BESZÁMOLÓ
A 2019-ES
PROJEKTEKRŐL

A KAP2019 keretében ügyfeleink
közel 30 millió forintról döntöttek,
mely összeg így fontos társadalmi ügyeket felkaroló
szervezetekhez került!
Ezzel összesen 90.929 ember életére voltál Te is
közvetlen hatással a megvalósult projekteknek
köszönhetően!

56 szervezet - 29.421.344 Ft

Támogatott területek:
Kultúra
Együttműködés,
közösségépítés,
tudásmegosztás
Esélyegyenlőség
Oktatás-nevelés
Környezetvédelem
Egészségmegőrzés és
sport
Gyógyítás

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT.
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KULTÚRA
Elnyert összeg: 1 581 517 Ft
A kultúra, a művészet az a nyelv, ami összeköt minket. Olyan projekteket
válogattunk össze 2019-ben, melyek a klasszikustól a kortársig, az
ifjúságitól az inklúzióig mutatják be, hogy a mik azok az értékek,
melyekben mi emberek közösek, egyek vagyunk.

5 kulturális projekt:
Ars Sacra Alapítvány, Kud-Arc Közhasznú Ifjúsági Egyesület,
OFF-Biennale Egyesület, ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Egyesület,
Cirko Film - Másképp Alapítvány

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT.

ARS SACRA
ALAPÍTVÁNY
Alapítványunk
tevékenységének
egyik
hangsúlyos eleme a vidéki, helyi közösségek
megerősítése a kultúra, a szakrális művészet
által. 2019-ben 117 településen, 418 helyszínen,
700 programmal újra sikerült felemelni az
európai szakrális kultúrát szerte a Kárpátmedencében. Ingyenes rendezvényeinkkel
széles rétegek számára kínáltunk értékes
pillanatokat. Újra feltűntek piros angyalkáink,
hogy hirdessék a zsidó-keresztény kultúra
művészeti értékeit és azokat a programokat,
amelyek csatlakoztak az Ars Sacra
Fesztiválhoz. Nyitott templomok, kiállítások,
koncertek, színházi előadások, filmvetítések,
tematikus séták, gyerekprogramok gazdag
kínálatával, mintegy 700 ingyenes programmal,
418 helyszínen vártuk az érdeklődőket szerte a
Kárpát-medencében.
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KUD-ARC KÖZHASZNÚ
IFJÚSÁGI SZERVEZET
Egy olyan minőségű zenei tehetségkutató
versenyt hoztunk létre, ami szervezettségben, megjelenésben, hangulatában, zsűri
sszetételében, technikai hátterében és a
zenekarok minőségében is felveszi a versenyt
a nagyokkal. Az I. Solymári MUSTRA zenei
tehetségkutatóra 18 zenekar, 89 ifjú zenész
jelentkezett és 250 néző látogatott el a
rendezvényre. Segítettük a jelentkezők
szakmai fejlődését a zenekarok közötti
közösségépítést és a szakmai kapcsolatteremtést. A döntőbe jutott 10 zenekar, egy
professzionális hang- és fénytechnikával
felszerelt színpadon lépett fel a zsűri és a
közönség előtt. A zsűri az értékelés mellett
szakmai iránymutatást is adott. A győztesek
stúdió bérletekkel, hangszerutalványokkal,
fellépési
lehetőségekkel,
turnébusz
utalványokkal gazdagodtak.
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OFF-BIENNÁLE EGYESÜLET
Pályázatunkat a 2020 tavaszán megrendezendő
3. OFF Biennále Budapest előkészítésére adtuk
be. Az erős szakmai stábbal és minimális
infrastruktúrá-val
közösségi
projektként
működő OFF Biennálé 2019 során újraszervezte
magát, változtattunk működési struktúránkon,
megteremtettük a következő biennále pénzügyi
alapjait, elkezdtünk dolgozni a bemutatandó
projektekkel, a kutatást, hálózatépítést, partner
és helyszínkeresés után megkezdődött a
kommunikációs és produkciós munka. Mivel az
OFF nem rendelkezik infrastruktu-rális
keretekkel nincsenek eszközeink, helyszíneink,
állandó munkatársaink, ezeket minden biennálé
alkalmával pop-up jelleggel teremtjük meg a
bemutatandó
projekteket
jegyző
alkotóközösséggel
közösen.
Év
végére
megteremtettük ennek kereteit.
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ARTMAN MOZGÁSTERÁPIÁS
MŰVÉSZETI EGYESÜLET
A NIOK munkatársaival 5X2 órás fundraising
képzésen vettünk részt, azzal a két
személlyel, akik az elnökség tagjai, és
egyben
az
elmúlt
években
a
forrásteremtés és általában a működési
háttér önkéntes munkatársai. Az öt alkalom
alatt áttekintettük az eddig megírt
adománykérő, vagy a vállalati szférát
célzó,
különféle
együttműködési
megkereséseinket, azokat kiértékeltük, és
átalakítottuk,
hatékonyabb
formába
rendeztük. Kiküldtük az első, már
újragondolt adománykérő leveleinket.
Közelebb kerültünk ahhoz, hogy képesek
legyünk hatékonyan adományokat, és
forrásokat bevonni a működésünkbe.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT.
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CIRKÓFILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY
Az idei évben 26 független európai, közel-keleti, ázsiai filmet mutattunk be, melyek
témája ezúttal is érzékeny társadalmi témákat érintenek és neves filmfesztiválok
díjait nyerték el. A támogatás segítségével több, mint ötvenezer néző számára idén
is elérhetővé tettük a filmművészet érzékenyítő aktualitásait. Partnereinkkel a
műsoron kívüli programokat is létrehoztuk: középiskoláknak diákvetítéseket, filmes
pályázatot, filmszakos diákoknak vetítési lehetőséget.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS,
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS,
TUDÁSMEGOSZTÁS
Elnyert összeg: 3 111 708 Ft
Annak a jobb világnak, amit építünk, alapja az emberi együttműködés, a
közösségek épülése, és a tudás- vagy akár az egyéb javak megosztása.
Ezért tartottuk kiemelten fontosnak, hogy 2019-ben tered adjunk a
közösségépítő, tudásmegosztó projekteknek is. Örömmel mutattuk be
ezeket a projekteket, remélve, hogy sokakat inspirálnak majd.

11 projekt a kategóriában:
Járókelő Közhasznú Egyesület, Wekerlei Társaskör Egyesület,
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, Metamorfózis Egyesület,
Menhely Alapítvány, Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány,
Civil Rádiózásért Alapítvány, Kettős Mérce Blog Egyesület,
Hősök Tere Kezdeményezés, Védegylet Egyesület, Otthon Segítünk Alapítvány
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JÁRÓKELŐ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
Ne nézz át rajta! A Járókelő.hu a városlakók
és az önkormányzatok kommunikációját
segítő felület. Nálunk kráteres utcákról,
lerúgott szemetesekről, szétvert utcai
padokról
küldhetsz
fotókat
az
önkormányzatodnak. Ne nézz át rajta, kérd,
hogy javítsák meg! Önkéntes csapatunk
segít eligazodni a bürokráciában, oldalunkon
nyomon tudod követni az ügyed megoldási
folyamatát is. 2019-ben több mint 16 000
hozzánk beérkezett ügyet juttattunk el a
megfelelő illetékeshez.
