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Kik 
vagyunk?
Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország 
egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. 
Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkén-
tesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő 
közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. 
 
A Segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatar-
tozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átlátha-
tósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászo-
rulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világ 
számos országában.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS, 
ÖNKÉNTESSÉG, 
ADOMÁNYGYŰJTÉS

Szegénység elleni 
küzdelem

Segítség 
a bajbajutottaknak

Társadalmi 
szolidaritás erősítése

MAGYARORSZÁGON,
A VILÁGBAN

KRÍZISHELYZETEKBEN, 
KATASZTRÓFÁK ESETÉN

Köszöntő
ÉTELT az éhezőknek, 
OTTHONT az otthontalanoknak, 
ESÉLYT az esélyteleneknek!

Célkitűzéseink
2013-ban számos alkalommal próbálták meg Magyarországot a természet erői. Kora tavaszi hóviharok, 
településeket veszélyeztető belvizek és rekord nagyságú dunai árhullám követték egymást, rendkívüli 
kitartást és összefogást követelve. Az Ökumenikus Segélyszervezet sok tízezer adományozó együttérzésének 
tolmácsolójaként, partneri közösségének kinyújtott karjaként segítette a bajbajutottakat a védekezéstől 
az újjáépítésig. Az év utolsó hónapjaiban a példátlan fülöp-szigeteki katasztrófa helyszínén a nemzetközi 
közösség elismert tagjaként közvetíthette szervezetünk a magyar emberek határokat és távolságokat 
nem ismerő szolidaritását. 
 
A „látványos” csaták mellett csendesebben ugyan, de nem kevesebb elkötelezettséggel folytatódott 
küzdelmünk a szegénység ellen. Évtizedes tapasztalatokra építve, szilárd értékek és alapelvek mentén 
kezdődhetett meg több új helyszínen is esélyteremtő, felzárkózást elősegítő munkánk. 
 
Éves jelentésünk színes lapjain adatokkal, képekkel, rövid beszámolókkal és személyes történetekkel 
igyekszünk közel hozni a segítségnyújtás mindennapjait. Egyúttal e kiadvány kézzelfogható köszönet is 
adományozói és partneri közösségünk, munkatársi és önkéntes csapatunk minden tagjának: köszönjük, 
hogy 2013-ban is együtt segíthettünk!  

 
 
 
 
 
 
Lehel László 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
elnök-igazgatója

200 
MUNKATÁRSSAL 

1 
MILLIÓ ALKALOMMAL SEGÍTETTÜNK

1,76 
MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN.

2
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Az év minden napján segítünk

A rendkívüli márciusi szél- és 
hóviharok idején 14 áram nélkül 
maradt településen nyújtottunk 
azonnali segítséget több száz 
családnak. Aggregátorokkal, 
gyertyával, élelmiszerrel és 
takarókkal segítettük a bajba- 
jutottakat.  

MÁRCIUS

Kézzelfogható segítség a tan-
évkezdéshez: 1000 rászoruló 
gyermeknek állítottunk össze 
iskolakezdő csomagokat új, 
jó minőségű tanszerekből, 
a gyermekek életkorát és 
egyéni szükségleteit figye-
lembe véve. 

SZEPTEMBER

FEBRUÁR

Debrecen és Gyula után Csepelen 
is átfogó ellátást indítottunk fe-
délnélkülieknek. 50 hajléktalan 
befogadására alkalmas nappali 
melegedőnkben az étkezés és 
tisztálkodás mellett a továbblé-
péshez is segítséget nyújtunk.

AUGUSZTUS 

Afganisztánban 64 települé-
sen 421,3 tonna élelmiszert 
osztottunk ki a World Food 
Programmal együttműködés-
ben. A „munkáért élelmet” 
elven működő segélyprog-
ramban a 3500 kedvez-
ményezett család a tavaszi 
árvíz miatt károsodott helyi 
infrastruktúra helyreállításá-
ban vett részt.  

DECEMBER

szeretet.éhség.: a 18. alka- 
lommal meghirdetett ad-
venti összefogásban minden 
korábbinál több módon le-
hetett részt venni. Az ország 
legnagyobb ünnepi akciójá-
hoz több mint fél millióan 
csatlakoztak.

ÁPRILIS

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 5 településén 
szivattyúkkal segítettünk 
a belvíz elleni küzdelem-
ben. Munkatársaink és 
önkénteseink lakóházak 
mellett egy műemlék 
templomot is megvédtek 
a belvíz okozta kártól.

JÚNIUS

A példátlan dunai árvíz 
idején 500 önkéntessel, 
járművekkel, szivattyúk-
kal, illetve a kitelepítettek 
és a töltéseken dolgozók 
ellátásával segítettünk 23 
bajba jutott településen.

Figyelemfelhívás és 
prevenció: az Európai 
Méhnyakrák Megelőzési 
Héten indított progra-
munkban 200 nehéz 
körülmények között élő 
lánygyermek és anya 
kaphatott térítésmen- 
tesen védőoltást.  

JANUÁR

Kastélyosdombón indított 
átmeneti otthonunkban 
egyedülálló segítséget nyúj-
tunk lakhatásukat vesztett 
családoknak az újrakezdés-
hez. Az központ területén 
kialakított gazdaságban 
lehetőséget adunk a háztáji 
gazdálkodáshoz szükséges 
elméleti és gyakorlati isme-
retek elsajátítására. 

JÚLIUS

2013 2014

31. 
oldal

16. 
oldal

2013-ban az EU-élel-
miszersegély program 
keretében 400 településen 
1500 tonna élelmiszert 
osztottunk ki, összesen 
700 millió forint érték-
ben. Ezzel 400 ezer rá-
szorulónak nyújtottunk 
hiánypótló segítséget. 

MÁJUS 

9. 
oldal

Humanitárius segítség a vala-
ha mért legnagyobb tájfun 
károsultjainak a Fülöp-szige-
teken: a magyar gyorssegély 
célba juttatásán túl munkatár-
sunk az ACT Alliance nemzetközi 
segélyprogamjának koordi-
nációjában is részt vett. 

NOVEMBER

22. 
oldal

19. 
oldal 17. 

oldal

13. 
oldal

22. 
oldal

32. 
oldal

19. 
oldal

OKTÓBER

A nyári árvizet követően 
Dunabogdányban, Szobon 
és Dunaszekcsőn összesen 
111 károsult család számára 
nyújtottunk jelentős támo- 
gatást ingatlanjaik helyre- 
állításához.

