nitárius és fejlesztési munkájának helyszíni 
irányítását, a felmérések végrehajtását, a 
segélyszállítmányok kiosztását, a helyszínen dolgozó szervezetekkel történõ 
koordinációt, valamint a hosszú távú rehabilitációs és fejlesztési projektek 
kidolgozását és megvalósítását tûzte ki céljául.

Civil Humanitárius Koordinációs Központ
2010. október 28-án a területen dolgozó öt magyar segélyszervezet a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezésére létrehozta a Civil 
Humanitárius Koordinációs Központot, hogy a segélyszervezetek hetente 
egyeztessenek a térségben zajló humanitárius tevékenységek fõbb irányvo-
nalairól, feladatairól. Így az együttmûködés kiterjedt az élelmiszerek, termé-
szetbeni adományok, higiéniai és egyéb szerek osztására, egészségügyi ellá-
tásra, elszállásolásra, ingóságpótlásra, valamint a hosszabb távú újjáépítési, 
fejlesztési projektek koordinálására.

A résztvevõk a segélyezés megfelelõ színvonalon történõ végzése és a nyil-
vántartás érdekében közös adománykártyát vezettek be. A károsultakhoz 
beérkezett adományokat nemcsak papíralapon, hanem egy elektronikus 
rendszerben is regisztrálták, melyben teljes mértékig nyomon követhetõ az 
egy-egy károsult családhoz eljuttatott adományok mennyisége, jellege. 

Minden kolontári lakost támogat a 
Segélyszervezet
A segélyprogram 2011-ben tovább folytatódott, s a magánszemélyek 
jelentõs ingóságpótlási támogatása is erre az idõszakra lett idõzítve, amikor 
is a károsult családok új lakóingatlanai már felépültek.

Cooperation agreement with Kolontár 
Hungarian Interchurch Aid has concluded a cooperation agreement with the 

municipality of Kolontár. Under this agreement, HIA opened a field office in the 
village, to be in charge of HIA’s humanitarian and development efforts in the area, 

the implementation of local surveys, distribution of aid shipments, coordination 
with other organisations active in the region, the creation and implementation of 

long-term rehabilitation and development projects.    

Civil Humanitarian and 
Coordination Centre

On the initiative of Hungarian Interchurch Aid, five 
Hungarian aid agencies working in the region have 

established the Civil Humanitarian Coordination 
Centre on 28 October, 2010 so that NGOs 

could coordinate the main thrust and goals of 
humanitarian activities in the region. Cooperation 

covered the distribution of foodstuffs, in-kind 
donations, hygienic and other items, medical 

care, accommodation, replacement of personal 
possessions, and coordination of long-term 

reconstruction and development projects. 

To maintain appropriately high standards for the relief work and in order to keep 
track of such efforts, joint donation cards were introduced by the participants. 

Donations for flood victims were registered not only on paper but also in an 
electronic system to allow complete traceability of the quantity and type of 

assistance received by each flood-affected family.  

HIA supports each dweller of Kolontár 
The aid programme continued in 2011 – support to individuals to replace their 
personal possessions was also scheduled for this period, when new houses of 

flood-affected families have already been completed. 

Humanitárius segítségnyújtás                                                                                                                                                                                                                                                    Humanitarian assistance

Fotó: Fekete Dániel MÖS/HIA
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Képaláírás, készítõ

AFGHANISTAN  
Hungarian Interchurch Aid has implemented 

humanitarian and development programmes with 
the support of the MFA of Hungary, the Ministry 

of Local Government, the European Union and 
the Japanese government at a value exceeding 

HUF 2 billion in Afghanistan in the past 10 
years. In 2010, HIA carried out development 

programmes in the field of agriculture, education, 
public health and local governance in addition to 

humanitarian assistance.  

Implementation of educational 
and public health programmes  

HIA has constructed a health centre of 240 
square metres in 2010. The clinic makes 

basic medical care available for 10,000 
individuals close to their homes and it also 
improved conditions for the distribution of 
pharmaceuticals and access to medicine for 

the locals.
Defence walls were constructed for the schools 

of Shamarq and Etehad in Afghanistan. As a   
result, 1,000 students and 33 teachers may 
work under calmer and safer circumstances 
and owing to the improved security, more 

families enrol their children into these 
educational institutions. Restrooms were 

also constructed near the school buildings 
in order to improve hygienic conditions. Two 

schools of Jelga district were equipped by 
HIA: 150 chairs were provided and hundreds 
of learning materials were distributed to 700 

children in need.  
HIA also constructed a new building in 

place of the old rented premises for the only 
vocational training centre in the province, 
where now proper conditions are available 
for 120 students instead of the former 60. 

The project was supported by the Japanese government with 
USD 800,000.  

Hungarian Interchurch Aid launched agricultural training for 
170 farmers. Under the programme, farmers received theoretical 

training in plant protection and in the use of pesticides, while 
their training in practice was also supplemented by pesticides 

provided as a contribution to their work.

AFGANISZTÁN 
Az Ökumenikus Segélyszervezet Afganisztánban 
az elmúlt 10 évben több mint 2 milliárd forint 
értékben hajtott végre humanitárius és fej-
lesztési programokat a Külügyminisztérium, 
az Önkormányzati Minisztérium, az Európai 
Unió, illetve a japán kormány támogatásával. 
2010-ben a humanitárius segítségnyújtás mel-
lett mezõgazdasági, oktatási, egészségügyi és 
közigazgatás-fejlesztési szektorokban végzett 
fejlesztési programokat. 

Oktatási és egészségügyi prog-
ramok végrehajtása 
A Segélyszervezet 240 négyzetméteres klinikát 
épített 2010-ben. Ezzel 10.000 ember számára 
vált elérhetõvé a lakóhelyéhez közeli alapvetõ 
orvosi ellátás, valamint a járásban javultak a 
gyógyszer-forgalmazási feltételek, így növekedett 
a lakosság gyógyszerellátottsága.
Az afganisztáni Shamarq és Etehad iskolák 
részére védõfal épült, melynek eredményeként 
1000 diák és 33 tanár nyugodtabb és bizton-
ságosabb körülmények között dolgozhat, és a 
biztonsági helyzet javulása miatt több család 
íratja be a gyerekét az oktatási intézménybe. Az 
iskolákhoz mellékhelyiségek is épültek a higié-
niai körülmények javítása céljából. Jelga kerület 
két iskoláját szerelte föl a Segélyszervezet: 150 
széket, több száz taneszközt osztott ki 700 
rászoruló gyereknek. 
A tartomány egyetlen szakoktatási intézménye 
számára is új ingatlant épített a Segélyszervezet 
a régi bérlemény helyett, így a korábbi 60 
helyett 120 diák tud megfelelõ körülmények 
között tanulni. A projektet 800.000 dollárral 
támogatta a japán kormány.
Az Ökumenikus Segélyszervezet 170 gazdálko-
dó részére mezõgazdasági szakképzést indított. 
A program keretében a gazdák növényvédelmi ismeret illetve permetszerek 
használat témában elméleti szakképzésben részesültek, míg a gyakorlati okta-
tás mellett növényvédõ szereket is kaptak munkájuk támogatásaképpen. 

Fotó: MÖS/HIA

Fotó: József Imre  – MÖS/HIA
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Fotó: Reuters – Denis Sinyakov, www.alertnet.org

Enhancement of local governance 
in Baghlan province 

The need to open a field office emerged to perform disaster manage-
ment tasks in Baghlan province due to the frequent earthquakes and 

flooding in the region. HIA relied on a Hungarian expert to assess 
the disaster management system of the province and based on the 

findings, it organised training courses at four district locations for 80 
individuals to grow the expertise of those working in local disaster 

management with an understanding of international experience.  

Nemzetközi fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                           International development

A közigazgatás fejlesztése Baghlan 
tartományban 
A Baghlan tartományban gyakori földrengések és áradások miatt szük-
ségessé vált egy katasztrófavédelmi feladatokat ellátó iroda megnyitása. 
A Segélyszervezet magyar szakértõ bevonásával felmérte a tartomány 
katasztrófavédelmi rendszerét, majd ez alapján 80 fõ részére négy 
járási helyszínen képzéseket szervezett, hogy a régióban alkalmazható 
nemzetközi tapasztalatokkal is bõvüljön a helyi katasztrófavédelemben 
dolgozók szakismerete. 

Fotó: MÖS/HIA

Fogvatartott nõk és gyerekek életkörül-
ményeinek javítása – Fogdaépítés  
Pul-e Khumriban
Pul-e Khumri városában embertelen körülmények között, egy 
raktárházból átalakított börtönben tartottak fogva kétszázötven 
embert. Nem volt rendes tisztálkodási lehetõség, sokaknak 
csak az udvaron felállított sátrakban jutott alvóhely. Gondot 
okozott az is, hogy az épületben közös helységekben õrizték az 
egyelõre õrizeteseket a már elítélt rabokkal. 
Baghlan tartomány igazságszolgáltatási szakhatósága egy telje-
sen új, a helyi és CSSP szabványok szerinti fogda épületegyüt-
test kapott. Ilyen szabványok szerint elkészült épület még nem 
volt a tartományban. Az új fogdával jelentõsen javultak a fog-
vatartottak körülményei, illetve a fogda személyzete számára is 
rendelkezésre állnak a megfelelõ adminisztrációs és szolgálati 
helységek. A program az Európai Unió és Külügyminisztérium 
támogatásával valósult meg két fázisban.

