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A KAP program keretein belül a bank tulajdonosi köre 

minden évben lemond az adózott eredmény 10%-áról, 

majd feljogosítja az ügyfeleket, hogy ezzel segítsék 

a programban résztvevő civil szervezeteket. 

Így – hazánkban példa nélküli módon – a MagNet Bank 

ügyfeleinek lehetősége nyílik arra, hogy számukra fontos 

célokat támogassanak saját bankjuk profi tjából.

A civil szervezeteknek lehetőséget adtunk bemutatni 

megvalósított projektjeiket, az elnyert összegből.

A következő összeállítás köszönet a banki ügyfelek felé, 

akik évről évre a civil ügyek mellé állnak.
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Alapítvány a Budapesti Állatkertért

Puha takaróval játszó orángutánok, gurigázó 
vombat, labdázó vízilovak, focizó elefántok, 
titok-dobozzal bíbelődő keák, kókuszfüzérrel 
matató mókusmajmok, – néhányan a szeren-
csés nyertesek közül, akiket a MagNet Bank 
KAP programja révén juttattunk játékokhoz. 
Az állatkerti állatoknak nemcsak finom étel, 
gondos orvosi ellátás kell, hanem megfelelő 
elfoglaltság is. Környezetgazdagításnak nevez-
zük a kifutókba telepített foglalkoztató eszkö-
zöket. A gondozók és állatorvosok egész évben 
válogatták az eszközöket anyaguk, nagyságuk, 
veszélytelenségük alapján. A csúcspontot 
gyermeknapra időzítettük, így örülhetett a leg-
több látogató is jókedvűen játszó állatainknak.

Ágens Társulat Közhasznú 

Egyesület

Idén tanárok és iskolaigazgatók kérésére in-
dítottuk útjára a diákoknak szóló, a szerelmi 
élmény megélését és feldolgozását segítő 
foglalkozásunkat. Az előadás a diákok szerel-
mi életével foglalkozó szexuális felvilágosítás. 
Alapvetően az iskolai szerelmi életet szem előtt 
tartó képzés fő iránya a net kínálta csapdák 
elemzése volt. A foglakozások korcsoportos 
bontásban történtek, a témák megvitatásá-
nak mélysége valamint az aktuális életkornak 
megfelelő dilemmák megbeszélése különbö-
zött. E teljesen egyedülálló kezdeményezéssel 
szeretnénk hozzátenni a fi atalok életéhez, nyit-
ni gondolkodásukat.
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Antromedicart a Magyarországi 

Antropozófus Gyógyító Művésze-

tért Egyesület

A KAP támogatásból megvalósíthattuk képzé-
sünket, mely hozzájárult ahhoz, hogy a gyó-
gyító közelebb kerüljön a természet adta 
és az ember által teremtett gyógyító erőkhöz; 
a betegséghez és magához a beteg emberhez 
is. A hatodik, utolsó képzési szemeszterben 
docensünk volt a WELEDA cég volt főgyógy-
szerésze, akitől a fémek, bolygók és szervek 
kapcsolatáról tanultunk. Megtudtuk miért és 
hogyan vethetünk be piócákat a terápiás gya-
korlatban. Szemeszterünk végén terapeutáink 
a házi vizsgát, orvos hallgatóink a Pécsi Tudo-
mányegyetem akkreditált vizsgáját teljesítet-
ték sikeresen.

Állat- és Természetvédők Budaörsi 

Egyesülete

A MagNet Bank támogatásának köszönhető-
en egy új vizesblokkot és előtért építettünk 
fel, lebontva a régi fertőtlenítőt. Így az állator-
vosok, kutyakozmetikusok tiszta körülmények 
között foglalkozhatnak állatainkkal. Ezen felül a 
látogatók számára külön illemhelységet, tisztál-
kodót tudunk biztosítani. A telepet nagyon 
sokan látogatják, és eddig a dolgozók pihe-
nőhelyén lévő mosdót használta mindenki. Ez 
azért is fontos, mert 23 középiskolával van szer-
ződésünk közösségi munkavégzésre, és ezeknek 
a diákoknak a kézmosás és egyéb lehetőség biz-
tosítva van. 
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Baltazár Színház Alapítvány 

A KAP támogatásának köszönhetően Színhá-
zunk egy egész napos eseményt szervezett. 
A különleges rendezvény célja az volt, hogy 
közelebb hozza a résztvevőket Amrita Sher-Gil 
világhírű festő személyéhez és munkásságá-
hoz, valamint segítsen jobban megérteni Ze-
begényhez való kötődését. A nap fénypontja 
a közös festés volt: a Főtéren mindenki meg-
festette a saját templomát, ugyanott, ahol 
Amrita a híres Zebegényi templom c. képét. 
A program közösségformáló hatása csodásan 
működött. Már a program közben is folyamato-
san lelkesítő szavakkal és boldog tekintetekkel 
találkozhattunk, a záráskor pedig többen azzal 
a vallomással búcsúztak, hogy ez a nap meg-
változtatta az életüket. 

Autisták Országos Szövetsége

A „Nők Kékben” programmal kiemelt célként 
tűztük ki az autizmusban érintett családok, nők 
helyzetének bemutatását. A kiállítás 2016. 04. 
2-án, az Autizmus Világnapján nyílt meg Bu-
dapesten. A fotókiállítás hívja fel a fi gyelmet 
az autizmussal érintett, nehezebb körülmé-
nyek között élő nők, édesanyák élethelyzetére, 
akadályozott körülményeik ellenére is pozitív 
életszemléletükre és társadalmi szerepválla-
lásukra. A vándorkiállítás a fővárosi bemutató 
után eddig 8 vidéki helyszínen került megren-
dezésre: Siófokon, Székesfehérváron, Salgó-
tarjánban, Kozármislenyben, Nagykanizsán, 
Székelyudvarhelyen, Szegeden, Szekszárdon 
és Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs lesznek a kö-
vetkező állomások. 
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Bethesda Kórház Alapítvány

A 2016-os KAP támogatásból alapítványunk
egy webináriumsorozat létrehozását és folya-
matos működtetését valósítja meg.
Webináriumunk olyan tanóra vagy kerekasztal 
beszélgetés, mely során nem szükséges a hall-
gatóságnak egy adott helyszínen, teremben 
lennie. Az előadás az interneten zajlik, interak-
tív módon. A „jelenlévők” ugyanúgy interakci-
óba kerülhetnek az előadókkal, mint a hagyo-
mányos szemináriumok során. 
Mi, a Bethesda Gyermekkórház, 2017. tavaszá-
tól rendszeres időközönként egy kb. egyórás 
webináriumot közvetítünk az érdeklődők szá-
mára mindenféle gyermekgyógyászati témá-
ban. 

Corvinus Közhasznú Alapítvány

Alapítványunk kiemelten fontosnak tartja a 
gyerekek egészséges életmódra történő neve-
lését. 
2016-ban meghirdettük a Mozgással a Gyer-
mekek Egészségéért Programot. A KAP támo-
gatás segítségével sikerült bővítenünk, színe-
sítenünk a Solymári Hunyadi Mátyás Német 
Nemzetiségi Általános Iskola rendelkezésére 
álló sporteszközök, sportjátékok állományát. 
A testnevelés órák és délutáni napközis fog-
lalkozások így még változatosabbak és vidá-
mabbak lehetnek! Hisszük, hogy a gyermekek 
számára biztosított változatos, napi mozgási 
lehetőség hozzájárul ahhoz, hogy egészségtu-
datos felnőttekké cseperedjenek. 
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Csillaghegyi Waldorf Közhasznú 

Egyesület 

Egyesületünk fenntartásában második évét 
kezdte meg a Pilisborosjenői Gyöngyharmat 
Waldorf Óvoda 2016 szeptemberében. A KAP 
2016 pályázatán nyert támogatás egy részét 
a kert felszerelésére, szépítésére fordítottuk. 
Az apukák hintákat szereltek fel és homoko-
zót építettek természetes alapanyagokból, 
árnyékolóval ellátva. Az anyukák és az óvónők 
a gyerekekkel együtt növényeket ültettek. 
A pályázati pénzből a benti tér bővítésének 
egy részét is fi nanszíroztuk: nagyobb öltöző-
részt alakítottunk ki a gyerekek számára, és 
létrehoztunk egy felnőtt mosdót az emeleti 
szinten, amiből eddig csak egy volt.

