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KiK vagyunK? – Who We are?  

Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet 
Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is 
elismert karitatív szervezete. Célja, hogy segítséget 
nyújtson a szükséghelyzetbe került embereknek – 
nemre, nemzetiségre, vallási meggyőződésre való 
tekintet nélkül.

Hungarian Interchurch Aid (HIA) was established 
in 1991, now it is one of the most significant and 
internationally recognized Hungarian charity or-
ganisations. HIA’s objective is to provide assistance 
to those in need, regardless of gender, nationality or 
religion.
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20 éVeS KöSzönTő – acknoWledgements of 20 years

Új logóval és megújult arculat-
tal folytatta 20 éve megkezdett 
munkáját az Ökumenikus Segély-
szervezet 2011-ben. A kinyújtott 
kezet és egyben egy angyalt is 
megjelenítő új jelkép egyszerű-
en és letisztultan fejezi ki azt a 
tevékenységet, amely húsz éve 
a Délvidékről és NDK-ból érke-
zett menekültek megsegítésé- 
vel kezdődött. Azóta több mint 
30 országban folytatott humani-
tárius tevékenységet, valamint 
18 hazai szociális központban 
nyújt segítséget a rászorulóknak. 
Az embléma koncentrikus körei 
utalnak a segítő közösség dinami-
kus növekedésére: míg az alapí-
táskor három, mostanra mintegy 
200 állandó munkatárssal végzi 
tevékenységét az Ökumenikus 
Segélyszervezet.

Hazai intézményhálózatával a 
Segélyszervezet hathatósan részt 
vesz a magyarországi szociális és 
fejlesztő tevékenységben. Csa-
ládok átmeneti otthonaival, csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgá-
latok fenntartásával, hajléktalan 
ellátással, drogprevenciós irodák 
és drogambulanciák, továbbá 
házi betegápolási szolgálat mű-
ködtetésével és országszerte 
számtalan segélyakcióval segítik 
a rászorulókat a szervezet mun-
katársai.

A határokon átívelő szolidaritás 
jegyében számos nemzetközi szö-
vetség tagjaként (ACT Alliance - 
Genf, Aprodev – Brüsszel, Euro-
diaconia - Brüsszel), az Európai 
Unió, az ENSZ szervezeteivel és 
a Magyar Köztársaság Külügy-

minisztériumával partnerségben, 
külföldi katasztrófák esetén hu-
manitárius és fejlesztési segít-
séget is nyújt a Segélyszervezet. 
Munkáját a nem kormányzati 
szervezetek nemzetközileg kiala-
kított alapelvei mentén végzi.

Az elmúlt 20 évre visszatekintve 
köszönetet mondunk minden tá-
mogatásért azoknak, akik erkölcsi 
és anyagi segítségükkel lehető-
vé tették a szervezet folyamatos 
növekedését, azaz tevékenységi 
körének dinamikus bővülését, 
a segítségnyújtás mértékének nö-
vekedését! Köszönet illet minden 
magánadományozót és vállalko-
zást, az alapítókat, az önkéntese-
ket és a Segélyszervezet munka-
társait!

Hungarian Interchurch Aid con-
tinued its 20-year long effort 
with a new logo and a rejuvenat-
ed image in 2011. The sleek lines 
of the new logo symbolise both a 
hand reaching out and an angel, 
as a reflection on the effort that 
began 20 years ago with assis-
tance to refugees from Yugosla-
via and the German Democratic 
Republic. Now HIA’s humanitar-
ian activities cover 30 countries 
and it provides assistance to 
those in need in 18 social service 
centres in Hungary. The concen-
tric circles express the dynamic 
growth of the supporting com-
munity; HIA had three people 
on the permanents staff at the 
launch and now the headcount 
is almost 200.

With its nationwide institutional 
structure, HIA effectively contrib-

utes to social development activ-
ities in Hungary. The temporary 
family shelters, the family assis-
tance, child welfare and home-
less care services, the drug pre-
vention offices and addictology 
centres, the home care services 
and countless aid campaigns as-
sist those in need.

In line with the concept of cross-
border solidarity, HIA provides 
humanitarian and development 
assistance to disaster-stricken 
people at a number of locations 
worldwide, as a member of sev-
eral international organisations 
(ACT Alliance - Geneva, Aprodev - 
Brussels, Eurodiaconia - Brussels), 
in partnership with the Euro-
pean Union, UN organisations 
and the Hungarian Ministry of 
Foreign Affairs. HIA implements 
its activities in line with inter-

nationally developed principles 
for NGOs. Looking back on the 
past 20 years, we would like to 
express our gratitude for all the 
assistance to those who enabled 
the continuous growth of the or-
ganisation through their moral 
and material support, thus fa-
cilitating the dynamic expan-
sion of activities and enhancing 
the scope of assistance! Special 
thanks to individual donors, com-
panies, the founders, the volun-
teers and HIA’s staff members!

20 éves köszöntő

Welcome and acknowledgements of 20 years

lehel lászló – a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója 
lászló lehel – President-Director, HIA
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az Ökumenikus segélyszervezet 2011-ben is a világ több 
krízispontján volt közvetítője a magyar adományozók 
szolidaritásának.
a humanitárius munkán túl folytatódtak, illetve újabb területeken indultak meg több éven átívelő 
fejlesztési programok. 

Az észak-afrikai háborús krízis idején 
a líbiai Bengáziba vittek többször is 
humanitárius segélyt a szervezet 
munkatársai.  

During the civil wars in  in Northern 
Africa, HIA staff delivered humani-
tarian aid several times to Benghazi 
in Libya.

Etiópiában egy hosszú távú és nagyszabású, 
ivóvízellátással kapcsolatos segélyprogram 
indult el a régiót érintő aszály nyomán.

In Ethiopia, as a result of the drought in 
the region, a long-term and large-scale aid 
programme for water supply was launched.

etióPia 
ETHIOpIA

2011 dióHÉJban

A 2010-es árvíz és vörösiszap ka-
tasztrófák utáni helyreállítási mun-
kák mellett elindultak a helyi közös-
ségeket támogató fejlesztések is.

Besides reconstuction after the 
2010 floods and the red sludge dis-
aster, development efforts to sup-
port the local communities have 
also been launched.

MagyaRoRSzág
HUNGARyFinn partnerével együttműködésben a Segély- 

szervezet olyan iskolát épített a földrengés 
pusztította Haitin, mely ellenáll a természeti 
katasztrófáknak és működtetése is környe-
zettudatos. 

In partnership with its Finnish partner, HIA 
built a school in earthquake-stricken Haiti. 
The building is resilient against natural disas-
ters and its operation is also environmentally 
conscious.  

Haiti 
HAITI
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In 2011, hungarian Interchurch aid again served 
as the conduit for the solidarity of hungarian donors  
to a number of crisis spots in the world.
Besides the humanitarian effort, multi-year development programmes continued 
and were even extended to new areas. 

A több tízezer áldozatot követelő japán ter-
mészeti katasztrófa károsultjait segítendő, 
nemzetközi együttműködésben egy gakudo 
(napközi) építését kezdte meg az Ökumeni-
kus Segélyszervezet.

Hungarian Interchurch Aid, as a member 
of an international consortium, started the 
construction of a gakudo (day-care centre) 
to assist the victims of the natural disaster in 
Japan which had claimed tens of thousands 
of lives.Az afganisztáni magyar civil szerepvállalás 

egyik legnagyobb eredménye a Segélyszer-
vezet által Baghlanban felépített szakiskola 
és kollégium. 

One of the pinnacles in Hungarian NGO 
involvement in Afghanistan was the vocational 
school and dormitory built by HIA in Baghlan. 

etióPia 
ETHIOpIA

líbia
LIByA

2011 In a nutshell

afganiSzTán
AFGHANISTAN

Japán
JAPAN

Élelmiszeradománnyal, karácsonyi ajándék-
csomagokkal és játszótérépítéssel segített 
a Segélyszervezet 2011-ben.

HIA donated food, Christmas packages and 
also constructed playgrounds in 2011.

A kárpátaljai, illetve miskolci régió hátrányos helyzetű 
lakossága számára határokon átívelő munkaerő-piaci 
képzések indultak 2011-ben.

2011 also saw the starting of cross-border labour-mar-
ket training for disadvantaged residents in the Subcar-
pathian and Miskolc regions.

eRdély, RoMánia 
RomANIA

KáRpáTalJa 
UKRaJna
UkRAINE

MagyaRoRSzág
HUNGARy
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2011 dióHÉJban

a segélyszervezet hazai szociális munkája során a hang-
súlyt a családok és gyermekek támogatására helyezi.

A Segélyszervezet külön források teremtésével és nagyvállalatok támogatásának ideirányításával is 
a családok átmeneti otthonaiban végzett munkára koncentrál. Ugyanakkor a szervezet számos további 
tevékenység keretében nyújt még segítséget a hazánkban élő rászorulóknak.

A „hal helyett hálót” elv mentén fontos említést 
tenni a fiatalok munkaerő-piaci támogatását végző 
több éves Andersen programról, s a 2011-ben in-
dult határokon átívelő, Miskolc-Beregszász közpon-
tú, hasonló témában végzett nagyszabású, uniós 
finanszírozású két éves projektről is. 

A hazai humanitárius tevékenységet a tavalyi árvíz, 
illetve vörösiszap katasztrófák károsultjai támoga-
tásának folytatása és befejezése jellemezte, de a 
munkatársak a kisebb viharok károsultjait is támo-
gatták, továbbá a kulcsi löszfal omlás után is segít-
séget nyújtottak a település lakóinak.

Az Önkéntesség Európai Évében megújuló lendülettel 
folytatódott az önkéntesek bevonása a karitatív mun-
kába. A tematikus évhez kapcsolódóan egy nemzetközi 
konferencia házigazdájaként a vállalati önkéntesség-
ben rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet a Segély-
szervezet, intézményei közül pedig több is partner 
cégek önkéntes csoportjainak köszönhetően újult meg.       

A Segélyszervezet szemléletformáló tevékenységének 
a középpontjában az önkéntesség mellett a nemzet-
közi migráció témaköre állt. A „Formáld Te is a vilá-
got!” elnevezésű programsorozat keretében több, 
középiskolásokat megszólító projekt is megvalósult.

idén is félmillió embernek juttattak tar-
tósélelmiszer csomagot a szervezet mun-
katársai, s külön akciókkal is segítették 
a hajléktalanokat, továbbá a szenvedély-
betegeket támogató munkát is folyama-
tosan végezték.

BiCSKe

budaPest

KaSTélyoSdoMBó

eRőSpUSzTa
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2011 In a nutshell

as far as social work in hungary is concerned, hIa has 
been putting the emphasis on supporting families and 
children for a long time.

By raising additional funds and focusing CSR assistance to this fields, the efforts in the temporary family 
shelters are still of primary importance. Nevertheless, the organisation also provides assistance to those 
in need under many other activities in Hungary. 

hIa handed out packages with non-per-
ishable foodstuffs to half a million peo-
ple, special steps were taken to help the 
homeless, and the efforts to support ad-
dicts have also continued. 

In line with the principle of not giving fish but rath-
er teaching people to fish, one must mention the 
multi-year Andersen programme supporting youth 
in the labour market and the large-scale, two-year 
cross-border project launched in 2011 centred in 
Miskolc and Beregszász, financed by the European 
Union. Humanitarian activities in Hungary were 
mostly characterised by the continued and com-
pleted assistance to victims of the major flooding 
in the previous year and those of the red sludge 
disaster, while the organisation also provided sup-
port to those affected by major storms and the col-
lapse of the loess wall at Kulcs.

