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Kedves Ügyfelünk!

Veled 2020-ban is sikerült: a MagNet Bank a Közösségi Adományozási
Programjában (KAP) 22..939.584 forinttal járulhatott hozzá 40 nonprofit
szervezet környezet- és társadalomjobbító munkájához.
Különös év volt a tavalyi, a COVID 19 járvány ismeretlen kihívások elé állította az
embereket, a segítő szervezeteket. 
Ám minden nehézség ellenére Ti, elkötelezett ügyfelek, és a minden helyzetben
segíteni akaró szervezetek segítségével együtt:
- több mint 400 eseményt sikerült megvalósítani, amely 562 200 ember életére
hatott pozitívan.,
- különböző programokon 12266 tanulni, gyógyulni vágyó vett részt 797
önkéntes bevonásával.,
- 151059 gyermek élete lett vidámabb,
- 246 családnak lett könnyebb,
- 2575 segítő telefonhívás során 1221 órányi beszélgetés nyújtott támaszt a
nehézségek elviselésében.

Fogadd szeretettel részletes beszámolónkat, melyből projektenként
megismerheted, hogy milyen hatással voltál a világot jobbító ügyekre.

TALÁLKOZZUNK IDÉN IS! KAP 2021 #ÚJRATERVEZÉS
Május második felétől a NetBankodban!



D. először 2019 őszén ötödéves tanárszakos
hallgatóként csatlakozott hozzánk. Aztán
egyre több programunkban vet részt, így a
Tansegéd.hu projektben is. Nem ő az
egyetlen lelkes tanárjelölt, akivel egyre
szorosabb önkéntes együttműködésben
tudunk dolgozni, és akiből nyilván kitűnő
tanár lesz majd. Itt van például B. is, aki
idén ötödéves, és szintén része a
Tansegéd.hu csapatnak és a Vándorkupa
előkészítőinek. Ők sokat segítenek nekünk
és az ügynek, mi pedig nekik abban, hogy
egy fiatalokból álló civil szakmai közösség
részeként kezdhessék pályájukat.

Van két régi tanodásunk, akik már elmúltak
18 évesek. Idejekorán kiestek az oktatási
rendszerből, a 8 osztályt sikerült
elvégezniük.
Támogatásunkkal beiratkoztak egy esti
iskolába, ahol az érettségit igyekeznek
megszerezni. Természetesen kaptak
közülünk egy mentort, aki segít nekik
eligazodni a digitális oktatás útvesztőiben.
Önkénteseink segítenek a fiúknak
elsajátítani a tananyagot, a fiúk pedig
nagyon szorgalmasan járnak az általuk
tartott különórákra is.

A TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOS 
OKTATÁSÉRT

 2SZ ALAPÍTVÁNY

AZ EMBERSÉG 
EREJÉVEL

ALAPÍTVÁNY

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
1 új  portál - tanseged.hu

6 feldolgozott tudomány

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
15 bevont önkéntes

 55 mentorált gyerek



Nagyon jó érzés volt, hogy valakik a
technika másik oldalán az én gyerekeimre
figyelnek, a játék során egy kis közösség
alakult ki. Ez olyan csodadolog, mint a
tábor: a Cimbik velünk beszélgetnek, velünk
törődnek, együtt játszunk, feladatokat
oldunk meg. És pont egy ilyen nehéz,
rettegő helyzetben, nekem felnőttként is
felszabadító volt. Jó, hogy van a Bátor
Tábor, ahol erre is gondolnak.

Ezen a nyáron nagy veszteség érte a
családot. A színésznő az édesanyját,
édesapja a feleségét vesztette el. Ketten
maradtak. Nemcsak a családi kötelék fűzi
össze apát és lányát nagyon szorosan,
hanem a színház is. Noha a színésznő 20 éve
színész, apukája pedig majd 40 éve, még
soha nem játszottak együtt. A világot tartó
oszlopok c. előadásban életükben először
állnak majd együtt a színpadon. 

