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Kedves Ügyfelünk!

Veled 2021-ben is sikerült! A MagNet Bank a Közösségi Adományozási
Programjában (KAP) 13.118.561 forinttal járulhatott hozzá a nonprofit szervezetek
környezet- és társadalomjobbító munkájához. Ezzel nem csupán a
szervezeteknek segített a MagNet közösség, de a szervezetek világjobbító
munkáján keresztül többezer család, vagy rászoruló élete vált szebbé, és újabb
lépéseket tettünk a környezetvédelemért is!

Fogadd szeretettel a program hatásbeszámolóját és az érintettek személyes
történeteit! Együtt hatással vagyunk a világra!

260 kulturális esemény több mint 
20.000 résztvevővel 

165.000 család és rászoruló kapott segítséget,
legalább 6 megye 133 településén

1232 gyermek és felnőtt vehetett részt képzésen, 
tanfolyamon, terápiás foglalkozáson,

fejlesztésen.

1222 alkalommal kaptak jogi és érdekvédelmi
tanácsadást azok, akiknek erre szükségük volt.

10.757 fogyatékkal élő és ép ember jutott
számára megfelelő sportolási lehetőséghez.

13.099 alkalommal segítettek szakértők és
önkéntesek lelki segélyvonalon és 

chatszolgáltatáson keresztül.
 

A KAP program folytatódik 2022-ben is!
Szeptemberben több mint 40 szervezet

várja majd, hogy döntéseddel az ő
terveit támogasd. 

 

Legyünk idén is együtt hatással a világra!



Sehol máshol nem önkénteskedtem
még, de tuti itt a legjobb! Megvan
minden, ami kell! A bringa, a zene, a
társaság, és simogathatjuk a lelkünket,
hogy jót cselekedünk. Persze
mondhatnám, hogy könnyű úgy, hogy
nekünk van hova hazamennünk, van
pénz a kártyánkon, van családunk. De
pont ezért kötelességünk áldozni az
időnkből, az energiánkból arra, hogy
másokért is tegyünk. Ezért mindenkinek
ajánlom, hogy legyen önkéntes, és
erre van ezerféle lehetőség, ha
körülnézünk. Körülvesznek minket
jobbnál jobb szervezetek, akik egy jobb
világ felé fordulnak, akik gyerekeken
segítenek, akik mélyszegénységben
élőket látnak el, akik lakhatáshoz
próbálják juttatni a periféria szélére
sodródott embereket. 
/Bike Maffia/

Egy önkéntesről írnék, aki újoncból
nemcsak az év önkéntese lett, de az
Adománytaxi csapat valóban
meghatározó tagja. Első alkalommal
a CLOTHER kampány során jött el
hozzánk, ekkor egy online licitre kínált
ruhákat kellett méricskélnie. Azt hittük
ez lesz az első és utolsó alkalom, hogy
láttuk. De nem így lett. Péter mindenre
nyitott volt, sofőrnek állt, hogy
adományokat gyűjtsön be, majd részt
vett az első vidéki adományútján. Azt
hiszem, itt vált biztossá, hogy sokáig
fog nálunk maradni. Annyira
beszippantotta az Adománytaxizással
járó életérzés, hogy gyakorlatilag alig
volt olyan út ezután, amin ne vett
volna részt.
                                       
                                     /Adománytaxi/

Már régóta keresem az utam, és benne
magamat is. Érzem, hogy ahogyan
élek, ahogyan élünk, az nem jó,
egészségtelen, feszült. Egyszerűen nem
vagyok a helyes úton, céltalanul
bolyongok, sodródok. Alig vártam a
nyári Gyüttment Találkozót, ahol végül
nem csak értéktársakra és
szakemberek kincset érő tudására
találtam, de megtanultam, igaz csak 4
napban, együtt élni másokkal és
dolgozni magamon. Felfedező utam
azóta is folytatódik, apránként sejlik fel
körülöttem az élet végtelen értéktára,
mely értelmet és célt adott az utamon.
Szeretnék a természettel összhangban,
tudatosan együttműködő közösségben
élni.                                  