In the European year of Volunteering, the involve-
ment of volunteers in charity efforts had a new 
impetus. In connection with the theme of the year, 
HIA hosted an international conference to draw 
the attention to Corporate Social Responsibility, 
and some of HIA’s institutions could be in fact reno-
vated as a result of work by volunteer groups from 
partner companies. HIA’s public awareness activi-
ties focused not only on volunteer work but also on 
international migration, with a number of projects 
targeting secondary-school students as part of the  
you Also Shape The World! programmes.  

olaSzliSzKa

deBReCen

MiSKolC

SzolnoK

oRoSháza

gyula
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MagyaRoRSzági SzoCiáliS – feJleSzTő TeVéKenySég 

a Segélyszervezet alapelvei és célkitűzései a szociális 
munkában
Az Ökumenikus Segélyszervezet a 
hazai szociális segítségnyújtást és 
sokszínű fejlesztő tevékenységét 
szilárd szakmai alapelvek mentén 
végzi. Mindenek előtt törekszik 
a minimális intervenció elvének 
alkalmazására, valamint az ellá-
tottak minél nagyobb autonómiá-
jának megőrzésére. Munkájának 
kifejezett célja a „képessé tétel” 
(empowerment), azaz hogy az 
ellátottak képesek legyenek saját 
ügyeikben eljárni, és problémá-
ikat saját erőforrásaik felhaszná-
lásával megoldani. A probléma 
megoldási folyamatába képessé-
geik mértékében az ellátottakat is 
bevonja a Segélyszervezet, hogy 

érezzék a saját felelősségüket 
a kialakult helyzet kezelésében. 

A Segélyszervezet célja, hogy a 
támogatási rendszerek célzott, 
rugalmas, személyre szabott és 
gyors kialakításával a lehető leg-
rövidebb időn belül átadhatók le-
gyenek a folyamatosan növekvő 
kompetenciák. Ennek tükrében 
alakította ki reintegrációs mo-
dellprogramjait és szociális szol-
gáltatásainak rendszerét. Fontos 
a szolgáltatások, illetve ellátástí-
pusok állandó figyelemmel kísé-
rése, hogy milyen hatékonyság-
gal képesek az ellátottak sikeres 
társadalmi visszailleszkedését elő- 

segíteni. A Segélyszervezet ta-
pasztalata az, hogy olyan lépcső-
fokokat kell kialakítani, melyek 
lecsökkenthetik az alapellátások 
idejét, fokozatosan növelik az el-
látottak saját felelősségét. Ezen-
felül a szervezet olyan motivációs 
rendszereket alakít ki, melyek 
ösztönzik az együttműködést, és 
a továbblépni akarók számára 
plusz eszközöket, erőforrásokat 
nyújtanak.

A Segélyszervezet magyarországi 
szociális és fejlesztési tevékeny-
sége, melyet a következő oldalak 
ismertetnek részletesen hat nagy 
területet ölel föl.

gyeRMeKJóléTi alapelláTáSoK 
Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat – Budapest XXIII. kerület
Családok Átmeneti Otthona – Miskolc

Családok Átmeneti Otthona – Szolnok
Családok Átmeneti Otthona – Orosháza

gyeRMeKVédelMi SzaKelláTáSoK
Gyermekotthon migráns hátterű gyermekeknek – Bicske (2011 májusától Fót) Utógondozói otthon migráns hátterű fiataloknak – Bicske (2011 májusától Fót)

SzoCiáliS alapelláTáSoK
Soroksári Családsegítő Szolgálat – Budapest XXIII. kerület
Adósságkezelő program – Budapest XXIII. kerület 
Hajléktalanok Nappali Melegedője – Debrecen
Hajléktalanok Nappali Melegedője – Gyula
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye – Gyula
Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Gyula
Lakótelepi utcai szociális szolgálat – Debrecen
Kertségi utcai szociális szolgálat – Debrecen
Utcai szociális szolgálat – Gyula

Szociális étkeztetés – Debrecen
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Budapest XXIII. kerület
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Budapest XIII. kerület
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Debrecen
DECENTRUM (szenvedélybetegek nappali ellátója) – Debrecen
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátója – Debrecen
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátója – Debrecen
Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Somogy megye
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója - Szolnok

egéSzSégügyi SzaKelláTáSoK
Soroksári Addiktológiai Centrum – Budapest XXIII. kerület
Szolnoki Addiktológiai Központ – Szolnok

Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés – Szolnok
Otthoni Szakápolás Szolgálat – Budapest

egyÉb
Elterelés – Budapest XXIII. kerület
Elterelés – Debrecen

Elterelés – Szolnok
Segélyközpont – Budapest

feJleSzTéSi/ModellpRoJeKTeK
Országos Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona – Miskolc
Krízisambulancia – Miskolc
Krízisambulancia – Szolnok
Krízisambulancia – Orosháza
Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek – Miskolc
Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek – Szolnok
Félutas/kiléptető lakások – Miskolc
Félutas/kiléptető lakások – Szolnok
Félutas/kiléptető lakás – Orosháza
Félutas/kiléptető lakás – Pusztaföldvár

Félutas/kiléptető lakás – Gesztely
Andersen munkaerő-piaci támogató és képzési program – Budapest XXIII. kerület
Utcagyermek program – Budapest XIII. kerület
Fejlesztő Ház – Olaszliszka 
Tanoda program – Olaszliszka 
Tanoda program migráns hátterű gyermekeknek – Debrecen, Befogadó Állomás
TESCO – Az év támogatottja projekt (Miskolc, Szolnok, Orosháza, Olaszliszka, Soroksár)
TÁMOP projekt Miskolc – hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése (2011. október 1-jétől)
TÁMOP projekt Orosháza – hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése (2011. október 1-jétől)
TÁMOP projekt Szolnok – hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése (2011. október 1-jétől)

a MagyaR öKUMeniKUS SegélySzeRVezeT hazai SzoCiáliS inTézMényRendSzeRéneK Különálló
SzolgálTaTáSai 2011-Ben
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socIal – development Work In hungary

guiding principles and objectives for hIa in social Work

Hungarian Interchurch Aid im-
plements its social work assis-
tance and versatile development 
activities in line with rock-solid 
professional principles. First and 
foremost it applies the minimal 
intervention principle and it aims 
at maintaining the autonomy of 
beneficiaries as much as possi-
ble. One of the specific objectives 
is empowerment, so that ben-
eficiaries could take ownership of 
their own matters and resolve is-
sues relying on their own resourc-
es. HIA also involves the benefi-
ciaries in the resolution process 

as much as possible so that they 
could feel their own responsibility 
in handling the situation. 

The goal of HIA is to implement 
targeted, flexible and tailored 
support services to fast-track the 
development of personal com-
petences. The reintegration pi-
lot projects and the structure of 
social services reflect this goal. 
The constant monitoring of ser-
vices and care types is essential 
in terms of how efficient they 
are for the social reintegration 
of the beneficiaries. HIA’s expe-

rience indicates that grades of 
actions need to be implemented 
to cut the time in basic care and 
increase the responsibility of 
the beneficiaries. Furthermore, 
HIA develops motivational systems 
to encourage co-operation and to 
provide additional tools and re-
sources for those who wish to take 
the process a step further. 

The Hungarian social and devel-
opment activities of HIA are dis-
cussed in detail on the following 
pages, cover six major areas.

BasIc chIld Welfare servIces 
Soroksár Child Welfare Service – Budapest, District 23
Temporary Family Shelter – Miskolc

Temporary Family Shelter – Szolnok
Temporary Family Shelter – Orosháza

specIal chIld protectIon servIces 
Children’s home for migrant children – Bicske (after May 2011, Fót) Follow-up care home for migrant youth – Bicske (after May 2011, Fót

BasIc socIal servIces 
Soroksár Family Assistance Service  – Budapest, District 23
Debt Management programme – Budapest, District 23 
Daytime Shelter for the Homeless – Debrecen
Daytime Shelter for the Homeless – Gyula
Night Shelter for the Homeless – Gyula
Temporary Shelter for the Homeless – Gyula
Street social work in housing estates – Debrecen
Street social work in the suburbs – Debrecen
Street social work – Gyula

meals programme – Debrecen
Soroksár Day-Care Centre for Addicts – Budapest, District 23
Day-Care Centre for Addicts – Budapest, District 13
Day-Care Centre for Addicts – Debrecen 
DECENTRUM – Day-Care Centre for Addicts – Debrecen
Community Care Centre for Addicts – Debrecen
Low-Threshold Care Centre for Addicts – Debrecen
Day-Care Centre for Addicts – County Somogy
Day-Care Centre for psychiatric patients – Szolnok

health care servIces 
Soroksár Addictology Centre – Budapest, District 23
Szolnok Addictology Centre – Szolnok

psychiatric outpatient care – Szolnok
Home Nursing Service – Budapest

development/pIlot projects 
National Coordination Centre for Temporary Family Shelters – Miskolc
Drop-In Centre – miskolc
Drop-In Centre – Szolnok
Drop-In Centre – Orosháza
Regional Crisis Treatment Centre for Abused Women and Children – Miskolc
Regional Crisis Treatment Centre for Abused Women and Children – Szolnok
Halfway apartments – Miskolc
Halfway apartments – Szolnok
Halfway apartment – Orosháza
Halfway apartment – pusztaföldvár

Halfway apartment – Gesztely
Andersen labour market support and training programme – Budapest, District 23
Street-Children programme – Budapest, District 13
Regional Roma Development Centre – Olaszliszka 
After-School Coaching programme – Olaszliszka 
After-School Coaching programme – Debrecen Refugee Reception Centre
TESCO – “Charity of the year” programme (Miskolc, Szolnok, Orosháza, Olaszliszka, Soroksár)
SROp project, Miskolc – development services for disadvantaged children (from 1 October, 2011)
SROp project, Orosháza – development services for disadvantaged children (from 1 October, 2011)
SROp project, Szolnok – development services for disadvantaged children (from 1 October, 2011)

others
Diversion service – Budapest, District 23
Diversion service – Debrecen

Diversion service – Szolnok
Relief Centre, Budapest

indiVidUal SeRViCeS of hUngaRian inTeRChURCh aid’S doMeSTiC SoCial inSTiTUTionS in 2011
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Családok és gyermekek támogatása
a segélyszervezet hazai szociális tevékenységeinek fókuszában 
a rászoruló, illetve a krízisbe került családok és gyermekek komp-
lex támogatása, társadalmi visszailleszkedésük segítése áll. ennek 
érdekében a szolnoki, miskolci és orosházi átmeneti otthonokban 
2011-ben is folytatódtak, illetve újabb elemekkel egészültek ki 
a Segélyszervezet több lépcsős reintegrációs modellprogramjai.

A Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonaiban 
már kezdetekkor megjelentek a gyerekek számára nyújtott speciális 
szolgáltatások, melyek folyamatos fejlődés alatt állnak. A készségfej-
lesztő és szocializációs foglalkozások bevezetésével hatékony vála-
szokat lehet adni a kritikus helyzetből fakadó problémákra. A szolgál-
tatások kiegészülnek a gyerekek részképességeinek és szocializációs 
készségeinek a fejlesztésével, valamint a kellő időben megkezdett 
pályaorientációs tanácsadási folyamattal is.

A családsegítő és gyermekjóléti központ támogatást nyújt munkake-
resésben, szociális ügyek intézésében, segít jogi kérdések megoldásá-
ban, és adósságkezelési tanácsadást végez. Mindemellett természet-
beni adományokat is juttat a rászorulóknak.

support to families and children
hIa’s social work activities in hungary focus on providing complex 
assistance to families and children in crisis and on facilitating their 
social reintegration. to that end, multi-staged reintegration pilot 
programmes continued and were also extended in the szolnok, mis-
kolc and orosháza temporary shelters.

HIA’s temporary family shelters have provided special services for 
children from the outset, and these services have been undergoing 
constant development. With the implementation of skills develop-
ment and social integration sessions, effective responses can be pro-
vided to issues resulting from the critical situation. These services are 
complemented with the development of fundamental learning skills 
and social skills of the children and also with properly timed carrier 
orientation counselling.

The family assistance and child welfare centre provides assistance 
in finding a job, dealing with social and legal issues; debt manage-
ment counselling is provided too. In-kind benefits are also provided 
to those in need.

A krízishelyzetbe került családok támogatásakor arra törekszik a 
szervezet, hogy a rászorulók gyors és rugalmas segítséget kapjanak. 
A megfelelő időtartamú és mértékű beavatkozásnak köszönhetően 
nagy arányban sikerült elkerülni, hogy a családok tartósan segélyre 
szoruljanak.