BALTAZÁR
SZÍNHÁZ 

ALAPÍTVÁNY

BÁTOR
TÁBOR 

ALAPÍTVÁNY

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
1 új darab

Közel 30 alkotó, szereplő

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
Digitális Tábor

 800 résztvevő



2 éve kezdtem el járni a Flórián térre ételt,
ruhát és takarót osztani az ott élőknek. Hétről
hétre találkoztam velük, ismertem őket,
mindig tudtam, hogy mire van szükségük.
Hónapok után egyszercsak nem voltak ott az.
Időbe telt, míg ki tudtam deríteni, hogy miért
nem élnek már a Flóriánon. Az egyikőjüknek
sikerült munkát találnia, a másik állandó helyet
kapott az egyik hajléktalanszállón, a harmadik
pedig vidékre költözött. Kettejükkel sikerült
találkoznom. Egyikőjük kiemelte, hogy nem az
adományokért hálás leginkább, hanem azért,
hogy emberként kezeltem őket. Ez segített
neki elindulni azon az úton, ami rendezettebb
életkörülményekhez vezetett. 

Az iskolai lemorzsolódás megelőzésére
törekszünk, és tevékenységeinkkel
igyekszünk rá megoldást nyújtani. A
Tanodában végzettek közül sokakkal
maradunk kapcsolatban, és ismerjük
életútjukat. Nagyobb részük valóban az
életre éretten távozik, és felsőoktatási
intézményben vagy OKJ-s szakképzésben
folytatja tanulmányait vagy sikeresen
elhelyezkedik a munkaerőpiacon,
vállalkozást indít, családot alapít.

BELVÁROSI 
TANODA

BIKE MAFFIA
MOVEMENT
EGYESÜLET

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
Pályaorientáció 16 fő

Csoportmunka 20 fő

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
300 önkéntes

10.000 rászoruló elérése



Az „Együtt a Vízen” mozgalom és
projektcsomag keretében a DR-VTSZ
számára kiemelkedően fontos cél, hogy a
DUNA folyó mellett élő magyar és határ
menti lakosság minél nagyobb százaléka –
különös tekintettel a   gyermekekre és    
 fiatalokra –  ismerkedjen meg a vízen töltött
idő szépségeivel, használjon valamilyen vízen
járó eszközt és ismerje meg a Magyar Vízi
Kultúrát.

2020 augusztusában az a megtiszteltetés
ért, hogy fiatal madárgyűrűzőként
felkérést kaptam egy madarász délelőtt
vezetésére a Börzsöny Alapítvány Családi
Táborában. Amíg a hálók a madarakat várták,
meséltem a táborozóknak a madárgyűrűzési
tevékenység fontosságáról, ezt követően
pedig közösen ellenőriztük a hálókat. A nap
végére összesen 5 faj 14 egyedét sikerült
meggyűrűznöm és testközelből
megmutatnom a sátortábor lakóinak. Öröm
volt látni, ahogy a gyerekek csillogó
szemmel figyelik, majd a segítségemmel
elengedik a közösen megfogott
kismadarakat. 

BÖRZSÖNY
TERMÉSZET ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI  
ALAPÍTVÁNY 

DUNA-RÉGIÓ 
VÍZI-TURISZTIKAI 

SZÖVETSÉG

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
79 gyermek

44 felnőtt

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
4 víz-menti esemény

350 résztvevő

táborozása



Az EMMA Vonal egy anonim segélyvonal, amit
leggyakrabban egy alkalommal keresnek meg
krízishelyzetben lévő nők. Nem kérünk és
ritkán kapunk tőlük visszajelzést. Íme egy
részlet egy nemrég hozzánk érkező levélből:
“Úgy érzem viszont, hogy telefonon foglak
titeket keresni, mert óriási segítséget
adtatok nekem mèg koràbban, egy nehéz
helyzetben. Ezért nagyon hálás vagyok
nektek a mai napig!!”