Az elnyert
támogatást
működésünk
biztosítására
fordítottuk.
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WEKERLEI TÁRSASKÖR
EGYESÜLET
A wekerletelepi Kispiac átépítési munkák miatt
1,5 évig nehéz körülmények között működött.
Elértük, hogy az árusítás - néha
dobozrendszerként,
néha
Kistermelői
Ünnepként, folyamatos legyen -150 ember
rendszeresen vásárol itt. Ezzel biztosítotva a
kistermelők megélhetését, a helyi családok
zöldségekkel, gyümölcsökkel való ellátását és a
közösség
találkozási
lehetőségét.
Az
önkéntesek (31 fő) az új épületben kialakított
közösségi
helyiséget
kifestették,
berendezték: a helyiek által ingyenesen felajánlott bútorokat újítottak fel. Felmérték a
hulladékcsökkentési
szokásokat,
használt
textilből szatyrokat készítettek. A 4 alkalommal szervezett Kistermelői Ünnep alatt az
árusok felajánlották az asztalpénzt a
Zöldségkommandó részére, amely 10-12
hátrányos helyzetű kisgyereknek tart hétvégi
Tanodát.
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CIVIL CENTRUM
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
A KAP program támogatásával mozgássérült
és más fogyatékossággal élő emberek
számára szerveztünk Halloween közösségi
programot az akadálymentesített Viktória
Rehabilitációs Központban Székesfehérváron,
40 fő részvételével, melyen a résztvevők
megismerkedhettek az angolszász kultúra
hagyományaival, étkezési szokásaival, játékos
akadálymentesített vetélkedőben vehettek
részt.
A
közösségi
programmal
hozzájárultunk ahhoz, hogy a látássérültek, a
mozgássérültek, hallássérültek, és értelmileg
akadályozott emberek közösen tudjanak
részt venni a programon, elősegítve a
kulturális akadályoztatottság leküzdését.
Ehhez teljes körű akadálymentesítésre volt
szükség, amit a Viktória Rehabilitációs
Központban valósítottunk meg.
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METAMORFÓZIS
EGYESÜLET
A Szegletkő Gyermekotthon színházi
csoportjával sikeres személyiségfejlesztő
programot hajtottunk végre 10 alkalommal. A
speciális színházi és személyiségfejlesztő
foglalkozásokon a gyermekotthonban felnövő, szenvedélybeteg gyermekek között
egy elfogadó, intim légkör teremtődött meg,
valódi belső történetek megosztásra,
lejátszásra kerülhetett sor. Fejlődött a
gyermekek önismerete, önbizalma, empatikus készségeik. Csökkent a bennük lévő
elutasítottság érzés és a szorongás. A
szökések száma, a drogok használata
csökkent. 2 alkalommal egy másik csoport
ifjúsági munkás képzésen vett részt, ahol a
hallgatók saját bőrükön tapasztalhatták a
módszer jótékony hatásait. A foglalkozásokon klinikai szakpszichológus is támogatta a
gyerekek lelki fejlődését.
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MENHELY ALAPÍTVÁNY
A KAP2019 program keretében a Fedél Nélkül
utcalap csapata (2 fő) a Nemzetközi
Utcalapok Szövetségével találkozhatott
annak éves konferenciáján Hannoverben. 1
további kollégánk Housing First trénerré
képezhette ki magát a nemzetközi találkozón
Helsinkiben,
aki
új
perspektívával
gazdagodott és tanítani is fogja a szakmáját
a jövőben. 6 kollégánk bécsi egynapos
látogatás keretében a helyi hajléktalan
városi
sétát
szervező
csapattal
tapasztalatcserén vett részt. Egy nagyobb
szervezetfejlesztési terv részeként a teljes
alapítványi stáb részére egy első találkozót
szerveztünk, csapatépítés céljából (33 fő
részvételével), ahol szórakoztató formában
tanulhattunk konfliktuskezelést.
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HÁROM KIRÁLYFI, HÁROM
KIRÁLYLÁNY ALAPÍTVÁNY
A szervezet működésének támogatásán
keresztül, az alábbi programok, projektek
létrejöttéhez járult hozzá a KAP: 1. Helyi
Hálózatok: Idén három taggal bővült a hálózatunk: Kaposvár, Isaszeg és Gödöllő csatlakozott, így már 23 helyi szervezetünk van
országosan. 2. Párkereső Programok: Havi egy
párkereső programot tartunk, mindig más
témában, más helyszínen.. 3. Vándor-bölcső: A
bölcsők folyamatos mozgásban vannak
országos szinten, ennek köszönhető-en
mindig egy újabb jövevény ringhat egy pihepuha
bölcsőben.
4.
Rendezvények:
Konferencia a Családról és munkáról, Család
és Karrier előadássorozat tavaszi és őszi
félév, 4-4- alkalom, Emeljünk magasba minél
több gyermeket - Résztvevők száma
országosan 10 090 fő. Az Év Családbarát
Vállalata pályázat és díjátadó.
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CIVIL RÁDIÓZÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY
A KAP támogatási időszakában 3 új
műsorsorozat indult a Civil Rádióban, ami a
műsorok állandó stábját illetően 10 fő új
önkéntest jelent, és több ezer rádióhallgatót,
akiket a 98.00 MHz-en keresztül 25 éve elér a
Civil Rádió. Önkéntes programunkba 2 fő
hangtechnikus jelentkezett, egy diák és egy
nyugdíjas korú. Az új műsorok beindításával
kapcsolatos
teendőkbe
3
alkalommal
kapcsolódott be az önkéntesekből álló
szerkesztő bizottság. Az Alapítvány életében
elemi szintű a más civil szervezetekkel való
szoros
együttműködés,
hiszen
ezen
szervezetek
munkáját,
tevékenységét,
eredményeiket akarjuk hallgatóink elé tárni. A
KAP által a szektoriális beágyazottságunkat
is erősíthettük.
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KETTŐS MÉRCE BLOG
EGYESÜLET
A KAP támogatás segítségével 2019-ben
elindult a Mérce saját videóadása, amelyben
aktuális politikai- és társadalmi kérdéseket
vitatunk meg meghívott vendégekkel,
szakértőkkel. A videóműsor elindításával
alapvető célunk volt, hogy nyilvánosságot
teremtsünk olyan társadalmi ügyeknek,
amelyekkel a fősodorbeli média nem, vagy nem
kellő alapossággal foglalkozik. A közel 1 év
alatt összesen 33 videóműsort készítettünk,
amelyekben több mint 50 szakértő, politikus,
újságíró és civil szervezet szólalt meg egyegy fontos társadalmi kérdésben. A KAP-nak
köszönhetően átalakítottuk a videó rovat
struktúrát és annak működtetését is. Ezáltal
megnövekedett a videómegtekintések száma. A
Szerkesztőség
bővült
egy
önkéntes
szerkesztővel, aki a videóműsorok gyártásában
vesz részt.
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HŐSÖK TERE
KEZDEMÉNYEZÉS
A kapott támogatási összegből 3 db „Mindset
és Bámészkodó hatás” tréninget szerveztünk
a pályázó és meghívott civil szervezetek
munkatársai és önkéntesei számára. A civil
tréning célja az volt, hogy az egyébként is
nyitottabb, az átlaghoz képest elfogadóbb
civil szervezeti munkatársakat, önkénteseket
megerősítsük saját elköteleződésükben.