When helping families in crisis, the organisation aims at providing 
fast and flexible assistance. The appropriate timing and scope of the 
intervention often succeeds in preventing the families to become aid-
dependent in the long run.
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az országos
Módszertani
Családok átmeneti 
otthona
A Segélyszervezet miskolci intéz-
ménye 2008 őszétől Országos 
Szakmai Koordinációs Központ-
ként is működik. Ezt a megbí-
zatást az intézmény a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumtól kapta 
szakmai munkája elismeréseként. 
Az intézmény legfőbb feladata 
az országban található mintegy 
120 családok átmeneti otthona 
szakmai munkájának felügyele-
te. Módszertani tanácsadás, kor-
mányhivatalok felkérésére szak-
mai ellenőrzés lefolytatása, az 
ellátást érintő szakmai anyagok 
elkészítése, jogszabályi változá-
sok előkészítése, javaslatok meg-
fogalmazása – néhány teendő 
a sok közül.

national 
coordination 
centre for 
temporary 
family shelters 
HIA’s Miskolc centre has been 
functioning as a national-level 
professional coordination centre 
since the autumn of 2008. The 
centre was assigned this role by 
the Ministry of National Resourc-
es in recognition of its profes-
sional efforts. The main respon-
sibility of the centre is to oversee 
the professional work in the ap-
proximately 120 temporary fam-
ily shelters in the country. Its roles 
include methodology consulta-
tions, professional control activi-
ties upon request by the admin-
istration, the creation of expert 
opinions on care-related docu-
ments, the preparation of legisla-
tive changes, drafting of propos-
als; these are only a few examples 
of the multitude of tasks.
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„nem vagy egyedül!”– támogató szolgáltatások hátrányos 
helyzetű gyermekek, fiatalok és családjaik részére
dán-magyar modellprogram a veszélyeztetett családok társadalmi reintegrációjának támogatására

A Velux Alapítványok támogatásával megvalósu-
ló, több mint 150 millió forint értékű „Nem vagy 
egyedül” elnevezésű, 2007 őszén indult négy éves 
program a családok átmeneti otthonai által már 
nyújtott szolgáltatások mellett három helyszínen 
olyan krízisambulanciát hozott létre, ahol a csalá-
dok krízisintervenciós segítséget kapnak. Ezenfelül 
háromszor két „kiléptető” lakás, illetve ház vásárlá-

sára is lehetőséget adott. Itt a családok önállósága 
biztosított, de továbbra is élhetnek a Segélyszer-
vezet támogatásával a teljes társadalmi beillesz-
kedésük megvalósítása érdekében. A program így 
egyrészt a hatékony, gyors reagálású kríziskezelést, 
másrészt a gyermekek, a fiatalok és szüleik iskolai, 
szakképzési és munkaerő-piaci reintegrációját segí-
tette elő.

“you’re not alone” programme – support services for at-risk 
children, youth and their families
this programme supported the social reintegration of vulnerable families.

The programme promoted efficient and fast-re-
sponse crisis management and the reintegration of 
children, youths and their parents into school, vo-
cational training and the labour market. The four-
year programme launched in the autumn of 2007 
with Velux Foundations as the donor, worth more 
than HUF 150 million extended the services already 
provided by the temporary family shelters by estab-

lishing drop-in centres at 3 locations, where fami-
lies could access crisis intervention services and by 
buying two „halfway” homes at each of the three 
locations. Families can lead independent lives in 
these homes while still availing to assistance from 
HIA to complete their social integration.
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a legkisebbek is számítanak ránk!

every little one counts!

gyermekek fejlesztése TáMop prog-
ramok segítségével

A Segélyszervezet az átmene-
ti otthonokban élő, valamint a 
gyermekjóléti alapellátás körébe 
bevont 240 gyermek és 120 fel-
nőtt életkörülményein kíván javí-
tani. Ezt a szolgáltatások körének 
kibővítésével, az életminőség 
javításával, a közösség megerő-

sítésével és a szociális hiányok-
ból adódó sérülések kezelésével, 
a családon belüli szerepek erő-
sítésével, minőségi időkihaszná-
lásra neveléssel, reális családi 
tervek készítésével és a tanulás 
mint legfontosabb érték felmu-
tatásával teszi.

az ökumenikus Segélyszervezet által működtetett miskolci, oros-
házi és szolnoki családok átmeneti otthonában 2011 őszén indult 
két éves programok a helyi igényekre szabva, összesen mintegy 150 
millió forintos támogatásból valósulnak meg.

development services for children in 
srop programmes

The programmes aim at improv-
ing the living standards of 240 
children and 120 adults cov-
ered by the basic child welfare 
services: the means to achieve 
this objective include the exten-
sion of the service scopes, the 
reinforcement of the community, 

the healing of mental scars re-
sulting from social gaps, the 
strengthening of roles within the 
family, training to time efficiency, 
creating realistic plans for the 
family and presenting learning 
as the most important value.

theses two-year programmes were launched by hIa in the autumn 
of 2011 in the miskolc, orosháza and szolnok temporary family 
shelters, tailored to local needs, with funding up to huf 150 million.

A Tesco által kiírt „Az év támogatottja” pályázatot 
2011-ben a Segélyszervezet nyerte meg, így 20 mil-
lió forint támogatást kapott a cégtől. A szervezet 
által működtetett intézményekben – óvodapeda-
gógusok, fejlesztő pedagógusok és mozgásfejlesztő 
szakemberek bevonásával – indított modellprog-
ram célja, hogy több mint 200 gyermek mozgás 
és részképességei (mozgásfejlesztés-kézügyesség, 

finommotorika, térbeli tájékozódás, figyelem, va-
lamint a szociális készségek és képességek) egyén-
re szabott módon fejlődjenek, az iskolai beillesz-
kedést hátráltató problémák pedig enyhüljenek. 
A fejlesztés az iskolai előmenetelt is elősegíti, va-
lamint a tanulási problémákat is kezeli (szabadidős 
és közösségi foglalkozások, korrepetálás, tehetség-
gondozás révén).

In 2011, Hungarian Interchurch Aid was granted 
HUF 20 million from Tesco’s “Charity of the year” 
programme. The objective of this pilot programme 
is to provide tailored development of motor and 
learning sub-skills for 200 children (gross motor 
skills, dexterity, fine motor skills, spatial orienta-
tion, the attention span plus social skills and abili-
ties) from kindergarten teachers, developmental 

teachers and motor skills therapists, and also to 
mitigate the issues impeding integration at school. 
These development activities also support progress 
at school and tackle learning difficulties (leisure-
time and community events, tuition and coaching, 
talent support).
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Támogatás és képzés a munkakeresőknek
2009-ben a Segélyszervezet „andersen” Munkaerő-piaci Támogató és Képzés címmel indított új prog-
ramot a dán Velux alapítványok támogatásával. a program célja, hogy hatékony segítséget nyújtson 
a 18-35 év közötti álláskeresők elhelyezkedésében.

A program új szemléletet hozott 
az álláskeresőkkel folytatott mun-
kában, amely 2011 végére már 
olyan kidolgozott és kipróbált 
módszertant képvisel, amely be-
vezetését és alkalmazását a szer-
vezet más területeken is tervezi. 
Az év végéig 321 munkanélküli 

fiatal vett részt a programban, 
2 524 szolgáltatási alkalom tör-
tént meg és 132 fő helyezkedett 
el a Segélyszervezet közremű-
ködésével. Az „Andersen” mód-
szertan egyrészt egy komplex 
humánerőforrás fejlesztési fo-
lyamat révén lehetőséget ad 

az álláskeresőknek arra, hogy 
a munkáltatók szemében is ér-
tékes munkavállalóvá váljanak, 
másrészt a munkáltatók számá-
ra ugyanolyan professzionális 
szolgáltatásokat kínál, mint egy 
humán erőforrás fejlesztéssel 
foglalkozó cég.

support and training for jobseekers
In 2009, hIa launched the programme titled „andersen” labour market support and training, with 
velux foundations from denmark as the donor, to provide efficient support to jobseekers between 
18 and 35 in finding employment.

This programme has brought a 
new approach to efforts with 
jobseekers, with a fully devel-
oped and tested methodology 
established by the end of 2011, 
to be implemented by the or-
ganisation also in other areas in 
the future. By the end of the year, 

321 unemployed youths partici-
pated in the programme, with 
2,524 service sessions and 132 
people finding employment with 
HIA’s assistance. The „Andersen” 
methodology is partly a complex 
human resource development 
process to enable jobseekers 

to become valuable employees 
also from the employers’ point 
of view, on the other hand, this 
approach provides services just 
as professional as from any hu-
man resources development con-
sultancy.
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összetett segítség hajléktalanoknak
a hajléktalanok ellátásánál kiemelten érvényes a Segélyszervezet célkitűzése, hogy azon csoportoknak 
is szervezzen ellátásokat, akik nem képesek elérni a szociális ellátórendszert,

illetve akiknek a szociálpolitika nem tud megfelelő 
eszközöket biztosítani a sikeres társadalmi beillesz-
kedéshez.

A szervezet a hajléktalan emberek gondozását két 
városban, Debrecenben és Gyulán végzi. A cívis 
városban az Ökumenikus Segélyszervezet fenntar-

tásában két utcai szociális szolgálat, és a város leg-
nagyobb befogadóképességű nappali melegedője 
gondozza a több mint ötszáz hajléktalant. A Békés 
megyei városban pedig a hajléktalan ellátó intéz-
ményrendszer szinte teljes spektrumát működteti 
a Segélyszervezet az utcai megkereső munkától 
kezdve a külső férőhelyes elhelyezésig.

complex assistance to homeless people
a highlighted objective in care services provided to the homeless is to include even the groups with 
no access to the social care system

and those for whom social policy-type means are 
not sufficient for successful social integration.

The organisation provides services to the homeless 
in two cities, in Debrecen and Gyula. Two street 
social work services and the largest daytime shel-
ter is operated by HIA in Debrecen for more than 

five hundred homeless people. In the Békés coun-
ty city, HIA operates almost the full spectrum of 
homeless care services from street contact work to 
organising external accommodation.
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eu-élelmiszersegély Program
az európai Unió által finanszírozott eU-élelmiszersegély programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MvH) szervezi.

Az országos program keretében az EU-s forrásból 
származó élelmiszereket az MVH a vele nyertes 
pályázat alapján szerződött segélyszervezetek – így 
például az Ökumenikus Segélyszervezet – közre-
működésével juttatja el a rászorulók részére. 2011. 
június és december között összesen 2500 tonna 

tartósélelmiszert osztott ki az önkormányzatokkal 
szoros együttműködésben dolgozó Ökumenikus 
Segélyszervezet. Az egységcsomagok Magyaror-
szág 428 településén 250 000 létminimum alatt élő 
felnőtthöz és gyermekhez jutottak el. 

eu food distribution programme
the food distribution funded by the european union is organised in hungary by the agricultural and 
rural development agency (mvh).

Under this nationwide programme, MVH has the 
EU-funded food products distributed to those in 
need by charity organisations selected as a result 
of a tender procedure, including Hungarian Inter-
church Aid. HIA, in close cooperation with local 

governments, distributed 2,500 tons of non-per-
ishable food between June and December 2011. 
The standard packages reached 250,000 children 
and adults living under the minimum subsistence 
level, at 428 cities and towns in Hungary. 

A Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy átmenetileg segítse, 
azonban motivációjukat tekintve ne hoszpitalizálja a hozzá for-
dulókat, hogy a segítségnyújtás ne ösztönözze arra a segélykérőt, 
hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenn-
tartani. Hangsúlyos alapelv az is, hogy a Segélyszervezet az álta-
la kínált támogatással csupán kiegészíteni szándékozik az állami 
gondoskodást.

a Segélyközpont elérhetőségei:
06 (1) 289 00 56 (9 és 13 óra között);
valamint segelykozpont@segelyszervezet.hu.

országos Segélyközpont
2011-ben a nagy arányban megnövekedett segélykérések száma szükségessé tette egy országos 
hatókörrel rendelkező Segélyközpont létrehozását.

A Segélyközpontban nagy tapasztalattal rendelkező 
szakemberek dolgozzák fel a beérkezett a telefonon, 
postai vagy elektronikus levélben érkező segély-
kérelmeket, majd a támogatás szakmai irányelvei 
mentén határozzák meg a segítségnyújtás kere- 
teit, vagy dolgozzák ki az együttműködés formáját. 