/MIndenEgyüttmegy Egyesület/

Egy önkéntesünk nagyon régóta
szeretett volna már részt venni
képzésünkön, de eddig a nagy
távolság miatt nem tudott eljönni
jelenléti oktatásunkra. Levélben
keresett meg bennünket, hogy nincs-
e esetleg más lehetősége arra, hogy
Erdő- és vadvédelmi koordinátor
képzésünket teljesítse. Szerencséjére
az online tananyagot már a
rendelkezésére tudtuk bocsájtani. A
felkészülési idő után sikeres vizsgát
tett, kiváló minősítéssel. Önkéntesünk
azóta koordinátorként a lakóhelyén
több alkalommal is mentési akciók
szervezésében és lebonyolításában
szakszerű munkát végez, és
példamutató tevékenysége révén
több ember is csatlakozott már hozzá.  
                                       /Erdőmentők/



KAP 2021 ÚJRATERVEZÉS

Két, megváltozott munka-
képességű, ám hajléktalanságuk
okán ellátásra nem jogosult férfi
védencünket meg tudtuk tanítani a
kutyák-macskák ellátásának
teendőire, így számukra új
elfoglaltság, munka, és élhetőbb
jövedelem megteremtése vált
lehetővé. Ferkó és Tibor immár a
csapat részeként nem csupán
lakhatást kaphat, hanem új értelmet
a napjaiknak.

A KAP pályázat keretében
meggyőztük arról a döntéshozókat,
hogy szükség van kerékpáros
beavatkozásokra a 11-es úton,
majd a tervezőkkel és megbízóval
közösen dolgoztuk ki a
megvalósítandó megoldásokat.
Ezek alapján lesz kiadva az építési
engedély, és ezek alapján kell majd
az útfelújítást kivitelezni.

3. oldal

Lelenc Kutyamentő
Egyesület

Magyar 
Kerékpáros Klub

KÖRNYEZETVÉDELEM

70 kutya került családba 3 ember munkahelyteremtése

Többezer kerékpáros kap biztonságos közlekedési lehetőséget
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A projekt megvalósításával
szervezetünk sokkal haté-
konyabban tudta feladatait ellátni
a lezárások ellenére is, felkészült az
esetleges újabb zárások adta
helyzetekre is, illetve régióvezetőink
az online tér adta lehetőségek
maximális kihasználása mellett
tudják ma már a több mint 4500
főt magába foglaló önkéntes
bázisunkat mozgósítani az egyéni
mentési feladatok ellátása során. 

Az Organikus Értéktár a
természettel együttműködő, szelíd
és élhető megoldásokat alkalmazó,
egészséges életmód kultúrájának
lehetséges eszközeit és módszereit,
szellemi és gyakorlati tudását gyűjti
össze és közérthető formában
mutatja be. Olyan interneten
elérhető tudástár ez, ami a kulcs-
jelentőségű témaköröket, mint a
természet, építés, eszköz és
technológia, egészség és élelem,
oktatás és kultúra, közösség egy
egységes keretrendszerbe foglalja.

4. oldal

Erdőmentők Alapítvány

MindenEgyüttmegy
Egyesület

KÖRNYEZETVÉDELEM

Élményalapú környezeti nevelés 80 fővel

Gyüttment Találkozó 500 fő
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·A KAP 2021 támogatást
szolgáltatásaink fejlesztésére
fordítottuk A támogatás ered-
ményeként 318 elért budapesti
háztartás adományait tudtuk
begyűjteni és elszállítani vidéki
partnerhálózatunkon keresztül
nagyjából 3000 rászoruló részére, Á-
Lom programunk keretében pedig
45 gyerek kaphatott saját ágyat.
Köszönjük mindenkinek a
hozzájárulását ehhez!

 

Elkészült a régóta tervezett "Kérsz
teát?!" című színházi előadás
felvétele, amelyet immár egészben
és jelenetenként is használni
tudunk kommunikációs és erőszak-
megelőző, edukatív te-
vékenységekhez. Az előadás így
olyan csoportokhoz is eljuthat,
ahová a logisztika és anyagi
nehézségek miatt eddig nem
tudott. 