Improving conditions for detained women and children – 
Construction of a detention centre in Pul-e Khumri

In Pul-e Khumri city 250 detainees were held under inhuman circumstances 
in a warehouse converted into a jail. There were no sanitary facilities; many 

detainees could only sleep in tents set up in the yard. It also caused problems 
that detainees were held together with already sentenced prisoners at the same 

premises. 
The judicial administration of Baghlan province received a detention complex 

in compliance with local and CSSP (Corrections System Support Program) 
standards. There has been no building in the province before that was 

constructed to these standards. Conditions for the detainees have significantly 
improved in the new centre and now proper administration and service rooms 

are also available for the staff. The programme was implemented in two phases 
with the support of the European Union and the MFA of Hungary. 
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EARTHQUAKE IN HAITI  
On 12 January, 2010 a major earthquake measuring 7.3 on the Richter 

scale hit Haiti.  The epicentre of the quake was near Leogane city, 32 
kilometres from Port-au-Prince. According to eyewitnesses, the earth had 

been shaking for a whole minute, and then the first quake was followed by 
24 aftershocks. The dust rising from the collapse of buildings turned the 

sky grey. 230 thousand people died in the natural disaster, 300,000 were 
injured and more than one and a half million individuals were rendered 

homeless. More than 500 thousand people have fled the capital. At least 
1.5 million persons live in the streets or in makeshift tent cities.  

The biggest Hungarian aid shipment 
The aid shipment of Hungarian Interchurch Aid arrived from Budapest on 
6 February, 2010. HIA’s staff members handed over a half-ton donation 

consisting of water purification tablets, medicines, bandages, baby diapers, 
antiseptics and personal hygiene items. The half-ton aid shipment arrived 

to Santo Domingo, the capital of the neighbouring Dominica by plane, 
then it was delivered to the Eglise de Dieu refugee camp of Port-au-Prince 
under the escort of HIA staff members; the items were immediately used 

for the treatment of refugees.   

FÖLDRENGÉS HAITIN 
2010. január 12-én a Richter-skála szerint 7,3-as erõsségû föld-
rengés rázta meg Haitit. A rengés epicentruma Port-au-Prince-
tõl 32 kilométerre, Leogane város közelében volt. Szemtanúk 
szerint egy egész percen át rengett a föld, majd 24 utórengés is 
követte az elsõ földmozgást. Az ég szürkévé vált az összedõlt 
épületek nyomán felszálló portól. A természeti katasztrófa 230 
ezer ember életét követelte, 300.000 sérültet hagyott maga 
után és több mint másfél millió embert tett otthontalanná. 
Több mint 500 ezren menekültek el a fõvárosból. Legalább 1,5 
millióan élnek az utcákon, vagy rögtönzött sátorvárosokban.

A legnagyobb magyar segélyszállítmány
2010. február 6-án érkezett meg az Ökumenikus 
Segélyszervezet szállítmánya Budapestrõl. A 
Segélyszervezet munkatársai a területen élõknek 
víztisztító tablettát, gyógyszert, kötszert, gyermek 
pelenkákat, sebfertõtlenítõt és személyes higiéniai 
eszközöket tartalmazó féltonnás adományt adtak 
át. A féltonnás segélyszállítmány repülõn érkezett 
a Haitivel szomszédos Dominika fõvárosába, Santo 
Domingóba, majd onnan Port-au-Prince Eglise de 
Dieu menekülttáborába került a Segélyszervezet 
munkatársainak felügyeletével, ahol azonnal a 
menekültek kezelésére használták fel. 

Fotó: ACT Alliance

Humanitárius segítségnyújtás                                                                                                                                                                                                                                                    Humanitarian assistance
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AFGANISZTÁN

Kabul

Mazar-i-Sharif
Pul-e-Khumri

Port-au-Prince
School reconstruction 

Hungarian Interchurch Aid undertook the reconstruction of 
two collapsed schools, one in Leogane city and one in the 

neighbouring village of Darbonne, where more than two 
thousand pupils had studied before the disaster.  Until the 

completion of the buildings, temporary tent schools were set 
up and equipped by HIA. 

The St. Matheiu School is being rebuilt under the cooperation 
with FinnChurchAid (a Finnish church-related aid 

organisation). These earthquake-resistant buildings serve as 
models for further 10 schools whose construction will start in 

2011. 

Psycho-social counseling 
In addition to material assistance, HIA and its local part-
ner paid attention to the treatment of the serious mental 
and psychological injuries of the survivors. HIA donated 

technical equipment valued at EUR 8000 to support a 
children rehabilitation programme in the region hit by the 
earthquake. The multimedia devices, which reached their 

destination through the help of HIA’s local partner, contribute 
to the psycho-social treatment and education of children 

who survived the catastrophe. The programme, which will 
be continued in 2011 relying on the equipment provided, 

specifically targets children who lost one or more family 
members or their entire family.   

Fotó: ACT Alliance

Humanitárius segítségnyújtás                                                                                                                                                                                                                                                    Humanitarian assistance

Iskola újjáépítése
Az Ökumenikus Segélyszervezet Leogane-ban és a nagyvárossal szomszédos Darbonne 
faluban épít újjá két romba dõlt iskolát, amelyekben együtt több mint kétezer diák tanult a 
katasztrófa elõtt. Az épületek elkészültéig ideiglenes sátoriskolákat alakított ki és szerelt fel 
a Segélyszervezet.
A FinnChruchAid-del (finn egyházi hátterû segélyszervezet) történõ együttmûködés kereté-
ben a St. Matheiu iskola épül újjá. Ezek a földrengés-biztos épületek mintaként szolgálnak 
ahhoz a további 10 iskola építéséhez, melyek kivitelezése 2011-ben kezdõdik meg.

Pszicho-szociális segítségnyújtás
A tárgyi segítségnyújtás mellett az Ökumenikus Segélyszervezet és helyi partnerszervezete 
a lelkileg is súlyosan sérült túlélõk gondozására is figyelmet fordított. A Segélyszervezet 
8000 euró értékû technikai felszerelésekkel támogatott egy, a haiti földrengés sújtot-
ta régióban mûködõ gyermek-rehabilitációs programot. A szervezet helyi partnereivel 
együttmûködésben célba juttatott multimédiás eszközök a katasztrófát túlélt gyermekek 
pszicho-szociális kezelését, illetve oktatását segítik. A 2011-ben átadásra kerülõ eszközök 
azon gyermekek gondozását kívánják segíteni különösen is, akik a katasztrófában valamely 
családtagjukat, vagy egész családjukat veszítették el.
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A hátrányos helyzetû családokkal és 
gyermekekkel végzett munka mellett 
az Ökumenikus Segélyszervezet 
2010-ben folytatta a társadalom 
sérülékeny csoportjainak (hajlékta-
lanok, szenvedélybetegek, idõsek, 
betegek) nyújtott támogató és 
fejlesztõ programjait. 

A szociális fejlesztõ tevékenységek 
mellett a Segélyszervezet természet-
beni adományok továbbításával is 
igyekszik enyhíteni a legrászorultabb 
társadalmi csoportok élethelyzetén. 
Az EU-élelmiszersegély program 
keretében a Segélyszervezet 2010-
ben 460 településen összesen 3.500 
tonna élelmiszersegélyt osztott szét 
a rászorulók körében. 

Folytatódott a dán alapítványi támo-
gatással, 2007-ben elindított „Nem 
vagy egyedül!” reintegrációs modell-
program támogató szolgáltatásainak 
mûködtetése, amely Miskolcon, 
Szolnokon és Orosházán nyújtott 
segítséget a hátrányos helyzetû gyerekek, fiatalok és családjaik 
számára. A három helyszínen hat kiléptetõ lakást vásárolt és ala-
kított ki a Segélyszervezet, amelyekben a családok további támo-
gatást kapnak annak érdekében, hogy társadalmi reintegrációjuk 
sikeresen menjen végbe.  

Az Ökumenikus Segélyszervezet eredményesen folytatta 
Andersen munkaerõ-piaci fejlesztõprogramját, amelynek célja a 
hátrányos helyzetû munkanélküli fiatalok munkára való felkészí-
tése szociális és képzési támogatásokon keresztül. A tevékenység 
a célcsoport esélyegyenlõségének javítását, munkaerõ-piaci kihí-
vásokra való felkészítésüket tûzte ki célul. A Segélyszervezet a 
programot a DanChurchAid-del (dán egyházi hátterû segélyszer-
vezet) a Velux Alapítványok támogatásával hajtja végre. 

Az év során bõvült a Soroksári Addiktológiai Centrum és 

Szenvedélybetegek Nappali Intézményének tevékenysége, vala-
mint stabilizálódott a Szolnoki Addiktológiai Központ mûködése. 
E két helyszínen a szervezet a legális és illegális szerhasználóknak 
és hozzátartozóiknak nyújt segítséget a káros szenvedélytõl 
való megszabadulás érdekében. Decemberben megnyílt a 
kastélyosdombói Nappali Ellátó Intézmény, amely egész Somogy 
megyére kiterjedõen nyújt segítséget a szenvedélybetegségek 
számára. 

A Segélyszervezet több mint 50 millió Ft értékû természetbeni 
adománnyal segítette a hátrányos helyzetû családokat, hagyo-
mányos Országos Adventi Adománygyûjtése keretében pedig 
Budapesten és több vidéki helyszínen osztott meleg ételt, 
összesen mintegy 5000 adagot. A hazai szociális intézményein 
keresztül naponta mintegy 1000 fõvel került segítõ kapcsolatba a 
Segélyszervezet.