Az adomány megítélése és biztosítása előtt a ked-
vezményezettek tájékoztatást kapnak az igény-
be vehető támogatások típusairól és mértékéről. 
A Segélyközpont 17 250 esetben nyújtott segítsé-
get a 2011-es évben.

national relief centre
the explosive growth of requests for assistance, required a relief centre with national competence 
to be established.

The Relief Centre is manned by experienced profes-
sionals who process the requests received on the 
phone, by mail or by e-mail, and determine the 
framework for assistance or develop the format 
for support in line with the professional principles 
set out for assistance. prior to the donation to be 

awarded and provided, the beneficiaries received 
information about the types, quantities and scope 
of support available from the Relief Centre.  The Relief 
Centre provided assistance in 17,250 cases in 2011.
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otthoni Szakápolási Szolgálat
a Xiii. kerületben működő Szolgálat háziorvosi elrendelésre, szakorvosi javaslat alapján végzi tevékenységét.

A diplomás ápoló, két fizioterápiás asszisztens, két 
gyógytornász és egy szakápoló koordinátor által 
nyújtott szakápolási szolgáltatások nagyon népsze-

rűek a többnyire idős betegek körében.  A Szolgá-
lat 2011-ben az OEP által meghatározott vizitszám 
keretein belül 3 542 alkalommal segített.

home nursing service
the home nursing service operating in Budapest’s 13rd district works on the basis of gp’s referrals and 
specialists’ recommendations.

The service, provided by a diploma nurse, two physi-
otherapy assistants, two physiotherapists and a 
nursing coordinator, is very popular with the patients, 

who are typically from the elderly. The Service made 
3,542 visits in total as part of the quotas specified 
and approved by the National Health Insurance Fund.

országos gyógyszer-segélyezés

national medical aid

2011-ben az ökumenikus Segélyszervezet gyógyászati segélyprog-
ramja keretében mintegy 2 900 rászoruló egészségi állapotának 
javulásához járult hozzá.  

the medical aid programme of hungarian Interchurch aid contrib-
uted to improved health for approximately 2,900 people in need.

A szervezet Segélyközpontja 9 főnek nyújtott támogatást gyógy-
szervásárláshoz, további 5 főt pedig gyógyászati segédeszköz vásár-
lásában támogatott. Műtéti hozzájárulást kapott 11 fő, míg kórházi 
kezeléshez jutásban 21 főnek segítettek a munkatársak. Orvosi keze-
léshez ketten kaptak támogatást, illetve gyógyszertámogatásban ré-
szesült 850 fő. Kiemelt fontosságú volt 2011-ben is a Béres Zrt. Béres 
Csepp adománya, amely révén mintegy 2000 esetben tudott segíteni 
a Segélyszervezet.

In 2011, the HIA Reilef Centre provided assistance for buying medica-
tion for 9 people. Another 5 people received assistance for buying 
medical aids.11 people received financial assistance for operations, 
and access to hospital treatment was facilitated for 21 beneficiaries. 
Two people received assistance for medical treatment, while 850 ben-
eficiaries received medical aid. The Béres Drops donated by Béres Zrt. 
were again of special importance in 2011, HIA could help approxi-
mately 2,000 beneficiaries on account of that donation.

Megelőző oltással az egészségért

Inoculation for health

2011. január 25-én a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet a GlaxoSmithKline Kft. támogatásával 
méhnyakrák elleni védőoltást ajánlott fel 300 kis-
lány számára, akik a 2010-ben katasztrófát szen-

vedett két régióban, azaz Miskolcon és környékén, 
vagy a vörösiszap katasztrófa sújtotta települések 
(Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely) egyikében 
laknak.

On 25 January 2011, thanks to the support from 
GlaxoSmithKline Ltd.,  Hungarian Interchurch Aid 
could offer cervical cancer vaccines to 300 benefi-
ciaries living in the disaster-stricken two regions: 

i.e. in Miskolc and surroundings (floods) or in the 
towns hit by the red sludge disaster (Devecser, 
Kolontár, Somlóvásárhely).
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„Segíts Másokon!” – sclerosis multiplexben (SM) szenvedő 
betegeket támogató önkéntes segítő hálózat

“help others!” – volunteer network to support patients 
with multiple sclerosis (ms)

a Békés megyében és Budapesten futó projekt célja egyrészt a társadalom figyelmének felhívása az SM 
betegekre, másrészt valós támogatás nyújtása önkéntes segítő hálózat felállításával.

the goal of the project running in county Békés and in Budapest is on one hand to raise awareness 
about the patient group, on the other hand, to provide efficient and real help to ms patients by estab-
lishing a support network of volunteers.

Az önkéntesek a betegek otthonában nyújtanak 
segítséget, kiegészítve az egészségügyi és a szoci-
ális téren dolgozó szakemberek munkáját, segítve 
ezzel a családok mindennapi életét (pl. házimunka, 
ház körüli apróbb teendők, ügyintézés, beszélgetés, 
orvoshoz kísérés vagy szállítás, kulturális progra-

mokra kísérés, sétálás, felolvasás). A leendő önkén-
tesek felkészítő képzésen vesznek részt. Az egy éves 
modellprojekt megvalósítása során további cél mi-
nél több tapasztalat szerzése, és egy olyan minta 
kialakítása, mely szélesebb körben is elterjeszthető, 
minél több beteg és önkéntes bevonásával.

This network will primarily provide support in pa-
tients’ homes, complementing efforts of health 
and social sector professionals, and assisting the 
daily lives of the families concerned (e.g. chores, 
minor housework, errands, conversation, walking 
or transporting to the surgery, serve as company 
for cultural events, walks, reading out). The to-be 

volunteers will receive training to prepare them 
for their role. Another objective of the one-year 
pilot project is to accumulate as much experience 
as possible and to establish a model for potential 
mainstreaming, with the involvement of as many 
patients and volunteers as possible.

A sclerosis multiplex a fiatal 
felnőttkor egyik leggyako-
ribb idegrendszeri megbete-
gedése, amely első sorban 
mozgáskorlátozottságot, így 
kiszolgáltatottságot okoz. Ha-
zánkban mintegy tízezer csa-
ládot érint. Miután jelenleg 
csak a betegség tüneti keze-
lése, illetve előrehaladásának 
lassítása lehetséges, ezért a 
betegek gondozása, folyama-
tos támogatása elengedhe-
tetlen.

Multiple sclerosis is one of 
the most common neurologi-
cal diseases for young adults, 
resulting first of all in phyis-
cal disability and the the 
vulnerability associated with 
impairments. Approximately 
ten thousand families are af-
fected in Hungary. As current-
ly only the symptomps of the 
disease can be treated and 
its progression slowed down, 
so ongoing care and support 
is required for the patients.
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Menekültügyi és migrációs tevékenység
a hazánkba kísérő nélkül érkező kiskorú menedékkérők, menekültek és oltalmazottak ellátását, 
gondozás-nevelését és társadalmi integrációjának elősegítését 2011-ben is 15 menekült-specifikus 
tudással rendelkező szakember végezte Bicskén.

A jogszabályi környezet változása nyomán a kísérő 
nélküli kiskorú menedékkérők, menekültek, oltal-
mazottak ellátásának feladata a gyermekvédelmi 
szakellátás kompetenciája alá került. A Segély-
szervezet a 2011. évben folytatott menekültügyi 
tevékenysége átmenetet képezett a korábbi ellá-
tási forma és az új, a gyermekvédelmi szakellátás 

által meghatározott követelményrendszer között. 
A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított, 
jogszabályban meghatározott alapvető működés 
kiegészítéseként a célcsoport sajátos szükséglete-
it szem előtt tartva, a Segélyszervezet öt pályázati 
program (pl. szemléletformálás, képzés, élelmezési 
támogatás) végrehajtását is elkezdte 2011-ben.

activities related to refugees and migrants
unaccompanied minors, refugees and those under subsidiary protection received care and education-
al services and their social integration was facilitated by 15 professionals with specific experience of 
asylum-related matters in Bicske in 2011 again.

With the change of the legislative framework, care 
for unaccompanied asylum-seekers, refugees and 
those under subsidiary protection is now provided 
by the child protection service structure. Refu-
gee-related activities of HIA in 2011 served as a 
transition between the former care structure and 
the new set of requirements set out by the child 

protection framework. Complementing the statu-
tory basic services provided under the child pro-
tection framework, taking the special needs of the 
target group into account, HIA launched the im-
plementation of five programmes (e.g. awareness 
raising, training, food assistance) in 2011.

esély a szenvedélybetegeknek
a szenvedélybetegek ellátását (Budapest, debrecen és Szolnok városokban) három fő irányvonal 
mentén végezte az Ökumenikus segélyszervezet 2011-ben.

A megelőzés keretében a munkatársak a szermen-
tes életet hangsúlyozva óvodákban, iskolákban, 
rendezvényeken végeztek prevenciós tevékenysé-
get. Emellett a szervezet folytatta minőségi munká-
ját a már kialakult szenvedélybetegséggel élők nap-
pali ellátásában is, melyben nagy hangsúlyt helyez 
a társadalomba történő integrációra-reintegrációra, 
például az álláskeresés erőteljes támogatásával. 
A tevékenység felöleli továbbá a szociális ügyek 
intézésében, a családi kapcsolatok erősítésében 

és a krízishelyzetekben nyújtott támogatást. A har- 
madik fő irányvonal a szenvedélybetegséggel 
élők egészségügyi ellátása, melybe beletartoznak 
a pharmakoterápiás, illetve a szubsztitúciós keze-
lések is. A Segélyszervezet számos esetben foglalt 
állást, nyilvánított véleményt, tett javaslatot a szen-
vedélybetegeket érintő szociális témák kapcsán mi-
nisztériumok, szakmai kollégiumok, területileg ille-
tékes önkormányzatok megkeresésére reflektálva.

a chance for addicts
hIa provided care services for addicts (in Budapest, debrecen and szolnok) in 2011 with three main 
thrusts. 

With the prevention drive, a drug-free life was em-
phasised in kindergartens, schools and at events. 
Quality efforts in day-care for those with existing 
addictions also continued, with a great deal of 
emphasis on social integration/reintegration, for 
example, by providing strong support in finding 
employment. This activity also includes support in 
dealing with social issues, in strengthening family 

ties and assistance in crisis situations. The third 
main thrust is health care for those with addictions, 
including pharmacotherapeutic and substitution 
treatment. HIA has taken a stand and expressed 
opinions or made proposals with regard to issues 
related to addictions, in response to queries by 
ministries, professional bodies or competent local 
governments.
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Nemzetközi téren a szervezet munkáját a haiti földrengés utáni új-
jáépítés, a japán földrengés és cunami, az „arab tavasz”, ezen belül 
is Líbia eseményei, valamint a kelet-afrikai szárazság határozta meg. 
Magyarországon pedig a vörösiszap utáni helyreállításra és a 2010-es 
árvízi munkák befejezésére fordította a legnagyobb energiát a szer-
vezet. Tovább folytatódtak az évek óta tartó afganisztáni és ukrajnai 
projektek is – előbbi szakiskola és fogház befejezése, valamint kór-
házfejlesztés, utóbbi pedig többek között munkaerő-piaci képzési 
programok formájában.

As far as the international scene is concerned, the rebuilding of Haiti 
after the earthquake, the Arab Spring, specifically the events in Libya, 
and also the drought in Eastern Africa, while in the domestic arena 
the reconstruction after the red sludge disaster and the completion 
of works after the 2010 floods were the major efforts for the organi-
sation. The projects started years ago also continued: the comple-
tion of the vocational school and the prison buildings, the hospital 
development in Afghanistan and labour market training programmes, 
among others, in Ukraine.

az ökumenikus Segélyszervezet humanitárius segítséget nyújt háborúk, 
természeti és ember okozta katasztrófák károsultjainak Magyarországon, 
a Kárpát-medencében, valamint a világ más térségeiben. a szervezet a hu-
manitárius segítségnyújtás mellett aktívan részt vesz hosszú távú nemzetközi 
fejlesztési projektek végrehajtásában is.  

hungarian Interchurch aid provides humanitarian assistance to victims of 
wars and natural disasters in hungary, in the carpathian Basin and at other 
locations worldwide. Besides the humanitarian assistance, hIa also actively 
contributes to the implementation of long-term international development 
projects. 