21. 
oldal

20. 
oldal
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Orosháza

• Családok átmeneti otthona
• Félutas/kiléptető lakás
• TÁMOP projekt – hátrányos 

helyzetű gyermekek fejlesztése
• TANDEM munkaerő-piaci 

és gyermekfejlesztő program

Gyula

• Hajléktalanok nappali melegedője
• Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
• Hajléktalanok átmeneti szállása
• Utcai szociális szolgálat
• Népkonyha

Budapest 

• Gyermekjóléti szolgálat
• Családsegítő szolgálat
• Ygen Humánerőforrás Központ
• Adósságkezelő program
• Családok átmeneti otthona
• Utcagyermek program
• Szenvedélybetegek nappali ellátója
• Addiktológiai központ, elterelés
• Országos Segélyközpont
• Hajléktalanok nappali melegedője

Együtt 
a szegénység ellen

Nehéz sorsú családoknak 
és gyermekeknek

Katasztrófák károsultjainak

Munkanélkülieknek

Bántalmazás áldozatainak

Fedélnélkülieknek

Szenvedélybetegeknek

A Segélyszervezet központjai 
10 településéről 50 szolgál- 
tatással segítik országszerte
a rászorulókat.

Debrecen 

• Hajléktalanok nappali 
melegedője

• Lakótelepi utcai 
szociális szolgálat

• Kertségi utcai szociális 
szolgálat

• Szociális étkeztetés
• szenvedélybetegek 

nappali ellátója
• DECENTRUM 

Szenvedélybetegek 
nappali ellátója

• Szenvedélybetegek 
közösségi ellátója

• Szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátója

• Elterelés
• Tanoda program migráns 

hátterű gyermekeknekKastélyosdombó  

• Családok átmeneti otthona
• Szenvedélybetegek nappali ellátója
• Kastélyosdombói modellprogram 

(szociális gazdaság, képzés, 
gyerekfejlesztés, reintegráció)

Szendrő 

• Árvíz utáni újjáépítési segélyprogram
• Biztos Kezdet Gyerekház

Olaszliszka 

• Roma fejlesztőház
• Tanoda program

Erőspuszta 

• Idősek átmeneti 
otthona 

Miskolc 

• Családok átmeneti otthona
• Kríziskezelő központ 

bántalmazott nőknek és gyermekeknek
• Félutas/kiléptető lakások
• TÁMOP projekt – Hátrányos helyzetű 

gyermekek fejlesztése 
• TANDEM munkaerő-piaci 

és gyermekfejlesztő program

Szolnok

• Családok átmeneti otthona
• Kríziskezelő központ 

bántalmazott nőknek és gyermekeknek
• Félutas/kiléptető lakások
• TÁMOP projekt – hátrányos helyzetű 

gyermekek fejlesztése 
• Pszichiátriai betegek nappali ellátója
• Addiktológiai központ, elterelés
• Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés
• TANDEM munkaerő-piaci 

és gyermekfejlesztő Program

Kiknek segítünk?
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Élelmiszersegély 400 településen

Segélyszervezetünk nyolcadik alkalommal volt 
partnere az EU-élelmiszersegély programnak 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal 
együttműködve. A 10 kg-os egységcsomagok lisztet, 
tésztát, cukrot és kenyérlapot tartalmaztak.  

1.500 
TONNA ÉLELMISZERADOMÁNYT ADTUNK ÁT 

400.000 
RÁSZORULÓ RÉSZÉRE

10 
KILOGRAMMOS EGYSÉGCSOMAGBAN

↑  Az országos programban létminimum alatt élők, rászoruló családok, illetve kisnyugdíjasok részesültek a csomagokból.

Ételt 
az éhezőknek! 

Ételosztások – nem csak ünnepekkor
Az ország több pontján működnek olyan központjaink, melyek naponta több száz fő számára biztosítanak 
étkezést. 2013-ban a hazánkat sújtó árvíz idején megszervezett rendkívüli ételosztásokkal is hiánypótló 
segítséget nyújtottunk.

↑  Munkatársaink és önkénteseink 5000 adag ételt osztottak ki 
a dunai árhullám elleni védekezésben segítőknek és az árvíz 
károsultjainak.

↑  Hagyományos adventi szeretetvendégségeinken több mint 
10.000 adag melegételt osztottunk ki. 

Intézményeinken és kiemelt segélyakcióinkon keresztül több százezer 
nélkülöző család számára nyújtottunk kézzelfogható segítséget.

Kézzelfogható segítség a nélkülözőknek. 
Szeretettel, szilárd elvek mentén.  
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A központhoz érkező kérés mintegy 60 %-a eseté-
ben tudunk saját forrásból – jellemzően természet-
beni – támogatást nyújtani. Munkatársaink vala-
mennyi kérelmezőt tájékoztatják, amennyiben 
problémájuk megoldásához az állami ellátórend-
szeren belül tudnak segítséget kérni.  

Személyes történet 
– A segítségből valódi 
változás lesz:

Hogyan segít az Országos Segélyközpont?

10.675 
CSALÁDNAK NYÚJTOTT SEGÍTSÉGET

2013-BAN SEGÉLYKÖZPONTUNK 

Otthont 
az otthontalanoknak! 

Szállást adó intézményeinkben személyreszabott segítséget 
nyújtunk a lakhatásukat elvesztett rászorulóknak. Kiemelt 
célunk, hogy a családokat a legnehezebb helyzetben is együtt 
tarva adjunk meg minden segítséget  a továbblépéshez.

Több mint menedék, itt és most. 
Átfogó segítség a továbblépéshez.

Férjemmel és 3 gyermekünkkel 
munka nélkül maradtunk, így el kel-
lett költöznünk, és majdnem utcára 
kerültünk. Nagyon sokat segítettek 
ebben az átmeneti nehéz időszak-
ban az adományok, amiket a szerve-
zettől kaptunk. Volt olyan, hogy 500 
forintunk volt egy egész hétre – csak 
az számított, hogy ételt tudjak adni 
a gyermekeknek. Az élelmiszerado-
mány épp a legjobbkor érkezett a 
szervezettől, amikor tényleg a pad-
lóra kerültünk.

Olívia

Legjellemzőbb támogatási formák:

A szervezetünkhöz érkező egyéni segélykérések kezelését külön intézmény, az Országos Segélyközpont 
végzi. Munkatársaink minden egyes beérkező kérést külön megvizsgálva, meghatározott alapelvek men-
tén döntenek a leghatékonyabb segítségnyújtási formáról. A támogatás módját így a kérelmező aktuális 
élethelyzete és szükségletei alapján határozzuk meg, hogy a személyre szabott, szakszerű segítségnyújtás 
révén minél előbb megszüntethessük a kialakult nehézségeket.