5. oldal

Adománytaxi Alapítvány

NaNe Egyesület

ESÉLYEGYENLŐSÉG

6 támogatott megye, 33 település
 

89.400  youtube megtekintés
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Egy látássérült vendégünk, nevezzük
Gézának, azt a célt tűzte ki maga
elég 2020 elején, hogy teljesíti a
maratoni távot 2021. őszén. A
csoportos edzéseket heti 3-4
alkalommal online formában
látogatta. A SUHANJ! biztosította
számára az otthoni edzéshez
szükséges eszközöket (súlyzók,
spinner kerékpár, TRX szalag). Géza
a maratont kiváló időeredménnyel,
sérülés nélkül teljesítette.

 

Az Utcajogász 11 éve nyújt minden
pénteken ingyenes jogsegélyt
Budapest egyik forgalmas közterén
hajléktalan és rossz
lakáskörülmények között élő
embereknek. A járvány ezt
megnehezítette, de folyamatos
emailes és heti kétszeri telefonos
jogsegéllyel kiegészítve idén több
mint 1000 esetben nyújtottunk
segítséget, adtunk tanácsot, írtunk
beadványt, stb.

6. oldal

Suhanj! Alapítvány

Utcajogász  Egyesület

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Fitnessterem látogató  
10.757 fő       

 

1220 tanácsadó alkalom

Szemléletformáló előadás  
175 gyermeknek     
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A COVID helyzet ellenére folyamatos
támasza tudtunk lenni a rászoruló
embereknek és az intézményeknek.A
napi „életmentő” támogatásokon
kívül egyre több hosszabb távú
segítségnyújtásra vagyunk képesek,
több rászoruló ember számára
mutatunk kiutat a a nehéz
helyzetéből. Tovább nőtt a BBM
önkéntes bázisa, kapcsolati hálója,
nagyon sok új ember, szervezet és
csoport kapcsolódott be a
munkánkba.

 

A Yelon Chat ügyelet heti 4 napban
működött, esténként 18-22 óra
között fogadta a gyerekek
megkereséseit. A fiatalok egyre több
szexuális tartalmú ingernek vannak
kitéve, miközben saját kérdéseikre,
aggodalmaikra csak nagyon ritkán
kapnak, találnak valódi és hiteles
választ. A gyerekeknek joguk van
ahhoz, hogy az érettségüknek
megfelelő, szakszerű és hiteles
információhoz jussanak olyan
felületeken, amelyeket szívesen
használnak. 

7. oldal

Bike Maffia Egyesület

Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Vitaminkommandó több mint 100 alkalommal 
 

670 óra segítő beszélgetés
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Számunkra a 2021-es év a
világjárvány körül forgott, és akörül,
hogy ebben a nehéz időszakban
hogyan tudunk úgy hatékonyan
segíteni a minket felkeresőknek,
hogy a problémáik megoldása
mellett a jogtudatosságukat is
növeljük. A járvánnyal kapcsolatos
jogszabály-módosítások értel-
mezése és széles rétegekhez való
eljuttatása közérthető keretben volt
a legfontosabb és legnagyobb része
a kommunikációs munkának. 

 
A közösségépítő alkalmakon, női
erőcsoportokon,  szó esik önbi-
zalomról, szükségletekről, vágyakról,
határokról és női jogokról egyaránt.
Cél az is, hogy lányok a telepen kívüli
világot is jobban megismerjék, új
benyomásokat, tapasztalatokat
gyűjtsenek. Több foglalkozást külső
helyszínen tartanak, gyakran
fordulnak meg és tartanak
programot a Bagázs Bazárban is -
sőt, egy alkalommal egy pécsi női
erőcsoport az éjszakát is itt töltötte.

8. oldal

Társaság a
Szabadságjogokért

BAGázs Egyesület

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Információs oldal 2.000.000 letöltés
 

4 erőcsoport 35 lány és nő részvételével
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A 2021-es évben is sikerült tovább
működtetni Magyarország egyetlen
LMBTQI emberekre specializálódott
lelkisegély szolgáltatását. Az
önkéntesekből álló operátori stáb
létszámát 25 -ről 32 főre növeltük. A
megkeresőknek LMBTQI specifikus
információkat (jog, szolgáltatások,
szexuális betegségek területén),
érzelmi támogatást adunk és segítő
beszélgetések során járjuk körbe a
nehézségeiket és keresünk
megoldásokat. 