Csillagberek Waldorf Alapítvány

Minden évben fontos feladat az első osztályo-
sok fogadása iskolánkban. Célunk, hogy az ér-
kező gyermekeket kellemes, otthonos környe-
zet fogadja, segítve az átmenetet az óvoda és 
az iskola között. 
Az épület állapota megkívánja, hogy egy új 
terem kialakításakor sok mindenen változ-
tassunk. Ennek a tehernek egy részét a szülők 
összefogásából, közös munkával oldjuk meg. 
Viszont a KAP támogatásból idén lehetőségünk 
nyílt arra, hogy erőforrásainkat átcsoportosít-
suk. A feltétlenül szükséges felújítási tételeken 
túl (festék, faanyag, világítás stb.) az eszközök 
egy részét is megfi nanszíroztuk.
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Csodalámpa Óhaj-Sóhaj 

Kívánságteljesítő Alapítvány

A kapott összegből 6 gyermek régóta vágyott 
kívánságát teljesítettük.
A 18 éves Márton egyik titkos álma teljesült, 
amikor váratlanul megkapta az új telefonját. 
Andrásnak egy feledhetetlen kalandban volt 
része a görögországi nyaralás során. A gyönyö-
rű, világítós, hófehér autós ágy nagy örömöt 
szerzett Jocónak. László hatalmas lendülettel 
látott neki az újonnan kapott laptopja beüze-
melésének. Ákos töviről-hegyire végigjárta a 
mesés Disneylandet. Fruzsina legszebb álma 
vált valóra a rengeteg élményt nyújtó koppen-
hágai utazással. Az elmúlt évekhez hasonlóan, 
ismét együtt csaltunk mosolyt a gyermekek 
arcára, amikor megkapták a régóta várt aján-
dékokat.

Dévény Anna Alapítvány 

Alapítványunk 2015-ben az OEP rendszerbe il-
leszkedő önálló terápiás kódot kapott a DSGM 
(a mozgássérülések gyógyító kezelésének az 
eddigiektől gyökeresen eltérő megközelítése) 
kezelésekre. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy 
országos hálózatot építsünk ki a korábban vég-
zett DSGM szakgyógytornászok bevonásával. 
Ennek kialakításához egységes követelmény-
rendszer, minőségbiztosítás és a kezelésekkel, 
gyógyulásokkal kapcsolatos adatbázis szüksé-
ges. Az adatbázis kiépítésének alkotó eleme 
egy saját szoftver, mely az OEP finanszírozási 
rendszer adatbázisához kapcsolódik. Az elké-
szült szoftver használata napi szintű, az OEP 
felé a havi jelentések leadása zökkenőmente-
sen történik.
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Együtt a Daganatos Gyermekekért 

Alapítvány

Mama-lakásaink fenntartása és működtetése 
az egyik legfontosabb tevékenységünk. 
Itt biztosítunk szállást azoknak a gyermekeknek 
és anyukáknak, akik a betegség miatt teljesen 
elszegényedtek, így a távolság miatt nem tud-
nának más módon a kis beteg mellett tartóz-
kodni a kezelések idején. Itt az édesanya ki tudja 
mosni a gyermek ruhácskáit, el tudja készíteni 
a szükséges és tápláló ételeket, pihenni tud, 
hogy teljes erejével helyt tudjon állni gyerme-
ke mellett. Azokban az időszakokban, amikor a 
gyermek sugárkezelésben részesül, (30-45 nap 
folyamatosan) a szülő a gyermekkel együtt eb-
ben az otthonban tud tartózkodni, nem fontos 
a rideg kórházi körülmények között lennie, vagy 
naponta akár több 100 kilométert utaznia. 

Egy Csepp Figyelem Alapítvány

„Belevalók” néven indított félnapos, ingyenes 
továbbképzésünk felkészíti a pedagógusokat 
a cukorbeteg gyerekek körüli feladatokra. Ok-
tatásunkon információt kapnak a cukorbeteg-
ségről, kipróbálják magukon a vércukormérést, 
megismerik az inzulinadagoló eszközöket, és a 
cukorbeteg étrendhez kapcsolódóan dietetikai 
ismereteket sajátítanak el. 
2000 pedagógusnak tartottunk képzést az or-
szágban. 2016-ban a KAP programon elnyert 
támogatás segítségével sikerült oktatási füze-
tet biztosítanunk a hallgatóságnak, és az okta-
tást végző szakemberek költségeihez is hozzá-
járulnunk.
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Elveszett Állatok Alapítvány

Idén eddig 527 ügyben fordultak Alapítvá-
nyunkhoz olyan állattartók, akik nem tudták fe-
dezni kisállatuk állatorvosi költségeit.  Örülünk, 
hogy a KAP összeget a kezelésekhez szükséges 
gyógyszerekre fordíthattuk. Ezek között voltak 
váratlan, pl. balesettel összefüggő kiadások 
(diagnosztika, műtét és kórházi ápolás) illetve 
diagnosztikai eljárások (ultrahang, röntgen, 
laborvizsgálatok) is. Gyakoriak a súlyos beteg-
ségek miatti megkeresések, amikor a kisállaton 
olyan nem akut beavatkozást kell végezni, ami 
túl drága. Fordultak hozzánk kutya, macska, 
nyúl, tengerimalac és vadászgörény ellátása ér-
dekében is. Idén eddig 12 macskát, 3 nyulat, 2 
vadászgörényt és 2 kutyát fogadtunk be, majd 
adtunk gazdihoz. 

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és 

Módszertani Központ Egyesület

2016-ban Intézetünk a KAP támogatást arra 
használta fel, hogy megjelenhessen az EFOTT 
Fesztiválon július 12-17. között Velencén. 
A szervezetünk standján népszerűsíthesse 
a megújuló energiaforrásokat a magyar egyete-
mista fi atalok körében. A fesztiválon alkalmunk 
volt kiadványainkat és szórólapjainkat terjesz-
teni, kérdőíves felmérést készíteni és közvet-
lenül kommunikálni a fi atalokkal Paks 2-ről és 
a megújuló energiáról. A megkérdezett fi atalok 
több mint 90%-a aggályokat fogalmazott meg 
az új atomerőmű építésével kapcsolatban. 
A fi atalok véleménye egységes, milyen energe-
tikai jövőt képzelnek el Magyarország számá-
ra: tízből nyolcan a napenergiát, heten pedig 
a szélenergiát jelölték meg a jövőben kívána-
tos energiaforrásként országunk számára. 
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Erdőmentők Alapítvány

Hálásan köszönjük a segítséget, hiszen pro-
jektünk sikere ismét felülmúlta a várakozá-
sainkat. Célunk az volt, hogy a hazai fi atalság 
még nagyobb rétegét élőben ismertessük meg 
a Természetről való gondoskodás módszerei-
vel, feladataival, szükségességével, valamint 
felelősségével. Ismét önszerveződő csoportok 
végzik a gondoskodást országszerte, és mutat-
nak példát az idősebb generációnak is. 
A korábbi csoportok munkája nyomán úgy tű-
nik hagyományok születtek, amiket az új csa-
pat is örömmel követ. Csodálatos érzés látni, 
hogy egy ilyen nagylelkű támogatás nyomán 
a Világ megváltozhat.