10

Higiéniai-, gyógyászati-, 
gyógyszertámogatás

Minimális életfeltételek 
kialakításának támogatása 
kriízishelyzetben

Közüzemi hátralék 
kiegyenlítése

Bébitápszer, 
étrend-kiegészítő táplálékok

Tankönyvtámogatás, 
beiskolázási támogatás

Krízisfelszerelés

Akadálymentesítés

Élelmiszer-támogatás

Tüzelőtámogatás
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2013-ban már 5 városban (Budapest, Kastélyos-
dombó, Miskolc, Orosháza, Szolnok) működtettünk 
átmeneti otthonokat lakhatásukat vesztett csalá-
dok számára. Intézményeinkben mindent megte-
szünk, segítünk hogy a családok együtt marad- 
hassanak és segítenek az újrakezdésben is.

Szervezetünk 3 városban, Budapesten, Debrecenben és Gyulán működtet hajléktalanokat 
segítő központokat.

↑  2013-ban egy új, 50 fős, hajléktalanokat segítő, 
intézményt nyitottunk Csepelen. Új központunkban is 
minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük azokat, 
akik ki akarnak lépni mostani élethelyzetükből, 
és vissza szeretnének térni a munka világába, 
a helyi közösségekbe. 

A melegedés, fürdés, étkezés lehetőségén túl intéz-
ményeink többet is nyújtanak: személyre szabott 
segítséget és tanácsadást az ügyintézésben, mun-
kakeresésben; esélyt a társadalomba való beillesz-
kedéshez. 
 
Az utcai és kistérségi megkereső szolgálataink nem-
csak az utcákon, de a tanyavilágban, vagy akár a 
város peremén sátorszerű tákolmányokban menedé-
ket kereső embereknek is rendszeresen segítenek.

72 000 
ADAG ÉTELLEL SEGÍTETTÜNK HAJLÉKTALANOKNAK

200 
GYERMEK TAPASZTALHATJA MEG 
AZ OTTHON BIZTONSÁGÁT ÉS KAPHAT ESÉLYT 
EGY BOLDOGABB GYERMEKKORRA

↑ A szigorú házirend mellett számos vidám program jelent közösségi élményt 
és játékos tanulási lehetőséget a nehéz sorsú gyermekeknek.

↑ A nyári szünetben szervezett táborainkban 2013-ban 
is gondoskodtunk arról, hogy 200 nehéz körülmények 
között élő gyermek lehetőséget kapjon a nyaralás élményé-
nek megtapasztalására, a szabadidő hasznos eltöltésére.

↑ Gyulai központunk a megyében egyedülálló komplexitású 
szolgáltatást nyújt a fedélnélkülieknek: átmeneti szálló, 
nappali melegedő, éjjeli menedékhely és népkonyha 
fogadja a rászorulókat.

Teljes élet az otthonokban Személyre szabott segítség fedélnélkülieknek

↓  A debreceni nappali melegedő évi 29567 esetben nyújt segítséget, 
míg az utcai megkereső szolgálat munkatársai évi 2757 terepen 
töltött órát regisztrálnak. 

↓ Otthonainkban nagy hangsúlyt fektetünk a szülők képzésére, 
a gyermekek felzárkóztatására.

↓ Célunk, hogy a családok a nálunk töltött idő alatt 
felkészülhessenek az önálló élet folytatására.

Személyes történet 
– A segítségből valódi változás lesz:

Párommal és négy gyermekünkkel lakás nélkül maradtunk, nem volt még munkale-
hetőség sem, ahol éltünk. Utcára kerülhettünk volna, és így elveszítjük gyermekein-
ket, ha nem kapunk átmenetileg lakhatást a Segélyszervezet egyik intézményében. 
Mindenért nagyon hálás vagyok – azért, hogy van fedél a fejünk fölött, hogy együtt 
maradhatott a családunk, hogy lehetőséget kaptunk a munkára, a gyermekek pedig 
a tanulásra. Minden támogatást megkaptunk ahhoz, hogy fel tudjunk készülni az 
önálló életre.Katalin

12
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Esélyt 
az esélyteleneknek!  

Segélyszervezetünk nem csak azt tartja feladatának, hogy átme- 
neti segítséget, menedéket nyújtson a nélkülözőknek. Munkánk 
minden területén arra törekszünk, hogy valódi kitörési ponto-
kat kínálhassunk azoknak, akik maguk is készek tenni a felzárkó-
zásért. Ennek jegyében 2013-ban is különös hangsúlyt fektet-
tünk a nehéz sorsú gyermekek fejlesztésére és az állástalan 
felnőttek munka világába történő visszasegítésére.

Kitörési pontok a szegénységből. 
Bátran, közös erővel.

14

2013-ban megnyílt álláskeresőket segítő intézményünk, az Ygen Humánerőforrás Központ 
második budapesti irodája, Kőbányán. A központ egész évben a környező kerületekben élő, 
hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedését segítette. 

Út a munka világába

Személyes történet 
– A segítségből valódi 
változás lesz:
Amikor elkezdtem állást keresni, a kudarcok után hamar 
alábbhagyott a lelkesedésem. Szerencsére részt vehettem 
a Segélyszervezet álláskeresőket támogató programjában. 
Ez folyamatos motiváló tényező volt, hogy hinni kell magam-
ban, abban, hogy amit eddig tanultam, csináltam, nem volt 
hiábavaló. Hatalmas önbizalmat és módszertani támogatást 
kaptam, amit tudtam használni a gyakorlatban is. Ennek 
köszönhetem, hogy megtaláltam azt a munkahelyet, amivel 
abszolút elégedett vagyok.

Gábor

↑ A munkaerőpiaci tanácsadás fontos eszköze a szegénység 
elleni küzdelemnek. A fővárosi YGEN Humánerőforrás 
Központban kidolgozott módszertan mára valamennyi 
intézményünkben bevezetésre került.

↓  A tanácsadó irodáinkon túl munkaerő-piaci börzéken és ifjúsági 
konferenciákon való aktív részvétellel (tanácsadással, próbainterjú 
lehetőséggel) is támogatjuk a pályakezdő fiatalokat. 