Párbeszédet és tapasztalat megosztást
kezdeményezzünk
a
különböző
civil
szervezetek között egy előre meghatározott
téma mentén. Továbbá szervezeti szinten
mélyítettük el azt a tudást, amivel a
szervezeten belül a munka és az
együttműködés hatékonyabbá válhat. A
tréningekkel
összesen
18
szervezet
képviselőivel dolgoztunk együtt, és összesen
53-an vettek részt.
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VÉDEGYLET EGYESÜLET
2018-ban lefordítottuk és magyar példákkal
kiegészítve letölthetővé tettük az
„Útmutató a Közösségi Átalakuláshoz” c.
kiadványt. A MagNet KAP támogatás
segítségével nyomtatott formában is
elérhetővé vált, elsősorban a „Holnap” c.
film közösségi vetítésein terjesztettük. Az
1000 példány kb. harmadát finanszírozta a
KAP, ha átlag 2 olvasóval számolunk, akkor
közvetlenül kb. 600 embert ért el. Ha
közülük minden 10. (összesen) még átlag 10
embert
ösztönzött
cselekvésre
a
kiadványban szerzett ötletek nyomán, akkor
az újabb 600 ember. A film sok inspiráló
példát egy élhető jövő lehetséges élelemés
energiaellátásáról,
gazdaságáról,
demokráciájáról. A kiadvány jól kiegészíti
ezt gyakorlati útmutatókkal, hazai
példákkal.
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OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY
Négy új önkéntes koordinátor felkészítésével sikerült elérnünk, hogy Budapest XV.
kerületében, Dunakeszin megerősödjenek a helyi szolgálataink, Szigetszentmiklóson
pedig új helyi szolgálatunk induljon. A hasznos tevékenységet kereső idősebb
generáció tagjai közül új önkéntesek toborzásával, felkészítésével segítséget
tudunk nyújtani a helyzetükből adódóan gyakran elszigetelődő kisgyermekes
szülőknek, így a nagyvárosi magányt oldva, képesek egymásnak kölcsönösen segíteni.
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ESÉLYEGYELŐSÉG
Elnyert összeg: 6 451 151 Ft
Világunk akkor lehet igazságos, ha minél kevesbben kell éljenek hátrányos
helyzetben, szegénységben, egyáltalán bármilyen formában el- vagy
leszakadva a többségi társadalomtól. Ezért tartjuk kiemelten fontosnak azt
is, hogy teret adjunk azon szervezetknek, melyek az egyenlő esélyek
megteremtéséért dolgoznak.

10 esélyegyenlőségi projekt:
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület,
Kontúr Közhasznú Egyesület, Utcáról Lakásba! Egyesület, Háttér Társaság,
Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Bike Maffia Egyesület,
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Egyesület, Oltalom Karitatív Egyesület,
Nők A Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület
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KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS
ALAPÍTVÁNY
A támogatásnak köszönhetően a 116 111
Lelkisegély-vonalat több olyan gyerek és
fiatal
érte
el,
akik
öngyilkossági
gondolatokkal, késztetéssel küzdenek.
2019-ben
1040
alkalommal
volt
a
segélyvonalas beszélgetések, chat és email
megkeresések fókuszában ez a nehéz téma.
Az érzelmi támogatás mellett több hívónkat
támogattuk abban is, hogy kórházi vagy
pszichológusi segítséget kapjanak. Annak
érdekében, hogy minél több gyereket és
fiatalt meg tudjunk hallgatni, 26 új önkéntes
ügyelőt képeztünk. Célunk, hogy minél több
gyerek tudjon rólunk, ezért 2 új kisfilmet
készítettünk, ami Youtube-on és Facebookon
is elérhető.
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OLTALOM KARITATÍV
EGYESÜLET
A KAP Program támogatásából az
egyesületünk által fenntartott Családok
Átmeneti Otthonában menedéket találó
édesanyák és gyerekeik részére nyújtott
ellátásunk színvonalának javítására volt
lehetőségünk. Ennek keretében kicseréltük
egyes elöregedett háztartási eszközeinket:
felültöltős mosógépet, tűzhelyet, 2 kombinált
hűtőt, mikrohullámú sütőt és 2 kávéfőzőt
vásároltunk. Ezáltal az Otthon ellátási
színvonalán, valamint az intézményben élő 12
édesanya és 16 gyerek elhelyezési
körülményén javítottunk. A támogatás
segített fontos társadalmi feladatunk
ellátásában:
programunk
a
rászoruló
édesanyák és gyermekek létfenntartását,
élelmezését megkönnyítő tevékenységünk
kiterjesztésével
kézzelfogható
eredményeket mutathat fel.
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KONTÚR KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
A KAP támogatás a Hős utcában működtetett
közösségi terünk fenntartásához járult
hozzá,
melyben
önkénteseink
heti
rendszerességgel tartottak foglalkozásokat
35 helyi gyereknek, továbbá közösségi
beszélgetéseket
a
telepfelszámolás
megkezdésével lehetetlen helyzetbe sodort
magántulajdonosoknak
és
bérlőknek.
Önkénteseinknek köszönhetően a „közösségi
tér” biztonságos, tiszta, rendezett, új
ismeretek, készségek elsajátítására és olyan
kapcsolatok kialakítására alkalmas tér volt,
melyek segíthették a gyerekek társadalomba
való beilleszkedését és csökkentették a
telepfelszámolás generálta stresszt. A
felnőttek számára megszervezett beszélgetések – heti 5 fő részére - az információáramlást, önérdekérvényesítést, az elnyomás
elleni közös fellépést támogatták.
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UTCÁRÓL LAKÁSBA!
EGYESÜLET
A megpályázott pénzösszeget munkatársaink bérére fordítottuk, akik az Adj Munkát
programot működtetik, azon belül bizonyos
kommunikációs feladatokat tudtuk lefedni
általa. A munka fő gerincét a heti
rendszerességű csoporttalálkozók jelentették. A szervezeti kommunikációban
nagyobb figyelmet kapott az Adj munkát!
program, melynek hatására konkrét
állásajánlatokhoz is jutottak csoporttagjaink.
Összesen
43
csoporttalálkozót
tartottunk, ezeken 45 ember jelent meg
összesen, akik közül 17 fő a rendszeres
résztvevő. Közülük csak 2019-ben 27 embert
sikerült megszólítanunk a programmal. 26
elhelyezés történt alkalmi, vagy tartós
jelleggel a nyílt munkaerőpiacon. Munkánkkal
hozzájárulunk a hajléktalanságban élőkkel
kapcsolatos sztereotípiák lebontásához.
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HÁTTÉR TÁRSASÁG
A 2019-es évben 3420 hívásunk volt. A
hívóinkkal
összesen
47141
percet
beszélgettünk, ez alapján egy átlagos hívás 16
percig tartott. A hívások 26%-a új hívás, ami
tükrözi, hogy a szolgáltatásunkra bővülő
igény van. A hívásokat a hívók ingyen indítják
most
már
szinte
az
összes
mobilszolgáltatótól - aminek a költségeit a
Háttér Társaság fedezi. Erre a költségre
kaptunk támogatást idén a KAP program
keretén belül, ami nagyban megkönnyítette a
szervezetünk működését. A KAPból befolyt
támogatás
fedezte
10
hónapi
telefonszámlánkat és az egyik tréner díját,
aki Erőszakmentes Kommunikációra oktatta az
új operátorokat. 32 operátorunk van, akik
közül az idei évben 10-en végeztek.