Éves jelentés 2011
Annual Report 2011

21

humanItarIan assIstance and InternatIonal development

Vörösiszap katasztrófa

red sludge disaster

a 2010 októberében történt katasztrófát követően a Segélyszervezet megkezdte a helyszínen humani-
tárius és fejlesztési munkáját,

after the disaster in october 2010, hIa launched humanitarian and development work on the spot: 
it started assessing the damage and the required assistance,

azaz a károk és a szükséges segítség felmérését, 
a segélyszállítmányok kiosztását, a helyszínen dol-
gozó szervezetekkel történő koordinációt, valamint 
a hosszú távú rehabilitációs és fejlesztési projektek 
kidolgozását és megvalósítását. A Segélyszervezet 
programja 2011-ben a jelenlévő szervezetek közti 
megállapodás értelmében Kolontárra fókuszálva 
folytatódott: megtörtént a magánszemélyek jelen-
tős ingóságpótlási támogatásának átadása is – csa-
ládonként 2 millió forint értékben. Ekkorra ugyanis 
az összes kolontári károsult család új lakóingatlana 

felépült és be is lehetett rendezni. Támogatói segít- 
ségével a Segélyszervezet részt vállalt a kolontári 
művelődési ház felújításában, hozzájárult a térségi 
védőnői szolgálat korszerűsítéséhez, gyermeknapi 
ajándékutalványt adott minden gyermeknek, kony-
hai gépekkel (hűtő, mikrohullámú sütő) és világí-
tótestekkel szerelte fel Kolontár és Devecser több 
közintézményét. Ezentúl a szervezet bútorokkal és 
orvosi eszközökkel látta el a kolontári orvosi ren-
delőt, továbbá megkezdte egy emlékhely és tanös-
vény kialakítását is.

he distribution of aid shipments, coordination with 
the organisations working in the field, develop-
ment and implementation of the long-term reha-
bilitation and development projects. The assistance 
programme continued in 2011, and according 
to the agreement between the organisations in-
volved, the focus was on Kolontár. Major contribu-
tions for replacing lost personal possessions were 
handed to local individuals, HUF 2 millions to each 
family. By then new homes were built for all vic-
tims in Kolontár and the homes could be furnished. 

Relying on its donors, HIA contributed to the reno-
vation of the community centre in Kolontár and to 
the modernisation of the district nurse service of 
the region. Furthermore, HIA distributed gift vouch-
ers to all children on the occasion of Children’s Day, 
it equipped a number of public buildings in  kolon-
tár and Devecser with white goods (fridge, micro-
wave oven) and lamps. HIA also provided furniture 
and medical equipment for the surgery in Kolontár, 
and launched the implementation of a memorial 
and a nature trail.
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Magyarország – árvíz 2010: közösségi ház ócsanáloson
a hernád áradása miatt 2010-ben ócsanálos többfunkciós közösségi háza is súlyosan károsult.

Az épületben méltatlan körülmé-
nyek között orvosi rendelő, falu-
gazdászi iroda, házasságkötő te-
rem, közösségi termek és könyvtár 
is működött, emellett pedig a 
római katolikus, a református, az 
evangélikus és a görög katolikus 

istentiszteletek alkalmainak is 
helyet adott. A Segélyszervezet 
egy év alatt 41 millió forint érték-
ben újította föl és alakította át az 
épületet, így a helyi közösség szá- 
mára létfontosságú szolgáltatá-
sok, alkalmak egy teljesen meg-

újult, a XXI. század követelmé-
nyeinek is megfelelő környezetbe 
kerültek. Az ingatlan háztartási 
gépekkel is fel lett szerelve, udva-
rán pedig új harangláb és székely 
kapu épült.

hungary – floods in 2010: community centre in Ócsanálos
the flooding of the river hernád severely damaged the multi-functional community centre in Ócsanálos.

The building, under undigni-
fied circumstances, served as a 
surgery, as the office of the ag-
ricultural extension agent, the 
registry office, community rooms 
and library, and also as a venue 
for Roman Catholic, Reformed, 

Evangelical, and Greek Catholic 
Church services. Hungarian In-
terchurch Aid refurbished and 
adapted the building in a year 
with an investment of HUF 41 
million, so these essential servic-
es and events for the community 

are now hosted in an environ-
ment compliant with standards 
of the 21st century. The property 
was equipped with white goods 
and a new belfry and Szekely 
gate were also erected in the 
yard.

hUManiTáRiUS SegíTSégnyúJTáS éS neMzeTKözi feJleSzTéS
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hosszú távú fejlesztés Szendrőn
a szervezet a 2010-es árvíz sújtotta Szendrő városában egy felzárkó-
zási központ létrehozását kezdte meg.

Az új létesítmény a város és vonzáskörzete 10 000 lakosának nyújt 
munkaerő-piaci, szakképzési és közösségfejlesztési támogatást. 
Felkészülve egy, a térséget érintő következő lehetséges árvízre ugyan-
itt logisztikai bázis és humanitárius segélyezési és árvízvédelmi köz-
pont építését is megkezdte a Segélyszervezet a Provident támogatá-
sával. A központ katasztrófa helyzetben logisztikai bázisként üzemel, 
a szervezet innen osztja majd a védekezéshez szükséges eszközöket, 
illetve segélyeket, de az épület humanitárius segélyezési- és árvízvé-
delmi képzéseknek is otthont ad majd.

long-term development in szendrő
In line with usual practice of hungarian Interchurch aid, humanitar-
ian assistance is followed up by long-term development, whenever 
possible.

Consequently, after the 2010 flood, the construction of a remedial 
support centre for labour market assistance, vocational education 
and community development services targeting the population of the 
town and the neighbouring villages started. In preparation for poten-
tial further floods in the region, HIA also started the construction of a 
logistics base and a humanitarian assistance and flood control centre 
here soppurted by provident. The centre operates as a logistics base 
in a crisis, with the organisation distributing the tools for protecting 
the villages and the aid packages, but it would also serve as a venue 
for humanitarian assistance and flood control training courses.

viharkárok Magyarországon
az ökumenikus Segélyszervezet 2011-ben több tucat árvíz, belvíz és 
viharkár által sújtott családot támogatott 50-400 ezer forint közötti 
összeggel, összesen 2,5 millió forint értékben.

A támogatást az adott térségben lévő boltokban és építőanyag tele-
peken tudták levásárolni a károsultak az általuk legszükségesebbnek 
ítélt termékekre, építőanyagokra.

storm damage in hungary
In 2011, hungarian Interchurch aid provided financial assistance 
to dozens of families hit by flooding, inundation and storms with 
amounts between 50 thousand and 400 thousand forints, totalling 
huf 2.5 million. 

Victims could redeem the amount on their vouchers locally in shops 
and building supplies centres against the products or building 
materials they considered the most important.

humanItarIan assIstance and InternatIonal development
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erdély – Románia: játszótérépítés a vajdaszentiványi
óvodának
2011 októberében készült el a Vajdaszentiványi Református Egyházközség által működtetett óvoda szá-
mára épített, két csúszdából, hintából és mászókából, valamint két libikókából és két homokozóból álló 
játszótér, amelyet az Ökumenikus Segélyszervezet 1300 euróval finanszírozott.

transylvania: playground for the vajdaszentivány 
kindergarten
The playground consisting of two slides, a swing and a climber was completed for the kindergarten operated 
by the Vajdaszentivány parish in October 2011, funded by Hungarian Interchurch Aid with EUR 1300.

Élelmiszertámogatás Marosvásárhelyen
Több mint száz, nehéz körülmények között élő marosvásárhelyi gyermek és árva (lídia gyermekotthon, 
pici ház Utcagyerek Misszió), továbbá a Vártemplomi diakóniai Központ idősek otthonának lakói kaptak 
karácsonyi ajándékot a Segélyszervezet országos adventi adománygyűjtő felhívásának keretében.

A félmillió forint értékű adomány a 106 karácsonyi 
csomag mellett közel egy tonna tartósélelmiszert tar-
talmazott. A szállítmány elindításakor az adományok 

bepakolásában Keresztes Ildikó, a Segélyszervezetet 
már több alkalommal is támogató énekes és Vastag 
Tamás, korábbi X-Faktor versenyző is segített.

The 106 Christmas packages were added to almost a 
ton of non-perishable foodstuffs, valued at half a mil-
lion Forints. When the shipment was dispatched, sing-

er Ildikó Keresztes who had assisted HIA several times 
before, and Tamás Vastag former X-Factor contestant 
also helped in loading the truck.

food assistance in marosvásárhely
more than a hundred children from poor families and orphans (lídia orphanage, „small house” urchin 
mission) received christmas presents as part of the national advent fundraising campaign.
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Ukrajna, Kárpátalja: határokon átívelő 
fejlesztő program
az ökumenikus Segélyszervezet és az adVanCe Kárpátaljai 
Tanácsadó és fejlesztő Központ közösen valósítja meg azt a két éves, 
500 000 euró értékű fejlesztő programot, melyet az európai Unió 
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna enpi határon átnyúló 
együttműködési programja támogat.

A 2011-ben indult projekt Ukrajna és Magyarország kárpátaljai,  
illetve miskolci régiójának hátrányos helyzetű lakosai számára nyújt 
munkaerő-piaci képzéseket. A program elsősorban a munkanélküli-
ek, fogyatékkal élők, roma kisebbség, munkába visszatérő nők és az 
iskolából kimaradó fiatalok társadalmi integrációját kívánja előse-
gíteni. Összesen 750 ember vehet igénybe tanácsadó szolgáltatást 
és elhelyezkedési képzést, vehet részt munkanélküli nyelvtanfolya-
mokkal bővített akkreditált számítógépes, illetve alapfokú háztartási, 
továbbá pincér- és szakácsképzéseken. A program további célkitűzése, 
hogy a két szervezet tudására és tapasztalataira alapozva, innovatív 
módszerek, közös stratégia, képzési és munkamódszerek kerüljenek 
kidolgozásra.

ukraine, subcarpathia: cross-Border 
development programme
hungarian Interchurch aid and advance subcarpathian consult-
ing and development centre jointly implement a two-year develop-
ment programme valued at eur 500,000 and supported by the enpI 
cross-Border cooperation hungary-slovakia-romania-ukraine pro-
gramme of the european union.

The project was launched in 2011 to provide labour market training for 
disadvantaged residents in the Subcarpathian and Miskolc regions in 
Ukraine and in Hungary. The project has the objective of facilitating the 
social reintegration of the unemployed, the disabled, the Roma minority, 
women returning to employment and early school leavers. In total, 750 
people can avail to counselling services and jobseeking training, partici-
pate in IT and basic household training courses with the addition of lan-
guage courses, or train as a waiter or a cook. Another objective for the 
programme is to develop innovative methods, a joint strategy, training 
and work methodologies based on the knowledge and experience accu-
mulated by the two organisations.

christmas presents to more than 500 pupils

Karácsonyi ajándék több mint 500 tanulónak
Az Ökumenikus Segélyszervezet országos adventi 
adománygyűjtő felhívásának keretében a Bereg-

szászi járás 20 iskolájában tanuló 545 első osztályos 
gyermek részesült karácsonyi adományban.

As part of HIA’s National Advent Fundraising 
campaign, 545 first-year pupils in 20 schools of the 

Beregszász district received Christmas presents.
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etiópia
60 éve nem látott szárazság sújtotta afrika-szarva országait (Szomália, etiópia, Szudán, eritrea, Kenya), 
amely súlyos ivóvíz és elelmiszerhiányt okozott.