Robi résztvevő volt az önkéntes
programban és annak hatására elkezdett a
helyi közösségi házban programokat
szervezni kortársainak. Idén a 2 napos
programon csillogó szemekkel és széles
mosollyal fogadott minket. Elmondta, hogy
tavaly óta kevesebbet káromkodik, nem
verekszik és a suli is jobban megy neki.
Keresi a kapcsolódást az IFI+ csapattal,
hogy annak tagjaként a lyukói fiaitalok
közösségének szervezője lehessen. ÉLMÉNYAKADÉMIA

EGYESÜLET

EMMA
EGYESÜLET

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
15 önkéntes

50 résztvevő

Projekt eredményei :
340 alkalom

segélyvonalügyelet

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:



A program azért volt számomra különösen
értékes, mert folyamatos reflektálásra adott
lehetőséget az előadásodhoz kapcsolódóan, és
a saját élményekre alapozott személyes
felelősségvállalásra irányította rá a figyelmet.
Jó volt összegezni, hogy pl az étkezés,
energiafogyasztás területeken pozitív
mérleget vonhatok a saját háztartásomban,
míg az utazás és vásárlás során bizony jóval
tudatosabbnak kell lennem. Úgy vélem, hogy a
személyes példaadás jogosít fel bennünket
arra, hogy mások figyelmét is ráirányítsuk a
teendőkre. A program megerősített abban,
hogy óriási lehetőségünk van az óvodás
korosztályon keresztül a családok
szemléletformálására.

Az egyik önkéntes meseírónk szerette volna
letesztelni meséjét. Egyik napon a szülők
megkérték, hogy vigyázzon egy hétvégét a 6
éves unokára. A nagymama gondolta, hogy
remek alkalom lesz arra, hogy a meséjét
elmesélje. Egyik este a lefekvés előtt a nekiállt
mesélni. A kislányt annyira lekötötte a mese,
hogy aludni sem szeretett volna, hanem kérte a
nagyit, hogy meséljen még. Őazon nyomban
leült a gép elé és írt a többi szerzőtársnak,
hogy aki szeretné küldje el a meséjét.Többen is
válaszoltak a kérésére és érkeztek sorra a
mesék.  Másnap mikor a kislányért jöttek a
szülők, ő vidáman mesélte, hogy a nagyi meséi a
legjobbak és hogy a jövő héten is ott szeretne
aludni nála.

ENERGIAKLUB
SZAKPOLITIKAI

INTÉZET
 

ERDŐMENTŐK
ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
természetvédelmi mesekönyv 

400 példányban

3 féle energiatudatossági

ismeretanyag óvodásoknak



A Gólemhez sok idősebb korú rajongó kötődik.
Egyik ilyen nyugdíjas korú rajongónkra ez a
projekt, a Zsidó Előadóművészeti Központ
létrejötte akkora hatást gyakorolt, hogy
jelentős összegű készpénzes magánadományt
ajánlott fel a projekt részére. Talán még
nálunk is jobban várja a Központ
megnyitását, új életerőt, lendületet adott
neki a munkánk. Mi pedig nagyon élvezzük a
társaságát, a történeteit, a hölgy abszolút
nélkülözhetetlen tagja lett a csapatunknak.

A pandémiára reagálva megpróbáltuk
megmenteni a "Fenntartható
Vendéglátóhely" minősítéssel rendelkező
vendéglátóhelyeket azáltal, hogy arra
buzdítottuk a követőinket, hogy
rendeljenek tőlük. Ezen felül összeszedtük
a magyar termelőket és környezetbarát
termékeket gyártó kis cégeket, akik a
járvány miatt nem tudtak kiállítani és
piacokon eladni. Őket is népszerűsítettük a
lehetséges vásárlóik felé. 

FELELŐS
GASZTROHŐS
ALAPÍTVÁNY

GÓLEM 
SZÍNHÁZ

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei : Közel 10.000 elért ember 

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Felújítás I. ütem befejezése



A kertterápiás témájú előkészítő programban
részt vett egy 20 éve segítő szakmában
dolgozó szakember is. Amit tapasztalt és
látott, annyira fellelkesítette, hogy egy bő 1
hektáros hegyi birtokon hozzáfogott egy
terápiás célú gyümölcsöskert kialakításához,
ezzel párhuzamosan elkezdte az első
programok szervezését. Szakmai partnerként
rendszeresen konzultál alapítványuk
munkatársaival, és figyelemmel kíséri és
segíti a munkánkat. Munkája a Nagykanizsai
Dorottya Kórházhoz köti, és lépéseket tesz,
hogy a kertterápia, mint kiegészítő módszer
helyet kaphasson a betegek felépülésében.