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MAGYAR ÉLELMISZERBANK
EGYESÜLET
Az Élelmiszerbanknál célunk, hogy kapcsolatot
teremtsünk
a
felhalmozódó
élelmiszerfeleslegek és a rászorulók között.
Az Élelmiszerbank Áruházi Élelmiszermentés
projektjének célja olyan élelmiszerek
megmentése, melyek az áruházakban a közeli
lejártuk miatt válnak felesleggé. 2019-ben 65
áruházat vontunk be projektünkbe a Tesco,
Auchan és Aldi láncokból. A KAP keretében
elnyert támogatás megközelítőleg a 60
áruházból 10-12 áruház élelmiszermentésbe
történő bevonását tette lehetővé. Az áruházi
mentésből, az újonnan bevont áruházakból
közel 350 tonna mentett élelmiszert
juttatunk el nélkülözők részére. Ez a
mennyiség 8.000 nélkülöző napi szintű
ellátását fedezi, illetve 875 tonna CO2
kibocsájtást előz meg, hiszen az élelmiszer
megsemmisítés helyett emberi felhasználásra
kerül.
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TASZ EGYESÜLET
A TASZ vidéki betegjogi jogtudatosító
workshopjain 7 vidéki városban jártunk, ahol
az összesen 113 résztvevő a jövőben már a
szükséges betegjogi ismeretek birtokában
vehet igénybe egészségügyi ellátásokat, így
nem elszenvedői, hanem tevékeny alakítói
lesznek saját kezelésüknek. A projekt
keretében sokszorosított brosúrák és a
workshopokon lezajlott szimulációs játékok
hozzájárultak ahhoz, hogy csökkenjen a
betegek kiszolgáltatottsága és tudatosodjon
mindenkiben,
hogy
az
elkövetett
jogsértésekkel szemben lehet és érdemes is
jogorvoslatot keresni. A TASZ online
felületein
is
elérhető
betegjogi
jogtudatosító anyagainkat 6600 példányban
állítottunk elő nyomtatott formában,
amellyel helyi civil partnereink segítségével
a résztvevőkön túl szélesebb kört
szólítottunk meg.
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NANE EGYESÜLET
A szexuális erőszak és a szexuális zaklatás
rendkívül elterjedt jelenségét két irányból
közelítettük. Egyrészt a prevenció és a
tudatosítás felől, másrészt a már erőszakot
elszenvedettek közvetlen támogatásán át. A
tervezett
projekt
mindkét
elemét
teljességgel meg tudtuk valósítani a KAP
támogatás által. A Kérsz teát?! előadásokat
ősszel rendeztük, az egyiket a Magnet
Házban, a másikat a Spinozában. A két
helyszínen összesen kb. 110 résztvevő látta a
darabot és kapott ismereteket szórakoztató
formában arról, hogy a szexuális zaklatást
hogyan lehet felismerni.
A gyerekkori szexuális visszaélés túlélőit
támogató csoport 10 résztvevővel szintén
őszi kezdéssel indult és 12, egyenként 3 órás
alkalomból állt össze. A program a
visszajelzések alapján hatékony támogatást
nyújt az erőszakot átélt nők számára.
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MENEDÉK - MIGRÁNSOKAT
SEGÍTŐ EGYESÜLET
A Menedék Egyesület szociális, oktatási és
kulturális programokon keresztül támogatja
az integrációt, a kulturális különbözőségek
megértését és áthidalását. A KAP 2019
támogatást nem egy konkrét projekt
megvalósítására, hanem működési költségeink
kiegészítésére kértük. Működési támogatás
lévén nem alkalmaztunk társadalmi hatást
mérő indikátorokat, de a működési költségek
bizonyos részének fedezete hozzájárult,
hogy közhasznú tevékenységünket stabilabb
pénzügyi keretek között végezhessük. A KAP
program
a
nehezedő
finanszírozási
környezetben olyan támogatást jelentett,
mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodást és
kiszámíthatóbb jövőképet eredményezett.
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BIKE MAFFIA
EGYESÜLET
A pályázati projekttel, a társadalmi
egyenlőtlenségekkel szembeni fellépés,
szemléletformálás
és
közvetlen
segítségnyújtás volt a hossztávú célunk.
Ezt a célt az adománygyűjtésnek, és a
kerékpáros étel kiszállításnak a támogatása
révén
és
az
önkéntesség,
az
önkénteskoordináció fejlesztésre révén
kívántul elérni. Sikerességünket jelzi, hogy
az egy éves időszakban több mint 100
alkalom keretében, hetente 20-30 fő közel
100-200 adag csomagot szállított ki a
rászorulók részére.
Napi szinten
biztosítjuk az ételmentéseket és 30
iskolával
és
20
intézménnyel
együttműködve
több
ezer
fiatal
bevonásával közel 2000 fő élelmezéséhez
járulunk hozzá.
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OKTATÁS-NEVELÉS
Elnyert összeg: 4 922 226 Ft
Egy tudásalapú társadalomban az egyik legfontosabb dolog, hogy mindenki
hozzáférhessen a számára szükséges tudáshoz, és azokhoz az
információkhoz, melyek segítik a mindennapi életében. Ezért támogatjuk az
oktatást, és hiszünk abban, hogy a gyermekkortól kezdve, egyenlő esélyek
mellett kell férjen hozzá mindenki az oktatás-nevelés intézményeihez.

12 projekt a kategóriában:
Lélekkel Az Egészségért Alapítvány, Köz-Pont Ifjúsági Egyesület,
Belvárosi Tanoda Alapítvány, Hallatlan Alapítvány, Liget Műhely Alapítvány,
Csillagberek Waldorf Alapítvány, Studium Generale Alapítvány,
atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Nyitott Iskolákért Alapítvány,
SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, Hintalovon Alapítvány,
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület
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LÉLEKKEL AZ EGÉSZSÉGÉRT
ALAPÍTVÁNY
A Sulinyugi foglalkozásokkal 9 osztályhoz,
vagyis 228 gyerekhez vittünk el interaktív,
játékos tréninget arról, hogyan lehetnek a
testük kapitányai, vagyis hogyan vezethetik
le a feszültségeket olyan módon, hogy azzal
ne ártsanak se másnak, se maguknak. Az az
attitűdjük erősödött, hogy nem vagyunk
kiszolgáltatva az érzelmi állapotainknak,
képesek vagyunk rá, hogy akár egyszerű,
mindennapi módszerekkel kezeljük a saját
stresszünket. A program elősegítette, hogy a
gyerekek, tanáraik és szüleik (akiket a
kiadványaikkal értünk el) egy nyelvet
beszéljenek és gyakorlati tippeket kapjanak a
stresszmanagementben.
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HINTALOVON
ALAPÍTVÁNY
Küldetésünk a gyerekek erőszaktól való
védelme, a gyerekjogok érvényesítése az
oktatásban, valódi részvétel biztosítása a
gyerekeknek a rájuk vonatkozó ügyekben.