A MAgyAr ÖkuMenikus segélyszervezet hAzAi szociális intézMényrendszerének külÖnálló szolgáltAtásAi:

GYERMEKjÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK EGÉSZSÉGüGYI SZAKELLÁTÁSOK
  1.     Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat - Budapest XXIII. kerület 23. Soroksári Addiktológiai Centrum - Budapest XXIII. kerület
   2. Családok Átmeneti Otthona – Miskolc 24. Szolnoki Addiktológiai Központ - Szolnok
  3. Családok Átmeneti Otthona – Szolnok 25. Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés - Szolnok
  4. Családok Átmeneti Otthona – Orosháza 26. Otthoni Szakápolás Szolgálat - Budapest
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK SZENVEDÉLYBETEGEKKEL FOGLALKOZÓ PROGRAMjAINK
  5. Soroksári Családsegítõ Szolgálat – Budapest XXIII. kerület 27. Országos Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona – Miskolc
  6. Adósságkezelõ program - Budapest XXIII. kerület 28. Krízisambulancia – Miskolc 
  7. Hajléktalanok Nappali melegedõje – Debrecen 29. Krízisambulancia – Szolnok 
  8.    Hajléktalanok Nappali Melegedõje – Gyula 30. Krízisambulancia – Orosháza 
  9. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye – Gyula 31. Regionális kríziskezelõ központ bántalmazott nõknek és gyermekeknek – Miskolc
10. Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Gyula 32. Regionális kríziskezelõ központ bántalmazott nõknek és gyermekeknek – Szolnok
11. Lakótelepi utcai szociális szolgálat – Debrecen 33. Félutas/kiléptetõ lakások – Miskolc
12. Kertségi utcai szociális szolgálat - Debrecen 34. Félutas/kiléptetõ lakások – Szolnok
13. Utcai Szociális Szolgálat – Gyula 35. Félutas/kiléptetõ lakás – Orosháza 
14. Szociális étkeztetés - Debrecen 36. Félutas/kiléptetõ lakás – Pusztaföldvár
15. Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - Bp. XXIII. ker. 37. Félutas/kiléptetõ lakás – Gesztely 
16. XIII. kerületi Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 38. Munkanélküli fiatalok munkaerõ-piaci reintegrációs program – Bp. XXIII. ker. 
17. Debreceni Szenvedélybetegek Nappali Ellátója  39.   Utcagyermek program - Budapest XIII. kerület 
18. DECENTRUM - Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Debrecen 40. Régiós roma fejlesztõ ház – Olaszliszka 
19. Szenvedélybetegek közösségi ellátója – Debrecen 41. Tanoda program – Olaszliszka
20. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátója – Debrecen 42. Tanoda program migráns hátterû gyermekeknek – Debrecen Befogadó Állomás
21. Szenvedélybetegek nappali ellátója – Somogy megye EGYÉB
22. Pszichiátriai betegek nappali ellátója - Szolnok 43.    Elterelés – Budapest XXIII. kerület

44. Elterelés – Debrecen
45. Elterelés – Szolnok
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In addition to working with disadvantaged families and children, 
Hungarian Interchurch Aid continued support services and 

development programmes for vulnerable groups of society (the 
homeless, addicts, the elderly and the sick) in 2010.

Development activities in social work were also complemented with 
in-kind donations to ease the lives of the most marginalised groups 

in society. Under the EU food aid programme, HIA distributed 
3,500 tons of food in total between those in the direst need at 460 

settlements in 2010.

Support services launched under the “You Are Not Alone!” 
reintegration pilot project in 2007 with funding from a Danish 

foundation continued, with assistance provided to disadvantaged 
children, youths and families in Miskolc, Szolnok and Orosháza.  

HIA purchased properties and established six halfway apartments at 

the three locations; here families 
receive further assistance 
for their successful social 

reintegration. 

HIA effectively carried on 
its Andersen labour-market 

development programme 
which aims at preparing 
disadvantaged homeless 
youths for work through 

social counselling and 
training.    The programme 

set out the objective of 
improving the target group’s 

chances for equal opportunities 
and preparing them for the 

challenges of the labour mar-
ket. HIA is implementing the 

programme in conjunction 
with DanChurchAid (a Danish 
aid organisation with a church 
background) with funding from 

the Velux Foundations. 

Activities of the Addictology 
and Day-Care Centre for Addicts at Soroksár were further expanded; 

the operation of the Addictology Centre in Szolnok was stabilised. 
HIA provides assistance to addicts using legal or illegal drugs and 

to their relatives at both locations so that they could get rid of 
their destructive habit. In December 2010, HIA opened a Day-Care 

Centre at Kastélyosdombó to help drug addicts from all over County 
Somogy.   

HIA provided in-kind donations to disadvantaged families at the 
value of HUF 50 million, distributing a total of 5,000 hot meals in 

Budapest and at several country locations as part of the traditional 
National Advent Fundraising campaign. Hungarian Interchurch Aid 

had contacts for help from 1,000 individuals per day through its 
domestic network of social institutions in 2010.         

BASIC CHILD WELFARE SERVICES HEALTH CARE SERVICES  
  1.     Soroksár Child Welfare Service – Budapest, District 23 23. Soroksár Addictology Centre – Budapest, District 23
   2. Temporary Family Shelter – Miskolc 24. Szolnok Addictology Centre – Szolnok
  3. Temporary Family Shelter – Szolnok 25. Psychiatric outpatient care  – Szolnok
  4. Temporary Family Shelter – Orosháza 26. Home Nursing Service – Budapest
BASIC SOCIAL SERVICES DEVELOPMENT/PILOT PROjECTS 
  5. Soroksár Family Assistance Service  – Budapest, District 23 27. National Methodological Center Temporary Family Shelter – Miskolc
  6. Debt Management Programme – Budapest, District 23 28. Drop-in Centre – Miskolc 
  7. Daytime Shelter for Homeless – Debrecen 29. Drop-in Centre – Szolnok 
  8. Daytime Shelter for Homeless – Gyula 30. Drop-in Centre – Orosháza 
  9. Night Shelter for Homeless – Gyula 31. Regional Crisis Treatment Centre for Abused Women and Children – Miskolc
10. Temporary Shelter for Homeless – Gyula 32. Regional Crisis Treatment Centre for Abused Women and Children – Szolnok
11. Street social work in housing estates – Debrecen 33. Halfway apartments  – Miskolc
12. Street social work in the suburbs  – Debrecen 34. Halfway apartments – Szolnok
13. Street Social Work – Gyula 35. Halfway apartments – Orosháza 
14. Social catering – Debrecen 36. Halfway apartments – Pusztaföldvár
15. Soroksár Day-Care Centre for Addicts – Bp., District 23 37. Halfway apartments – Gesztely 
16. Day-Care Centre for Addicts – Budapest, District 13 38. Labour-Market Reintegration Programme for Unemployed Youths – Bp., Dist. 23 
17. Day-Care Centre for Addicts – Debrecen  39. Street-Children Programme  – Budapest, District 13 
18. DECENTRUM – Day-Care Centre for Addicts – Debrecen 40. Regional Roma Development Centre – Olaszliszka 
19. Community Care Centre for Addicts – Debrecen 41. After-School Coaching Programme – Olaszliszka
20. Low-Threshold Care Centre for Addicts  – Debrecen 42. After-School Coaching Programme for Children with a Migrant Background – 
21. Day-Care Centre for Addicts – Somogy county          Debrecen Refugee Reception Centre 
22. Daytime Care Centre for Psychiatric Patients – Szolnok OTHERS 
 43. Diversion service – Budapest, District 23 
 44. Diversion service – Debrecen
 45. Diversion service – Szolnok

individuAl services Provided by the network of doMestic sociAl institutions oPerAted by hungAriAn interchurch Aid
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Fotó: Fekete Dániel – MÖS/HIA

ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Több mint 100 családok átmeneti otthonát  
koordinál a Segélyszervezet 

A miskolci Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthon 
célja, hogy összefogja, koordinálja az országban található 
mintegy százhúsz családok átmeneti otthonainak mûködését. 
Segítse az intézmények szakmai fejlõdését, feltérképezze az 
otthonok napi nehézségeit, problémáit, valamint az ellátó-
rendszerrel közösen megfogalmazza azokat a hosszú távú 
célokat, mely az ellátás hatékonyságát, az ellátottak és a 
munkatársak, illetve az intézmények érdekeit szolgálják. A fel-
adatok szükségességét és hangsúlyosságát jelzi az a tény is, 
hogy Magyarországon ezt megelõzõen nem volt módszertani 
intézménye a családok átmeneti otthonainak.

  

NATIONAL METHODOLOGICAL CENTER

HIA coordinates more than 100 temporary family shelters

The Miskolc National Methodological Temporary Family Shelter is to band together 
and co-ordinate the work of 120 temporary family shelters operating in Hungary, to 
assist the professional development of the institutions, to map everyday difficulties 

and issues of these shelters, and to draw up (in conjunction with the state-run care 
system) long-term objectives to increase the efficiency of care services and to support 

the interests of beneficiaries, staff members and the institutions alike. The essential 
nature and importance of these objectives is also signified by the fact that there was 

no methodological centre in Hungary for temporary family shelters before.M
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SUPPORT TO UNFORTUNATE 
FAMILIES AND CHILDREN 

Hungarian Interchurch Aid operates three 
temporary family shelters in the country so that 

children could stay together with their parents 
even if the family home is lost. In addition to 
providing temporary care, the main objective 

of these institutions is to contribute to the 
successful reintegration of the beneficiaries.  HIA 

not only provides housing for the families but 
lays much emphasis on individual and family 
therapy sessions, on increasing the efficiency 

of finding and keeping a job, and on processing 
mental traumas of children and adults. 

HIA’s Family Assistance and Child Welfare 
Service helps the unemployed and recipients of 

regular social benefit to find and keep a job, and 
to manage their official affairs. HIA also provides 

in-kind donations (clothes, books, furniture) to 
improve the quality of their daily lives. A specific 
form of assistance provided by the institution is 

debt management counselling. 

M
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Fotó: Nino Ellison 

NEHÉZ SORSú CSALÁDOK, GYERMEKEK  
TÁMOGATÁSA
Az Ökumenikus Segélyszervezet három családok átmeneti otthonát 
mûködtet országszerte, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek 
az elvesztése után is együtt maradhassanak a szüleikkel. Az intézmények 
célja az átmeneti ellátáson túl az ellátottak sikeres visszailleszkedése a tár-
sadalomba. A lakhatási feltételek biztosítása mellett a Segélyszervezet nagy 
hangsúlyt fektet az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a 
munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek 
és a felnõttek lelki sérüléseinek feldolgozására. 