1000 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKANÉLKÜLINEK SEGÍTÜNK ÉVENTE  
BUDAPESTI PROGRAMUNKBAN RÉSZT VEVŐK  

70 
%-A TALÁL ÁLLÁST 180 NAPON BELÜL
VIDÉKI KÖZPONTJAINKBAN A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐK   

40 
%-A KAP MUNKAHELYET

↑  2013 novemberében adtuk át új központunkat az 
ország egyik legelmaradottabb régiójában található 
Szendrőben. Az intézményben munkaerő-piaci tanács-
adással segítünk: a térségben élő munkanélkülieket 
mentoraink és tanácsadóink felkészítik az álláskere- 
sésre, állásinterjúkra, valamint segítenek az önéletrajz 
és motivációs levél megírásában, a munkalehetőségek 
felkutatásában. 

15
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A modellprogram sikeres résztvevőinek lehetőséget adunk arra, hogy önálló családi házba költözzenek 
a térségben, ahol háztáji gazdálkodásba kezdve saját lábra állhatnak, véglegesen elhagyva a szociális 
ellátórendszert.

Újonnan átadott központunkban működik a Biztos Kezdet Gyerekház, mely 5 éves vagy kisebb gyermekek 
korai fejlesztésével foglalkozik. Szakemberek bevonásával, védőnői szolgáltatás igénybevételi lehetőségé-
vel próbáljuk megkönnyíteni a nehéz körülmények között élő családok életét: a gyermekek intézményünk-
ben ingyenesen juthatnak tízóraihoz, fejlesztő foglalkozásokhoz, gyógytornász, pszichológus, logopédus 
segítségéhez. 

A 2013. július 1 és 2015. június 30 között zajló programban 35 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal 
felzárkózását segítjük elő. Cél az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. 
A tanulást segítő foglakozások mellett a gyerekeknek szabadidős programokat, kézműves foglalkozásokat 
szervezünk. Az egyénileg, illetve kis csoportokban végzett fejlesztő munka hatékony segítséget nyújt a gyer-
mekek önbizalmának, elfogadottságának, iskolai teljesítményének javításában, fejlesztésében.

Modellprogram Kastélyosdombón – Kiút a szegénységből

Gyerekfejlesztés Szendrőn

Újraindult a Tanoda program Olaszliszkán

Esélyteremtés együtt!

Az esélyteremtés egy ritkán reflektorfénybe kerülő, de nagyon fontos területe, mikor abban nyújtunk 
segítséget, hogy valaki megszabaduljon szenvedélybetegségétől.

Segítség a szenvedélybetegeknek

A dán Velux Alapítványok által finanszírozott TANDEM Fejlesztési Alap keretében civil és egyházi 
szervezeteken keresztül nyújtunk támogatást a rászoruló gyermekeknek, családoknak. 
 
A 2012-ben és 2013-ban pályázati alap 36 különböző, hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat 
segítő projektet támogattunk mintegy 130 millió forint összértékben. A programok által érintett gyermekek 
68%-ának javult az iskolai hozzáállása, 70%-ának fejlődést mutattak egyes képességei. A projekteknek 
köszönhetően a felnőttek 60%-ának javult a munkaerő-piaci pozíciója, 34%-uk pedig már állást is talált. 
 
2011 és 2013 között három TÁMOP programot valósítottunk meg átmeneti otthonainkban, hogy kiszélesítsük 
az ott élő családok számára nyújtott szolgáltatások körét. Az egyes tevékenységekkel korcsoport szerint, 
személyre szabottan segítettük a gyermekeket, illetve a felnőtteket, de kiemelt hangsúlyt fektettünk a család 
mint közösség támogatására is. A három programba összesen 361 gyermeket és 245 szülőt vontunk be. 
A tapasztalatok továbbadása végett szeptemberben Miskolcon és Szolnokon záró konferenciát, Orosházán 
pedig záró rendezvényt tartottunk.

Kiemelt programjaink a felzárkózásért

↑ Központjaink az ország 4 pontján (Budapesten, Debrecenben, Kastélyosdombón és Szolnokon) nyújtanak átfogó 
segítséget szenvedélybetegeknek.

Iskolakezdés együtt

A program kedvezményezettjei a nyár folyamán kerültek kiválasztásra, s minden esetben személyre 
szabott, korosztálynak és szükségleteknek megfelelő csomagot állítottak össze számukra szakembereink.

A beérkezett adományokból – az adományozók bőkezűségének hála – 300 rászoruló gyermek felzárkózá-
sát elősegítő egész éves szakértői munkát is támogatni tudtunk. 2013 augusztusában már második alka-
lommal indítottuk el tanévkezdő segélyakciónkat. Ennek célja az volt, hogy 1000 rászoruló gyermeknek 
fejenként 10 000 forint értékű tanszercsomagokkal jelentős, kézzel fogható támogatást adjunk már az első 
becsöngetés előtt, és lehetőség szerint év közben is minél többüknek tudjunk folyamatos segítséget 
nyújtani a szegénység okozta hátrányok leküzdésében.

↑ Készülnek a 
személyreszabott 
tanszercsomagok. 

↑ Egy Somogy megyei faluban 2013 júniusában új átmeneti otthont nyitottunk meg, ahol a családok mezőgazdasági és állattenyésztési 
képzésekben vesznek részt, illetve intézmény gazdaságában gyakorlatot szerezve készülnek az önálló életre.
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Márciusi hóvihar

Összefogás 
a bajban

2013-ban sokféleképpen próbálta meg hazánkat a természet: 
a tavaszi rendkívüli havazás után a viharok és belvíz, majd június-
ban a példátlan dunai árhullám idején volt szükség az országos 
összefogásra. Minden esetben gyors és hatékony segítséget 
nyújtottunk a bajbajutottaknak, s aktívan támogattuk őket 
a helyreállításon át egészen az újrakezdésig.

Hatékony segítség.
A krízistől az újrakezdésig.

A kora tavaszi, szokatlanul heves havazást követően 
munkatársaink településről településre járva nyúj-
tottak segítséget Kelet-Magyarországon, ahol 66 
település 28 ezer lakója maradt ideiglenesen 
áram nélkül. 
 
Elsősorban a rendkívüli időjárás következtében 
sérült vezetékhálózat kijavításáig megnyitott közös-
ségi melegedőkbe vittünk segítséget. Az áram nélkül 
maradt családoknak gyertyát, mécsest, elemeket, 
valamint 1000 darab takarót vittek munkatársaink.

↑  20 nagyteljesítményű aggregátort juttattunk el azokra 
a Szabolcs megyei településekre, tanyákra, ahol több 
napig nem volt áram.

Rendkívüli tavaszi időjárás
Miközben országszerte a folyómenti településeken 
belvíz jelentett komoly problémát, váratlan hóvihar is 
sújtotta az országot. Segélyszervezetünk egyszerre több 
helyszínen is bekapcsolódott a segítségnyújtásba.