Hiánypótló szexedukációs programunk
(Yelon) nemcsak egy weboldal, hanem
mobilapp és chat is gyerekeknek. A háttér
IT szol-gáltatások (tárhely, karbantartás)
valamint
a
Yelon
chatügyelet
fenntartásának 4 havi költségét tudtuk a
KAP támogatásból finanszírozni. A pro bono
központban
végzett
pszichológiai
szolgáltatás nagy költség az alapítványnak,
ugyanakkor nagyon fontos, hogy a
gyerekek nyugodt és bizalmas zárt helyen
tudjanak találkozni szakembereinkkel. Egy
havi irodabérletünket szintén finanszírozni
tudtuk a támogatásból. A KAP nagyon
fontos számunkra, az éves munkánk
sikeréhez nagyban hozzájárult.
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BELVÁROSI TANODA
ALAPÍTVÁNY
A projekt a Belvárosi Tanoda Alapítvány
személyközpontú oktató, nevelő tevékenységét pályaorientációs programmal és
szociális munkával támogatta. A KAP
hozzájárul szervezetünk társadalmi nyilvánosságának szélesítéséhez, és az aktívabb
kampányoláshoz. Programunk célja, hogy a
16-25 év közötti, középiskolából kimaradt,
olykor deviáns életvezetésű, iskolai
lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok
megtalálják magukat és helyüket társadalmilag hasznos tevékenységekben. A pályaorientációs program a képzések és munka
világában való eligazodást segítő ismeretszerzést
és
praktikus
készségek
fejlesztését célozza. A KAP segítségével
pályaorientációs tréningen résztvevők
száma: 10 fő, egyéni konzultáción
résztvevők: 14 fő, szociális esetkezelésben
résztvevők: 35 fő
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HALLATLAN
ALAPÍTVÁNY
A projekt tevékenysége során meghívást
kaptunk egy Jelnyelvi konferencián való
részvételre, melyet Hamburgban tartottak
meg. A konferencián kulcsfontosságú
nemzetközi partnereket ismertünk meg, és
a jövőbeni együttműködés kapcsán
tapasztalatokat osztottunk meg egymással.
Az oktatási központunkban a hálózati
rendszert felújítottuk, így gyorsabbá vált a
hálózati munka. Ezek következményeként
hatékonyabb lett a munkavégzés, és jobb
minőségű a jelnyelvoktatás. Jelnyelvi
képzéseink oktatási és vizsgafeladatait
frissítettük, aktualizáltuk. Frissítettük
mobilos alkalmazásainkat (Hallatlan és Jeles!
appok). Jelnyelvi tolmácsképzésünket 17
fővel augusztusban elindítottuk. Tagja
lettünk Az MI (Mesterséges Intelligencia)
Koalíciónak.
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LIGET MŰHELY
ALAPÍTVÁNY
A VONZÁSOK ÉS TASZÍTÁSOK tematikához
kapcsolódva alkotói pályázatot hirdettünk. A
beérkező
versekre,
mesékre,
ismeretterjesztő cikkekre alapozva komplex
oktatási segédanyagokat dolgoztunk ki és
ezeket ingyenesen elérhetővé tettük. A
beérkezett pályázatokból állt össze az őszi
folyóirat is. A lapszám 53 iskolába (ezek
közül 14 intézmény határon túli: Románia,
Szlovákia, Szerbia magyar tannyelvű iskolái)
került el ingyenesen, valamint 400
könyvtárba. A tanév kezdése óta eltelt két
hónap alatt a kiadványt 7042 gyerek és 371
pedagógus használta 763 alkalommal és 167
segédanyag készült hozzá, amelyek
ingyenesen letölthetőek. Mivel az iskolák
könyvtáraiba
kerül
a
kiadvány,
a
továbbiakban a felhasználás még folytatódik.
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CSILLAGBEREK WALDORF
ALAPÍTVÁNY
Projektünk célja az volt, hogy a Csillagberek
Zeneházban
a
Waldorf
pedagógia
szemléletével folyó zenei képzést a térítési
díjak csökkentésével és egy szociális alapon
működő támogatási rendszer bevezetésével
a közösség minden érdeklődő tagja számára
hozzáférhetővé tegyük. A KAP pályázat
benyújtásakor 9 tanszakon 43 tanuló
hangszeres és zenei képzését végeztük. Az
elnyert támogatás révén olyan mértékben
tudtuk csökkenteni a térítési díjakat, hogy a
2019/2020. tanítási évben már 66 tanuló
kezdte meg a tanulást a Csillagberek
Zeneházban, melynek hatására Kodály
országában 43 család hétköznapjainak lett
része a zene. A Zeneház tanárai és tanulói
ezen
kívül
időről-időre
gyönyörű
koncertekkel
ajándékozzák
meg
közösségünket.
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STUDIUM GENERALE
ALAPÍTVÁNY
A Studium Generale által minden évben
megrendezésre kerülő Tavaszi Táborban, 150
szociokulturálisan
hátrányos
helyzetű
fiatalnak van lehetősége felkészülni az
érettségi vizsgákra teljesen ingyenesen. A
táborban kis létszámú, 4-6 fős csoportokban
készültek fel a diákok az érettségi vizsgákra
matematikából,
történelemből
és
közgazdaságtanból. A tanórákon túl számos
sportprogrammal
és
szórakoztató
vetélkedővel készültek az önkéntesek a
táborozók számára. A Tavaszi Tábor
sikerességét igazolja, hogy felmérések
alapján átlagosan a résztvevők 98%-át
vették
fel
valamilyen
felsőoktatási
intézménybe, 76%-ukat az általuk első
helyen megjelölt szakra.
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ATLATSZO.HU KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
Az atlatszo.hu célja az átláthatóság és
elszámoltathatóság
előremozdítása,
az
információszabadság támogatása Magyarországon. A projektünk során fontos célunk
volt – és folyamatosan dolgozunk ezen a
projekten túl is –, hogy a jelenlegi
középiskolás korosztály tagjai is jogtudatos,
tájékozott, aktív állampolgárokká válhassanak.
Ehhez
elengedhetetlen
a
kritikus
médiafogyasztási
készség
vagy
az
állampolgári
aktivizmus
eszközeinek
készségszintű ismerete. Az Álhírvadász
tudatos
médiafogyasztási
képzés,
a
közérdekű
adatigénylések
hasznának
megosztása vagy az adatvizualizációk valódi
tartalmának azonosítása, és ezen ismeretek
kisközösségen belüli megosztási eszközeinek
ismerete mind egy-egy hatékony elem ebben
a folyamatban.
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NYITOTT ISKOLÁKÉRT
ALAPÍTVÁNY
A KAP pályázatnak köszönhetően a Beszédes
József
Ált.
Isk.
pedagóguscsoportja
ingyenesen vehetett részt 3 napos pozitív
fegyelmezés képzésünkön. Az intézményben a
tanulók 14%-a hátrányos helyzetű, 10%-uk nem
fejezi be az általános iskolát. A projekt által
közvetlenül elért pedagógusok száma 8 fő,
közvetetten érintett tanulók és szülők száma
kb. 300 fő. A pedagógusok számára nagy
kihívást jelent a nevelési helyzetek
gyermekközpontú kezelése. A résztvevők
visszajelezték, hogy a képzés óta büntetés
helyett olyan új módszereket próbálnak ki,
amelyek hosszú távon hatékonyak, és tekintettel vannak a gyerekek érzelmi szükségleteire. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a
tanulókkal való személyes kapcsolat kialakítására. A pedagógusok felszabadultabbá és
kiegyensúlyozottabbá váltak.