A Segélyszervezet Családsegítõ és Gyermekjóléti Központja támogatást 
nyújt a munkanélkülieknek, rendszeres szociális segélyben részesülõknek 
a munkakeresésben, a munkahely megtartásában, szociális ügyeik inté-
zésében, valamint természetbeni adományokkal (ruha, könyv, bútor) is 
megkönnyíti mindennapi életüket. Az intézmény speciális segítségnyújtási 
formája az adósságkezelési tanácsadás.
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ESÉLY A SZENVEDÉLYBETEGEKNEK
Az Ökumenikus Segélyszervezet négy városban 
(Budapest, Szolnok, Debrecen, Kastélyosdombó) 
mûködtet szenvedélybetegeket gondozó intézményeket, 
melyek egészségügyi és szociális ellátást is nyújtanak.  
Az intézmény az azt felkeresõ valamennyi drogproblé-
mával küzdõ kliensnek és hozzátartozóiknak is segítséget 
nyújt. Komplex módon támogatja azokat, akiknek min-
dennapi életvitelében nehézséget, problémát okoz beteg-
ségük, szerhasználatuk, vagy viselkedési addikciójuk. Az 
intézmények nem csak a függõ személynek, hanem hoz-
zátartozóinak is segítséget nyújtanak. A segítségnyújtás 
céljai között szerepel a problémaorientált és mindenre 
kiterjedõ megelõzés, a már kialakult problémák kezelése, 
továbbá a legmagasabb fokú reintegráció elõsegítése.

A Budapest-soroksári és a szolnoki addiktológiai köz-
pont pszichiáter, addiktológus, pszichológus, jogász és 
szociális munkás bevonásával biztosít komplex segít-
ségnyújtást. Az ártalomcsökkentõ szolgáltatások – mint 
a metadon program vagy tûcsere program – speciális 
csoportokat is elérnek. Céljuk a szerhasználatból adódó 
veszélyeztetettség illetve kockázati tényezõk minimali-
zálása. A Segélyszervezet debreceni központja nappali 
intézménnyel és közösségi ellátással (szenvedélybetegek 
és környezetük) próbál kiutat mutatni a szenvedélyek 
rabságából.

ÖSSZETETT SEGÍTSÉGNYújTÁS 
HAjLÉKTALANOKNAK
A Segélyszervezet az ország több városában (Debrecen, 
Gyula) intézményi keretek között – nappali melegedõ, 
utcai szociális szolgálat, éjjeli menedékhely, átmeneti 
szállás – valamint rendszeres ételosztásokkal segíti a 
fedél nélkül élõ rászorulókat. Az átmeneti szállás, élelme-
zés, ruházkodás, tisztálkodás lehetõségének biztosítása 
mellett a munkatársak segítenek többek között a szociá-
lis és jogi kérdésekben, a hivatalos ügyek intézésében, a 
munkakeresésben, valamint felkutatják és segítenek azon 
életvitelszerûen az utcán élõ embereknek is, akik maguk-
tól nem keresik fel az intézményeket.

Képaláírás, készítõ

Photo: Balazs Racsok
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Fotó: Figeczki Tamás MÖS/HIA

A CHANCE FOR ADDICTS 
Hungarian Interchurch Aid maintains institutions that provide care for addicts 

at four locations (Budapest, Szolnok, Debrecen, Kastélyosdombó); these centres 
also provide health and social case services. The facilities assist both the clients 

struggling with drug problems and their relatives. Complex support is provided to 
individuals whose lives are disrupted by disease, substance abuse or behavioural 

addiction.  The institutions assist not only the addicts but their relatives. Care 
objectives include problem-oriented and comprehensive prevention, treatment of 

existing problems and promotion of reintegration on the highest level. 

The addictology centres in Budapest-Soroksár and Szolnok provide complex 
assistance with the involvement of a psychiatrist, addictologist, lawyer and 

social worker. Harm reduction services such as methadone and syringe-
exchange programmes also reach specific target groups. These services are 

designed to minimise the risks arising from drug abuse. HIA’s Debrecen cent-
re tries to show the way out from the prison of addiction through day-care 

services and the help of the community (addicts and their environment). 

COMPLEX HELP FOR THE HOMELESS 
People living rough are assisted by Hungarian Interchurch Aid’s network 

of institutions through daytime shelters, street social work, night shelters 
and temporary shelters, and also with meals regularly distributed to them. 

In addition to providing opportunities for temporary accommodation, food, 
clothing and washing, staff members help homeless people with social and legal 
issues, sorting out their dealings with the authorities, with their job search and 

also by trying to find and assist those who habitually live in the streets and 
would not want to avail to such services on their own initiative.
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GYÓGYSZERSEGÉLYEZÉS
A program a rászorulók gyógyszereinek, gyógyászati segédeszkö-
zeinek (pl. vérnyomásmérõ, gyógycipõ, kötszer) megvásárlásához 
nyújtott segítséget. Hozzájárult gyógyszervásárláshoz, gyógy-
ászati segédeszköz vásárláshoz, mûtéti, illetve kórházi kezelési 
költségek kiegészítéséhez. A Béres Alapítvány jóvoltából a szerve-
zet 7000 üveg Béres Cseppet továbbított mintegy 1750 rászoruló 
felé. 2010-ben több mint 2500 esetben nyújtott támogatást a 
Segélyszervezet e program keretében.

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI SZOLGÁLAT
Az Ökumenikus Segélyszervezet Otthoni Szakápolási Szolgálata 
a XIII. kerületben végzi tevékenységét háziorvosi elrendelésre, 
szakorvosi javaslat alapján. A szolgáltatás nagyon népszerû a 
betegek körében, mert az ellátást saját lakásukon kapjak meg. 
A betegek általában az idõsebb korosztályból kerülnek ki. Az 
Otthoni Szakápolási Szolgálat a 2010-es évben az OEP által 
meghatározott, engedélyezett vizitszám keretein belül, 3.255 
teljesített vizitszámmal végezte tevékenységét.

Fotó: Ferkis Anna  - MÖS/HIA
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MEDICAL AID
The programme provided assistance to those in need with 

the purchase of medicines and medical supplies (e.g. blood-
pressure meters, therapeutic shoes, bandages). It also 

contributed to costs of medicine, medical supplies, expenses 
related to operations and hospital treatment. Thanks to Béres 

Foundation, HIA could provide 7,000 bottles of Béres drops to 
almost 1,750 individuals in need. Assistance within this prog-

ram was provided by HIA in more than 2,500 cases in 2010.  

HOME NURSING SERVICE
Hungarian Interchurch Aid’s Home Nursing Service 

operates in District 13 of Budapest, based on GP’s referrals 
and specialists’ recommendations. The service is very 

popular with patients as they receive care at home, in their 
own apartments. Patients usually belong to the elderly age 

group. In 2010, HIA’s Home Nursing Service made 3,255 
visits in total as part of the quotas specified and approved 

by the National Health Insurance Fund.  
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Fotó: Fekete Dániel MÖS/HIA

EREDMÉNYES A „NEM VAGY EGYEDüL!” 
MODELLPROGRAM
A Segélyszervezet egyik legjelentõsebb magyarországi szociális fejlesztõ programja 
a veszélyeztetett családok és gyermekek társadalmi reintegrációjának elõsegítése 
hatékony kríziskezelés biztosításával, továbbá a gyerekek, a fiatalok és szüleik isko-
lai, szakképzési és munkaerõ-piaci reintegrációjának támogatásával foglalkozik. A 
Segélyszervezet miskolci, szolnoki és orosházi családok átmeneti otthonaiban indí-
totta el a több lépcsõs tevékenységét. A projekt három fõ területe a krízisambulanci-
ák, az átmeneti otthonok és a kiléptetõ házak mûködtetése. A már mûködõ családok 
átmeneti otthonai által nyújtott szolgáltatások mellett a Velux Alapítványok támo-
gatásából a Segélyszervezet 3 krízisambulanciát hozott létre, ahol a családok krízis-
intervenciós segítséget kapnak, valamint vásárolt háromszor két ingatlant a szociális 
központok területén kívül, amelyek kiléptetõ házakként mûködnek. A lakásokban a 
családok önállósága biztosított, de teljes társadalmi beilleszkedésük megvalósítása 
érdekében továbbra is segítséget kapnak a projekt szolgáltatásaiból. 

A „Nem vagy egyedül” c. modellprogram további célkitûzése az önkormányzati és 
országos döntéshozók véleményének formálása azzal a céllal, hogy a projekt egyes 
elemei az országos szociális ellátó rendszer részévé váljanak. A fenti cél keretében 
2010-ben megszervezésre került a modellprogram eredményeit és tapasztalatait 
összegzõ és bemutató szakmai konferencia, amely kíséretében szakmai kiadvány és 
egy rövid, programbemutató film készült.