Ez a projekt az óvodai kertre koncentrált.
A kert az óvodás gyermekek számára nyújt
egészséges életteret, de a szülői közösség
önkéntes munkájának köszönhetően
közösségépítő hatása is van. Az iskola
tanulói számára terepgyakorlatot biztosít,
mely során folyamatosan nyomon
kísérhetik kezük munkájának eredményét. A
tanulók kertművelés óra keretében
magánkertekben, iskola körüli parkban,
helyi játszótéren, civil szervezeteket
segítő és egyéb társadalmi munkákban is
részt vesznek.Tevékenységünk hatása
tehát jóval szélesebb, mint az óvoda
udvara.

GYERMEKLIGET
ALAPÍTVÁNY

GYÖNGYBAGOLY-
VÉDELMI

ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
105 család vett részt

a kertépítésben 

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Ökoterápiás programok

hátterének megetermtése



Gyerek keresett meg minket azzal, hogy
szülei válnak, és testvéreivel azt érzik, hogy
választaniuk kell a szülők között. Eljött
hozzánk egy megbeszélésre, mert szeretett
volna a jogaival tisztában lenni, de érezhető
volt, hogy a jogi támogatás mellett szüksége
lenne egy olyan felnőttre is, akivel az egyéb
nehézségekről és kérdésekről is tudna
beszélgetni. Ezért ajánlottunk neki egy olyan
szakembert, akihez elmehetett. Mellette pedig
mediációt javasoltunk a szülőknek. Felkerestük
őket, akik nyitottan álltak a mediációhoz, és
hosszas jogi eljárás helyett meglátták a
gyerekek szükségletét a válásukban. 

Lelkisegély vonalunkat év elején főleg
covid fókusszal keresték meg.
A járványnak több támadási pontja is van,
egyik ilyen a mentális egészségre való
hatása. A bizonytalanság, és a bezártság,
mind nagyon rosszul érinthetik az emberek
mentális egészségét. A járvány kezdetén
fizetett hirdetésekkel hívtuk fel a
közösség figyelmét, hogy a
szolgáltatásaink továbbra is elérhetőek, és
hogy a járvány a mentális egészségre
hathat negatívan, amit beszélgetéssel
oldani lehet, akár velünk is a Lelkisegély
Szolgálatnál. 

HÁTTÉR
TÁRSASÁG

HINTALOVON 
ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
2235 telefonhívás, segítő

beszélgetés

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

150.000 elért család



A márciusi iskolabezárásokat követően a
KórházSuli Alapítvány megszervezte az
egészségügyi dolgozók gyermekeinek
tanítását, hogy amíg ők értünk dolgoznak,
addig mi otthon a tanulással terhet vegyünk
le a vállukról. A KórházSuli legnagyobb
értéke a személyes odafigyelés, amivel
körülvesszük az önkéntes segítőinket és a
gyógyuló fiatalokat. Tőlük ugyanezt kapjuk
vissza. Az középiskolások, egyetemisták
örömmel osztják meg sikereiket velünk, a
gyógyuló gyerekek szüleitől pedig
rendszeresen érkeznek a köszönő levelek
hozzánk.

Egy család februárban járt először
Jelnyelvi Játszótéren, a hallássérült
közegbe is csak nemrégen kerültek be. A
kislány 9 éves, 7 éves koráig nem ismerték
fel, hogy hallássérült, otthon a család
nagyon korlátozott kommunikációt használ.
Véletlenül derült ki, hogy korrigálható a
hallása; ekkor a kislány a Nagyothallók
Iskolájába is átkerült, ahol osztálytársainak
– akik régi motoros Jelnyelvi
Játszóterezők – hála, megindult a jelnyelvi
fejlődése is

JEL
ALAPÍTVÁNY

KÓRHÁZSULI 
ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei : Szülőklubbon részt vett