 

A chat konzultáció elérhetőségét
sikerült megnövelni, így már minden
nap 13-21 óra között tudnak velünk
chatelni a gyerekek, illetve az e-
mailes megkeresések válaszolását
is fel tudtuk gyorsítani, így sürgős
esetben akár 24 órán belül választ
kapnak a megkeresők. A Kék Vonal
nemcsak a gyerekek, hanem a
szülők, szakemberek felé is kom-
munikál.  A felnőtteket próbáljuk
segíteni abban, hogy jól tudják
meghallgatni a gyerekeket, és jól
tudják segíteni őket.

9. oldal

Háttér Társaság

Kék Vonal Gyermekkrízis
Alapítvány

ESÉLYEGYENLŐSÉG

1981 megkeresés a segélyvonalon
 

9200 megkeresés
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Tevékenységünket 2021-ben kiszé-
lesítettük  és egy egységes új
fejlesztésű online platformra
helyeztük, ahonnan a szolgáltatások
korosztályonként és témánkként
strukturált formában hozzáférhetők.
Célunk, hogy az örökbefogadásra
váró párok minden szükséges
tudással rendelkezzenek, az
örökbefogadást követően pedig
minden támogatást megkapjanak a
közös életükhöz.
 

A Bartók Boulevard Egyesület - 36
tagjával -  alkotó, ösztönző, teremtő
munkájának elismeréseként
Budapest egyetlen Kulturális
Főutcája vagyunk. Elhivatottságunk
nemzetközi eredménye, hogy 2019-
ben a londoni Time out magazin
szakmai rangsorában az előkelő 41.
"Legjobb hely a világon" elismerést
szereztük meg, 2021-ben már az
előkelő 7. helyet vívtuk ki
magunknak. 

10. oldal

Gólyahír Alapítvány

Bartók Boulevard
Egyesület

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Szülő-gyermek tréning: 189fő
 

Eleven Tavasz, Eleven Ősz - 250 esemény
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Pályaorientációs tréningen
résztvevők tudatosabban állnak
hozzá saját jövőjük tervezéséhez,
elképzeléseik megvalósításához,
képességeik felismeréséhez. A
pályaorientációs csoportban való
aktív részvételük és az egyéni
konzultációk során megélt
tapasztalataik, élményeik és a
többiektől kapott visszajelzések,
megerősítések által reálisabb képet
képesek kialakítani önmagukról.
 

Az iskolánkban szeptember óta
alkalmazott gyógypedagógus
munkája nagy mértékben
előremozdítja az iskolai fejlesztő
csoport tevékenységét, annak
érdekében, hogy az otthon tanulás,
vagy egyéb problémák miatt
lemaradó diákokat felzárkóztassuk,
valamint az iskolaköteles, de még
iskolaéretlen tanulókat diffe-
renciáltan fejleszthessük. Az érintett
gyermekek számára ez rendkívül
fontos lehetőség.

11. oldal

Belvárosi Tanoda
Alapítvány

Rubicon Waldorfpedagógiai
Alapítvány

OKTATÁS

Pályaorientációs tréningen résztvevők száma: 16 fő
Egyéni konzultáción résztvevők száma: 12 fő

 

23 diák kap egyéni vagy csoportos fejlesztést
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A MUS-E program célja az elfo-
gadásra, az önképviseletre, együtt-
élésre nevelés a művészeteken
keresztül. A program elsődleges
célcsoportja a veszélyeztetett sorsú,
hátrányos helyzetű 6-11 éves
gyermekek. Az iskolákban hivatásos
művészek interaktív művészeti
foglalkozások révén segítik a diákok
tanulási készségeinek fejlesztését,
kreativitásuk kibontakozását, közös-
séghez való kapcsolódásukat. 
 

A tartós betegségből gyógyuló
gyerekek, fiatalok oktatási- és
szociális rehabilitációs folyamata
akkor teljes, ha a gyógyulásuk után
ők és a családjaik is a betegség
előtti életükhöz hasonló minőségben
tudják folytatni a mindennapjaikat.
Ehhez többek között a gyógyuló
gyerekek reintegrációs folya-
matához kell támogatást nyújtani -
a KórházSuli programban erre
fejlesztettünk ki egy professzionális
rendszert.