Emiatt 12 millió ember került 
közvetlen életveszélybe. Az etióp 
menekülttáborokba a szárazság 
és a szomáliai háborús konflik-
tus miatt naponta 2000 mene-
kült érkezett, de az ország egyéb 
vidéki területein is 4,6 millió 
embert érintett közvetlenül a 
szárazság. 2011 augusztusában, 
egy országos adománygyűjtés 
meghirdetésével párhuzamosan, 

az Ökumenikus Segélyszervezet 
egyik munkatársa helyszíni tény-
feltáró útja során kapcsolatot 
épített ki a helyi szervezetekkel, 
és feltérképezte a segítségnyúj-
tás lehetséges módjait. A projekt 
előkészítésében a szervezet segít-
ségére volt az Etiópiában évtize-
dek óta jelen lévő partnerszerve-
zete, a DanChurchAid, valamint 
a Mekani Yesus Etióp Evangéli-

kus Egyház segélyszervezete is. 
Az Ökumenikus Segélyszervezet 
a terepfelméréssel egyidőben 
hárommillió forinttal járult hozzá 
az Oromia tartományban talál-
ható Kobe táborban élő 25 ezer 
menekült ellátásához. A hosszú 
távú segítségnyújtás 2012-ben 
az ivóvízellátás biztosításával, 
oktatásfejlesztéssel és munka-
helyteremtéssel folytatódik.

ethiopia 
the horn of africa countries (somalia, ethiopia, sudan, eritrea, kenya) are hit by a drought unprec-
edented in 60 years, causing a grave shortage of potable water and food, putting 12 million lives at 
direct risk.

Camps in Ethiopia received eve-
ryday 2000 refugees (from the 
war conflict in Somalia), but 4.6 
million people in other rural ar-
eas of the country were also di-
rectly affected by the drought. 
In August 2011, in parallel with 
a national fundraising cam-
paign, a member of Hungarian 
Interchurch Aid visited there and 
established contact with local 

organisations, and mapped out 
potential approaches to provid-
ing assistance. partner organi-
sations DanChurchAid (present 
in Ethiopia for decades) and 
the charity organisation of Me-
kani yesus Ethiopian Evangelical 
Church also contributed to the 
preparations for the project. At 
the same time when the assess-
ment was carried out, Hungarian 

Interchurch Aid donated HUF 3 
million for supplies to be pro-
vided to the 25 thousand people 
living in Camp Kobe in Oromia 
province. The long-term assis-
tance will be continued in 2012 
by the supply of potable water, 
educational development and 
the creation of jobs.
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Japán
2011. március 11-én az évszázad egyik legnagyobb földrengése, 
és az azt követő szökőár sújtotta Japán keleti partjait. a katasztrófá-
ban több tízezer ember vesztette életét, az anyagi kárt 3000 milliárd 
dollárra becsülik.

A tragédia hírére országos 
adománygyűjtést hirdetett az 
Ökumenikus Segélyszervezet.
A szervezet adományvonalára 
27 millió forint érkezett, az Ok-
tatási Minisztérium felhívására 
pedig további 1 millió forintot 
gyűjtöttek össze a hazai iskolák 
diákjai. A Segélyszervezet nem-
zetközi együttműködésben az 

Iwate prefektúrában található, 
a katasztrófában szinte teljesen 
elpusztult Otsuchi város egyik 
gakudojának (napközi) újjáépí-
tésében vállalt meghatározó 
szerepet. Az épület megfelel a 
legszigorúbb japán építési előírá-
soknak és 35-50 gyermek délutá-
ni foglalkozásának megtartására 
alkalmas.

japan
on 11 march, 2011, one of the largest earthquakes of the century 
and then a tsunami hit the eastern shores of japan. tens of thou-
sands of people lost their lives in the disaster, while the material 
damage is estimated at 3,000 billion dollars.

At the news of the tragedy, Hun-
garian Interchurch Aid launched 
a nationwide fundraising cam-
paign. The donations line re-
ceived HUF 27 million, while stu-
dents in Hungarian educational 
institutions collected a further 
1 million Forints upon a call by 
the Ministry of Education. HIA 
undertook a definitive role in the 

rebuilding of a gakudo (day-care 
centre) in the city of Otsuchi (in 
Iwate prefecture), which was al-
most completely destroyed in the 
disaster. The building complies 
with the most rigorous construc-
tion standards and it is suitable 
for afternoon care to be provided 
to 35 to 50 children.

líbia

libya

a 2011 februárjában líbiában kitört humanitárius krízisre reagálva a segélyszervezet bengáziba dele-
gálta munkatársait, akik hamarosan kéttonnányi, élelmet és ivóvizet tartalmazó szállítmányt juttattak 
el az egyiptomi-líbiai határállomáson tartózkodó menekülteknek.

In response to the humanitarian crisis emerging in february 2011 in libya, hIa sent staff members 
to Benghazi, who soon delivered a two-ton shipment of food and drinking water to refugees at the 
egyptian-libyan border. 

Ezt követően a szervezet fél tonna kötszert, fertőt-
lenítőszert és gyógyszert szállított Bengázi legje-
lentősebb kórházaiba (Al Jala, Adjdabia, Jomhuria, 
Október 7.). A Magyar Külügyminisztérium 8 millió 

forintos támogatásának köszönhetően a Segély-
szervezet néhány héten belül ismételten támogatni 
tudta a Bengáziban működő egészségügyi intézmé-
nyeket.

Later half a ton of bandages, disinfectants and 
medicines were delivered to the largest hospitals in 
Benghazi (Al Jala, Adjdabia, Jomhuria, October 7). 
Thanks to HUF 8 million provided by the Ministry of 

Foreign Affairs, HIA could provide assistance again 
in a few weeks time to health care institutions in 
Benghazi.
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afganisztán
a Segélyszervezet 2011-ben fejezte be a pul-i-khumri tartományi fogház komplexum építésének utó-
munkálatait. az eU és a Magyar Külügyminisztérium által finanszírozott projekt a helyszín többszöri 
hadműveleti területté válása miatt húzódott át erre az évre.

A Segélyszervezet egészségügyi 
fejlesztési programjának kereté-
ben Pul-i-Khumri központi kórhá-
za műszeradományban részesült 
az életmentő beavatkozások el-
végzéséhez. Emellett a szervezet 
egy raktárhelyiséget is kialakított 
az ENSZ gyógyszerszállítmányai-
nak fogadására. E projekt kereté-
ben a fenti intézmény gyógyásza-
ti anyagokból, segédeszközökből, 

gyógyszerekből álló kiegészítő 
csomag juttatásban is részesült. 
A mezőgazdaság-fejlesztési prog-
ram keretében a Gazan-Walyan 
térségében korábban létesült 
gazdaszövetkezetben gazdakép-
zések zajlottak 500 földműves 
részvételével, akik trágyázó- és 
növényvédő-szer készlet, vala-
mint fogyóeszköz juttatásban is 
részesültek. A japán kormány 

160 millió forint összértékű Grant 
Assistance for Grassroot Project 
programja keretében egy szakkö-
zépiskolát és egy több mint 100 
férőhelyes kollégiumot épített és 
szerelt fel Pul-i-Khumriban a Se-
gélyszervezet. A 2011 év elejére 
elkészült 12 tantermes iskolában 
több mint 18 tanár 140 diákot ta-
nít különféle szakmákra.

afghanistan
With the delays caused by the site having turned into an operational area several times, hIa could 
complete the construction of the provincial prison complex (funded jointly by the eu and the hungarian 
ministry of foreign affairs) finally in pul-i-khumri in 2011.

HIA’s health care development 
programme donated equipment 
to the central hospital in Pul-
i-Khumri for life-saving opera-
tions. Hungarian Interchurch Aid 
also established a warehousing 
location for receiving medical 
shipments from the UN. The 
hospital also received further 
packages with medical supplies, 
aids and medication under that 

project. As part of the agricul-
tural development programme, 
500 farmers participated at the 
training courses held in the co-
operative established earlier in 
the Gazan-Walyan region, and 
the participants of the training 
courses were also provided with 
fertilizer, pesticide and supplies 
packages. Under the Grant As-
sistance for Grassroot Project of 

the Japanese government, HIA 
built and equipped a vocational 
secondary school and a dormi-
tory for more than a hundred 
students in Pul-i-Khumri, worth 
HUF 160 million. In the 12-class-
room school completed by early 
2011, more than 140 students 
are taught for different trades by 
18 teachers.

hUManiTáRiUS SegíTSégnyúJTáS éS neMzeTKözi feJleSzTéS
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haiti 
2011. szeptember 25-én adták át azt az iskolaépületet, amelyet az ökumenikus Segélyszervezet az 
aCT alliance nemzetközi szövetség tagjaként, finn partnerével, a finnChurchaid-del közösen épített fel 
a haiti fővárosától, port-au-prince-től 30 kilométerre fekvő leogane-ban.

A Saint-Mattieau iskola környe-
zetbarát, napenergiával működik, 
továbbá földrengés- és hurrikán-
biztos. A földrengés után maradt 
törmeléket felhasználva épült, 
tehát a biztonsági szempontok 
mellett a tervezéskor kiemelt 
szerepet kapott a környezeti 
fenntarthatóság is. A 350 diáknak 
oktatást biztosító épületben hét 
tanterem, továbbá közösségi ter-

mek, konyha és kiszolgáló egysé-
gek, például biovécék találhatók. 
Az épület világítását és a számí-
tógépek áramellátását napele-
mek biztosítják, míg a konyhai 
sütők biogázzal üzemelnek.

Az Ökumenikus Segélyszerve-
zet laptop, projektor, generátor, 
hangszóró adománnyal támo-
gatott egy Tabarre városában 

működő gyermek-rehabilitációs 
programot. Az ingyenesen igény-
be vehető oktatási, illetve rekre-
ációs program keretében helyi 
szakemberek gondoskodnak a 
mintegy 800 gyermek fizikai, 
pszichikai rehabilitációjáról, illet-
ve, amennyiben szükséges, pszi-
chológiai kezeléséről.

haiti 
the school building constructed by hIa in conjunction with its finnish partner, finnchurchaid, 
as a member of the international act alliance, was inaugurated on 25 september, 2011 in the city of 
leogane, 30 kilometres from the haiti capital, port-au-prince.

The Saint-Mattieau school build-
ing is environmentally friendly, 
it relies on solar energy it’s also 
earthquake and hurricane proof. 
The building was constructed 
using the rubble after the earth-
quake, so the design goes beyond 
safety aspects and also takes 
sustainability into account. The 
building caters for 350 students 
with 7 classrooms, community 

rooms, kitchen and auxiliary rooms, 
and it is also equipped with e.g. 
bio toilets. Lamps and comput-
ers are powered by solar panels, 
while the ovens in the kitchen 
rely on biogas.

Hungarian Interchurch Aid do-
nated a technical equipment 
package (laptop, projector, pow-
er generator, speakers) to a child 

rehabilitation programme in the 
city of Tabarre; the programme 
is also funded by HIA. Under this 
freely available educational and 
rehabilitation programme, local 
professionals cater for physical, 
psychical rehabilitation (and if 
necessary, psychological treat-
ment) of almost 800 children.

humanItarIan assIstance and InternatIonal development
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STRaTégiai igazgaTóSág – STRATEGy AND FUND-RAISING

stratégiai és forrásteremtés 
a Stratégiai igazgatóság munkájában 2011-ben kiemelt szerepet kapott az új ellátási területek feltérké-
pezése, a Segélyszervezet hazai tevékenységének, intézményrendszerének áttekintése, a tevékenységi 
körök bővítésével kapcsolatos stratégiai anyagok kidolgozása, illetve új szolgáltatások megtervezése 
és az ezekhez kapcsolódó forrásteremtés.

Az új szociális ellátási formák, tervezett tevékeny-
ségi területek közül megemlítendő az autista 
gyermekek nappali ellátásával kapcsolatban ki-
dolgozott modellprojekt. Kiemelt feladat továb-
bá azon tervezési folyamatok elindítása, amelyek 
hátrányos helyzetű családok számára biztosítanak 
jövedelem-teremtő lehetőségeket szociális gazda-
ságok formájában. Megtörtént egy több mint fél 
milliárd forint összértékű program előkészítése is, 
amely hátrányos helyzetű gyermekek és családok 
reintegrációját, munkaerő-piaci helyzetének javítá-
sát, illetve a velük fogalakozó civil szervezetek ka-
pacitás-építését támogatja.

A nemzetközi fejlesztés területén – ahol a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériuma, az Európai Bi-
zottság fejlesztési programokért felelős hivatala 
(EuropeAid), a japán kormány, valamint egyéb 
nemzetközi donorok tartoznak a Segélyszervezet 
legfontosabb partnerei közé – új projektek dol- 
gozott ki az Igazgatóság Fehéroroszországban és 
Ukrajnában is. 