100 fő

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

219 gyermek oktatása

393 önkéntes bevonása



2020. őszén két hibrid gyerek tréninget
tudtunk megtartani vidéki iskolákban. A
karanténhelyzetek, iskolabezárások, a külső
szakemberek kitiltása az iskolákból - ez mind
megnehezítette a Sulinyugi foglalkozások
tartását, de hibrid módon így is helyt álltunk,
és vegyítve az online és offline órák
eszköztárát, kapcsolatban tudtunk maradni a
gyerekekkel. A résztvevőknek a tréning során
változott a stresszkezelésre vonatkozó
attitűdje, tudatossága, nőtt az én-
hatékonysága, és bővültek a stresszkezelési
készségei, amelyek a kutatási adatok szerint
meghatározóak a viselkedéses kimenetek,
jelen esetben a stresszkezelési technikák
alkalmazásában.

Egy fiatal hölgy az egyik közeli lakótelepről
ősszel csatlakozott hozzánk. Élete
újraalkotásának időszakában volt, célok és
motiváció nélkül. Korábban csak
alkalmanként kajakozott vagy kenuzott, de
mindig is szeretett volna megtanulni evezni.
Többször látott minket a Rómain, és
megtetszett neki a teljes testet átmozgató
összetett mozgásforma. Fontos volt
számára, hogy mindezt közösségben és
szakmai támogatás mellett tegye. A szezon
végére eljutottunk odáig, hogy egyedül is ki
tud menni szkiffel (egypárevezőssel),
állandó párt talált dublóhoz és aktív tagja a
klub életének, alig várja a tavaszi
evezéseket és túrafordulókat! 

KÜLKER EVEZŐS
KLUB ÓBUDA

LÉLEKKEL AZ 
EGÉSZSÉGÉRT 
ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
100 fő rendszeres havi

sportolási lehetősége

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Tréning 50 gyermeknek 

és szüleiknek



A Szitakötő őszi számában Félelemálló
mellényben címmel készítettünk tematikus
összeállítást a félelemről, járványokról. Ennek
nagyon nagy sikere lett mindenhol. A
dévaványai iskolából küldött pedagógusok
beszámolójában szerepel a következő részlet:
„"Az őszi lapszám elsőre nagyon tetszett
mindenkinek, gyereknek, felnőttnek. Aztán
másodjára is tetszett még, azonban a
szövegek tartalma a szokottnál jobban
elgondolkodtatott bennünket. Várjuk a végét
a járványhelyzetnek. Szorongunk. Tanulók,
tanárok egyaránt. A Szitakötő írásai azonban
segítettek egy picit: félelmeinket hogyan
tudjuk elviselni."

A 2020-as év során arra vállalkozott a
Levegő Munkacsoport, hogy a KAP keretén
belül folytatja a már előtte is aktív
programját, mely során Sensor Community
típusú levegőminőség-mérő szenzorok
elterjesztésén dolgozott. Ez a típusú
készülék a PM2.5 és a PM10
mérettartományban méri a levegőben
található szállópor mennyiségét. Fő célja a
projektnek a szemléletformálás, így a
rossz lakossági fűtési szokásokra való
figyelemfelhívás, valamint a
személygépjármű használat
levegőminőségre gyakorolt hatása a belső
városrészekben, országszerte. 

LEVEGŐ
MUNKACSOPORT

LIGET 
MŰHELY

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
138 új levegőminőség

mérő készülék

Projekt eredményei :

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

8000 diák és 800 tanár

kapta meg az őszi számot



Az Élelmiszerbanknál célunk, hogy kapcsolatot
teremtsünk a felhalmozódó
élelmiszerfeleslegek és a rászorulók között,
ezzel elősegítsük az éhezés és az
élelmiszerpazarlás csökkenését. Ma
Magyarországon 1,8 millió tonna
élelmiszerfelesleg keletkezik évente, melyből
sok ezren jóllakhatnának. Az Élelmiszerbank
Áruházi Élelmiszermentés projektjének célja
olyan élelmiszerek megmentése, melyek az
áruházakban a közeli lejártuk miatt válnak
felesleggé. 2020-ban egy régóta bevonni
tervezett áruház tudott elindulni az
élelmiszermentés útján.