Segítségnyújtás a belvíz idején
2013 tavaszán a belvíz rengeteg folyó menti települést érintett a Jászságban. Segélyszervezetünk április 
elején a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve négy településen kezdte meg a belvíz 
szivattyúzását. 

↑  Ennek eredményeként körülbelül 55 ezer köbméter 
(azaz 5,5 millió vödör) víztől mentesítettük a településeket.

Munkatársaink és önkénteseink a hiánypótló 
szivattyúk segítségével a települések lakóházai 
megóvása mellett egy műemlék templomot is 
megvédtek a víztől. 
 
A belvíz elleni küzdelem négy hete alatt 
13 önkéntes és négy munkatárs bevonásával 
dolgoztunk a Jászságban.

60.000 
HÍVÁS ÉRKEZETT. 

EZEN IDŐSZAK ALATT A 1353-AS ADOMÁNYVONALRA 
A BELVÍZ ELLENI KÜZDELMÜNK TÁMOGATÁSÁRA KÖZEL 

18
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Összefogás az árvíz idején
A példátlan dunai árhullám által érintett településeken végzett átfogó munkánk az árvíz elleni védekezéstől 
egészen az ár levonulása utáni helyreállításig, újjáépítésig terjedt. 

↓  Munkatársaink és önkénteseink árvízi segélyprogram 
első szakaszában több járművel, szivattyúval, illetve 
a kitelepítettek, valamint a töltéseken dolgozók 
ellátásához szükséges élelmiszerrel és higiéniás 
készletekkel segítettek. 

12 
SZIVATTYÚ 

5000 
ADAG KIOSZTOTT ÉTEL

1000 
CSALÁD ELLÁTÁSA TISZTÍTÓSZEREKKEL 

500 
ÖNKÉNTES A VÉDEKEZÉSBEN 

111 
LAKÓHÁZ HELYREÁLLÍTÁSA 

20 
TELEPÜLÉS TÁMOGATÁSA 

100 
MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ SEGÉLYPROGRAM

↑  Önkéntes toborzásával, koordinációjával és szállításával segítettük a védekezést a Duna menti veszélyeztetett településeken. 

← Három településen 
– Dunabogdányon, Szobon 
és Dunaszekcsőn – a károk 
helyreállítására és az ingósá-
gok pótlására (építőanyag, 
háztartási gépek, valamint 
bútorok vásárlására) fel- 
használható utalványokat 
adtunk át. 

↑ A súlyosabb kárt szenvedett magántulajdonú ingatlanok felújítását 
is befejeztük a vállalt határidőre, november elejére. Összesen 
9 dunabogdányi és 6 szobi ingatlant hoztunk rendbe, melyek 
legjellemzőbb sérülései a burkolatok károsodása, a falak átázása, 
illetve megrepedése, valamint az aljzat megsüllyedése voltak.

↓  Augusztusban megkezdtük a magántulajdonú, illetve közösségi 
árvízkárosult ingatlanok felújítását Dunabogdányban és Szobon. 
Közösségi épületek közül a megemelkedett dunai vízszint miatt 
megrongálódott dunaszekcsői idősek otthona külső-belső 
felújítását vállaltuk el. 
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Erdély – gyermekek és családok 
 támogatása

Folytatva a hagyományt, 2013-ban is több 
alkalommal támogattuk a marosvásárhelyi 
Lazarenum Alapítvány  által segített sze-
gény sorsú és árva gyermekeket. Tanévkez-
déskor több mint 100 gyermek kaphatott 
tanszert, karácsonykor pedig a legfiatalab-
bak mellett a helyi idősek otthonának lakói, 
valamint 150, nehéz körülmények között élő 
család számára is vittünk tartós élelmiszert, 
ajándékot Maros megyében.

Kárpátalja - képzés és kézzel fogható 
 támogatás

Beregszászon és környékén helyi partner- 
szervezetünkön, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó 
és Fejlesztő Központon keresztül segítünk. 
 
2013-ban a Magyarország Külügyminisztériumával 
együttműködve nyolc hónapos képzés- és konferen-
ciasorozatot indítottunk el a nyugat-ukrajnai huma-
nitárius módszertani oktatás elősegítése érdekében. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is több száz 
rászoruló kárpátaljai családnak juttattunk tanszere-
ket, illetve tartós élelmiszereket tanévkezdéskor 
és karácsonykor.

Fülöp-szigetek – segítség a tájfun után

A szigetállamot sújtó példátlan erősségű tájfun 
és az azt követő árhullám után szervezetünk 
az ACT Alliance kötelékében kezdte meg a gyors 
segítségnyújtást. Rögtön a vihar másnapján 
10 000 dolláros gyorssegélyt ajánlottunk fel. 
Később humanitárius szakértőnk egy hónapig 
a helyszínen segítette a nemzetközi szövetség 
16 millió dolláros segélyprogram koordinációját. 

Fehéroroszország – Úttörő reintegrációs 
 program 

Afganisztán – élelmiszersegély

Balkh tartomány 64 településén 421 tonna 
élelmiszert osztottunk ki az ENSZ Világélel- 
mezési Program támogatásával. Az élel-
miszerekért (liszt, szárazbab, étolaj, só) 
cserében a 3500 kedvezményezett család 
a tavaszi árvíz során károsodott helyi infra-
struktúra helyreállításában vett részt. 
E során kiástak 54 km csatornát, iszaptala-
nítottak 179 km folyómedret, kijavítottak 
124 km útszakaszt 30 afganisztáni munka-
társunk szervezésében. 
 
2013-ban helyi stábunk komoly szerepet 
vállalt az ország északi részén működő, 
a régió élelmiszerbiztonságát felügyelő 
koordinációs mechanizmusban is.

Etiópia – Víztározó-építés

Etiópia Oromiya államában, Adi Hara te- 
lepülésen 13 ezer köbméteres víztározót épí-
tett a Segélyszervezet a DanChurchAid és a 
Lutheran World Federation partnerszerveze-
teivel közösen. A víztározó célja a közösségek 
támogatása a szárazság okozta kockázatok 
csökkentése érdekében. Korábban napi 
20 kilométert is gyalogoltak a nők, hogy 
vízhez jussanak a Dharo folyóból. Ezzel és a 
várakozással napi 9 órájuk ment el átlagosan 
a vízigényük enyhítésére. A víztározó 2013 
végén készült el, a Segélyszervezet 15 ezer 
euróval támogatta a munkálatokat.