ÉP-KÉZ-LÁB 

Baleseti Sérültekért Alapítvány

Projektünk majdnem teljes mértékben a KAP 
támogatás által valósult meg. 
Beszereztük mindazokat az eszközöket, ame-
lyek vásárlását elterveztük. 
A beszerzett eszközöket átadtuk a Baleseti Köz-
pont Baleseti Rehabilitációs Osztályának. 
A légkondicionáló berendezés felszerelése, 
beüzemelése folyamatban van, a kórház üte-
mezése szerint legkésőbb márciusig sor kerül 
rá. A projekt gerince, a várva-várt vizsgálógép 
különösen jól teljesít, beváltotta a hozzá fű-
zött reményeket. Köszönet és hála mindazok-
nak, akik által megvalósult a KAP támogatás!
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Értelmes Életért Alapítvány

Alapítványunk minden évben nyári tábort 
szervez az Otthonában élő halmozottan fogya-
tékossággal élő fi atalok számára. Idén július-
ban Balatonlellén nyaraltunk egy hétig. 
Sokat fürödtünk a Balatonban a Napfény stran-
don, kipróbáltuk a vízi csúszdát és a vízi bicik-
lizést, és megleptük a gyerekeket fagylalttal, 
kürtőskaláccsal. 
Két önkéntesünk születésnapját és névnapját 
tortával ünnepeltük meg. A kertünkben, bog-
rácsban „toporgót” főztünk, – azért neveztük 
el így, mert sokáig készült – és zenés-táncos 
vetélkedőt rendeztünk. Hálásak vagyunk, hogy 
az Otthon lakói boldog nyári élményeket sze-
rezhettek!

Érthetően az Egészségért 

Alapítvány

A támogatás hozzájárult a szabadon látogat-
ható, díjmentes előadássorozatunknak otthont 
adó helyszín bérléséhez. 
Ezen felül olyan hirdetési szolgáltatásokat 
fi nanszíroztunk általa, amivel a tavalyi alkal-
makhoz képest több fővárosi és vidéki egész-
ségügyi intézményhez juttathattuk el képzé-
sünket. 
A fáradt, de mosolyogni képes, elhivatott 
egészségügyi dolgozókat így kitartásukban 
megerősítve tudtuk visszaküldeni munkahe-
lyeikre. Küldetésünk újult erővel visz minket 
tovább!
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Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

2016-ban saját továbbképzésünket és szakmai 
közösségünket helyeztük fókuszba. 
A KAP program segítségével elvégeztünk 
régóta vágyott tanfolyamokat, melyek ho-
zadéka a már hozzánk járó családok jobb, 
személyre szabottabb, racionálisabb kiszolgá-
lása. Tudásunkat rendszereztük és lépéseket 
tettünk az ifjabb korosztályok befogadása, 
a korai fejlesztés beindítása felé. Az elnyert tá-
mogatásból elvégzett képzések, a szakkönyv-
vásárlás és az eszközbeszerzések is mind ezt a 
célt szolgálták. Kiterjesztettük a kutyaterápiás 
foglalkozásokon résztvevők körét. Bár egy lé-
péssel még távolabb vagyunk a céltól, amit a 
projekt beadásakor vizionáltunk, elégedettek 
vagyunk a megvalósult fejlődéssel. Köszönjük 
a támogatást!

Felelős Gasztrohős

A 2016-os KAP összegből két projektünk fi nan-
szírozásához tudtunk hozzájárulni. Az egyik a 
Kistányér néven futó előadássorozat, melynek 
célja a gyerekek szemléletformálása, a hazai, 
egészséges és zöldségcentrikus táplálkozás 
irányába. 
A másik projekt, aminek megalkotásához a 
KAP-on elnyert összeget felhasználtuk, egy 
telefonos alkalmazás megalkotása, aminek el-
készítése még folyamatban van. Ennek a célja, 
hogy az alkalmazást letöltő közelében fellelhe-
tő fenntartható (bio, hazai, fair trade) terméke-
ket térkép-szerűen képekkel és árakkal együtt 
megjelenítse, így megkönnyítve a vásárlást a 
használó számára.
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Fóti Szabad Waldorf Egyesület

Az iskola létszámának növekedésével, annak 
tárgyi szükségletei is növekedtek, amit az in-
tézményünk anyagi források híján nem tud 
kellő mértékben fi nanszírozni. A Waldorf isko-
lák életében fontos ünnepek és események: 
a szólóest, a cirkusz, a Szent János nap. Ezek 
technikai háttere az audiotechnikai eszközök 
biztosítása. A KAP pályázaton elnyert összeg-
ből jó minőségű mikrofonokkal, hangszórókkal 
tudjuk emelni egy-egy rendezvény színvona-
lát. A megvásárolt eszközök többfunkciósak, 
így lehetőség nyílik többféle felhasználásukra. 
A wireless eszközök nagy segítséget nyújtanak 
a szabadtéri rendezvények hangosításában. 
Iskolánk nagy örömmel fogadta és köszöni a 
MagNet Bank támogatását.

Gyerekesély Közhasznú Egyesület

A MagNet Bank támogatásával egyesületünk a 
„Szociopoly” című érzékenyítő színházi társas-
játék pécsi adaptációjának létrehozására vállal-
kozott. A munka első fázisában az előadás író-
rendezője, Fábián Gábor felvette a kapcsolatot 
a pécsi Emberség Erejével Alapítvánnyal, akik 
felvállalták, hogy a produkció létrehozásához 
szervezeti hátteret nyújtanak (próbahelyszínt 
biztosítanak, beemelik az előadást az iskolai 
programjaik közé). A darab színpadra állítását a 
pécsi Apolló Kulturális Egyesület drámatanárai 
is színészei vállalták. 
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Heim Pál Gyermekkórház 

Fejlesztéséért Alapítvány

Alapítványunk a Heim Pál Gyermekkórház 
Sebészeti műtőinek műszerfejlesztését tudta 
megvalósítani a MagNet Bank KAP 2016-os 
programjából. Az ERBE nagyfrekvenciás vágó-
készülékhez szükséges különféle tartozékokat, 
monopoláris kábelt, elektróda nyeleket, bipo-
láris csipeszeket vásároltunk. Ezen eszközöket 
műtét közbeni vérzéscsillapításhoz használják 
és a számos mennyiségű sterilizálást követő-
en amortizálódnak, cseréjük elengedhetetlen. 
Hálásak vagyunk a társadalmi felelősségválla-
lás keretében kidolgozott KAP programért, 
mellyel a Heim Pál Gyermekkórházban ápolt 
kicsik ellátását segíthettük.

Gyermekliget Alapítvány

Alapítványunk második éve részesült támo-
gatásban a MagNet Bank Közösségi Ado-
mányozási Programján keresztül.  Ennek 
segítségével minőségi felújítást tudtunk 
végezni az általunk fenntartott Kisgöncöl 
Waldor f Iskolában, ahol a nyári felújítás 
alkalmával a vizesblokkot tettük széppé, 
a gyerekek által könnyebben és higiénikusab-
ban használhatóvá. A fiúk örömmel vették 
birtokba a vadonatúj piszoárokat, s az egyik 
teremben új mosdót is kialakítottunk, melyet a 
gyerekek mozaikokkal díszítettek.
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Humusz Szövetség

A támogatásból egy kezdetleges projektet 
felhasználóbarát online adománykoordináto-
ri portállá fejlesztettünk. Igyekeztünk a leg-
költséghatékonyabb kampánnyal minél több 
emberrel megismertetni azt a lehetőséget, 
hogy a már felesleges, de még használható 
tárgyak a szemétlerakók és – égetők helyett 
kaphatnak egy második életet a hazai civil 
szervezeteknél. Biztató a gyarapodó aktivi-
tás a portálra feltöltött adománykérések és 
adomány felajánlások tekintetében és egyre 
több a sikeres egymásra találás a fogadószer-
vezetek és az adományozók között. 