A Segélyszervezet 2011-ben stratégiai partnerséget 
kötött a Belügyminisztériummal, továbbá a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium felkérésére több, a ha-
zai szociálpolitikai rendszer átalakítását előkészítő 
munkacsoportban is részt vett.

Az év során a Stratégiai Igazgatóság összesen 60 
megvalósíthatósági tanulmányt, nemzetközi és ha-
zai pályázatot dolgozott ki és nyújtott be különböző 
donor szervezetekhez, amelyek közül 45 részesült 
összesen 1,1 milliárd forint értékű támogatásban.

Strategy and fund-Raising
Major efforts for the Strategy Unit in 2011 included the mapping out of new areas of assistance, 
a review of hia’s domestic activities and structure of institutions, the development of strategy docu-
ments related to the expansion of activities, the designing of new services and the related fund-raising.

out of the new assistance areas and planned ac-
tivities, one must note that pilot project developed 
to provide day-care for autistic children. Another 
highlighted objective is to launch the planning pro-
cesses to provide earning opportunities for disad-
vantaged families through social farms. prepara-
tions were also made for a programme valued at 
more than half a billion Forints, to support the re-
integration of disadvantaged children and families, 
the improvement of their labour market prospects 
and capacity building for organisations focusing 
their efforts on this target group.

As far as international development is concerned 
(where HIA’s primary partners include the Hun-
garian Ministry of Foreign Affairs, EuropeAid, the 
Development and Cooperation Directorate General 
of the European Commission, the Japanese govern-
ment and other international donors), the unit de-
veloped new projects also in Belarus and in Ukraine. 

HIA established a strategic partnership with the 
Ministry of International Affairs in 2011, and the 
organisation also participated in a number of work-
ing groups preparing the restructuring of the social 
care structure, upon invitation by the Ministry of 
National Resources.

In the course of the year, the Strategy Unit devel-
oped and submitted 60 feasibility studies, applica-
tions to different donor agencies; 45 of them were 
selected and in total with more than HUF 1.1 billion 
awarded.
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KoMMUniKáCió éS adoMánygyűJTéS – COMMUNICATION AND FUNDRAISING

Kommunikáció és adománygyűjtés
a Kommunikációs igazgatóság elsődleges célja a közvetlen és a közvetett tájékoztatás, valamint 
a közösségi média adta lehetőségekkel élve, az adományozókkal való kapcsolattartás és közösségépítés.

A szervezet tevékenységéről a 
honlapján, Facebook profilján, 
nyomtatott és elektronikus hír-
levelein, valamint az országos és 

helyi médián keresztül tájékoz-
tatta az érdeklődőket, érintette-
ket. Az Igazgatóság rendszeres 
időközönként megjelenő belső 

hírlevelet is indított munkatársa-
inak tájékoztatása számára.

communication and fundraising
the primary objective of the communications unit is to provide information directly and indirectly, 
to keep contact with donors and building the community, also relying on the social networking media.

The website of the organisation, 
its Facebook profile, the reports 
in printed and electronic news-
letters, the information provided 

in the national and local media 
covered all important events re-
lated to on-going and one-off ac-
tivities of Hungarian Interchurch 

Aid. The unit also launched a reg-
ular internal newsletter for staff.

A Segélyszervezet az év folyamán három kiemelt adománygyűjtő kampányt indított: 
tavasszal a Japán földrengés és szökőár károsultjainak megsegítéséért (Szolidaritás 
Japánnal), augusztusban a Kelet-Afrikát sújtó szárazság következtében kialakult huma-
nitárius krízis érintettjeinek támogatására (Éhínség Afrika szarván), az év végén pedig 
a hagyományos Országos Adventi Adománygyűjtést. Ez utóbbit immár 16. alkalommal hir-
dette meg a Segélyszervezet hazai rászoruló családokért végzett munkájának támogatására. 

Hungarian Interchurch Aid launched three key fundraising campaigns: in the spring, for as-
sistance to victims of the earthquake and the tsunami in Japan („Solidarity with Japan”), in 
August, to support those affected in the humanitarian crisis resulting from the drought in 
Eastern Africa („Hunger in the Horn of Africa”), and at the end of the year, the traditional 
(now in its 16th year) Advent Fundraising Campaign was launched to support HIA’s efforts 
for Hungarian families in need. 

Az éves adománygyűjtő felhívás szempontjából új lehetőséget és kihívást jelentett a saját négy-
jegyű 1353-as adományvonal elindítása és működtetése. Erre a nagyobb karitatív szervezetek-
nek az NMHH döntése értelmében 2011 novemberétől nyílt lehetősége.

A new opportunity and also a challenge for the annual fundraising call was the launching and 
operation of HIA’s own four-digit donation line at number 1353, which took place in November 
2011, in line with the decision made by the National Media and Infocommunications Authority 
with regards to all other major charity organisations.

A Segélyszervezet alapításának 20. évfordulójának évében – az ünnephez köthető külső és 
belső rendezvények, események kommunikációs támogatása mellett – az ünnepi közgyűlésen 
megszavazott és bejelentett új szervezeti embléma bevezetése, illetve az új logót is magában 
foglaló komplex arculatváltás végigvezetése is az Igazgatóság feladatai közé tartozott 2011-ben.  

On the occasion of the 20th anniversary for HIA in 2011, the unit provided communication 
support for external and internal events related to the  celebration, and also managed the in-
troduction of the new logo voted for at the festive general assembly meeting, and oversaw the 
complex image change that included the new logo. 

a segélyszervezet az év folyamán 
három kiemelt adománygyűjtő 
kampányt indított.

hungarian Interchurch aid 
launched three key fundraising 
campaigns this year.
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VállalaTi KapCSolaToK, CSR – CORpORATE RELATIONS, CSR

Vállalati kapcsolatok, CSR 
Magyarország egyik legnagyobb  karitatív szervezeteként az ökumenikus Segélyszervezet professzionális 
CSR együttműködést kínál a hazai vállalati szektor felelős szereplőinek.

A Segélyszervezet több mint két 
évtizedes tapasztalata és egye-
dülállóan sokszínű tevékenysége 
biztos alapot jelent egy-egy új, 
cégre szabott CSR projekt meg-
tervezéséhez. A szilárd etikai és 
szakmai elvekre épülő átlátható 
segítségnyújtás mellett a Segély- 
szervezet hangsúlyt fektet va-
lamennyi érintett és a közvéle-
mény tájékoztatására is. A válla-
lati partneri együttműködésben 
megvalósuló, a rászorulók szá-
mára valódi segítséget hozó pro-
jektek hatékony kommunikáci-

ója több mint „reklám”. Fontos 
szemléletformáló, kultúraterem-
tő jelentősége van: jó példát mu-
tat, bizalmat ébreszt, szolidari-
tásra ösztönöz.

A Segélyszervezet működésé-
nek szinte valamennyi területén 
megtalálható vállalati együttmű-
ködések terén mind számszerűen, 
mind sokszínűség tekintetében 
jelentős bővülés történt 2011-
ben. A többéves múltra visszate-
kintő stratégiai partneri együtt-
működések fejlesztése mellett 

új tagok is érkeztek a közösség-
be. A 2010-es év hazai termé-
szeti katasztrófáihoz kötődő se-
gélyprogramokba bekapcsolódó 

„friss” partnerek közül is sok cég 
döntött az együttműködés foly-
tatása mellett. Számos együtt-
működésben fontos szerepet 
játszottak a vállalati önkéntes 
akciók: az egynapos csoportos 
önkéntesség minden esetben 
alkalmat adott arra, hogy a 
résztvevők jobban megismerjék 
a cégük által támogatott szerve-
zet tevékenységét.   

corporate relations, csr
as one of the largest charity organisations in hungary, hIa offers professional csr co-operation for 
responsible stakeholders in the corporate sector in hungary.

Relying on two decades of expe-
rience and a uniquely versatile 
service portfolio, HIA provides 
a solid basis for designing each 
CSR project tailored to a given 
company’s needs. HIA offers 
not only transparent assistance 
based on solid ethical and pro-
fessional principles, but it also 
lays an emphasis on providing 
information to all stakeholders 
and the general public. The effi-
cient communication of the pro-
jects implemented in partnership 
with businesses and bringing 

true help to those in need goes 
beyond „advertising”. Such ac-
tivities have an important role in 
raising awareness and forming 
a culture; they present examples, 
increase confidence and encour-
age solidarity.
Co-operation with businesses 
has existed in almost all the 
fields of activities for HIA, but in 
2011 both the number and diver-
sity of such projects underwent 
a significant growth. Strategic 
partnerships established several 
years ago were taken further, 

while new members also joined 
the community. What is more, a 
number of the „new” partners 
joining in the assistance pro-
grammes launched on account 
of the natural disasters of 2010 
in Hungary decided to continue 
the cooperation. Actions by vol-
unteer groups played an impor-
tant role in CSR partnerships: 
one-day volunteer actions gave 
the opportunity to participants 
to better understand the activi-
ties of the organisation support-
ed by their company. 
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önKénTeSSég – VOLUNTEERING

Önkéntesség
a Segélyszervezet folyamatos kommunikációs tevékenységének, kö-
zösségépítő törekvéseinek, valamint szemléletformáló programjai-
nak eredményeként az elmúlt években folyamatosan növekedett a 
Segélyszervezethez jelentkező önkéntesek száma.

Az egyenletes növekedéshez képest a 2011-ben meghirdetett Ön-
kéntesség Európai Éve a Segélyszervezetnél is áttörést jelentett ezen 
a területen. A Segélyszervezet önkéntességért és a vállalati kapcso-
latokért felelős szakemberei részt vettek a legjelentősebb szakmai 
programokon, megosztva a Segélyszervezet tapasztalatait, különösen 
a vállalati és az iskolai önkéntes programok terén. Magyarország 
soros EU elnökségének idején a Segélyszervezet főszervezője és 
előadója volt a ’Közösség a társadalmi felelősségvállalás’ elnevezé-
sű nagyszabású CSR konferenciának, melynek fókuszában szintén a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásának önkéntes projekteken 
keresztüli megvalósítása állt. A nagysikerű nemzetközi konferencia 
és a tematikus évhez kapcsolódó programok mellett folyamatosan 
zajlott a Segélyszervezet saját önkéntes programjainak szervezése, 
illetve önkéntes befogadó szervezeti profijának fejlesztése is. Amel-
lett, hogy 2011-ben is számos kis és nagyvállalat választotta a Segély-
szervezetet önkéntes programjának partnereként, növekedett a min-
dennapi szociális munkába bekapcsolódó egyéni önkéntesek száma is. 
2011 második felében pedig egy egészen új típusú önkéntes projekt 
is indult, melynek célja egy konkrét betegcsoport (sclerosis multip-
lexben szenvedő betegek) számára hiánypótló segítséget jelentő ön-
kéntes otthoni gondozói hálózat kiépítése.

volunteering
thanks to hIa’s on-going communication, community-building activi-
ties and awareness-raising programmes, the number of volunteers 
with hungarian Interchurch aid had constantly increased.

The European year of Volunteering announced for 2011 was a break-
through even after this constant growth. HIA’s staff members respon-
sible for volunteering and CSR activities participated in the most sig-
nificant events on the subject, sharing HIA’S experiences, especially 
with regard to corporate and school volunteering programmes. While 
Hungary had the rotating EU presidency, Hungarian Interchurch Aid 
was the main organiser and presenter of  a major CSR conference 
with the title „Community in Corporate Responsibility”, which also 
focused on corporate social responsibility implemented through vol-
unteer projects. Besides this hugely successful international confer-
ence and the events linked to the theme of the year, HIA continued to 
organise its own volunteer programmes and to develop its volunteer 
host organisation profile. Several small businesses and large corpora-
tion selected HIA as their partner for their volunteer actions in 2011, 
and not only the large-scale actions showed a growth trend, but the 
number of individual volunteers joining in daily social work efforts 
also increased. In the second half of 2011, a completely new type of 
volunteer project was also launched, to build a network of volunteers 
providing sorely missing home care services for a specific group of 
patients (those with multiple sclerosis).
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SzeMléleTfoRMáláS – pUBLIC AWARENESS

Szemléletformálás
az ökumenikus Segélyszervezet 2011-ben is nagy hangsúlyt helyezett a gyakorlati munkájához kapcsolódó 
társadalmi szemléletformálásra. 