2013 novemberében első magyar civilszervezetként indí-
tottunk önálló fejlesztési programot Fehéroroszország-
ban. Az Európai Unió által támogatott projekt börtönvi-
seltek társadalmi reintegrációját segíti elő többek között 
munkaerőpiaci képzéseken keresztül.

Határokon átívelő szolidaritás: humanitárius segítségnyújtás 
és nemzetközi fejlesztés 

Magyar segítség 
több kontinensen
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Formáld 
Te is a világot! 
Önkéntesség, szemléletformálás, közösség

Rendhagyó tanóra a Víz Világnapján

Futópad a Víz Világtalálkozón

Felelősség a környezetért

Játék határokkal!

„Te meddig mennél el egy pohár vízért?” című figyelemfelhívó akciónhoz csatlakozva a budapesti Víz Világta-
lálkozó résztvevői is megtapasztalhatták, a vízért való küzdelem afrikai mindennapjait. Etiópiában a nők napi 
10-15 kilométert is megtesznek gyalog, 20 liter vízzel a hátukon, hogy legyen a családjának aznap vize. A világ 
minden tájáról érkező neves résztvevők közül sokan éltek is a lehetőséggel, hogy a futópadon két marmon-
kannával gyalogolva kifejezzék a világon élő, súlyos vízproblémával küzdő emberek iránti szolidaritásukat.

Április 22-én, a Föld Napján az átmeneti otthonaink lakói közösen tették rendbe tágabb környezetüket. 
Intézményeinkben a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemléletmód 
átadására. Az otthonokban így többek között palackpréseket használnak, szelektíven gyűjtik a szemetet 
és minél energiatakarékosabb életvitelre törekednek, spórolva ezáltal a vízzel és az árammal is.

Három éves modellprogramot indítottunk a játékszenvedély megelőzésére és kezelésére Debrecen váro-
sában, a Szerencsejáték Zrt-vel együttműködésben. A program keretében játékos, de tartalmas formában 
(többek között kommunikációs tábor szervezésével, fesztiválokon való megjelenéssel) hívjuk fel a fiatalok 
figyelmét a játékszenvedély veszélyeire. 

www.segelyszervezet.hu/jatekhatarokkal

↑  A Víz Világnapján a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban interaktív előadáson mutatták be munkatársaink, 
hogy a Föld egyes országaiban milyen küzdelmet jelent az élet alapvető feltételének biztosítása. 

↑  Egyre több fiatalt érint a játékfüggőség. Szemléletformáló programunkban a hangsúlyt a megelőzésre helyezzük.

↑  Az intézményeiben átmeneti otthont találó családok az itt töltött idő alatt azt is megtanulják, hogy a környezetvédelem 
nem pénz kérdése, hanem mindannyiunk közös ügye!
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↑  A júniusi dunai árvíz alatt 500 önkéntes segített az árhullám 
elleni védekezésben, majd a takarításban, helyreállításban.

↑  Adventben a Bazilikánál működő adománypontunknál több mint 200 önkéntes mintegy 600 órányi munkával segítette ünnepi gyűjtésünket.

↑  A belvíz elleni védekezés során 13 önkéntes átlagosan 2-3 napot töltött 
a Jászságban, napi 12 órát dolgozva a Segélyszervezet színeiben.

Sokszínű 
önkéntesség

2013-ban minden korábbinál több önkéntes kapcsolódott 
be szervezetünk munkájába. A természeti katasztrófák elleni 
védekezéstől a gyors segítségnyújtáson át a rendezvényeink 
lebonyolításáig minden területen támaszkodunk az önkéntesek 
odaadó munkájára. A segítségre jelentkezők képzésen vesznek 
részt, ahol főállású munkatársaink és rutinos önkénteseink 
vezetik be őket a Segélyszervezet és az önkéntesség világába.

Rendezvényeink, szemléletformáló 
programjaink ma már elképzel- 
hetetlenek önkénteseink nélkül

26
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Ők is velünk segítenek!
Nem csak a nevüket adják

Lévai Anikó és Kovács ’Koko’ István, a Segélyszervezet jószolgá-
lati nagykövetei 2013-ban is elkötelezetten segítették mun-
kánkat szóval és tettel – a pulpitus mögött és gumicsizmában 

– egyaránt. 

Elkötelezettség és hitelesség

↑  Az X-Faktor sztárjai a segítségnyújtásban is példát mutattak.

↓  Keresztes Ildikó és Baricz Gergő az erdélyi 
rászorulóknak indított segélyszállítmány 
célba juttatását segítette.

↑  Teszári Nóra az „Iskolakezdés együtt” segélyakciónk keretében 
segít a tanszercsomagok összeállításában és az iskolatáskák 
kézbesítésében.

↓  György-Horváth Zsuzsa és Katus Attila rekordmennyi- 
ségű húsvéti csomag összeállításában segédkezett.

↓  A dunai árhullám elleni védekezésben aktív 
segítséget nyújtottak az EvoPro munkatársai.

↑  Adománypontunknál a vállalatoktól érkező tapasztalt önkéntesek segítették gyűjtésünket.

↓  A karácsonyi ételosztás során felbecsülhetetlen segítséget 
jelentettek a különböző vállalatoktól érkező lelkes csapatok.

↑  A Novartis Közösségi Nap alkalmával a cég önkéntesei 
a budapesti családok átmeneti otthona kertjét varázsolták újjá.

↑  A Roche munkatársai a csepeli Hajléktalanok 
Nappali Melegedőjét csinosították ki.

↓  A TESCO-val közös kuponos 
gyűjtésünknek Koko mellett 
ezúttal Talmácsi Gábor segí- 
tett lendületet adni.

Vállalati önkéntesség
Hiánypótló segítség és csapatépítés egyben

Minden programot precíz tervezés és alapos előkészítés előz meg, hogy a nap végén mindenki 
átélhesse az eredményes, jól végzett munka örömét. A munkatársak új szerepben ismerhetik meg egymást, 
így ezek az akciók csapatépítő tréningként is népszerűek.
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Partneri közösség  
Mindenki a saját eszközeivel segít

Segélyszervezetünk számos hazai vállalat partnere a társadalmi felelősségvállalásban. Legyen szó gyors 
segélyakcióról vagy éveken át tartó programról, minden együttműködés közös értékeken és érdekeken 
alapul, melyek közül legfontosabbak a szakmaiság és az átláthatóság. Együttműködéseinkről minden 
fórumon szívesen beszélünk, mert hiszünk abban, hogy a jó példák inspirálóak. Íme néhány:

Együtt egy jobb világért!