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Projektünk célja a Boldogságóra Program fejlesz-
tése, Boldogságóra kézikönyvek és munkafüze-
tek adományozása és pedagógusok, nevelők, 
szülők képzése. Kiemelt küldetésünk, hogy a 
pozitív pszichológia eredményeire építve adjunk 
ötleteket és módszertani segítséget a boldog-
ságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás kor-
osztály számára. 2016-ban elindítottuk a Boldog 
Iskola hálózatot, amelyhez néhány hónap alatt 
174 intézmény csatlakozott 6 országból! Ezen 
intézményekben, 836 osztályban 16 152 tanu-
lót vontunk be a programba. A KAP támogatást 
arra fordítottuk, hogy Böjte Atya intézményei-
ben is bevezessék a Boldogságórákat, egyszerre 
négy helyszínen kilencven nevelőnek tartottunk 
képzést. Sőt minden nevelőnek egy szakmai-
módszertani csomagot is adtunk.
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Kontakt Alapítvány

A támogatásból SNI családok számára vá-
sároltunk kerti eszközöket, játékokat (darts 
tábla, hinta, csúszda, bicikli). Olyan családot is 
segítettünk, akik nem bicikliztek mióta beteg 
gyermek van a családjukban. Beszereztünk egy 
televíziót, amivel a szülők kikapcsolódását se-
gítettük. Sok alapanyagot vásároltunk, amiből 
különböző tárgyakat készítettünk, pl. a ház-
ban használatos ruhafogast, vagy világítást az 
udvarra. A beszerzésekkel olyan élményeket 
tudtunk szerezni a Házban pihenőknek, amire 
más körülmények között nem lett volna lehe-
tőségük.

Kézzelfogható Alapítvány

Alapítványunk egyik célja a tapintható kiállítá-
sok szervezése, bonyolítása országszerte. 
A Design Hét alkalmával került megrendezésre 
a TOUCH kiállítás, fi atal iparművészek által ké-
szített bútorokból. 
A fedett szemmel történő tapintva megisme-
résben segítették a látogatókat a vak tárlat-
vezetőink. Alapítványunk kreatív munkát ad 
képzett, látássérült tárlatvezetőknek. A vezetés 
során személyes kapcsolat alakul ki, szemléle-
tet formálhatnak, elősegítik a látássérültek tár-
sadalmi integrációját. Fő célunk a látássérültek 
foglalkoztatása, így a támogatás két oldalról is 
segítette munkánkat.
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Kontúr Közhasznú Egyesület

A szegénységben élő Hős utcai családoknak 
szervezett programokra és 2015-ben megnyi-
tott Hős utcai közösségi terünk fenntartására 
fordítottuk az elnyert támogatást. A közösségi 
térben heti rendszerességgel fejlesztő foglal-
kozásokat, kéthetente kerámiafoglalkozásokat 
tartunk gyerekeknek, önkéntesek segítségével. 
Emellett a közösségi terünk önkéntes-felkészí-
tő foglalkozások helyszínéül szolgál, továbbá 
lehetőséget biztosít arra, hogy más civilszer-
vezetek is közvetlen segítséget nyújthassanak 
a rászoruló lakók számára. 2016-ban is igyekez-
tünk olyan programokat szervezni, melyek a 
közösségfejlesztést is szolgálják.

Kud-A.R.C. Közhasznú Ifj úsági 

Egyesület

A KAP támogatásnak köszönhetően szerveztük 
meg a következő elsősorban fi ataloknak szóló 
és iránymutató programjainkat.  Az 5. Solymári 
Chili fesztivál az egész országból vonzza a kiál-
lítókat és érdeklődőket. Az esemény szerencsés 
egyvelege a színvonalas szakmai és szórakoz-
tató programnak. 2004 óta veszünk részt a Szi-
get fesztiválon, Kud-ARC sátor helyszínükön in-
teraktív és kézműves foglalkozásokat tartunk. 
A Mozdulj Solymár egészség és sportnapon 
750 perces ping-pong eseményt szerveztünk. 
A solymári Mikulás Buli elsősorban gyerekes 
családoknak és a fiataloknak, színes progra-
mokkal kínált interaktív napot. Szórakoztató 
klub estjeink nyitottak, ilyenkor nyílik alkalom 
arra, hogy a klubtagok és önkéntesek egyre 
jobb csapattá formálódjanak. 
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Lelenc Kutyamentő egyesület

2016-ban is küldetésünk megvalósítására fó-
kuszáltunk. Tavasszal 5 új férőhellyel bővítet-
tük menedékünket. Folytattuk az „Állatokkal 
emberekért” programunkat, s ennek kereté-
ben idősek otthonába, gyermek táborokban 
tartottunk interaktív előadásokat. Emlékeze-
tes volt Dunabogdányban, ahol Duchanne-
szindrómás gyerekekkel foglalkoztunk. Ezen 
kívül számos oviba és iskolába látogattunk el, 
beszélgetni kutyákról, állatszeretetről, felelős-
ségről, barátságról. Egyesületünk több mint 
kutyáknak segítő csoport – mi törődünk embe-
rekkel is. Hisszük, ha megmutatjuk, hogy mit 
jelent segíteni, áldozatot hozni, akkor ez példa 
lehet az élet minden területére. 

Labrisz Leszbikus Egyesület 

Nagy öröm volt számunkra, hogy folytathat-
tuk tovább a Melegség és Megismerés iskolai 
programunkat. 2016-ban 41 foglalkozást tar-
tottunk, 22 intézményben 971 diák számára. 
Budapest mellett órát tartottunk: Budaörs, 
Debrecen, Tata, Vép, Dunaújváros és Kecske-
mét városokban. Vidéki útjainkat részben a tá-
mogatói hozzájárulásból fedeztük. Szervezési 
és adminisztrációs részét, irodánk fenntartási 
támogatásával tudtuk zökkenőmentesen to-
vább vinni. E mellett pedig születetett egy 
olyan szóróanyag (Civil Kurázsi), mely a prog-
ramunk bemutatása mellett 9 másik szervezet 
munkáját is népszerűsíti. 
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Levegő Munkacsoport Országos 

Környezetvédő Szövetség 

Munkacsoportunkkal aktív felvilágosító mun-
kát végeztünk, konkrét segítséget adtunk, 
és hatósági eljárásokban vettünk részt 2016-
ban. Felhívjuk a lakosság fi gyelmét arra, hogy 
egyetlen kupac avar elégetése határérték felett 
képes elszennyezni egy 30 000 lakosú telepü-
lést és sajnos nagyon sokan eltüzelik a hulla-
dékot, a gumit, műanyagot, festett fát, bútor-
lapot, bálás ruhát. Azon kívül, hogy mindez 
bűncselekmény is lehet, fi gyelmeztetjük Őket, 
hogy súlyosan veszélyezteti mindnyájunk 
egészségét. Az év végét faültetéssel zártuk, 
mert aki fát ültet, bízik a jövőben.

Magyar Bohócok a Betegekért 

Alapítvány

Mi, az alapítványunk bohócdoktorai megta-
nuljuk az onkológiai beteg gyerekektől a tisz-
teletet, az együttérzést és a „köszönöm”-öt a 
kórházi vizitek során. Hogy mit jelentenek ezek 
a szavak ott bent? 
Dr. Lala elmondja: „A történet egy ötéves be-
teg gyerekről szól, aki szereti a léggömböket. 
Egyszer megkérdezte tőlem, van-e nálam 
zöld és fehér lufi. Mondtam, hogy van, de 
nehogy már dinoszauruszt kelljen hajtogat-
nom, erre a gyerek azt mondta, hogy nem, 
hanem egy virágot. Csak néztem, mire kell a 
virág. Nem neki kellett. Amikor elkészültem, 
behívta az édesanyját, és felköszöntötte a szü-
letésnapján.” 
Na, ez a tisztelet! – és mi folytatjuk. 
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Magyar Rett Szindróma Alapítvány

A Rett-szindrómás kislányok nem tudnak be-
szélni, de az örömöt látjuk az arcukon, minden 
alkalommal, amikor megjelenik a rajongásig 
szeretett Fagyi kutya vagy egy-egy hangszer, 
amelyet ők is meg tudnak szólaltatni. Az úszás, 
a hangok, az ének, a tapintás, a játékos tor-
na jelentik nekik azokat az ingereket, amiket 
az egészséges gyerekek máshonnan tudnak 
megszerezni. Csillogó szemek, hangos nevetés 
valamint a mentális és fizikai fejlődés lehe-
tősége minden foglalkozásunk, amin részt 
vesznek. Játszani és gyógyulni tudnak a szak-
emberek és családjuk, szüleik és testvéreik se-
gítségével. Folyamatos terápiáink alapvetőek 
számukra, hogy a betegség súlyos tüneteivel 
legyen erejük megbirkózni és nekik is vidám 
gyermekkoruk legyen.