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SOS-GYERMEKFALU
MAGYARORSZÁGI
ALAPÍTVÁNYA
Az utógondozói külső férőhelyeken,
Kecskeméten 24 fiatal élt 2019-ben. Az itt
élő, nagykorú fiatalokat segítő, szakmailag
kiemelt nevelő 3 havi bérét fedezte a
pályázat, aki 14 fiatalt támogatott. Ez
hatalmas segítség volt a szervezetnek. Az
állami gondoskodásban felnövők sok terhet
cipelnek, társadalmi beilleszkedésükhöz,
önálló életre való felkészítésükhöz sok
erőforrás kell. A nevelő munkája ebben
kulcsfontosságú. Fontos minden fiatal alapos
megismerése, individualizált célok kitűzése. A
nevelő tudatos szakmai elvek mentén segíti a
fiatalt: napi élet megszervezése, a múlt
feldolgozása, a jövőre vonatkozó reális
tervek elkészítése és megvalósítása, a vér
szerinti családdal való kapcsolat rendezése
mind fontos területei a munkának.
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KÖZ-PONT IFJÚSÁGI
EGYESÜLET
A projekt céljait elérte, bár a tervezett
támogatásnak
töredékét
sikerült
megszerezni a KAP programban. Így
valójában a projekt önerőből és más
támogatások által valósulhatott meg a
projekt. A Debreceni Civilek önkéntes
program
keretében
közel
10
féle
tevékenységben 65 esemény valósult meg
2019-ben. A projekt közel 500 fiatal került
bevonásra, mint önkéntes fiatal vagy iskolai
közösségi szolgálatot teljesítő diák. A célja a
projektnek, hogy fiatalok értékes, hasznos
dolgot tegyenek a közösségükben, ezáltal
értékes és hasznos tagjainak érezzék
magukat
a
társadalomnak.
Ezen
tevékenységek által fejlődjenek a szociális és
életviteli kompetenciáik. Hiszünk abban a
fiatalok ezen események által válnak
probléma megoldóvá, aktív állampolgárrá.
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WEÖRES S. OKTATÁSI,
KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS
EGYESÜLET
A Magnet KAP támogatás segítségével
lehetőségünk
nyílt
a
biodinamikus
iskolakertünk továbbfejlesztésére, ahol aktív
munka zajlik diákjainkkal. A diákok a kertben
megtermelt terményeket közösen takarítják
be és dolgozzák fel a kertművelés órák
keretében, majd együtt főznek belőle, így
konkrét tapasztalatot szerezhetnek az
egészséges, tápláló étel előállításának teljes
folyamatáról. Ezzel is szeretnénk őket
segíteni abban, hogy valós tevékenységeken
keresztül élő kapcsolatot tudjanak kialakítani
az őket körülvevő világgal. Az iskolakert
mostani továbbfejlesztése megalapozza a
saját konyha kialakításához a helyben való
termelést. A KAP által érintett diákok száma:
232, az érintett pedagógusok száma: 34, a
diákokon keresztül érintett családok száma:
158
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Elnyert összeg: 5 178 395 Ft
Korunk egyik legnagyobb kihívása a természeti környezet megőrzése, a
fenntárhatóság biztosítása ajövő generiációinak számára. A klímavédelem
globális kérdései mellett hisszük, hogy figyelmet kell szentelni a helyi
kezdeményezések, projektek támogatására is.

8 környezetvédelmi projekt:
Hangya Közösség Alapítvány, Pomázi Állatvédő És Állatsegítő Egyesület,
Erdőmentők Alapítvány, Ökotárs Alapítvány, NOÉ Állatotthon Alapítvány,
Környezetvédő Egyesület Érd, Felelős Gasztrohős Alapítvány,
Humusz Szövetség
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HANGYA KÖZÖSSÉG
ALAPÍTVÁNY
A KAP támogatásnak köszönhetően az
alábbiakra nyílt lehetőségünk: Barkácsnapot
szerveztünk, ahol a rossz idő ellenére 200
önkéntes vett részt, melyen 40 kutyaház
készült vidéki menhelyeknek. A közösségi
oldalakon kb. 3000-en követték az eseményt.
A szakmai napunkon 32 szervezet összesen
60 tagja kapott továbbképzést, melyet a
többségük a saját közösségi oldalukon,
követőik számára is megosztott. Az
élelemgyűjtő napokon egy nagy látogatottságú áruházlánc ad lehetőséget, hogy
alkalmanként több ezer fő értesüljön a
munkánkról. 20-30 önkéntes bevonásával
gyűjtünk és kb. 400-500 adományozót
tudunk megszólítani. Mivel az állatvédelem
területe emocionális töltetű, ők erősebben
kötődnek később is hozzánk.
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POMÁZI ÁLLATVÉDŐ ÉS
ÁLLATSEGÍTŐ EGYESÜLET
Sikerült a kutyamentés mellett megkezdeni
a cicák mentését. Minden állatot teljes körű
ellátásban részesítettünk és igyekeztünk
számukra gazdát találni (akiknek nem
sikerül, azokról szeretettel gondoskodunk
életük végéig). Az utcákon, köztereken
magányosan
kóborló/kitett
állatokat
befogadtuk, egészségüket helyreállítottuk.
A KAP támogatásból 84 kutya és 24 cica
orvosi
ellátása,
gyógykezelése,
ivartalanítása, egyéb műtéte valósult meg.
Ezen kívül több állatvédő szervezettel
sikerült kiépíteni (egy reményeink szerint
tartós) kapcsolatot, amelyben kooperálás
útján együttműködünk és segítjük egymás
tevékenységét.
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ERDŐMENTŐK ALAPÍTVÁNY
Csiperkebogyó táborunk megvalósításával
célként tűztük ki, hogy a transzplantált,
daganatos betegséggel élő és gyógyult,
valamint speciális nevelési igényű gyermekek
egészséges környezetben erősödve a
természet és környezeti ismereteinek
bővítése mellett egy életre szóló élményt
szerezzenek. Összesen több mint 100
gyermeket és kísérőiket, családtagjaikat
láthattuk vendégül a Vértes szívében. A
tábor játékos foglalkozásain túl a
gyermekek speciális igényeit maximálisan
szem előtt tartva állítottuk össze a tábori
foglalkozások, ismeretterjesztő előadások
és kirándulások tematikáját. Kiemelt
figyelmet fordítottunk arra, hogy a
tartalmas programok mellett a gyermekek
fizikai tűrőképességét és határokat ne
lépjük túl.
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ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY
A KAP programban az Év Fája verseny meg
tudott újulni és ki tudott bővülni egy
kommunikációs képzéssel. A pályázati
programban elért legfontosabb érintettek az
54 jelölő közösség/szervezet és az ő több
száz támogatójuk voltak. A 2010 óta
megrendezett versenyen idén több mint 13
000 szavazót bírtunk cselekvésre a fák
védelmében, akik végül a kaposvári
Szabadságfának juttatták a díjat. Különleges –
és a Hős Fának megválasztott Szentkúti
Öregharcos esetében – 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.