↑  A Premier Outlet Center-rel közösen rendezett Adok-Kapok Napok révén 17 700 
tiszta, jó állapotban lévő használt ruhát juttathattunk el a nélkülöző családoknak. 

↓  Stratégiai megállapodást kötöttünk a Design Terminállal. Az együttműködés már az első 
évben a közép-európai divatnapok közös adománygyűjtésétől, a Terminálba szervezett 
sajtótájékoztatókon át egészen az adventi jótékonysági árverésig terjedt.

↓  A Whirlpool Magyarország 2013-ban is 
számos intézményünket szerelte fel 
korszerű háztartási gépekkel.

↓  Az E.ON az „Iskolakezdés együtt” segélyakciónk élére állva 7 millió forinttal 
és sporteszközökkel támogatta a nehéz sorsú gyermekek tanévkezdését.

↓  A TESCO több mint 63 millió forinttal járult 
hozzá adventi gyűjtésünk sikeréhez – az 
adománykuponok értékesítésében még az 
előző évi rekordját is megdöntötte a vállalat.

↑  A Nestlé jóvoltából 44 000 darab csoki figura 
adománnyal lephettük meg Húsvétkor a rászoruló 
gyermekeket.

↑  V. Partneri Találkozó: Minden korábbinál szélesebb vállalati 
közösség, melynek erejét a bizalom adja.

↑  A Vodafone Humanitárius Alap villámgyors segítséget 
jelentett a bajban: a belvíz és árvíz utáni kritikus időszakban 
ennek köszönhetően tudtunk azonnali támogatást nyújtani 
a leginkább rászorulóknak. 

↑  Méhnyakrák megelőzési program: a GlaxoSmithKline jóvoltából 
2013-ban ismét 200 nehéz körülmények között élő lány és anyuka 
kaphatott védőoltást.

↓  Az Elmű-Émász és az MVM támogatásával megkezdődhetett 
a Segélyszervezet új koordinációs és önkéntesképző központ- 
jának építése, mely a támogatóknak köszönhetően Budafok 
első zöldháza lehet.

↑  Virágzó együttműködés: A Philip Morris támogatásának köszön- 
hetően miskolci központunkban hozhattunk létre veteményeskertet. 

↑  A Béres 2013-ban is folytatta hagyományos adományozási 
programját: szervezetünk ebben az évben 5000 üveg 
Béres Cseppet juttathatott el a rászorulóknak.

↑  Játszótér karácsonyra: A T-Systems Magyarország 5 millió forintos 
adományából épül játszótér a Segélyszervezet kastélyosdombói 
Szociális és Fejlesztő Központjában.

↓  Az Evopro nemcsak stratégiai partnerként, de önkéntescsapatokkal 
is példaértékűen segítette a Segélyszervezet munkáját 2013-ban.

31



3332

Éves jelentés 2013

500.000
170 500felajánlás 

millió forint adomány
önkéntes 

több mint

több mint  

18. Országos Adventi 
Pénzadománygyűjtés
Magyarország legnagyobb és legsokszínűbb ünnepi összefogása

SZERETET.ÉHSÉG. GYŰJTÉS 2013 
www.segelyszervezet.hu/adventfilm2013 

NOVEMBER 2014

Koko és Talma indította útjára 
a szeretet.éhség. adomány-
kuponok árusítását a Tesco 
áruházak pénztárainál.

NOVEMBER 20.

Sopronban a helyi evangélikus 
gyülekezettel karöltve 120 rászo- 
rulót vendégeltünk meg egy tál 
meleg étellel.

DECEMBER 11.

NOVEMBER 25.
Megnyitott segélyszervezetünk 
adománypontja a Bazilika előtti 
adventi vásár részeként. Önkén- 
teseink és munkatársaink 4 héten 
át fogadták az érdeklődőket 
és adományozókat.

DECEMBER 1.
Advent első vasárnapján Lehel 
László, szervezetünk elnök-igaz-
gatója gyújtotta meg a lángot az 
adventi koszorú első gyertyáján, 
elindítva ezzel a szeretet.éhség. 
Országos Adventi Pénzado-
mánygyűjtést.

DECEMBER 5.
Az Önkéntesség Napján Lévai 
Anikó vezetésével az önkén-
tesség sokféleségére hívtuk fel 
a figyelmet. Ezentúl felállítot-
tunk adománypontunk előtt 
egy világító installációt is – a 
szeretet.éhség. falra minden 
adományozó és önkéntes egy 
nevével ellátott mézeskalácsszív 
matricát helyezhetett el.

DECEMBER 10.
A Momentán Társulattal 
és a Starbucks-szal közösen 
arra hívtuk fel a figyelmet egy 
rendhagyó utcai „kávészünet” 
akció keretében, hogy a jóté-
konykodás nem idő kérdése, 
hiszen a 1353 felhívása mind-
össze néhány másodpercet 
vesz igénybe.

DECEMBER 12.
Marosvásárhelyi árvák, idősek 
és nélkülöző családok számára 
indítottunk útnak karácsonyi 
ajándékokat, tartós élelmisze-
reket. A négy tonnányi ajándék 
felpakolásnál két erdélyi szár-
mazású énekes, Keresztes Ildikó 
és Baricz Gergő is segített.

DECEMBER 14.
A Deák téri Evangélikus Egyház-
község tagjai és munkatársaink 
50 nehéz körülmények között 
élő család számára adtak át 
tartósélelmiszerekből álló kará-
csonyi ajándékcsomagokat.

DECEMBER 17.
Több ezer mézeskalácsszív 
készült, hogy pótolja a hiányzó 
mennyiséget a Bazilika előtti 
adománypontunkon. A korábbi 
X-Faktor győztesek segítettek 
az utánpótlást sütő rászoruló 
gyermekeknek, valamint az 
adománypontnál.

DECEMBER 21.
Az RTL Klub Fókusz Plusz műsorá-
nak adománygyűjtő különkiadása 
egy ország számára mutatta meg, 
hogyan dolgozik segélyszerveze-
tünk, s hová kerültek az előző évi 
adományok. A rendkívüli műsor 
egyúttal példátlan eredményt 
hozott az adománygyűjtésben 
is: egy óra alatt közel 40 millió 
forintnyi felajánlás érkezett 
a 1353-as adományvonalon.

Lévai Anikó jószolgálati nagykö-
vet vezetésével kezdődött meg 
a mézeskalácsszívek készítése 
soroksári központunkban.

NOVEMBER 26.