Magyar Hospice Alapítvány

Valljuk, hogy az élet minden perce értékes. 
A már nem gyógyítható daganatos betegek 
emberi méltóságának utolsó pillanatig törté-
nő megőrzéséhez elengedhetetlen a korszerű 
tüneti terápia. Igyekszünk segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy a betegek e legutolsó pillanatig ott-
honukban, szeretteik körében maradhassanak. 
Amennyiben a beteg állapota, családi, szociális 
helyzete miatt az otthoni ápolás nem lehetsé-
ges, szakszerű testi, lelki segítséget nyújtunk 
a Budapest Hospice Házban lévő fekvőbeteg 
részlegünkön. A kapott támogatást a korszerű 
fájdalomcsillapítókra, nélkülözhetetlen gyógy-
szerek beszerzésére, valamint a betegek számá-
ra kialakított nappaliban 1 db légkondicionáló 
eszköz beszerzésére, felszerelésére fordítottuk.
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Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége

Szövetségünk Vakvezetőkutya Kiképző Iskolája 
által kiképzett kutyák nagy segítséget jelen-
tenek a látásfogyatékos gazdák társadalomba 
való beilleszkedéséhez. 
A kutyák kiképzéséhez szükség van pórázra, 
nyakörvre és vakvezető hámra. A KAP támoga-
tásából vásárolt felszerelést nemcsak a kikép-
zés alatt használják, hanem a kutya és a leendő 
gazdi sikeres vizsgája után, a kutyussal együtt 
átadjuk a látássérült gazdának. 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezet Solymár Vöröskereszt 

Alapszervezete 

A KAP pályázaton nyert támogatás segítségé-
vel vettünk részt Erdélyben egy tanulmányi 
úton, ahol árvaházakat látogattunk meg ado-
mányokkal és elsősegélyt oktattunk a nevelők-
nek. Ott voltunk Tinnyén a Motoros véradáson 
főszervezőként, az Elsősegélynyújtás világnapi 
rendezvényen, Piliscsabán, Pomázon és Nagy-
kovácsiban az Egészségnapon. 47 alkalommal 
szerveztünk véradást, ahol 1700 véradó jelent 
meg. 11 alkalommal tartottunk közúti elsőse-
gély tanfolyamot és 268 fő tett nálunk közúti 
elsősegély vizsgát a jogosítványához. 3,5 tonna 
tartós élelmiszert osztottunk ki a rászorulók kö-
zött. 2 új alapszervezetünk alakult a területen. 
A támogatás segítségével terveinket sikeresen 
teljesítettük.
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Mandulafa Egyesület

Egyesületünk fenntartásában működő pécsi 
Mandulafa Waldorf Iskola felmenő rendszer-
ben működik, a 2016/2017-es tanévben induló 
első osztályunkkal lett teljes általános iskolánk. 
A tantermet elő kellett készíteni, kifesteni, par-
kettázni, ki kellett alakítani a konyhasarkot, a 
mesekuckót, meg kellett teremteni a gyerekek-
nek a tanuláshoz szükséges feltételeket (tön-
kölypárnák, padok, tábla, festőtáblák, polcok, 
szekrények, függönyök, falvédő). Ehhez a KAP 
program is hozzájárult! 2016. szeptember 1-jén 
21 elsős kisgyermek vette boldogan birtokba 
az osztálytermet.

Magyar Williams Szindróma Társaság

A KAP pályázat segítségének köszönhetően 
folytatni tudtuk Fészekhagyó programunkat, 
melyben értelmi sérült fi atalokat készítünk fel 
az önálló életre. A fi atalok és családjaik igénye 
alapján havi rendszerességgel két órás alkal-
makra pedagógus vezetésével önálló életvitel 
tréningeket tartunk. A rendezvényszervező 
csoport részt vesz a szervezetünk különböző 
programjainak a megvalósításában, valamint 
saját szabadidős tevékenységeket szerveznek. 
A tipikus fejlődésű fi atalok számára természe-
tes lehetőségek így elérhetővé válnak sérült-
jeinknek is, és a saját korosztályukkal, nem 
pedig csak a szülőkkel megvalósuló progra-
mokban vehetnek részt. 
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Menhely Alapítvány

„Első Kézből a Hajléktalanságról” programunk-
ban idén is azon dolgoztunk, hogy a hajlékta-
lanság helyzete láthatóvá, érezhetővé váljon 
az érdeklődők számára. Cél, hogy a hajléktalan 
emberekkel párbeszéd jöhessen létre. Városi 
Sétákat szerveztünk, így hatvanan már más 
szemmel nézik a közterületet. Rendhagyó 
osztályfőnöki óráinkon 41 alkalommal 1150 
diák vett részt játékban és beszélgetésben. 
A Mentőcsónak produkcióval közösen interak-
tív színdarabot („Cím Nélkül”) dolgoztunk ki. 
Havonta 2 előadáson mutatjuk be a témát a 
Jurányi Házban. 

Messzelátó Egyesület

Újragondoltuk miben vagyunk jók, újítók, iz-
galmasak, és miben kellene irányt váltanunk. 
Megszületett szervezetünk jövőképe, külde-
tése és megalkottuk szervezetünk tagsági és 
önkéntes stratégiáját, mely óriási lépés egy ci-
vil szervezet életében. Eredményeinkről konfe-
renciát szerveztünk, létrehoztunk egy tanuló-
kört, mely során az elhivatott önkénteseinknek 
átadtuk környezetvédelmi szemléletformáló 
foglalkozásaink tartalmát, praktikumát és vi-
déki foglalkozásokat tartottunk. A támogatott 
projektnek köszönhetően: Tudjuk, hogy mit, 
miért és hogyan teszünk.
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Napfény a Beteg Gyermekekért, 

a Rászorultakért Alapítvány

Célunk a hazai gyermekkórházak és más 
egészségügyi intézmények orvosi műszerek-
kel történő ellátottságának javítása. Az elmúlt 
években számos intézmény részére sikerült 
létfontosságú életmentő műszereket eljut-
tatnunk, amelyek mindenhol nagyon nagy 
segítséget jelentenek. Köszönjük, a KAP támo-
gatást, melyet egy daganatos betegek gyógyí-
tásához szükséges eszközre fordítottunk.

Motiváció Alapítvány

A KAP keretében 2016. december 15-én három 
fogyatékkal élő művész fellépésével valósítot-
tuk meg Zenei Est című programunkat. Öröm 
számunkra, hogy a KAP támogatásból olyan 
eseményt hoztunk létre, mely az integrált 
művészeti élmények segítségével jótékonyan 
segíteti generációk, valamint a fogyatékkal élő 
és a felzárkózó rétegek közötti kapcsolatépí-
tés lehetőségét. Vendégeink örömünkre nagy 
számban képviseltették magukat, intenzív be-
szélgetések és kapcsolatépítés is tapasztalható 
volt a rendezvény ideje alatt. Jelentős ered-
ménynek tartjuk, hogy sok közösen létreho-
zandó projekt terv is megfogalmazódhatott, 
új „Civil” barátaink segítségével több lélekeme-
lő eseményt hozhatunk létre. 
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Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen

Szívdobbanás programunk működtetéséhez és 
fejlesztéséhez kértünk és kaptunk támogatást. 
A program keretében önkénteseink rendszere-
sen tartanak prevenciós előadásokat 14-20+ 
év közötti fi ataloknak jól működő párkapcso-
latról és párkapcsolati erőszakról. Eljutottunk 
Debrecenbe és Szombathelyre is, hogy jó han-
gulatú, a nehéz téma ellenére sokszor vidám 
foglalkozásokon késztessük gondolkodásra a 
fi atalokat az adott témáról. Lehetőségünk nyílt 
arra is, hogy nyomtatott formában is ki tudjuk 
adni az eddig csak elektronikus formában léte-
ző Szívdobbanás tanári kézikönyvet.