MUNKANÉLKüLI FIATALOK TÁMOGATÁSA
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2009 
júniusában indította el új munkaerõ-piaci 
programját, amelynek elsõdleges célja a 
hátrányos helyzetû, munkanélküli fiatalok 
munkára való felkészítése illetve fejlesztése 
szociális és képzési támogatásokon keresz-
tül. 2010-ben befejezõdött a program hely-
színéül szolgáló Andersen Képzési Központ 
felépítése és berendezése Soroksáron, ahol 
munkaerõ-piaci tanácsadók, fejlesztõk, pszi-
chológus, munkáltatói kapcsolattartással 
foglalkozó szakértõ és igény szerint egyéb 
speciális szakemberek állnak a fiatalok 
rendelkezésre. A három éves programban 
kiemelkedõ szerep jut a munkaadókkal 
történõ kapcsolatépítésre és a célcsoport 
elhelyezkedését támogató együttmûködések 
kialakítására. A Velux Alapítványok által 
támogatott programot a dán egyházi 
hátterû segélyszervezettel – DanChurchAid 
– partnerségben hajtja végre a Segélyszervezet.
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“YOU ARE NOT ALONE” PILOT 
PROGRAMME A GREAT SUCCESS 

One of HIA’s most significant social development programmes in 
Hungary focuses on activities to promote the social reintegration of 
vulnerable families and children through effective crisis intervention 
and support to the reintegration of children, youths and their par-

ents into school, vocational training and the labour market. HIA had 
launched the programme with several stages in the temporary fam-
ily shelters in Miskolc, Szolnok and Orosháza. This multi-thronged 

project operates three main types of facilities: drop-in centres, 
temporary homes and halfway houses. Besides the existing services 

provided by the temporary family shelters, HIA relied on funding 
from the Velux Foundations to establish 3 drop-in centres to provide 

crisis intervention for families and also purchased 3 x 2 properties 
outside the territorial scope of the social centres; these properties 

are operated as halfway homes. Families’ independence is assured in 
these apartments but they still receive assistance from the project 

services to make their complete social reintegration easier. 
A further objective for the “You Are Not Alone” pilot programme 
is to influence decision-makers at the local and national level so 

that certain project components could become integrated into the 
national social care system. To this end, a conference was held on 
the subject in 2010, summarising and presenting the results and 
experiences from the project. A technical publication and a short 
film showcasing the programme were also created for the event.  

 

SUPPORT TO 
UNEMPLOYED YOUTH
Hungarian Interchurch Aid launched 

its new, labour-market programme 
in June 2009 with the primary inten-

tion of preparing disadvantaged 
unemployed youth for work and 

developing their skills through social 
and training support. In 2010, the 

construction and installation of the 
Andersen Training Centre in Soroksár 

were completed and as a result, the 
services of labour-market consultants, 

development specialists, a psycholo-
gist, an employment expert and spe-
cialists as required from other fields 

became available to the young clients. 
The focus is on building relationships 

with employers and establishing partnerships to support employment 
of the target group in the three-year programme. The programme is 
financed by the Velux Foundations, and it is implemented by HIA in 

partnership with DanChurchAid (a Danish aid organisation with a 
church background). 
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EU-ÉLELMISZERSEGÉLY
3500 tonna tartósélelmiszer 700.000 rászorulónak 
országszerte
2010-ben összesen 3500 tonna tartósélelmiszert osztott 
ki az Ökumenikus Segélyszervezet a Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal közremûködésével. Az EU élelmi-
szer-segélyprogram keretében Magyarország 460 településén 
700.000 létminimum alatt élõ család, illetve kisnyugdíjas 
részesült az adományból. A Segélyszervezet ötödik éve vesz 
részt a hazai rászorulókat segítõ akcióban, s tapasztalata-
ira alapozva az elmúlt évek gyakorlatához képest idén még 
tovább növelte az országszerte szétosztott segély mennyisé-
gét. Az EU-élelmiszersegély program a Segélyszervezet éves 
tevékenységének egyik kiemelt, nagyszabású segélyakciója. A 
termékekbõl egységcsomagok készültek és a rászoruló család-
ban élõk számától függõen egy vagy akár több csomagot is 
kaptak. Az egyenként 15 kilogrammos csomagok lisztet, több-
fajta tésztát, kekszet és konzervet tartalmaztak. Az adomány 
átadása a helyi önkormányzattal együttmûködésben történt. Az 
élelmiszerosztáshoz kapcsolódó költségeket az Európai Unió és a 
Segélyszervezet biztosította.

EU-FOOD AID  
3,500 tons of non-perishable 

foodstuffs for 700,000 people 
in need around the country  

In 2010 a total of 3,500 tons 
of non-perishable foodstuffs 

were distributed by Hungarian 
Interchurch Aid with the sup-

port of the Agricultural and Rural 
Development Agency.  Under the 

EU food-aid programme, a total 
of 700,000 families and pension-
ers living below the poverty line 

received assistance at 460 settle-
ments of Hungary. It’s been the 

fifth year for HIA in this campaign 
helping those in need in Hungary, and the 

experience accumulated indicated that the relief 
quantities distributed all over Hungary could be 
further increased as compared to the practice of 
the previous years. The EU food aid programme 

is one of HIA’s featured, large-scale aid cam-
paigns amongst the annual activities. Products 

were compiled into individual aid packages, and 
poverty-hit families, depending on the number of 
family members, received one or more packages. 

Each individual 15 kg package contained flour, 
different types of pasta, biscuits and canned 

food. The packages were handed out in coopera-
tion with the municipalities. Distribution costs 
were covered by the European Union and HIA. 

Fotó: Fekete Dániel MÖS/HIA

M
agyarországi szociális - fejlesztõ tevékenység                                         Social – developm

ent w
ork in H

ungary           

Kiemelt hazai programok                                                                                                                                                                                                                                                   Priority programs in Hungary

Fotó: ifj. Kis Boáz MÖS/HIA
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MENEKüLTüGYI ÉS MIGRÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2010-ben a folytatta a mene-
kültek és a migránsok ellátása és 
támogatása érdekében végzett 
tevékenységét. A Kísérõ Nélküli 
Kiskorúak Otthona (KNK) azok-
nak a hazánkba felügyelet nélkül 
érkezõ kiskorúak számára biztosí-
tott otthont, akik Magyarországra 
érkezve menedékjogot kértek. 
Ezzel párhuzamosan létrejött a 
Fiatal Menekültek Otthona is, 
amely azokat a kísérõ nélküli 
kiskorúakat fogadta, akiket a 
menekültügyi hatóság mene-
kültként vagy oltalmazottként 
ismert el. A KNK átmeneti otthon 
jellegû, célja a hazánkba érkezõ 
kiskorú menedékkérõk további 
viktimizációjának a megakadályozása, valamint hospitalizációjának 
megelõzése, míg a Fiatal Menekültek Otthona lakásotthoni ellátást 
biztosít, ahol az integrációs feladatok az elsõdlegesek. 

A KNK-ban élõ gyermekek ellátását, gondozás-nevelését egy 9 
fõs, míg a Fiatal Menekültek Otthonában pedig egy 10 fõs szoci-
ális munkásokból, pszichológusból, kulturális antropológusból és 
gyermekfelügyelõkbõl álló stáb végzi. 

A két intézményben megvalósuló szakmai munka célja a fiatalok integ-
rálása a magyar társadalomba volt. Ennek érdekében fontos szempont 
volt az iskolai beilleszkedésük, hogy a fiatalok tudása bõvüljön, piacké-
pes ismereteket szerezzenek. Az ellátott gyermekek számára szervezett 
kultúr-orientációs programok alapot nyújtottak a magyar társadalom 
megismeréséhez, a fiatalok lehetõségeinek, érdekeinek, jogainak megis-
meréséhez és érvényesítéséhez.

A debreceni Befogadó Állomáson élõ menedékkérõ, elismert mene-
kült, oltalmazott és befogadott státuszú gyermekek számára 2009. 
december 1-jén indult az ABC Tanoda program, melynek célja a 
tanköteles korú gyermekek iskolai integrációja. A Tanoda szakembe-
rek bevonásával, komplex képzési és fejlesztési program keretében  
biztosít magyar nyelvoktatást, korrepetálást, egyéni- és kiscsopor-
tos készségfejlesztést, sportfoglalkozásokat, pszichés támogatást.

REFUGEE AND MIGRATION-RELATED ACTIVITIES   
In 2010, Hungarian Interchurch Aid 

continued its activities focusing on care 
and support for refugees and migrants. The 
Shelter for Unaccompanied Minors provides 

accommodation for minors who arrive to 
the country without an accompanying adult 

and ask for asylum in Hungary. In parallel 
with these activities, the Home for Young 

Refugees was also established, receiving 
unaccompanied minors who were granted 

refugee status or subsidiary protection 
by the asylum authority. The Shelter for 

Unaccompanied Minors functions as a 
temporary shelter and its main objective 

is to prevent further victimisation and 
hospitalisation of minor asylum seekers 

while the Home for Young Refugees 
provides residential care and gives priority to 

integration-oriented activities. 
Care and education for children staying in the Shelter for Unaccompanied 
Minors is implemented by a 9-strong team, while care for those living in 
the Home for Young Refugees is realised by a 10-strong team consisting 

of social workers, psychologists, a cultural anthropologist and child-
minders.  

The main objective of the professional efforts in the two institutions is 
to integrate these young individuals into the Hungarian society. For this 

reason, it was important to promote their school integration so that they 
could enhance their knowledge and obtain marketable skills. Cultural 
orientation programmes organised for the children in care provided a 

good basis to understanding Hungarian society better and to learn more 
about the options, interests and rights of these young individuals and 

about how to enforce those rights.   
The after-school support programme called “ABC Tanoda” was launched 

at the Debrecen Reception Centre on 1 December, 2009 for asylum-
seekers and those granted refugee status, subsidiary or temporary 
protection, to promote the educational integration of school-age 

children. Tanoda provides Hungarian language courses, coaching, skills 
development individually and in groups, sports activities and mental 

support within the complex training and development programme with 
the help of experts. 

Fotó: ifj. Kis Boáz – MÖS/HIA
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It is very rare that our country is hit by two large-scale disasters 
in the same year. However, it did happen in 2010. The floods in 
the spring and the red sludge disaster were challenging for both 

for HIA and specifically for the Strategy Department. Nevertheless, 
the department continued to enhance international relationships, 
deepen the existing contacts and progress had been made in the 

field of advocacy and domestic development efforts as well. 