Ünnepélyes keretek közt nyílt 
meg a Diótörő Fesztivál, az 
Opera szabadtéri karácsony-
váró programja. A fesztivál 
jótékonysági akciója keretében 
forralt bort és forró teát árusí-
tottak Koko és az opera sztárjai. 
ünnepélyes keretek közt nyílt 
meg a Diótörő Fesztivál, az 
Opera szabadtéri karácsony-
váró programja. A fesztivál 
jótékonysági akciója keretében 
forralt bort és forró teát árusí-
tottak Koko és az opera sztárjai.

DECEMBER 1.

30 rászoruló gyermeknek 
szerveztünk egy igazi adventi 
ünnepnapot: délelőtt a Mini-
Terminál kézműves foglalkozá-
sán vehettek részt. Az adventi 
készülődést korcsolyázás követ-
te a Bazilikánál Katus Attila, 
aerobic világbajnok társaságá-
ban, majd egy ajándék forró-
csokival zárták a programot 
a gyermekek a Starbucksban.

DECEMBER 8.

Naponta több mint 1000 adag 
meleg ételt osztottak ki az 
önkénteseink és munkatársaink 
a rászorulók számára.

DECEMBER 18.-23.

A budapesti Design Terminál-
ban megrendezett jótékonysági 
design aukción 50 magyar ter-
vező munkája került kalapács 
alá. Az összegyűlt forintokkal a 
Design Terminál, az alkotókkal 
közösen adventi gyűjtésünket 
támogatta.

DECEMBER 13.

Reggel kiemelkedő mennyiségű 
hívás érkezett a 1353-as ado-
mányvonalra. A „reggeli csúcs” 
a Class FM Morning Show hall- 
gatóinak volt köszönhető: a mű- 
sor alatt több mint 10 millió 
forint felajánlás érkezett az 
adományvonalra.

DECEMBER 17.
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Stratégia: Szakmaiság, 
Partnerség, Innováció

Élen az átláthatóságban 

Kormányzati és nemzetközi kapcsolatok, szociálpolitika, EU

Támogató közösségünk növekedésének motorja a bizalom. 
A bizalom alapja az átláthatóság.

Az adomány…

Segélyszervezetünk szerteágazó tevékenysége 
nagyfokú szervezettséget és alapos stratégiai ter- 
vezést igényel. Stratégiai és Fejlesztési Igazgatósá-
gunk munkatársai 2013-ban is azért dolgoztak, 
hogy alapértékeinkre és szakmai alapelveinkre 
épülő, átgondolt, korszerű és hatékony programokkal 
reagálhassunk a társadalmi kihívásokra.

Szervezetünk egyik legfontosabb alapértéke az átláthatóság, melyre a legszigorúbb nemzetközi előírásokat 
követő, rendszeres KPMG audit jelent objektív garanciát. Elérhetőségüket megadó adományozóink és part-
nereink részletes beszámolót kapnak az adományok felhasználásáról. Az Ökumenikus Segélyszervezet az 
átláthatóság növelésére 2013-tól egységes rendszert vezet be a az egyéni és vállalati pénzadományok 
esetében:

6% - át az adományozók felé történő visszacsatolásra és az aktív társadalmi 
szolidaritást ösztönző közösségi és kommunikációs tevékenységekre fordítjuk, 
HOGY TÖBBEN és TÖBBET SEGÍTHESSÜNK!

9% - át a segélyprogram(ok) közvetett költségeinek fedezésére fordítjuk, 
A PROFESSZIONÁLIS, ÁTLÁTHATÓ ÉS FENNTARTHATÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉRDEKÉBEN!

41 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉS PÁLYÁZAT 

37 
SIKERES PÁLYÁZAT

690 
MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ELNYERT TÁMOGATÁS

ACT Alliance 
A világ egyik legnagyobb humanitárius 

szövetségének vagyunk tagjai

Eurodiaconia 
Együttműködésben európai 

civil szervezetekkel

Velux Alapítványok 
Kiemelt nemzetközi támogatónk 
a szegénység elleni küzdelemben

EuropeAid 
Partnerünk 

a nemzetközi fejlesztésben

APRODEV 
Érdekérvényesítés 

európai uniós szinten

DanChurchAid 
Testvér 

segélyszervezetünk

ECHO 
Partnerünk nemzetközi 

katasztrófák esetén

Magyarország Kormánya 
Több minisztériummal 

stratégiai partnerségben dolgozunk
85% - át közvetlenül az adományozó által megjelölt segélyprogram 
támogatására fordítjuk. A szervezet valamennyi projektje külön 
azonosítóval rendelkezik, így AZ ADOMÁNY ÚTJA NYOMON KÖVETHETŐ!

85%
9%6%
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Bevételek 
összesen 2014. évre elhatárolt céltámogatások és alapok

Pénzügyi beszámoló 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2013. évi tevékenységéről

444 051 eFt 

19% 
Nemzetközi fejlesztés 
és humanitárius 
segítségnyújtás  
(külföld – belföld)

 1 937 532 eFt 

81% 
Magyarországi szociális 
– fejlesztő tevékenység

434 386 Ft eFt 
2014. évre elhatárolt 
céltámogatások és alapok 
magyarországi szociális 

– fejlesztő tevékenységre

707 677 eFt 

30%  
Kormányzat és 
Önkormányzat

431 906 eFt 

18%  
Külföldi támogatások

142 835 eFt 
6% 
Természetbeni

289 179 eFt 
12% 
Vállalatok

197 995 eFt  
8% 
Európai Uniós 
alapok

72 562 eFt 
3% 
Egyéb

539 429 eFt 

23% 
Lakosság

Bevételek megoszlása
Kiadások megoszlása

1 406 663 eFt 

80%  
Hazai szociális központok 
és fejlesztő programok

37 688 eFt 
2% 
Egyéb 
kiadások

62 696 eFt 
4% 
Nemzetközi 
fejlesztés

193 410 eFt 
11%  
Humanitárius 
segítségnyújtás

59 748 eFt 
3% 
Természetbeni 
adományok

RÉSZLETES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ: 
www.segelyszervezet.hu/evesjelentes2013

186 992 Ft eFt 
2014. évre elhatárolt 
céltámogatások és alapok 
katasztrófa és humanitárius 
munka és nemzetközi 
fejlesztésre
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Stratégiai partnerek a kommunikációban

Allee 

Evangélikus Élet 
 
Helyi Téma 
 
Heti Válasz 
 
HírTv 
 
Lánchíd Rádió 
 

Magyar Nemzet 
 
Metropol 
 
Promix 
 
Publimont,  
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Együttműködő partnereink

A SEGÉLYSZERVEZET STRATÉGIAI PARTNEREI
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