Élménypedagógián alapuló, nomád
gyerektáborunk 130 lakójának tíz napos
táboroztatása lett fenntarthatóbb azoknak
a környezetkímélő megoldásoknak
köszönhetően, amelyeket a KAP pályázat
támogatott. Az önkéntes alapon működő
táborunk költségvetése eddig nem tett
lehetővé olyan zöl beruházásokat, mint
amelyek akár a természetbarát
tisztítószerek, az újratölthető
energiaforrások, vagy strapabíróbb, emiatt
hosszútávon is használható tárolási
eszközök. A tábor hatása pedig a 130
résztvevő természetben eltöltött tíz napja
és az ott megélt, fenntartható életmód
beépítése a mindennapjaikba.

MAGONC 
ALAPÍTVÁNY

MAGYAR
ÉLELMISZERBANK

EGYESÜLET

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
90 gyermek és 40 felnőtt/

önkéntes táborozása

Projekt eredményei :

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

17.000 kg élelmiszer

mentése, szétosztása



A Gólya Szövetkezet által üzemeltett Kazán
Közösségi Ház tetejére tervezett közösségi
naperőmű beruházás előkészítése során a
műszaki és jogi szakértői támogatásunk mellé
a közösségfejlesztésre fókuszáltunk, a
kezdeményezés tagjait vontuk be a tervezési
folyamatba. A december 11-i projektzáró
munkacsoport találkozón felvázoltunk
különböző műszaki, finanszírozási és üzleti
modell lehetőségeket, melyek közül a Kazán
közösség tagjaival együtt választjuk ki a
legmegfelelőbbet.

Egy humán területen dolgozó önkormányzati
tisztviselőnő hallgatta meg a háromnegyed
órás előadást a rovarok, és köztük a beporzó
rovarok pusztulásáról, és annak negatív
következményeiről. Megkóstolta a
denevérek, legyek és méhek beporzó
közreműködésével készült finomságot,
nevetett a rovar-humoron, és megértette
azt, hogy a globális problémán lakossági
szinten is lehet segíteni. Majd – életében
először – fúrópisztolyt ragadott, és egy
maradék gerendavégből méhbölcsőt
készített, hogy a kertjükben felállítsa.
Kolléganői ugyanígy nádfonatból, fűrésszel
készítettek bölcsőket. Ezeket tavasszal a
magányos faliméhek belakják.

MAGYAR
KÖRNYEZETI
NEVELÉSÉRT
EGYESÜLET

MAGYAR
TERMÉSZETVÉDŐK

SZÖVETSÉGE

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
Előadáson részt vett 

250 fő

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Közösségi tervezés 9

szervezettel, fórum 45 fővel



Színházunk a 2019/2020-as évadtól kezdve
hazánkban elsőként indult el a
környezettudatosság útján, és programján
keresztül saját tapasztalatait szeretné a
jövőben mintaként továbbadni az öko-
tudatosság iránt elkötelezett kulturális
intézmények számára. 
A projekt hatására az elmúlt egy évben
folyamatosan csökkent a színház fogyasztása
és karbon lábnyoma, mind energetikai,
vízgazdálkodási, mind hulladékkezelési és
üzemeltetési területen.
Az elmúlt 1 évben hazai színházak sora
csatlakozott a Jövő Nézőiért – Zöld Színház
Projekthez, és 14 szakmai szervezettel
működünk együtt. 

A képzés során az vezető ápolóval végeztem
a koraszülött baba megfigyelését. Az ápoló,
amikor megérkeztünk az inkubátorhoz
megjegyezte: „De édesen alszik a baba!, De
cuki” Elindult az óra és nekünk mozdulni sem
szabadott. Kb. 1 perccel a feladat megkezdése
után láttam, hogy a nővér nagyon nem érzi
magát kényelmesen, az arca aggodalmat
sugárzott. Azt kérte, hogy benyúlhasson az
inkubátorba, mert „ez a baba nem alszik és
nagyon nem cuki, ahogy nem tud változtatni a
helyzetén, és erőlködve próbál segíteni
magán. Ahogy a vezető ápoló megfogalmazta:
meg kell tanulnunk lelassulni és észrevenni, 
 meghallani, ahogy a baba kommunikál velünk.”  