Nyitott Kör Egyesület

Kitűzött célunk az volt, hogy a 2009 óta mű-
ködő Cserebogár Csoport tagjaival egy közös 
táborban vegyünk részt. Az elmúlt években 
bejárós táboraink voltak, egy alkalommal mer-
tük megpróbálni, hogy az enyhe- és középsú-
lyos értelmi fogyatékos fi atalokkal éjszakára is 
együtt maradjunk. Fontosnak tartottuk, hogy 
a helyszínhez kihívás és élmény is kapcsolód-
jon. Így választottuk a Kőhegyi Menedékházat, 
ahol este közösen főztünk, majd jóízűen meg-
vacsoráztunk. Nyugodt éjszaka után másnap 
körbejártuk a környéket, fociztunk és a nagysze-
rű napsütéses időben együtt örültünk a kilátás-
nak.  A fi nom palacsinta-ebéd után lesétáltunk a 
hegyről, és élményekkel gazdagon tértünk haza.
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Őrangyal Európai Alapítvány

A KAP támogatásnak köszönhetően nagyon 
sok embernek tudtunk segíteni. Ebből az ado-
mányból hoztuk rendbe azokat a Németor-
szágból érkező használt kórházi ágyakat, 
kerekes székeket, egyéb eszközöket, me-
lyeket folyamatosan adunk használatba 
egészségügyi intézményeknek, illetve ma-
gánembereknek. 

Oltalom Karitatív Egyesület

A KAP keretében kapott összegből szerve-
zetünk rászoruló családok alapvető élelmi-
szerekkel történő ellátásáról gondoskodott. 
8 családot támogattunk 3 hónapon keresztül. 
Programunk – amelyhez nyújtott szíves segít-
ségeteket nagyon köszönjük – sikerrel és ered-
ménnyel zárult.



27

2016
 

KAP

Beszámoló
a 2016-os 

projektekről

Országos Állatvédőrség Alapítvány

A KAP program jóvoltából számos, rossz kö-
rülmények közül, súlyos állapotban kimenekí-
tett kutya állatorvosi költségeit tudtuk fedezni. 
Bogyó a bullterrier, és Babóca a fekete, tacs-
kó jellegű keverék Csanádapácáról érkeztek. 
Mindketten demodexxel, alultápláltan kerül-
tek hozzánk. Lelle és Lados, a komondorok, a 
karcagi gyeptelepről, Lulu, Lola, Nyurga, Bubo-
rék és Bors Sárospatakról érkezett. Valameny-
nyien bőrbetegen és alultápláltan kerültek a 
gondozásunkba. Lola egyik szemét el kellett 
távolítani, Bors pedig lábamputáción esett át. 
Mostanra mindegyik kutya lelkileg és fi zikailag 
is felépült. Többségük már gazdára talált.

Para-fi tt SE

A támogatás hozzájárult ahhoz, hogy prog-
ramjainkon több kedvezményt adhassunk a 
családoknak és ingyenes foglalkozásokat is 
tarthassunk. Több létesítményt bérlünk és 
szakembereket hívunk meg óraadónak. Van 
hegymászó oktatónk és karate edzőnk, de 
művészet- és színháztörténész is tart nálunk 
foglalkozásokat. Hálásak vagyunk, mert a 
banktól nem „csak” anyagi támogatást, ha-
nem gyakorlati segítséget is kapunk.
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Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány

ZeneKaraván programunkat értelmi- és moz-
gásszervi fogyatékos – speciális törődést igény-
lő – gyermekek számára fejlesztettük ki. 
Az előadás, – amely sokkal inkább közös játék 
a gyerekekkel – olyan kommunikációs csator-
nákat nyit meg a sérült gyerekekhez, amik ad-
dig zárva voltak. Azok a gyerekek, akik számára 
a verbális kommunikáció korlátokba ütközik 
vagy állapotuk okán lehetetlen, más nonver-
bális jelekkel mutattak élénk érdeklődést és 
kapcsolódtak be a játékba a maguk sajátságos 
módján. Az ilyenfajta élményekben csapatunk-
nak gyakran van része. A velük foglalkozó pe-
dagógusok is gyakran jeleztek vissza az előadá-
sok után, hogy olyan módon nyílt meg egy-egy 
gyerek vagy maradt a játék hatása alatt, ami 
addig nem volt jellemző rá.

Pilis-Dunakanyar Waldorf 

Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület

Iskolánk, a Kékvölgy Waldorf Iskola épületé-
ben kialakítottunk egy étkezőt alsó tagoza-
tos gyerekeink számára. Boldogan másszák a 
csigalépcsőt (van olyan gyerekünk, aki csak 
azért jár ebédelni, hogy felmehessen), a 
szülők pedig néhány percre megpihenhetnek 
reggelente, beszélgethetnek egy csésze kávé 
vagy tea mellett. Az étterem berendezési tár-
gyai kulturáltabbá és könnyebbé teszik gye-
rekeink étkeztetését. Az étkező kellemes és 
hasznos tere lett iskolánknak. 
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Rákosmenti Noé Bárkája 

Állatotthon Alapítvány

Menhelysegítő projektünkkel immár har-
madik éve támogatjuk a nehezebb sorsú vidéki 
menhelyek életét. 2016-ban 15 különböző 
menhelyen jártunk, 900 darab veszettség 
oltással, 600 darab mikrochippel és 1000 
kg szárazeledellel segítettünk a menhelyen 
élő kutyákon. Azokon a menhelyeken, ahol 
még a közreműködő állatorvos munkadíjának 
kifi zetése is problémát jelentett, ott állatorvosi 
költségeket is átvállaltuk! A csoda csak veletek 
sikerülhet! Köszönjük a NOÉ Állatotthon Alapít-
vány lelkes kis csapatának nevében!

Rákosmenti Waldorf Pedagógiai 

Alapítvány

A játszótér játékai olyan mértékben elöreged-
tek, hogy balesetveszélyessé váltak és jelen-
tős részük lebontásra került. Az iskolába járó 
gyermekek szülei javaslatára nem kész játszó-
téri játékot szeretnénk beszerezni, hanem saját 
ötletek és tervek alapján a gyermekek életkori 
sajátosságait is figyelembe véve szeretnénk 
új játszóteret építeni a gyermekek számára. 
A megnövekedett gyermeklétszám miatt az 
iskolaépület bővítése elengedhetetlenné vált, 
így a játszóteret az elképzelt formában nem 
tudjuk megvalósítani. Az építkezés befejezését 
követően a meglévő udvari játékokat a KAP 
pályázaton elnyert összegből kiegészítjük, fel-
újítjuk.
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SOS-Gyermekfalu 

Magyarországi Alapítványa

A kapott támogatásból felújítottuk a Kőszegi 
falu játszóterét. Mozgásfejlesztő pedagógust 
alkalmaztunk, hogy foglalkozzon a gyerme-
kekkel, ami azért fontos, mert a hozzánk érkező 
gyermekek 90 százaléka valamilyen fejlődési 
elmaradással rendelkezik, a mozgásfejlesztés 
pedig az egész idegrendszert fejleszti. A szer-
vezetünk által működtetett gyermekfalvakban 
olyan gyermekek és fi atal felnőttek élnek, akik 
vér szerinti családjaik nélkül kénytelenek fel-
nőni. Bekerülésüket megelőzően ezek a gyer-
mekek gyakran súlyos traumákon, bántalma-
zásokon mentek keresztül. Ezeket  fejlesztjük 
különböző módszerekkel, eszközökkel és ezek 
fontos része a mozgásterápia.