A Formáld te is a világot! prog-
ramsorozat korábbi projektjei – 
Globális nevelés, 10 perc szoli’, Ván-
dor-kiállítás – alatt készült szemlé- 
letformáló- és tananyagok elérhető-
vé váltak a www.vilagformalok.hu 
oldalon. A Segélyszervezet közép-
iskolás diákok és tanárok számá-
ra készült portálján elérhető a 
szervezet nagysikerű vándorki-
állításainak virtuális változata is. 
A Segélyszervezet alapításának 
20 éves jubileuma kapcsán elké-
szült egy újabb vándorkiállítás, 

mely a szervezet két évtizedes 
munkájának bemutatásával hív-
ja fel a figyelmet az összefogás és 
a szolidaritás fontosságára. 

Az év második felében egy me-
nekültügyi és migrációs témájú 
szemléletformáló projekt is in-
dult „Kisvárosi nagyvilág” cím-
mel. A projekt célja a törvényi 
változások miatt Bicskéről Fótra 
költöző kísérő nélküli kiskorú 
menekültek és oltalmazottak 
sikeres társadalmi beilleszkedé-

sének elősegítése, valamint a 
befogadó közösség érzékenyíté-
se volt. Az eltérő kultúrák talál-
kozásának elősegítése egyrészt a 
helyi és szakmai sajtón keresztül, 
másrészt a település iskoláiban 
tartott rendszeres interaktív fog-
lalkozások keretében valósult 
meg. A tevékenység támogatta 
a kísérő nélküli kiskorúak bekap-
csolódását az alapfokú művé-
szetoktatásba és sporttevékeny-
ségekbe is.

public awareness
hungarian Interchurch aid put a great deal of emphasis on public awareness on its practical 
efforts in 2011. 

Awareness-raising and educa-
tional materials created from 
earlier projects in the „You Also 
Shape The World!” series („De-
velopment Education”, „10 mins 
of Soli...”, „Interactive Roadshow”) 
have been collected and made 
available at the www.vilagform-
alok.hu site. The special HIA por-
tal for secondary school students 
and teachers provides not only 
teaching aids available for down-
load, but a virtual version of the 
hugely successful roadshow is 
also accessible. To commemorate 

the 20th anniversary of Hun-
garian Interchurch Aid, another 
traveling photo exhibition has 
also been created, presenting 
the two decades of efforts to 
emphasise the importance of 
unity and solidarity. 

The second half of the year also 
saw the launch of another public 
awareness project, about refu-
gees and migrants, titled „Small-
town Cosmos”. The objective of 
this project is to facilitate the 
successful social integration of 

unaccompanied refugee minors 
(and those under subsidiary pro-
tection) who had to move from 
Bicske to Fót, and to make the 
host community more open to 
such issues. Facilitating the in-
terfacing of diverse cultures was 
implemented partly through the 
local and professional media, 
partly in the form of regular in-
teractive sessions held in local 
schools. This activity also sup-
ported unaccompanied minors 
to join in basic art education and 
sports activities.
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pénzügyi BeSzáMoló – finAnciAl report
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Humanitárius programok (kül- és belföld) Humanitarian programs (in abroad/in Hungary)
Hazai tevékenység Domestic activities 

■ 42,51% – hazai szociális és fejlesztő tevékenység social - development work in hungary
■ 24,82% – Kiemelt hazai programok main national programs
■ 7,84% – nemzetközi fejlesztés International development
■ 14,81% – Humanitárius segítségnyújtás humanitarian aid
■ 8,44% – természetbeni In-kind donations
■ 1,58% – egyéb kiadások other expenditures

MagyaR öKUMeniKUS SegélySzeRVezeT 2011. éVi TeVéKenySége

the actIvIty of hungarIan Interchurch aId In 2011

öSSzeS KiadáS eFt-ban – 2007-2011

total expendIture (thhuf) – 2007-2011

Összes bevÉtele eFt-ban – 2007-2011

total Income (thhuf) – 2007-2011
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bevÉteleK eFt

bevételek hazai forrásból 908 307

Központi költségvetési normatíva 241 912

Központi költségvetési intézmények 362 199

Központi alapok 63 847

Átadott normatíva önkormányzattól 17 420

Önkormányzati támogatás 23 927

Helyi költségvetési intézmény 64

Egyéb költségvetési szervek 6 943

Vállalati támogatás 75 793

Egyházi, alapítványi támogatás 10 967

Lakossági támogatás 88 331

Tagdíjak 1 760

Térítések 9 758

Kamatok 1 997

Egyéb bevételek, alapok 3 389

Külföldi támogatások 77 063

természetbeni adomány 115 362

árfolyam különbözet 16 218

bevÉtel Összesen 1 116 950

bevÉteleK eFt

bevételek hazai forrásból 519 169

Központi költségvetési intézmények 95 502

Központi alapok 900

Önkormányzati támogatás 457

Helyi költségvetési intézmény 961

Vállalati támogatás 74 396

Egyházi, alapítványi támogatás 102 678

Lakossági támogatás 244 275

Külföldi támogatások 16 713

természetbeni adomány 26 147

árfolyam különbözet 8 083

bevÉtel Összesen 570 112

KiadáSoK eFt

nemzetközi fejlesztés 98 574

Afganisztán 34 598

Etiópia 6 261

Erdély / Románia 410

Ukrajna / Kárpátalja 57 305

Humanitárius segítségnyújtás 186 237

Magyarországon 171 956

Külföldön 14 281

természetbeni adomány 18 750

árfolyam különbözet 2 817

KiadáS öSSzeSen 306 378

KiadáSoK eFt

hazai szociális központok és fejlesztő programok 846 599

Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen 101 974

Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc 49 309

Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XIII. 15 018

Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. - CsSK 27 825

Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula 60 432

Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület -  Addiktológiai Centrum 55 734

Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza 32 719

Otthoni Szakápolási Szolgálat 9 002

Szolnok / Családok Átmeneti Otthona - CsÁO 42 956

Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok - Drogambulancia 24 003

Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó 13 913

Szociális és Fejlesztő Központ, Olaszliszka 10 870

Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen - Tanoda 9 980

Országos Segélyközpont 30 611

Menekültügyi Projektiroda, Fót 45 916

Szociális és Fejlesztési Igazgatóság 4 296

“Nem vagy egyedül!”– támogató szolgáltatások beindítása 26 596

Andersen Munkaerő-piaci Támogató és Képzési Program 30 521

EU-élelmiszersegély Program 14 423

Működési támogatás 199 536

Fejlesztő programok 40 965

Kommunikációs igazgatóság 7 103

adományozói kapcsolattartás 3 320

természetbeni adományok 87 370

árfolyam különbözet 6 645

KiadáS öSSzeSen 951 037

2012. éVRe elhaTáRolT CélTáMogaTáSoK éS alapoK eFt

2012. évre elhatárolt céltámogatások és alapok Magyarországi szociális - fejlesztő tevékenységre 165 913

2012. évre elhatárolt céltámogatások és alapok katasztrófa és humanitárius munka és nemzetközi fejlesztésre 263 734

2012. éVRe elhaTáRolT CélTáMogaTáSoK éS alapoK öSSzeSen 429 647

bevÉteleK eFt

Magyarországi szociális - fejlesztő tevékenység 1 116 950

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius segítségnyújtás 
( külföld - belföld )

570 112

bevÉtel Összesen 1 687 062

KiadáSoK eFt

Magyarországi szociális - fejlesztő tevékenység 951 037

Nemzetközi fejlesztés és humanitárius segítségnyújtás
( külföld - belföld )

306 378

KiadáS öSSzeSen 1 257 415

MagyaRoRSzági SzoCiáliS - feJleSzTő TeVéKenySég

neMzeTKözi feJleSzTéS éS hUManiTáRiUS SegíTSégnyúJTáS ( Külföld – Belföld )

öSSzeSíTő
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Incomes thhuf

Incomes from domestic resources 908 307

Central budgetary norm 241 912

Central budgetary institutions 362 199

Central funds 63 847

Normative support from local governments 17 420

Local governmental supports 23 927

Local budgetary institutions 64

Other budgetary institutions 6 943

Company supports 75 793

Supports from churches and foundations 10 967

Public supports 88 331

Dues 1 760

Refunds 9 758

Interests 1 997

other incomes, funds 3 389

foreign supports 77 063

In-kind donations 115 362

rate difference 16 218

total Incomes 1 116 950

Incomes thhuf

Incomes from domestic resources 519 169

Central budgetary institutions 95 502

Central funds 900

Local governmental supports 457

Local budgetary institutions 961

Company supports 74 396

Supports from churches and foundations 102 678

Public supports 244 275

foreign supports 16 713

In-kind donations 26 147

rate difference 8 083

total Incomes 570 112

expendItures thhuf

International development 98 574

Afghanistan 34 598

Ethiopia 6 261

Romania / Transylvania 410

Ukraine / Transcarpathia 57 305

humanitarian Work 186 237

In Hungary 171 956

In abroad 14 281

In-kind donations 18 750

rate difference 2 817

total expendItures 306 378

expendItures thhuf

domestic social institutions and development programs 846 599

Social and Development Center, Debrecen 101 974

Social and Development Center, Miskolc 49 309

Social and Development Center, Budapest XIII. dist. 15 018

Social and Development Center, Budapest XXIII. dist. - FAS 27 825

Social and Development Center, Gyula 60 432

Social and Development Center, XXIII. dist. AC 55 734

Social and Development Center,Orosháza 32 719

Home Nursing Service 9 002

Social and Development Center, Szolnok - TFS 42 956

Social and Development Center, Szolnok - DA 24 003

Social and Development Center, Kastélyosdombó 13 913

Social and Development Center, Olaszliszka 10 870

Social and Development Center, Debrecen - ASCp 9 980

National Relief Centre 30 611

Migration-Related project Office, Fót 45 916

Social and Development Department 4 296

„you are not alone!” - pilot programme 26 596

Andersen Labor-Market Support and Training program 30 521

EU-Food Aid program 14 423

Operational support 199 536

Development programs 40 965

communication department 7 103

regular contacts with donators 3 320

In-kind donations 87 370

rate difference 6 645

total expendItures 951 037

eaRMaRKed finanCial ConTRiBUTionS and fUndS foR 2012 thhuf

Earmarked financial contributions and funds for social – development work in Hungary in 2012 165 913

Earmarked financial contributions and funds for humanitarian work - international development in 2012 263 734

total earmarked fInancIal contrIButIons and funds for 2012 429 647

Incomes thhuf

Social - development work in Hungary 1 116 950

Humanitarian work - international development
(in abroad and in Hungary)

570 112

total Incomes 1 687 062

expendItures thhuf

Social - development work in Hungary 951 037

Humanitarian work - international development
(in abroad and in Hungary)

306 378

total expendItures 1 257 415

humanItarIan Work - InternatIonal development (In aBroad and In hungary)

summary

socIal - development Work In hungary
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Menekültek integrációja
Integration of Refugees

Segélyezés
Aid/Benefits

Hajléktalanok ellátása
Care Services for Homeless People

Szenvedélybetegek ellátása
Care Services for Addicts

Munkaerő-piaci integráció
Labour-Market Integration

  

Családok és gyermekek 
társadalmi integrációja

Social Integration
of Families and Children

SzeRVezeTi felépíTéS – organIsatIonal structure

iMpReSSzUM – colophon
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aCg Reklámügynökség Kft.
evangélikus Élet
heti Válasz
Hírtv
lánchíd Rádió
Magyar nemzet
Metropol 
Mtva
Planb
Promix zrt.
publimont Kft.
RTl Klub
Szuperinfó
tv2
viasat zrt.

a SegélySzeRVezeT STRaTégiai paRTneRei – strategIc partners

a SegélySzeRVezeT gyéMánT foKozaTú TáMogaTói – dIamond level partners

a SegélySzeRVezeT aRany foKozaTú TáMogaTói – gold level partners

KoMMUniKáCióS paRTneReK – communIcatIon partners
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www.segelyszervezet.hu
www.facebook.hu/segelyszervezet
segelyszervezet@segelyszervezet.hu
Adomány számlaszám: 11705008-20464565
1%-os adószám: 19662927-1-43