MELLETTED A
HELYEM

 EGYESÜLET

MISKOLCI 
NEMZETI 
SZÍNHÁZ

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :
228 elért PIC osztályon

dolgozó orvos/nővér

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

17 csatlakozó színház



A hosszú karantén után, mikor szeptemberben
visszatértek a gyerekek az iskolakertbe, egy
nagyon elhanyagolt területen találták
magukat. Szeretett kertésztanáruk betegség
miatt, nem tudta folytatni a munkát, így
gazdátlanul maradt, a már amúgy is gyerekek
nélküli kert a karantén és a nyári szünet
idejére. Ez alatt a fél év alatt erős
gyomosodás lett úrrá a kerten, ami lehangoló
látványt nyújtott az évkezdésre. A diákoknak
nagy munkával, ősz közepére végül sikerült
olyan állapotba hozni a kertet, hogy ismét
művelésre készen álljon.

A menhelyek zöldebb működésének
érdekében több vidéki szervezehet
jutattunk el gyorsan növő facsemetéket.
Mivel ebben a projektben most fizikai
segítséget nem tudtunk a menhelyeknek
nyújtani a COVID miatt, így a facsemetéken
túl tápadománnyal és fertőtlenítő szerrel
segítettünk még. Mert a világjárvány miatt
elsősorban vidéken szinte nullára esett
vissza az állatmenhelyek támogatottsága,
sok helyen bezárt iskolák és óvodák
konyháiról nem jutnak ételmaradékhoz, így
egyik pillanatról a másikra élelem nélkül
maradtak. 

Projekt eredményei :
11 vidéki menhely

170 facsemete

NOÉ 
ÁLLATOTTHON
ALAPÍTVÁNY

ÓBUDAI 
WALDORF 

ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

130 kertművelő diák



Az egészségügyi dolgozók számára az egyik
legnehezebb dolog a segítségkérés. A
segítőnek magának is támogatásra, töltődésre
van szüksége, hogy adni tudjon az
elesetteknek, a betegeknek, különben kimerül
és kiéghet. Ezt csak fokozta a vírus helyzet
okozta rendkívüli megterhelés a kórházakban.
Márciusban született PAF HELP
kezdeményezésünk, ami egy anoním ingyenes
egészségügyi dolgozóknak szóló segítő
telefonvonal. 25 önkéntes pszichológus, coach,
mentálhigiénés szakember állt össze, vett
részt a PAF telefonos segítő képzésén és
június 2. óta minden hétköznap reggel/este 8-
11 óra között ügyeleti rendben várják a
hívásokat. 

A 2010 óta megrendezett versenyen idén
több mint 20 000 szavazót bírtunk
cselekvésre a fák védelmében, akik végül a
mélykúti júdásfának juttatták a díjat.
Különleges – és a Hős Fának megválasztott
balatonszemesi Bagolyvári promenád fáinak
esetében – a balatoni veszélyben lévő fák
megismertetését segítettük, hiszen a
verseny legfontosabb célja, hogy felhívja a
figyelmet a fák és az emberi közösségek,
valamit a természet kapcsolatára. Sikerült
erősítenünk a vetélkedő közösségi jellegét,
évről-évre nagyobb tömegeket tudunk
megszólítani.

Projekt eredményei :
38 jelölő közösség

20.000 szavazat

ÖKOTÁRS
ALAPÍTVÁNY

PAF
ALAPÍTVÁNY

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

921 önkéntes munkaóra a

segélyvonalon



A jogsegélyes megkereséseinek az idei évben
legalább duplájára nőttek, a korlátozásokkal
leginkább foglalkozó Magánszféraprojekt
megkeresései pedig az előző évi tízszeresére.
Emiatt jelentősen növeltük a kapacitásainkat
azért, hogy a válsághelyzetben minél
gyorsabb és alapos választ tudjunk adni a
minket megkeresőknek. A járvány tavaszi
kezdete óta több mint 3000, koronavírussal
kapcsolatos emailes jogsegélyt válaszoltunk
meg, jelentősen nőttek a telefonos
megkeresések is. Csak a beszámolással
érintett időszakban pedig több mint 700 ilyen
témájú megkeresést válaszoltunk meg. 