The deepening social crisis caused by the economic downturn 
posed new challenges for Hungarian Interchurch Aid. In order to 

improve the drastically worsening situation both at the level of 
individual lives and that of the communities, HIA now relies not 

only the gradually narrowing domestic funding 
options but also draws on foreign grants in 
domestic social work to contribute to long-

term assistance to families that ended up in a 
hopeless situation as result of the crisis. 

The department raised funds for implementing 
humanitarian and development activities in 

HIA’s priority areas (Central-Eastern Europe, 
Central-Asia). Calls for proposals announced 

by international and domestic donor agencies 
were regularly monitored. In 2010, HIA 
successfully applied for funding for the 

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Cross-
Border Cooperation Programme together with 

its Ukrainian partner. 

The Strategy Department is also involved 
in long-term strategic capacity building. As 

a part of HIA’s long-term and exit strategy for Afghanistan, the 
unit facilitated the establishment of a local NGO. Members of 

the Strategy Department were providing advice and instructions 
to the new Afghan NGO during the registration process, the 

creation of the organisational structure and the capacity buil-
ding for the “Organisation for Cooperation and Development of 

Afghanistan – OCDA”. 

In the course of the year, the Strategy Department developed and 
submitted 65 applications to different donor agencies; 44 of them 

were selected and in total with HUF 1 billion awarded. 

STRATEGY DEPARTMENT  
STRATÉGIAI OSZTÁLY
Ritkán fordul elõ, hogy egy évben két jelentõs katasztrófa éri hazánkat. 
2010-ben pontosan ez történt. A tavaszi árvizek és a vörös iszap-
katasztrófa komoly kihívások elé állították a Segélyszervezetet, így a 
Stratégiai Osztályt is. Mindezek ellenére eredményesen folyt tovább a 
nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítése, a meglévõ kapcsolatok elmélyí-
tése, és a hazai fejlesztõ munka és érdekérvényesítés területén is nagy 
elõrelépések történtek.
A gazdasági válság következtében elmélyülõ szociális válság is újabb fel-
adatok elé állították a Segélyszervezetet. A drasztikus mértékben romló 
egyéni és közösségi élethelyzetek javítása érdekében a Segélyszervezet 
az egyre szûkülõ hazai forráslehetõségek mellett olyan külföldi támoga-
tásokat is bevont hazai szociális munkájába, amelyek hozzájárulnak a 
válság következtében kilátástalan helyzetbe került családok hosszú távú 
megsegítéséhez. 
Az osztály a Segélyszervezet 
számára legfontosabb térsé-
gekben (Közép-Kelet Európa, 
Közép-Ázsia) végzett humani-
tárius és fejlesztési tevékenység 
folytatásához pénzügyi forráso-
kat teremtett elõ. Folyamatosan 
figyelemmel kísérte a nemzet-
közi és hazai donorszervezetek 
pályázati kiírásait. 2010-ben 
a Segélyszervezet ukrajnai 
partnerével sikerrel pályázott 
a Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna Határon 
Átnyúló Együttmûködési 
Programra. 
A Stratégiai Osztály hosz-
szú távú stratégiai kapacitásépítéssel is foglalkozik. Afganisztánban a 
Segélyszervezet a hosszú távú, illetve kivonulási stratégiája részeként 
elõsegítette egy helyi civil szervezet létrehozását. Az „Organization for 
Cooperation and Development of Afghanistan – OCDA” (Afganisztáni 
Fejlesztési és Együttmûködési Szervezet) bejegyzése, a szervezeti 
struktúra kialakítása, illetve kapacitásépítése során a Stratégiai Osztály 
munkatársai tanácsokkal, útmutatásokkal látták el az új afgán civil szer-
vezetet. 
Az év során a Stratégiai Osztály összesen 65 nemzetközi és hazai 
pályázatot dolgozott ki és nyújtott be különbözõ donor szervezetekhez, 
amelyek közül 44 részesült támogatásban, összesen közel 1 milliárd 
forint értékben.

Fotó: ifj. Kis Boáz – MÖS/HIA
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Fotó: Rakonczai Szilvia
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           SZEMLÉLETFORMÁLÁS – FORMÁLD TE IS A 
VILÁGOT!
A Segélyszervezet megalakulásától 
kezdõdõen folyamatosan végez gyakor-
lati tevékenységére épülõ információs 
és szemléletformáló tevékenységet. A 
Segélyszervezet hagyományihoz híven 
saját standdal, számos önkéntes bevo-
násával képviseltette magát a Szélrózsa 
Evangélikus Ifjúsági találkozón, . A 
Lehetõségek Piacán felállított fotó- és 
videó kiállítás elsõsorban a szervezet 
2010-es árvizektõl sújtott területeken 
végzett, a fesztivál idején is zajló mun-
káját mutatta be.
2010 legjelentõsebb szemléletformáló 
projektje az Európai Integrációs Alap 
támogatásával, Vándor-kiállítás címmel 
valósult meg. A projekt legjelentõsebb 
eleme egy olyan roadshow volt, mely-
nek létrehozásába a Segélyszervezet 
20 hazánkban élõ, harmadik ország-
ból érkezett tizenévest is bevont. A 
bevándorló családokból érkezõ fiatalok 
egyszer használatos fényképezõgépeket 
kaptak, mellyel heteken keresztül 
rögzíthették itteni életük jellemzõ pil-
lanatait. A képekbõl készült kiállítást 
a Segélyszervezet szakértõi a migráció 
történetét, tendenciáit, illetve az azzal 
kapcsolatos fõbb kérdéseket bemutató 
mobiltárlattal egészítették ki. Az így 
létrejött kiállítás a 2010/11-es tanév õszi félévében 20 középisko-
lába jutott el. A projekt gyümölcseként elkészült a kiállítás anyagát 
zsebre vágható formában is feldolgozó kiadvány, továbbá a panelek 
és fotók helyet kaptak a segélyszervezet fiataloknak szóló portálján, 
a vilagformalok.hu-n is. A projekt 2010 decemberében egy kétnapos 
interkulturális rendezvénnyel zárult, melyen részt vettek a kiállítást 
készítõ, bevándorló diákok és a kiállítást fogadó iskolák diákjai is. 

Globális nevelés nemzetközi nyári egyeteme (DESS)
2010. június 7. és 13. között Balatonszemesen, negyven országból 
összesen 100 fõ vett részt az Ökumenikus Segélyszervezet és az 
Artemisszió Alapítvány által rendezett globális nevelés nemzet-
közi nyári egyetemén. A DESS egyhetes rendezvénye egyedülálló 
lehetõséget biztosított a résztvevõk számára, hogy tanuljanak és 
tapasztalatot cseréljenek a globális nevelés témakörében. A magas 
szakmai színvonalat nemzetközi hírű elõadók és facilitátorok közre-
működése, a DEEEP minõségbiztosítási irányelvei és az elõzõ évek 
hasonló nyári egyetemeinek szervezõitõl kapott javaslatok, az átadott 
tapasztalatok biztosították.

AWARENESS RAISING – YOU ALSO SHAPE THE 
WORLD!

HIA has implemented information and 
awareness raising activities relying on the 

practical side of its work since its inception. 
In compliance with its traditions, HIA featured 

its own booth and involved numerous 
volunteers at the Szélrózsa Lutheran Youth 
Festival. The photo and video exhibition set 

up at the so-called “Market of Opportunities” 
focused on HIA’s activities in flood-affected 

regions of Hungary, which were under way at 
the time of the festival.   

The most significant awareness raising event 
of 2010 was implemented as an Interactive 
Roadshow with the financial support of the 
European Integration Fund. HIA involved 20 
third-world teenagers living in Hungary into 

the creation of the traveling exhibition which 
was the most important element of the pro-

ject. Young children from migrant families 
received disposable cameras to capture the 
most typical moments of their lives here in 

Hungary for several weeks. The set of photos 
was complemented by HIA’s experts with 

an exhibition presenting the history and 
tendencies of migration and related issues. 

The resulting mobile exhibition travelled to 20 
secondary schools during the 2010/11 school 

year. One of the positive outputs from the project was a pocket-
sized version of the exhibition material, and the panels and photos 

were also published on HIA’s youth-oriented internet portal, 
vilagformalok.hu. The project was closed in December, 2010 with a 
two-day intercultural event attended by both the migrant students 

contributing to the exhibition and students from the schools that 
had hosted the exhibition.

Development Education Summer School (DESS)
The Development Education Summer School, organised by 

Hungarian Aid and Artemisszio Foundation from 7-13 June 2010 at 
Balatonszemes, was attended by 100 individuals from 40 countries. 

The week-long event offered a unique opportunity for participants 
to learn and share experiences in the field of global education. 