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NOÉ ÁLLATOTTHON
ALAPÍTVÁNY
A kisebb menhelyeket segítő programunk
keretében 10 nagylétszámú vidéki menhelynek nyújtottunk a KAP segítségével egyedülálló támogatást (közel 2000 állat). Az évek
óta sikeresen működő programunk, mely eddig
microchippel, oltásokkal, élelemmel és
tanácsadással segítette a kisebb menhelyeket, most kiegészül egy kül- és beltéren is
használható
fertőtlenítő
szerkezettel/
pisztollyal és a hozzá tartozó fertőtlenítő
szerrel, valamint egy dokumentációval, mely
személyre
szabottan
tartalmazza
a
karanténozásra és fertőtlenítésre vonatkozó
szakmai ajánlást. A program új eleme mérhető pozitív hatással van a menhelyeken élő
állatokra. A fertőzések visszaszorítása által
biztonságosabbá teszi az örökbefogadást,
ezzel növelve a társadalmi elfogadottságot,
így konkrét életeket megmentve.
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KÖRNYEZETVÉDŐ
EGYESÜLET ÉRD
Sokan nem is sejtik mennyi szépséget rejt
a fővárostól karnyújtásnyi távolságra
található város, Érd. A helyi zöldek
maroknyi lelkes csapata közel 20 éve azon
munkál-kodik, hogy Érd természet adta
szépségeit sokak számára elérhetővé tegye
és azokat tervezetett fejlesztésekkel és
folyamatos karbantartással biztosítsa. A
KAP 2019 program keretében egy ÉrdParkvárosban található zöld területet
szemeltünk ki arra, hogy egy olyan, a nap
24 órájában ingyenesen látogatható zöld
közösségi teret, ún. ökoparkot hozzunk
létre, amelyben helyet kapnak új padok,
asztalok,
futópálya,
pingpongasztal,
valamint különböző kültéri fitness eszközök
és egy erdei tornapálya. Ennek első lépése
valósult meg a program segítségével,
aminek köszönhetően 2 eszköz beszerzésre
és telepítésre került.
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FELELŐS GASZTROHŐS
ALAPÍTVÁNY
A KAP támogatásból 17 óvodai csoportba,
összesen 362 gyermekhez és 30 óvónőhöz
jutottunk el ingyenesen a Palánták
környezettudatos
szemléletformáló
programunkkal. A foglalkozásokon a
gyermekek megtanulták miért fontos a
helyi zöldséget/gyümölcsöt választani a
messziről jövő helyett, tanultak a
szelektív hulladékgyűjtésről és arról is,
hogy hogyan és miért kerüljék el az
egyszer használatos csomagolást. Ehhez a
foglalkozás végén egy textil szatyrot is
készítettünk
közösen,
amit
aztán
hazavihettek
és
használhatnak
a
bevásárlások során.
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HUMUSZ SZÖVETSÉG
A pályázatból célunk volt új szemléletformáló játékokat tervezni és kivitelezni a
hulladékcsökkentés jegyében. A projektnek
köszönhetően így bővült a szervezet játék
kínálata, ami a rendezvényeink, foglalkozásaink minőségét javíthatja. Önkéntes
képzéseken és találkozókon közösen
ötleteltünk játékokra, figyelembe véve,
hogy milyen korosztályt szeretnénk megszólítani, milyen tudást átadni, valamit
milyen környezetben (rendezvényeken,
foglalkozások keretében stb.). Végül tagszervezetek bevonásával dolgoztuk ki és
készítettünk el két játékot: egy szelektíves
Twistert (használt farmerokból) és egy óriás
kirakót a háztartászöldítés témájában.
Szemléletformálási programokkal cégek is
keresnek bennünket, így az új játékok
bevételt is hozhatnak a jövőben a szervezet
számára.
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EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
ÉS SPORT
Elnyert összeg: 3 214 007 Ft
Hisszük, hogy a legjobb orvosság minden betegség legyőzésére a
prevenció, azaz ha minél kevesebben betegdnek meg, helyette egészséges
életmódot követve minőségi életet élve, testileg és lelkileg
kiegyensúlyozott emberként működnek a világban.

5 projekt a lategóriában:
Alternatíva Alapítvány, Para-Fitt Sportegyesület,
Antromedicart a Magyarországi Antropozófus Gyógyító Művészetért
Egyesület, Suhanj! Alapítvány, Egy Csepp Figyelem Alapítvány
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ALTERNATÍVA
ALAPÍTVÁNY
Szex, drogok, ártalomcsökkentés biztonság.
Ezek jegyében végzünk gyorstesztelést és
kockázatcsökkentő tanácsadást gyakorlati
ártalomcsökkentő
eszközökkel
megtámogatva
helyben,
változatos
helyszíneken. Legyen az Pride afterparti,
Józsefváros szexmunkásai, VIBE buli, vagy
egy
hajléktalanszálló.
Az
Altalap
Checkpoint Budapest és az Illés Utcai
Lányok projekt működési költségeiből,
elsősorban
a
HIV
tesztelés
és
tanácsadásban
résztvevők
számára,
valamint az elért 8. kerületi utcai
szexmunkás nők számára biztosított
higiéniai termékek - óvszer, síkosító,
intimkendő, tampon, betét etc, - egy
részét biztosította a támogatás. A KAP
által
támogatott
tevékenységeken
keresztül elért érintettek száma: 300 fő
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PARA-FITT
SPORTEGYESÜLET
Egyesületünk a KAP program segítségével
bekapcsolódhatott 1. magyar szervezetként
egy holland modellprogramba, ami
környezetszennyezési problémákra és
műanyag újrahasznosításra keres és dolgoz
ki megoldásokat. A tudásmegosztás
ingyenes és közösségi alapú. A programba
bárki
bekapcsolódhat.
Mi
nyitott
műhelyként, biológus önkéntesekkel és
gépépítő
csapattal
együttdolgozva
szeretnénk ezt a tudást minél több
mindenkinek átadni, és ösztönözni az
embereket, hogy életük minőségét ne a
fogyasztás mennyisége határozza meg,
éljenek fizikailag és mentálisan is
egészségesebben
és
környezettudatosabban. A KAP által elért érintettek
száma: Közvetlenül fesztiválokon (pl Sziget
fesztivál),
art
marketeken
és
workshopokon keresztül 2-3 ezer fő.
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ANTROMEDICART
EGYESÜLET
A KAP-ban a szervezeti működésünk
költségeinek kiegészítésére pályáztunk. A
hazai docenseink honoráriumának egy részét
tudtuk a támogatási összegből fedezni. Az
alapműködéshez kapcsolódó költségek egy
részét is fedeztük a támogatásból. A KAP
által ténylegesen 45-50 főt értünk el, de
mivel az orvosainkon, terapeutáinkon
keresztül másokra is hatással vagyunk, ennél
jóval több emberről van szó. Képzéseinken az
orvosok és terapeuták megtanulják miképp
tudják
a
természettudományos,
egyetemeken tanult orvoslást szellemtudományos módszerekkel kiegészíteni. Az
egyesületben mindannyian orvosok, terapeuták vagyunk. A KAP-ban való részvétel abban
segített, hogy jobban lássuk a lehetőségeinket, meg tudjuk fogalmazni a céljainkat,
és azt tisztábban kommunikálni is tudjuk.