2019 szeptemberében 5 speciális intézmény
10 csoportjával kezdtük meg a SUHANJ!
Kölykök 4. tanévét. Szakképzett edzőink
korszerű eszközökkel fejlesztik a gyerekek
fizikai állapotát, egészségtudatát, szociális,
és pszichés állapotát hazánk első
akadálymentes edzőtermében, a SUHANJ!
Fitnessben. A járványügyi helyzet sajnos a
mi terveinket is megváltoztatta. A
szülőcsoportos foglalkozásokat március óta
online formában tartjuk. A gyerekek
edzéseinek online térbe helyezése is
folyamatban van. 

Projekt eredményei :
80 diák részvétele az

edzéseken

SUHANJ
ALAPÍTVÁNY

TÁRSASÁG A 
SZABADSÁGJOGOKÉRT

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

400.000 letöltés a

koronavírus aloldalon



A projektben 3 hajléktalan kapott esélyt arra,
hogy szakmát szerezzen és olyan munkát
találjon, mellyel eleget keres egy saját otthon
fenntartásához. Zsuzsi, Róbert és Ivett
családosak, a két nő 3, illetve 5 gyereket
nevel, Robiék heten vannak, így összesen 17
hajléktalan, jelenleg átmeneti otthonban,
kiléptető lakásban élő felnőtt és gyerek élete
változhat most meg. Ők a program konkrét
elemein (szakma, végzettség, esély a jobb
munkára, otthonra) kívül számtalan élménnyel
gazdagodtak. A szociális munkás
mélyinterjúkat készített velük, amelyek
hozzásegítették őket az önismerethez,
tudatosításhoz, a problémák jelentésének
feldolgozásához és a megoldásokhoz. 

Szeretném megköszönni az egész éves
munkátokat. Én már elég régóta járo Skool
foglalkozásokra, és bátran állíthatom, hogy
szerintem alig van olya foglalkozás, amin
még nem voltam. Ezalatt alkalmam volt
megismerni egy csomó csodás embert,
felnőtteket és gyerekeket egyaránt, és ez
alapján biztosan mondhatom, hogy az, amit
csináltok, nagyon sok lánynak segít
ismerkedni az informatikával és egymással is,
és őszintén le a kalappal, hogy legyen szó
bármiről, ugyanolyan pozitívan és
segítőkészen álltok hozzá a gyerekekhez.
Remélem, hogy ahol most vagyok, az még
korántsem az út vége, és hogy egy nap talán
én is mentor lehetek

Projekt eredményei : 211 lány képzése

TECHNOLÓGIAI
OKTATÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY

VAN ESÉLY 
ALAPÍTVÁNY 

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

17 ember kapott esélyt az

önálló élethez



Mivel a járvány miatt nem tudtuk az iskolákat
látogatni, 2020-ban nagyrészt a felnőtteknek
szóló, családokat célzó programjainkat
helyeztük előtérbe: túrák szervezése, Tekerj
a Zöldbe! programsorozat, I. Bringa Party.
Bízunk benne, hogy jövőre alkalmunk lesz
mobil kresz pályánkat megépíteni és elvinni
az iskolai foglalkozások keretében a
gyermekekhez.

A pályázat során elnyert támogatás
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy
valamennyi, az alapítvány gondozásában lévő
árva kutyát megfelelő orvosi ellátásban és
gondozásban részesítgessük és önkéntes
munkánkkal tovább népszerűsíthessük az
árva kutyák örökbe adását és a felelős
állattartást. A COVID-19 helyzet miatt
különösen nagy segítséget jelentett ez,
hiszen a nehezülő gazdasági helyzetben
csökkentek a vállalati és magán adományok.

Projekt eredményei :
Kampány során 100.000

elért ember

VIGYÉL HAZA
ALAPÍTVÁNY

ZÖLD KERÉK 
ALAPÍTVÁNY

Személy(ek) életére gyakorolt hatás:

Projekt eredményei :

Csoportra/közösségre gyakorolt hatás:

Túrák, biciklis programok

2200 emberrel



Köszönjük, hogy rendelkeztél,
és fontos ügyek mellé álltál! 

Számítunk rád a KAP2021
felajánlási időszakában is!