Ritka és Veleszületett Rendellenes-

séggel élők Országos Szövetsége

Mentőöv Információs Központunk és Segély-
vonalunk a „láthatatlan” ritka betegeket segí-
ti. Küzdünk, hogy e betegek hátrányos hely-
zete megszűnjön. Az ismeretek hiánya miatt 
ők sokszor diagnózis, kezelés, kutatás és így 
remény nélkül küzdenek a betegségükkel. 
Megalakítottuk a betegeknek, a szakembe-
reknek és a döntéshozóknak egyaránt segítő 
Központot. Segítséget a segélyvonalunkon, 
emailen, honlapjainkról és Facebook zárt, 
Sorstárs kereső csoportunkban adunk. 
A KAP támogatás nagy segítség volt a Köz-
pont fenntartásához, így a segélykérők prob-
lémáinak megoldására tudtunk összpontosí-
tani.
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Spiritusz Egyesület

Bögrefónia projektünkben a 2015-ös Bábszín-
házi Világnap és a Tavaszi Fesztivál keretében 
bemutatkozott fl ashmobot kibővítettük, felújí-
tottuk. Megtapasztaltuk a ritmuson keresztül, 
milyen bekötött szemmel játszani, mit jelen-
tenek a hallott szavak a kézjelek segítségével. 
Ünnepeltük a tavaszt, a közönség részvételével 
létrejövő zenei pillanatot, a közös előadásban 
feloldódást korra, nemre, képességekre és 
készségekre való tekintet nélkül.

Strokeinfó Alapítvány

Terápiás tréningünk agyi sérültek és hozzátar-
tozóik részére, 2016. október 5. és 7. között 
Dobogókőn valósult meg 34 fő részvételével. 
A programot egy kis bemelegítés: bal- és jobb 
agyféltekés összehangolódó torna kezdte meg. 
Az első napot a résztvevők villám-bemutatko-
zásával folytattuk, majd belekezdtünk a tré-
ningbe, önismereti foglalkozás formájában. A 
következő napokon fi zikoterápiás gyógytorna, 
Pető-módszer, zeneterápia, logopédiai foglal-
kozás, pozitív megerősítések, önmasszázs, 
meditáció, a felépülés pszichológiája volt a po-
rondon; önkéntes szakemberek részvételével. 
A közösségi napok célja volt az is, hogy lelki és 
mentális megerősítéseket kapjanak tagjaink.
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Szabad Waldorf Nevelésért 

Alapítvány

Alapítványunkkal a 2015/16-os tanév fo-
lyamán első ízben próbáltuk ki pszichológus 
segítségét az iskolánkban. A pszichológus átla-
gosan heti négy órában volt jelen. Ez segítet-
te, hogy heti rendszerességgel megbeszélést 
szervezzünk az iskola fejlesztőpedagógus csa-
patának. A pszichológus konzultál az egyes 
szaktanárokkal, osztálytanítókkal. Összessé-
gében nagyon pozitívak a tapasztalataink, 
igen hasznos segítség, hogy pedagógusaink 
egy pszichológussal tudnak konzultálni a 
problémás ügyekben. A következő tanévben is 
folytatni szeretnénk projektünket.

Suhanj! Alapítvány

Magyarországon egyedülálló, látás- és moz-
gássérülteknek egyaránt akadálymentesített, 
épek számára is nyitott, integratív fitness 
termet indítottunk. Az Európában is ritkaság-
nak számító kezdeményezést magánszemé-
lyek és vállalatok adományaiból hoztuk létre. 
A beruházással egy ismert, létező társadalmi 
problémára – a fogyatékkal élők hátrányos 
helyzete, társadalomból való kiszorítottsá-
guk, az őket sújtó előítéletek – adunk újszerű 
választ. A KAP programon elnyert támogatás 
megerősít bennünket céljaink és küldetésünk 
fontosságában. Az adománnyal szolgáltatása-
ink minőségének, mennyiségének növelésére 
adódott lehetőségünk.



33

2016
 

KAP

Beszámoló
a 2016-os 

projektekről

Szabó Béla Alapítvány

Célunk a magyarországi és kárpát-medencei 
árva és nehézsorsú gyermekek támogatása, 
nemzetiségre, vallási hovatartozásra való 
tekintet nélkül. Idén a Kárpátalja volt a cél-
pontunk. A Szent Márton Karitász Kárpátaljai 
Megyei Jótékonysági Alapítvány segítségével 
bekapcsolódtunk egy 9 körzetet átfogó válság-
programba, amely 2927 háztartást lát el élelmi-
szercsomagokkal, tüzelővel, gyógyszerrel. Hoz-
zájárultunk szegény és tehetséges diákok hazai 
és külföldi ösztöndíjhoz jutásához, valamint 
nagycsaládosokat, időseket, szenvedélybete-
geket, roma csoportokat támogatunk. Jövőre 
fejlesztőpedagógiai, nyelvi oktatóprogramja-
inkra szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni.

Szadai Meseház Kulturális 

Alapítvány

A KAP pályázaton elnyert támogatást Meseházi 
népi tábor szervezésére fordítottuk. Táborun-
kon 18 kisgyermek, 2 felnőtt és 3 önkéntes se-
gítő gimnazista vett részt. A résztvevők között 
nemcsak óvodás korúak voltak, hanem kisis-
kolás testvérek is. Családoknak így segítettünk 
a gyermekek nyári felügyeletének megoldásá-
ban. A gyermekekkel tartalmas és vidám hetet 
töltöttünk az óvodában. Minden nap sétáltunk, 
népi játékokat játszottunk. Zenepedagógus 
vezetésével táncoltunk és zenéltünk. A kézmű-
ves programok közül a gyurmázás, szögkép 
és a horgolás volt a legnépszerűbb. A szülők 
is segítettek a program megvalósításban. Kö-
zösségünk az együttmunkálkodással tovább 
erősödött.
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Szimpozion Egyesület

Egyesületünk 2011 elején kezdte el „Meleg 
szemmel” c. videoblogját (www.melegvagyok.
hu/videoblog). Immár a 160. epizódhoz köze-
ledünk, de a projektet szinte folyamatosan a 
megszűnés fenyegeti alulfinanszírozottság 
miatt. Az alkotók és szereplők önkéntes mun-
kában dolgoznak, de az egyéb költségek (főleg 
a szükséges technikai eszközök) tekintetében 
rendkívül nagy a projekt kiszolgáltatottsága. 
Ezt sikerült most némileg csökkenteni azzal, 
hogy az egyesületi számítógépet tovább-
fejlesztettük. A Meleg szemmel megújítását 
amúgy is terveztük 2016 őszén, de a KAP prog-
ramnak köszönhetően ez azzal is kiegészült, 
hogy a videók vágása és utómunkája immár 
hatékonyabban, jobb minőségben és több kre-
atív megoldást lehetővé téve valósul meg.

Szent Márton Gyermekmentő 

Szolgálat Közhasznú Alapítvány

Alapítványunk 17 esztendeje végzi a főváros-
ban s annak környékén a kritikus állapotú be-
teg és balesetes gyermekek mentését. 
A napi 24 órás szolgálatban működő Gyermek 
rohamkocsi, ahogyan mi nevezzük: Babakocsi, 
mozgó intenzív osztályként működik a 104-es 
hívószám irányítása alatt. Az új mentőállomás, 
amelynek épületét megvásároltuk, a Babakocsi 
új otthona lesz, ahol még az eddigieknél is jobb 
körülmények teszik majd lehetővé a színvona-
las gyermekmentést. A felújított épület és az új 
garázs nem csak a mentő személyzetnek lesz 
ideális helyszín, de a képzéseinknek is otthont 
ad majd, hogy a sok évnyi tudás és tapasztalat 
a magyarországi mentő bajtársak számára át-
adható és elérhető legyen.



35

2016
 

KAP

Beszámoló
a 2016-os 

projektekről

Társaság a Szabadságjogokért

Társaságunk ötlete a MONDO egy több lábon 
álló projekt, aminek a célja, hogy a fogyatékos 
és ép gyerekek tisztában legyenek a jogaikkal 
és meg tudják védeni magukat. Központi ele-
me a kártyajáték, ami 10 témakörön keresztül 
dolgozza fel a jogokkal kapcsolatos tudniva-
lókat. A kártyajáték mellé a pedagógusoknak 
és szülőknek szóló útmutató is készült. 2016-
ban Csodálatos Zoli robot címmel a CultR 
Productions-szel közösen interaktív színházi 
előadást készítettünk, azért hogy játékos mó-
don, fogyatékos és ép gyerekek együtt játszva 
ismerkedhessenek az emberi jogokkal. Az elő-
adás mellett a kártyákat feldolgozó mese is ké-
szült, amely BookR Kids applikációból elérhető. 