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SUHANJ! ALAPÍTVÁNY
Immár harmadik éve szervezünk heti
rendszerességű
csoportos
edzéseket
speciális iskolák fogyatékkal élő diákjai
részére hazánk első akadálymentes
edzőtermében, a SUHANJ! Fitnessben.
Szakképzett edzőink korszerű eszközökkel
fejlesztik a gyerekek fizikai állapotát,
egészségtudatát, szociális és pszichés
készségeit. 2017ben a program 3 speciális
iskola 3 csoportjával indult. 2019
szeptemberében a pályázaton nyert
összegnek köszönhetően 5 iskola 11
csoportjával tudtuk kezdeni a félévet.
Átlagosan 77 fő látogatja az órákat
hetente, 40 hét alatt ez 3080 belépést
jelentett. A diákok, és velük érkező
pedagógusok
együtt
sportolnak.
Önkénteseket vonunk be, akik az órák előtt,
alatt, és után segítenek a gyerekeknek.
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EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY
„Belevalók” programunk félnapos, ingyenes továbbképzés, ahol idén is
felkészítettük a résztvevőket a cukorbeteg kicsik körüli feladatokra. A KAP által 8
alkalommal tartottunk képzést. A közvetlenül elért érintettek száma: 650 fő. A
közvetettem elértek száma több tízezer. Képzésünk célja, hogy érzékenyítsük a
pedagógusokat, pedagógus-hallgatókat, eloszlassuk a tévhiteket a betegségről, ami
miatt félelmek alakulnak ki bennük. Ezáltal segítsük a diabéteszes gyerekek
elfogadását, befogadását a közösségekbe, és ellátásuk támogatását az intézmény
keretei között. Képzéseink után a résztvevők félelmei elmúltak, nyitottakká váltak a
diabétesz megismerése iránt. A pedagógusokban kialakult igény arra, hogy
tudatosabban válasszanak az élelmiszerek között egészségük megőrzéséért.
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GYÓGYÍTÁS
Elnyert összeg: 4 962 340 Ft
2019-ben is odaálltunk azok mellé, akik betegeinket, ápolásra- vagy trauma
feldolgozására szoruló embertársainkat támogatják. Munkájuk
megfizettethetetlen és nélkülözhetetlen mindannyiunk számukra.

5 projekt a kategóriában:
EMMA Közhasznú Egyesület, Magyar Rett Szindróma Alapítvány,
Bátor Tábor Alapítvány, Magyar Hospice Alapítvány,
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
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EMMA KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
Az EMMA Közhasznú Egyesület 2015 óta
működteti a szülés körüli időszakban
nehézséget, traumát megélő nők számára
telefonos segélyvonalát, illetve e-mailes
formában is információt és támogatást
nyújt. A KAP pályázatának köszönhetően az
EMMA segélyvonalon dolgozó önkéntesek
csapata újabb 10 fővel bővült 2019-ben. A
pályázatban megvalósult képzésben az új
önkéntesek információkat, készségeik és
képességeik fejlesztésére lehetőséget,
saját élményeik feldolgozásában pedig
támogatást kaptak. A havi rendszerességű
szupervíziók a hosszú távú mentális
egészségmegőrzés és a kiégés prevenció
szempontjából nyújtanak védelmet a régi
és az önkéntesek számára egyaránt. A
kampány és a projekt ideje alatt a
szervezet és szolgáltatásának ismertsége
jelentősen nőtt.
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MAGYAR RETT SZINDRÓMA
ALAPÍTVÁNY
A Rett-szindróma egy genetikai eredetű,
súlyos tünet együttes, mely csak kislányokat
érint, akik halmozottan sérültek. Állapotuk
javításához sokféle fejlesztés szükséges. Ma
hazánkban kb 100 érintett család van, őket és
különböző
intézmények
csoportjait
támogattuk állatasszisztált, zene- és
hidroterápiás
foglalkozásokkal,
mozgásterápiákkal, rehabilitációval, melyeket
másképpen nem tudnának biztosítani
gyermekeiknek. A terápiák eredményeként a
sérült gyerekek és fiatalok életminősége és
egészségi állapota javult, olyan élményekben
volt részük, melyekben egyébként ritkán van
alkalmuk. A projekt egyéves futamideje
alatt 130 egyéni és kiscsoportos terápiás
alkalmat szerveztünk és finanszíroztunk a
gyermekek otthonában és fejlesztő
intézményben.
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BÁTOR TÁBOR
ALAPÍTVÁNY
A Bátor Tábor Alapítvány közép-európai
élményterápiás központot működtet, valamint
egyéb rehabilitációs programokat kínál súlyos
és krónikus betegséggel élő gyermekek és
családjaik számára, immár 18. éve. A
programok célja a gyermekek önbizalmának
növelése,
önmagukba
vetett
hitük
megerősítése. Pályázatunk célja GO! Kórházi
programunk bevezetése volt Debrecenben,
amit a tervünk szerint, sikerrel teljesítettünk
2019. április és szeptember között. A 2015-ben
elindított GO! programunkban
a tábor
élményeit visszük a kórház falai közé, azoknak
a gyerekeknek, akik állapotuknál fogva nem
juthatnak le a táborba. Önkénteseink 126
gyermeket látogattak meg, élménydús
programokkal, játékokkal színesebbé téve a
kórházban töltött napjaikat.
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MAGYAR HOSPICE
ALAPÍTVÁNY
A
KAP
pályázatának
köszönhetően
megvalósított
középiskolai
projektünk
legfőbb célja az érzékenyítés és a
szemléletformálás.
Az
interaktív
foglalkozásokat Nárcisz Programunk keretei
között önkénteseinkkel és munkatársainkkal
már több középiskolánál is megvalósítottuk. A
2019-es évben 5 csoporttal zajlottak le a
foglalkozások, eddig körülbelül 120 főt
értünk el vele közvetlenül.
A játékos
alkalmak
érdekes
feladatokat
és
elgondolkodtató kérdéseket tartalmaznak,
amelyeken döntően kiscsoportos formában
dolgozunk. Tabusítás helyett nehezebb
kérdésekkel is foglalkozunk, ismereteket
adunk a hospice szemléletről és ellátásról,
együtt gondolkodunk az életről és
veszteségekről, értékekről és erőforrásokról egy biztonságos, megtartó közegben.
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EGYÜTT A DAGANATOS
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
„Pirosautóinkkal” mi közvetlenül szállítjuk a daganatos betegséggel küzdő
gyermeket kísérőjével együtt otthonából a kórházba és vissza, valamint a különböző
gyógyintézetek között. Így nem kell a betegszállítóra órákat várni a néhány perces
sugárkezelést követően, hanem azonnal visszaindul gépkocsivezetőnk a gyermekkel
az „anya-kórházba”, vagy a baba-mama lakásainkba, ahol a gyermek édesanyjával a
kezelések közötti időszakban tartózkodik. Ez évben gépkocsivezetőnk 48 gyermeket
szállított hónapokon keresztül az ország különböző pontjairól, összesen 43.000 km-t
tett meg a gyermekekkel. A pályázattal elnyert támogatás összege az évi
szállítással járó költségeink – gépkocsi fenntartása, biztosítása, üzemanyag, és a
gépkocsivezetők bére – közel 10 %-át fedezte.

Köszönjük, hogy rendelkeztél,
és fontos ügyek mellé álltál!
Számítunk rád a KAP2020
felajánlási időszakában is!