12. oldal

MUS-E Magyarország
Egyesület

Kórházsuli Alapítvány

OKTATÁS

12 részes digitális foglalkozásorozat

9456 önkéntes óra
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A programunk keretében rög-
zítettünk két színházi előadást
professzionális technikával, a fel-
vételek alkalmasak arra, hogy a te-
levízió is leadja őket a későbbiekben
(kortörténeti jelentősége van, hogy
Tordai Teri vagy Udvaros Dorottya
egy-egy független színházi alakítása
megmarad a következő nem-
zedéknek). Még két előadás aka-
dálymentesítését végeztük el, így
látás- és/vagy hallássérültek
számára is elérhetővé váltak a
felvételek.
 

Sikerült a Rádió sugár-
zóantennájának elköltöztetése is,
valamint az új telephelyen történő
beüzemelése. Ehhez nagy meg-
bízhatóságú internetvonalat és egy
távolból elérhető, ún. telemetriás
vonalat is ki kellett építtetni a
Népszínház utcai toronyház
tetőszintjére. Több hónapos elő-
készületek után, mindössze 2-3 perc
technikai adásszünettel sikerült
megoldanunk az átállást.

13. oldal

Manna Produkció
Nonprofit Kft.

TILOS Alapítvány

KULTÚRA

10 online előadás, 1601 néző

43891 Facebook követő, és hallgatószám növekedés
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A 2021-es nehezített évben is
tartalmas és érzékenyítő kikap-
csolódást nyújtottunk a Cirko
közönségének.  Fontos társadalmi
témákat érintő filmjeink bemutatása
mellett a fiatalok elérését segítő
programokat szerveztünk (iskolai
vetítések, pedagógusok számára
ingyenes vetítések). Kezdő
filmeseket támogattunk abban,
hogy alkotásaikat mozivásznon
mutathassák be a nézőknek. 
 

14. oldal

Cirko Film
Másképp Alapítvány

KULTÚRA

20..000 elért néző 
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Sulinyugi programunk célja, hogy
minden iskolás gyermek játékosan, a
maga korának megfelelő
nyelvezettel tanuljon 45 percben
arról, hogy mit tehet a feszült-
ségkezelésért, a mindennapokban
könnyen használható módszerekkel.
A MagNet támogatásával megtud-
tuk valósítani a 2021. őszi Sulinyugi
gyerektréner képzésünket. Segít-
ségükkel a 2022-es évben tovább
tud gyarapodni azon diákok köre,
akikhez eljuttathatjuk a hatékony
stresszkezelés eszközeit.
 

2021-ben 13 kórházi osztályon kb.
350 orvossal és szakdolgozóval
dolgoztunk. Ez rekord a PAF
történetében. Kiemelkedik a COVID
intenzív osztályokon zoomon végzett
trauma- és veszteségfeldolgozás
projektünk (összesen 60 óra zoom
ülést tartottunk a 3. hullám közepén
is). Mindezzel folyamatosan
támogatást adunk az orvosoknak és
az áplóknak, hogy a kórházban
végzett munkájuk révén elkerüljék a
kiégés tüneteit.

15. oldal

Lélekkel az Egészségért
Alapítvány 

PAF Közhasznú Alapítvány

GYÓGYÍTÁS

Trénerképzés 23 főnek

60 óra zoom ülés
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A támogatásnak köszönhetően
online ismeretterjesztésünket videós
tartalmakkal is ki tudtuk egészíteni. A
kisfilmekben szülői kérdésekre
válaszoltak a Klinika orvosai,
gyermekkori betegségek 5 téma-
körében. Projektünk célja az volt,
hogy dedikált edukációval támo-
gassuk a szülőket, nagyszülőket:
könnyen elérhetővé tenni a
számukra leginkább fontos
kérdésekre a szakértői válaszokat,
mindezt később is visszakereshető
módon.
 

16. oldal

Bókay Gyermekklinikáért
Alapítvány

GYÓGYÍTÁS

Edukációs filmek 15.000 megtekintés



Köszönjük, hogy
rendelkeztél, és fontos

ügyek mellé álltál! 

Számítunk rád a KAP2022
felajánlási időszakában is!