Tilos Kulturális Alapítvány

Projektünk célja, hogy meggyőzzük a Tilos 
hallgatóit, hogy „civilkedni” jó, hogy együtt 
erősebbek vagyunk, környezetünkért, a tár-
sadalomért, a jövőnkért felelősek vagyunk, 
nem ülhetünk tétlenül. Az erre fókuszáló Ci-
vilizáció c. műsorunk őszinte, belemenős, 
tilosos hangvételű program, ahol progresszív 
civil kezdeményezések, szervezetek kapnak 
bemutatkozási lehetőséget. A hallgatók aktív 
közreműködésével vitatjuk meg a tapasztala-
tokat, az elkerülendő problémákat, sikereket és 
kudarcokat. A Civilizáció rövid idő alatt a Tilos 
egyik meghatározó műsora lett, melynek ha-
tékonyságát segítik az elkészült okostelefon 
applikációnk, a visszahallgatható archívum, és 
a megfelelő információkat rögzítő honlapunk.
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TRAPPANCS Szervátültetett 

Gyermekek Rehabilitációs 

és Sportegyesülete

Egyesületünk segít abban, hogy megéljük azt 
a közel teljes életet, amit a sikeres szervátül-
tetés után a rendszeres kontroll vizsgálatok 
és a mindennapos kötelező gyógyszerszedés 
ellenére/mellett is élhetünk. Heti 3-4 edzés-
re járunk, hogy az évről évre megrendezett 
szervátültetettek nemzetközi versenyein bi-
zonyíthassuk, hogy élünk az új élet adta le-
hetőséggel. Az idei Szervátültetettek Európa 
Bajnoksága Finnországban került megrende-
zésre, 18 Trappancs sportolónk vehetett részt 
rajta, közöttük 7 gyermek – a KAP program-
nak köszönhetően. A 7 legkisebb – vese- és 
májátültetett sportolók – 23 aranyérmet ho-
zott el az uszodából és az atlétikapályáról. 

Török Sándor Waldorf-pedagógiai 

Alapítvány

Egyesületünkben nagyon szeretjük azt, ami-
kor a gyerekek új dolgokat találnak ki. Ennek 
egyik legjobb tere a játék. Eddig is nagyon 
sokat játszottak a hajó mászókán, de az idő 
sajnos meglátszott rajta. Nagyon kevés olyan 
pillanat van, amikor látszik, hogy eddig hová 
jutottunk a felújításban, mert általában nem 
lehet látni a gyerekektől. Lehet kiállni a szél-
viharba: a fantázia óceánján bármeddig tud-
nak hajózni a gyerekek!
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VADKACSA Leányfalui Gyermek 

Vízifl otta Közhasznú Egyesület

2016-ban több alkalommal helyet adtunk 
a vízi szakmai konferenciának, amit a kör-
nyéken dolgozó vízi pedagógusoknak ren-
deztek meg. Egyesületünk a Duna part egy 
részén végzett takarítási munkákat a part 
környezet- és természetvédelme érdekében. 
A KAP támogatásnak köszönhetően az 
„Együtt a vízen” mozgalom keretén belül 
több mint 500 gyermeket eveztettünk a nyá-
ri idényben. Lengyel gyermekek táborozta-
tását vezettük, a Duna és Dunajec folyó, mint 
testvér folyó egy közös hosszú távú együtt-
működés részeként. 

Végső Vár Alapítvány

Szívbeteg és Daganatos beteg gyermekek 
kívánságainak teljesítését tűztük ki célul. 
Hálásak vagyunk, hogy a KAP program se-
gítségével 15 beteg gyermeknek sikerült 
mosolyt csalni az arcára és örömöt lopni a 
szívébe. A támogatásból a nagyobbaknak 
különböző ajándékokat (tabletek, TV, telefo-
nok, Mp3 lejátszó) vásároltunk a kéréseknek 
megfelelően. A kisebbek inkább játékokat és 
ruhákat kértek. Ezeken túlmenően még 100 
gyermeket magába foglaló családot tudtunk 
meglepni karácsonyi csomaggal, melynek 
végtelenül örültek. Köszönjük a jószívű se-
gítséget mind a Banknak, mind a ránk szava-
zó ügyfeleknek!
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Weöres Sándor Oktatási, Kulturális 

és Szabadidős Egyesület

A támogatásból egy korszerű, a vonatkozó 
előírásoknak is megfelelő tálaló-konyhát és 
étkezőt alakítottunk ki a Gödöllői Waldorf 
Iskola épületében. Lehetővé tettük, hogy 
a közel 200 gyerek méltó körülmények kö-
zött fogyaszthassa el a megbízható forrásból 
származó alapanyagokból, gondossággal és 
szeretettel készített, egészséges ebédjét. 
A támogatásból egy sütőt vásároltunk, ami 
az ételek melegítését, melegen tartását se-
gíti. Így ezzel az utolsó beruházással vált a 
tálaló-konyha és étkező minden szempont-
ból alkalmassá az eredetileg megálmodott 
módon a gyerekek megfelelő étkeztetésére.

Vészhelyzet 2002 Életmentő 

Alapítvány

Alapítványunk hosszú ideje segíti a gyen-
génlátó gyerekeket olvasókészülékekkel és 
egyéb segédeszközökkel. A 2016-os KAP 
támogatást nagy örömmel fogadtuk. Örül-
jetek velünk együtt, a segítségetekkel segí-
tettünk! Egy újabb olvasókészüléket adtunk 
át a Gyengénlátók Általános Iskolájának, az 
ott tanuló gyerekek nagy örömére. Köszön-
jük!
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Zenével a Rákos Gyermekekért 

Alapítvány

Az elmúlt évben, önkéntesek csatlakoztak 
az alapítványhoz, akik segítik az alapító kli-
nikai munkáját, zenei tanítással. A pályázati 
összegből, hangszerek vásárlását valósítot-
tuk meg, ezzel is bővítve a zenei oktatást a 
rákos betegek gyermekek körében. Az új-
donság az alapítvány életében, hogy a beteg 
gyermekek a gitár mellett, zongoraórákat is 
kapnak. Nagy öröm számunkra, hogy a gyer-
mekek nyitottak és nagyon élvezik az órákat!

Zöld Pók Alapítvány

Két éve kezdtük el részvételi fi lmezésen ala-
puló média eszközök és digitális identitás 
programunkat, elsősorban hátrányos hely-
zetű gyerekek részvételével. A kapott KAP 
támogatás hozzájárult ahhoz, hogy ezt a 
programunkat megvalósítsuk. Szeged, Pécs, 
Salgótarján, Bag voltak az eddigi helyszínei 
a foglalkozásoknak: gyerekeknek és fiata-
loknak, akik növekvő digitális szakadékkal 
szembesülnek hasonló korú, de jobb lehető-
ségekkel élő társaikhoz képest. 
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ZÖLDSPORT

A KAP támogatásból projektünk két fontos 
elemét valósítottunk meg: 2 napos családi 
bringatúrát szerveztünk a Dunakanyarban, 
ahol remekül tekertünk a Szob fölötti Ma-
lomvölgyig és a hajózási múzeumot láto-
gattuk meg Zebegényben. Malomvölgyben 
táboroztunk, ahol erdészeti bemutatót is 
megnéztünk. Másnap kisvonatoztunk Mária-
nosztrára, ahonnan terepen tekertünk vissza 
Szobra.  Sőt 5 napos családi sporttábort ren-
deztünk Velencén, szülőkkel, sőt nagyszü-
lőkkel együtt bringáztunk, a tavon kenukkal 
túráztunk, később vitorláztunk, fürödtünk. 
Strandröplabda verseny is szerveztünk a 
gyerekeknek! 



Beszámoló
a 2016-os 

projektekről

A MagNet Bank 

immár hatodik éve 

AZ ÉV TÁRSADALMILAG 

FELELŐS BANKJA

   

      

   
www.magnetbank.hu
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