The high professional standards of DESS were guaranteed by the 
involvement of internationally renowned lecturers and facilitators, 

DEEEP quality standards and recommendations and know-how 
transfer from organisers of previous years’ similar summer schools.
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VÁLLALATI KAPCSOLATOK - CSR
A Segélyszervezet a Norvég Civil Támogatási Alap pályáza-
tának gyõzteseként kétéves kapacitásépítõ programot indít-
hatott 2008-ban a vállalati kapcsolatok területén „A Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet felkészítése a vállalati szektor 
társadalmi felelõsségvállalásában való partnerségre” címmel. A 
2010 végéig meghosszabbított projekt célja a Segélyszervezet 
felkészítése volt a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának 
hazánkban is megerõsödõ új formáira; valamint a vállalatokkal való 
kapcsolatok építése, kezelése és erõsítése. A projekt keretében 
a Segélyszervezet az év során két alkalommal széleskörû talál-
kozóra hívta vállalati partnereit. Elõször június 10-én, a vállalati 
önkéntesség témáját tárgyaló szakmai konferencián találkozhattak 
mintegy 50 hazai vállalat képviselõi, másodjára pedig egy az évet 
lezáró, értékelõ partneri találkozón. A pályázati forrás nem csupán 
„networking” jellegû találkozókat támogatott, de lehetõséget adott 
mintaszerû karitatív csapatépítõ tréningek megtartására, melyek 
lebonyolítása professzionális tréningcégek bevonásával és nagy-
számú résztvevõvel zajlottak. Az év folyamán két alkalommal az 
erõspusztai idõsek otthonában, egy-egy alkalommal pedig a szol-
noki, illetve miskolci családok átmeneti otthonában valósulhattak 
meg csapatépítõ önkéntes napok. 
A vállalati kapcsolatokért felelõs munkatársak feladata volt a haiti 
földrengés, a hazai árvíz és viharkárok, valamint a vörösiszap 
katasztrófa kapcsán érkezõ vállalati felajánlások fogadása, admi-
nisztrációja, illetve az 
adományok felhaszná-
lásáról, kommunikáció-
járól történõ folyamatos 
egyeztetés a vállalatok és 
Segélyszervezet között. 
A 2010-ben véget ért 
projekt eredményeként a 
Segélyszervezeten belül 
önállóan is fenntartható 
munkaággá vált a válla-
lati kapcsolatok mene-
dzselése, amely 2010 
szeptemberétõl immár két 
fõállású munkatárssal végzi 
tevékenységét.
 

 CORPORATE  RELATIONSHIPS – 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

Following to the successful tendering process invited by the Norwegian 
NGO Funds, Hungarian Interchurch Aid had an opportunity to launch a 
two-year capacity-building programme in the field of corporate relations 

in September, 2008 under the title “Preparing Hungarian Interchurch 
Aid for partnership in the field of corporate social responsibility”. The 
project (prolonged until the end of 2010) intended to prepare HIA for 

new forms of cooperation with corporate social responsibility expected 
to grow stronger in Hungary and for establishing, maintaining and 
strengthening corporate relationships. As part of this project, HIA 
invited corporate partners for two major meetings during the year. 

The first event was held on 10 June with representatives of 50 home 
companies meeting at a professional conference focusing on corporate 

volunteering, while the second event was a partnership meeting to 
close and assess the past year. The granted funding covered not only 

networking-type of meetings, but it also enabled HIA to organise 
model charity team-building training sessions, implemented with the 

assistance of professional training companies and with a large number 
of participants. Team-building volunteer days took place two times at 
the home for the elderly in Erűspuszta, once in the Szolnok temporary 

family shelter and once in Miskolc during the year.  

Tasks of the staff members responsible for corporate relationships 
included the receiving and  administration of corporate donations 

offered in connection with 
the Haiti earthquake, the 

floods and storm damage in 
Hungary and the red sludge 

disaster, the on-going 
coordination on the how 

the donations are used and 
communicated between 

HIA and its corporate 
partners.  As a result of the 
project ended in 2010, the 
management of corporate 

relationships has become an 
independent and sustainable 

field of work within HIA, 
implemented by two full-
time staff members since 

September, 2010. 

    
Fotó: Fekete András 
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COMMUNICATIONS – FUNDRAISING CAMPAIGN   
In 2010, the Communications Unit of Hungarian Interchurch Aid laid much emphasis on 

fundraising, on direct and indirect information to the public and, in line with the challenges 
of our times, on adding the options 

offered by Internet and social networking 
websites to HIA’s communication. When 
disasters struck (Haiti, floods in Hungary, 

red sludge) during the year, national 
appeals were issued to the Hungarian 

public and to HIA’s circle of donors so 
that the funds raised could enable the 
agency to help those in need and the 
disadvantaged families in Hungary. In 

connection with the earthquake in Haiti, 
HIA started its own profile on Facebook, 
with more than 1200 individuals joining 

by the end of the year. 

Despite the continuously worsening 
security situation in Afghanistan, HIA’s 

humanitarian and development activities were regularly reported on during the year. In 
addition to the news on humanitarian disasters, the Communications Unit regularly informed 
the public about the main activities in domestic social work. Reports on current events were 
also published both in the press and on HIA’s webpage during the year. This feedback is an 

essential part of the charitable organisation’s communications. 

KOMMUNIKÁCIÓ – 
ADOMÁNYGYÛjTÉS
Az Ökumenikus Segélyszervezet 
Kommunikációs Osztálya 2010-ben 
elsõsorban az adománygyûjtésre, a köz-
vetlen és a közvetett tájékoztatásra vala-
mint a kornak megfelelõen az Internet és 
a közösségi portálok adta lehetõségekkel 
való bõvítésére helyezte a hangsúlyt. Az 
év során bekövetkezett katasztrófák során 
(Haiti, hazai árvíz, vörösiszap katasztrófa) 
több országos felhívással fordult a magyar 
lakossághoz és adományozói köréhez, 
hogy pénzadományok gyûjtésével a szer-
vezet segítséget tudjon nyújtani a bajba-
jutottaknak, valamint az egyre nehezebb 
helyzetbe kerülõ hazai családoknak. A 
haiti földrengés kapcsán a Segélyszervezet 
elindította saját profilját a Facebook-on, 
melyhez az év végéig több mint ezerkét-
százan csatlakoztak.

A folyamatosan romló biztonsági helyzet 
ellenére az Ökumenikus Segélyszervezet 
afganisztáni humanitárius és fejlesztési 
tevékenységérõl rendszeresen jelentek 
meg sajtóhírek az év során. A humanitá-
rius katasztrófák mellett a hazai szociális 
munka általános és fõbb eseményeirõl is 
folyamatosan informálta a társadalmat 
a szervezet kommunikációs osztálya. 
Az aktuális éves eseményekrõl mind a 
sajtón mind pedig a szervezet honlapján 
keresztül rendszeresen beszámoltunk. Ez 
a visszacsatolás elengedhetetlen része a 
karitatív szervezet kommunikációjának.
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Fotó: Belényi Dániel MÖS/HIA 

Fotó: Kóczán Gábor
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2010-ben immár 15. éve hirdette meg a jól ismert 
törött mézeskaláccsal és a szeretet.éhség. mot-
tóval Országos Adventi Pénzadománygyûjtését. 
A felhívás a nehéz életkörülmények között élõ, 
a társadalom perifériájára sodródott embertár-
saink mindennapokban történõ megsegítésének 
fokozott szükségességére kívánta felhívni a 
figyelmet, melyet advent heteiben számos utcai 
akcióval is igyekezett megerõsíteni. A nehéz 
sorsú családok megsegítésére indított adventi 
gyûjtése részeként november 28-án, vasárnap az 
Összhang kórus adott jótékonysági koncertet az 
Iparmûvészeti Múzeum aulájában. A rendezvé-
nyen többek között részt vettek az Ökumenikus 
Segélyszervezet jószolgálati nagykövetei, Dr. Lévai 
Anikó és Kovács Kokó István valamint magas 
rangú egyházi vezetõk, a nemes célt támogató 
cég képviselõje és közismert személyiségek is.

In 2010, HIA announced its National 
Advent Fundraising campaign for the 15th 
times with the well-known broken ginger 

heart image and the motto of szeretet.
éhség (love.hunger). The appeal intended 

to draw the attention of the public to the 
increased necessity of providing everyday 

assistance to our marginalised fellow 
creatures living under difficult conditions; 

this intention was underlined by several 
street events during the Advent period. 

As a part of the Advent fundraising 
for distressed families, the Összhang 

(Harmony) choir gave a charity concert 
in the foyer of the Museum of Applied 

Arts on 28 November, Sunday. The 
event was attended by HIA’s goodwill 

ambassadors Dr. Anikó Lévai and István 
“Kokó” Kovács, high-ranking church 

leaders, a representative of the company 
that sponsored this noble cause and well-

known personalities.    

Fotó: Kóczán Gábor

Médiapartnerek:

• Magyar Televízió
• RTL Klub
• Duna Televízió
• TV2
• HírTV
• ATV
• Viasat Zrt.
• Kossuth Rádió 
• Lánchíd Rádió
• Magyar Nemzet
• MTI Zrt.
• Publimont Kft.
• Promix Zrt.
• Metropol
• Evangélikus Élet
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Pénzügyi beszámoló a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2010. évi tevékenységérõl (eFt)

 bevételek (ezer Ft)
  Nyitó egyenleg hazai forrásból 112 067  
   Központi költségvetési intézmények 604
   Központi alapok 2 189
   Önkormányzati támogatás 1 250
   Vállalati támogatás 99 984
   Egyházi, alapítványi támogatás 6 560
   Lakossági támogatás 104
   Kamatok  10 376
   Egyéb bevételek, alapok 0
  Külföldi nyitó támogatások 31 238
  Természetbeni adomány 30 897 
  Bevételek hazai forrásból 721 484
   Központi költségvetési normatíva 221 545
   Központi költségvetési intézmények 181 852
   Központi alapok 55 049
   Átadott normatíva önkormányzattól 17 370
   Önkormányzati támogatás 28 234
   Helyi költségvetési intézmény 325
   Egyéb költségvetési szervek 7 218 
   Vállalati támogatás 48 876
   Egyházi, alapítványi támogatás 22 749        
   Lakossági támogatás 74 281
   Tagdíjak 2 260 
   Térítések 27 282
   Kamatok 7 564
   Egyéb bevételek, alapok 26 879
Külföldi támogatások 63 214
  Természetbeni adomány 907 651
  Árfolyam különbözet 278
bevétel Összesen 1 866 829

 kiAdások (ezer Ft)
  Hazai szociális központok 540 405 
   Debrecen / Szociális Központ 97 846
   Miskolc / Családok Átmeneti Otthona 42 449
    Budapest, XIII. ker. / Szenvedélybetegek  

Nappali Intézménye 14 496
    Budapest XXIII. ker. / Családsegítõ  

és Gyermekjóléti Szolgálat  30 317
   Gyula / Szociális Központ 53 837
   Budapest, XXIII. ker. /  
       Addiktológiai centrum 55 856
   Orosháza / Családok 
   Átmeneti Otthona 28 534
   Otthoni Szakápolás 8 185
   Szolnok / Családok Átmeneti Otthona 38 850
   Szolnok / Drogambulancia 26 314
   Kastélyosdombó 7 147
   Olaszliszka / Fejlesztõ Ház 10 382
   Debrecen Tanoda 10 474
   Gyógyszer-segélyezés 812
   Fejlesztési programok, alapok,  
   központi pályázat 98 447
   Szociális intézmények osztálya 16 460
  Kiemelt hazai programok 1 058 451
   VELUX 1 28 725
   VELUX 2 31 814
   EU élelmiszersegély 885 725
   Energiatámogatási program 102 073
   Karitatív Tanács 10 114
  Menekültügy és migrációs pr. 74 347
  Stratégiai Osztály 31 144
  Kommunikációs Osztály 11 477 
  Szemléletformálás, kapcsolattartás 16 996
  Adományozói kapcsolattartás 9 760
  Természetbeni adományok 22 599
  Árfolyam különbözet 24
kiAdás Összesen 1 765 202

ii. MAgyArországi szociális-fejlesztõ tevékenység 

 bevételek (ezer Ft)
  Nyitó egyenleg 222 030 
   Központi költségvetési intézmények 4 533
   Helyi költségvetési intézmény 0 
   Vállalati támogatás 6 691
   Egyházi, alapítványi támogatás 262
   Lakossági támogatás 42 944 
   Külföldi támogatások, pályázatok 167 219 
   Természetbeni adomány 382
  2010-ben kapott támogatások 1 439 668
   Központi költségvetési intézmények 200 996
   Központi alapok 1 500
   Önkormányzati támogatás 5 000
   Helyi költségvetési intézmény 2 435
   Vállalati támogatás 220 535
   Egyházi, alapítványi támogatás 256 447
   Lakossági támogatás 393 861
   Térítések 220
   Kamat 10
   Külföldi támogatások, pályázatok 235 181
   Természetbeni adomány 123 483
  Árfolyam különbözet 9 462

bevétel Összesen 1 671 160

kiAdások (ezer Ft) 
Nemzetközi fejlesztés 526 324
  Afganisztán 505 091
  Ukrajna, Kárpátalja 1 851
  Egyéb fejlesztés 19 382
Humanitárius segítségnyújtás 776 083
  Magyarországon 759 232
  Külföldön 16 852
 Árfolyam különbözet 1 934
 kiAdás Összesen 1 304 341

i. neMzetkÖzi fejlesztés és huMAnitári-
us segítségnyújtás (külföld – belföld)

 bevételek (ezer Ft)
  I.        Nemzetközi fejlesztés és humanitárius  

segítségnyújtás (külföld – belföld)  1 671 160 
  II.       Magyarországi szociális-fejlesztõ  

tevékenység 1 866 829 
 bevétel Összesen 3 537 989

kiAdások (ezer Ft)
  I.   Nemzetközi fejlesztés és humanitárius  

segítségnyújtás (külföld – belföld)  1 304 341 
  II.  Magyarországi szociális-fejlesztõ  

tevékenység 1 765 202 
 kiAdás Összesen 3 069 544

2011. évre elhAtárolt céltáMogAtások és AlAPok (ezer Ft)
                2011. évre elhatárolt céltámogatások és alapok katasztrófa és humanitárius munka és nemzetközi fejlesztésre 366 819
                  2011. évre elhatárolt céltámogatások és alapok Magyarországi szociális - fejlesztõ tevékenységre 101 627 
 2011. évre elhAtárolt céltáMogAtások és AlAPok Összesen 468 446
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Financial Report The activity of Hungarian Interchurch Aid in 2010

 incoMes (th HUF)
  Opening balance from  
   domestic resources 112 067  
   Central budgetary institutions 604
   Central funds 2 189
   Local governmental supports 1 250
   Company supports 99 984
   Supports from churches and foundations 6 560
   Public supports 104
   Interests 10 376
   Other incomes, funds 0

  Opening balance from  
   foreign supports 31 238
  In-kind donations 30 897 
  Incomes from  
  domestic resources 721 484
   Central budgetary norm 221 545
   Central budgetary institutions 181 852
   Central funds 55 049
   Normative support from local governments 17 370
   Local governmental supports 28 234
   Local budgetary institutions 325
   Other budgetary institutions 7 218 
   Company supports 48 876
   Supports from churches and foundations 22 749        
   Public supports 74 281
   Dues 2 260 
   Refunds 27 282
   Interests 7 564
   Other incomes, funds 26 879 
  Foreign supports 63 214
  In-kind donations 907 651
  Rate difference 278
totAl incoMes 1 866 829

 exPenditures (th HUF)
  Domestic social programs 540 405 
   Debrecen / Social Center 97 846
   Miskolc / Temporary Shelter for Families 42 449
     Budapest, XIII. distr. /   

Daytime Shelter for Drug Addicts 14 496
    Budapest XXIII. distr. / Family Assistante  

and Child Welfare Service 30 317
   Gyula / Social Center 53 837
   Budapest XXIII. distr. /  
        Addictology Center 55 856
   Orosháza / Temporary Shelter  
        for Families 28 534
   Home nursing 8 185
   Szolnok / Temporary Shelter  
       for Families 38 850
   Szolnok / Addictology Center 26 314
   Kastélyosdombó 7 147
   Olaszliszka / Development House 10 382
   After-school education program  
   in Debrecen 10 474
   Pharmaceutical help 812
   Development programs, funds 98 447
   Department of Social Institutions 16 460
  Priority programs in Hungary 1 058 451
   VELUX 1 28 725
   VELUX 2 31 814
   EU-Food assistance 885 725
   Energy support program 102 073
   Charity Council 10 114
  Refugee and migration affairs 74 347
  Strategic Department 31 144
  Communications Unit 11 477 
  Awareness raising 16 996
  Regular contacts with donators 9 760
  In-kind donations 22 599
  Rate difference 24

totAl exPenditures 1 765 202

ii. sociAl - develoPMent work in hungAry 

  incoMes (th HUF)
  Opening balance 222 030 
   Central budgetary institutions 4 533
   Central funds 0 
   Company supports 6 691
   Supports from churches and foundations 262
   Public supports 42 944 
   Foreign supports 167 219 
   In-kind donations 382
  Supports received in 2009 1 439 668
   Central budgetary institutions 200 996
   Central funds 1 500
   Local governmental support 5 000
   Local budgetary institutions 2 435
   Company supports 220 535
   Supports from churches and foundations 256 447
   Public supports 393 861
   Refunds 220
   Interests 10
   International support, applications 235 181
   In-kind donations 123 483
  Rate difference 9 462

totAl incoMes 1 671 160

exPenditures (th HUF) 
International Development 526 324
  Afghanistan 505 091
  Ukraine, Transcarpathia 1 851
  Other development 19 382
Humanitarian Work 776 083
  In Hungary 759 232
  In abroad 16 852
Rate difference 1 934
 totAl exPenditures 1 304 341

i. internAtionAl develoPMent And  
huMAnitAriAn AssistAnce (in abroad and in hungary)

incoMes (th HUF)
  I.        International development and humanitarian  

assistance (in abroad and in Hungary)  1 671 160 
  II.       Social - development work in Hungary 1 866 829 
 totAl incoMes 3 537 989

exPenditures (th HUF)
  I.   International development and humanitarian  

assistance (in abroad and in Hungary)   1 304 341 
  II.  Social - development work in Hungary 1 765 202 
totAl exPenditures 3 069 544

eArMArked finAnciAl contributions And funds for 2011 (th HUF)
                Earmarked financial contributions and funds for humanitarian work - international development in 2011 366 819
                  Earmarked financial contributions and funds for social - development work in Hungary in 2011 101 627 
 totAl eArMArked finAnciAl contributions And funds for 2011 468 446

suMMAry
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The activity of Hungarian Interchurch Aid in 2010
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2010. évi tevékenysége

Pénzügyi beszámoló                                                                                             Financial report

Total expenditure of Hungarian Interchurch Aid (thHUF)
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet összes kiadása  eFt-ban
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Humanitarian programs (in abroad/in Hungary) Domestic Activities Total expenditures
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Humanitárius programok (kül- és belföld) Hazai tevékenység Kiadás összesen

2006. év

452 109

582 962

1 035 071

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

431 239 358 476 655 375 1 304 341

805 479 790 501 1 170 950 1 765 202

1 236 736 1 148 977

1 826 325

3 069 544

Afganisztán / Afghanistan: 16,75%

Ukrajna, Kárpátalja / 
Ukraine, Transcarpathia: 0,06%

Humanitárius segítségnyújtás Magyarországon és külföldön / 
Humanitarian work in Hungary and in abroad: 25,74%

Hazai szociális központok / 
Domestic social programs: 17,93%

Kiemelt hazai programok /  
Priority programs in Hungary: 35,1%

Menekültügyi és Migrációs programok / 
Refugee and migration affairs: 2,47%

Szemléletformálás, céges kapcsolattartás / 
Awareness raising: 0,56% Természetbeni adományok / In-kind donations: 0,75%

Total income of Hungarian Interchurch Aid (thHUF)

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

II. Humanitárius programok (külföld-belföld)

0 200 400 600 800 1 000

I. Hazai tevékenység
I. Domestic Activities II. Emergency programs (in abroad and in Hungary)

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet összes bevétele eFt-ban

1 200 1 400

2006. év

922 260

864 758

877 405

586 091

556 002

1 345 151

1 866 829 1 671 160

714 454 672 514

1 600 2 6001 800 2 800 2 000  3 0002 200 3 2002 400 3 400 3 600
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Egyéb fejlesztés / Other developments: 0,64%
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