
Beszámoló 
a 2017-es 

projektekről



2

SZÍVÜGYÜNK A CIVIL SZFÉRA 
A Bank lemond éves adózott nyereségének 10%-áról, és ügyfelei kezébe adja a döntést, hogy a profi t 

rájuk eső 10%-át egy számukra szimpatikus társadalmi szervezet javára felajánlják. 
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy ügyfeleink könnyedén szerepet vállaljanak jó ügyekért. 

Mi ehhez ajánljuk fel évről-évre a nyereségünk 10%-át.

2017-ben a KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYOZÁSI PROGRAM által 
55 711 484 Ft-os rekord összegről döntöttek ügyfeleink, így olyan kezdeményezéseket támogattak, 

amelyek pozitívan hatnak környezetünkre és társadalmunkra, amelyek közös jövőnk biztosítékai lehetnek.  

Ennek köszönhetően az

• Esélyegyenlőség

• Oktatás-nevelés

• Környezetvédelem

• Kultúra

• Gyógyítás

• Egészségmegőrzés és sport

területén eredményesen tevékenykedő szervezetek 
valósíthatták meg projektjeiket ügyfeleink 
támogatása által.

80 
SZERVEZET

6 
SZEKTOR

2



3

Több mint 130 

kutya és macska ivartalanítása 

történt meg a felelős állattartás 

jegyében

Vakvezetőkutya-

kiképző Iskola főépüle-

tének felújítása

2 400 beteg 

gyermeket látogattak meg 

a bohócdoktorok

50 000 adag étel, több 

ezer takaró 

biztosítása hajléktalan 

embereknek

Színházi nevelési 

program a 

kirekesztés, zaklatás 

(bullying) ellen

Angol nyelvi képzés 

állami gondozásban 

nevelkedő gyermekek 

számára

GÖRGESS TOVÁBB ÉS ISMERKEDJ MEG 80 SZERVEZETTEL ÉS TÖRTÉNETÜKKEL, 

AMELYET TE IS KITÜNTETTÉL TÁMOGATÁSODDAL. 

10 napos nyári 

tábor 24 fő 

halmozott fogyaté-

kossággal élőnek

Nemzeti 

Olvasási 

Program

 „Szívószálmentes 

augusztus” 

kampány

12 megyében 

több mint 8 000 

véradót ért el a Véradó 

kamion

Országos 

Erdőmentő 

Találkozó

3

MI 

VALÓSULT MEG 

A KÖZÖSSÉGI 

ADOMÁNYOZÁS 

ÁLTAL? 
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Autisták Országos Szövetsége

Az Esélyt adunk – Esélyt KAPunk Fesztiválon színes előadásoknak lehettek szem- és 
fültanúi a nézők. Rendkívül jó kapcsolat épült ki a fellépők, mentorok és az AOSZ kö-
zött, így egyik ifj ú tehetségünk a PASO együttes koncertjén is fellépett, és ketten az 
AOSZ éves szülinapi rendezvényén is megmutatták tehetségüket. Csodálatos élmény 
volt, mivel lehetőségünk nyílt autizmusban érintett embereket bevonni a munkánkba, 
az Autista Majorságok Hálózatával megerősíteni kapcsolatunkat, és megmutatnunk 
munkánkat egy olyan közönségnek, akik korábban nem ismerték szervezetünket. Po-
zitív visszajelzéseket kaptunk a fellépőktől, szüleiktől, nézőktől és autizmus-specifi kus 
szakértőktől is, így az esemény után szinte mindenki kérte, hogy jövőre is rendezzük 
meg a fesztivált. 

Az emberség erejével – Cum Virtute Humanitatis 

Alapítvány

Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan motivációs, jutalmazási rendszert alkalmazunk 
a Tanodánkban, amely segít a gyerekeknek megbecsülni, beosztani értékeiket. A gye-
rekek minden aktivitásért úgynevezett mannákat kaphatnak.  Ezeket a jutalmakat egy 
hónapon át gyűjtögetik a gyerekek, és havi egyszer egy vásáron költhetik el, ahol játé-
kokkal, édességekkel, könyvekkel, sőt szabadidős programjegyekkel is gazdagodhat-
nak. A gyerekek idén változatos programok közül választhattak a KAP támogatásnak 
köszönhetően: a lovaglástól kezdve, a színházi előadáson át, a planetáriumi előadásig. 
Örülünk, hogy a társasjáték tárunk bővítésére és sportszerek vásárlására is volt lehe-
tőségünk.

esélyegyenlőség
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Az Értelmes Életért Alapítvány

Alapítványunk a támogatásból 10 napos nyári tábort szervezett Balatonlellén, ame-
lyen az Otthon 24 halmozott fogyatékossággal élő lakója, 10 felnőtt kísérő és 4 gyer-
mek vett részt. A csoportunk fantasztikusan érezte magát, nemcsak a Balatonban 
fürödtünk sokat, vízicsúszdáztunk, vízibicikliztünk, de volt vetélkedő is. ’Életmentő 
széllovasok’ játék során különböző próbákat teljesítettünk, és a nap végén volt bog-
rácsozás a kertben, ahol „lellei betyár pörkölt” főtt. Számos új program is színesítette 
a nyaralást, ilyen volt a Vidámparkban töltött nap és a cirkuszi felvonulás. Köszönjünk 
minden Támogatónknak és Önkénteseinknek a nagyszerű nyaralást!

BAGázs Közhasznú Egyesület

A KAP-nak hála tudtuk működtetni, fejleszteni programjainkat a bagi és dányi roma te-
lep hátrányos helyzetű gyerekeinek. Így amellett, hogy igyekeztünk segíteni az iskolai 
felzárkózásukat, életre szóló élményeket tudtunk nyújtani az egyébként kirekesztett-
ségben, szegénységben élő helyieknek. A telepi gyerekek életükben először jutottak el 
moziba, állatkertbe, cirkuszba vagy egyáltalán Budapestre. A gyerekek jövőjét is szem 
előtt tartottuk: külön mentorprogramot indítottunk, hogy megadjuk az esélyt a to-
vábbtanulásukra. Ketten már idén elkezdtek szakmát tanulni, újabb két gyerek pedig 
jövőre készül neves sport iskolákba. 

esélyegyenlőség

5



6

Baltazár Színház Alapítvány

A művészet nem ismer határokat. Nem tesz különbséget fogyatékos és ép ember kö-
zött. A Baltazár Színház hivatásos színészei által kitaposott úthoz bárki csatlakozhatott. 
A januártól június végéig tartó projektben gyerek és felnőtt, budapesti és vidéki, ma-
gyar és bolgár származású is részt vett. Mindenki saját maga tapasztalhatta meg, hogy 
a magas színvonalon művelt alkotás falakat dönt le. A nyári tábort záró Örömóda című 
előadásunk, amely az 5 napos intenzív műhelymunka eredménye, igazán nagy örömet 
jelentett a szép számú közönség számára, a címéhez méltó módon.

Bátor Tábor Alapítvány

A Bátor Tábor egyik ikonikus programhelyszíne a magaskötél-pálya, amit tábori ber-
kekben csak bátorkodó-pályának hívunk. A pályán mindenki találhat magának olyan 
kihívást, amit ha nagy nehézségek árán is, de teljesíteni tud. Tehetik mindezt bizton-
ságos, ellenőrzött körülmények között, folyamatos orvosi felügyelet mellett. Amikor 
szembesülnek azzal, hogy mennyi mindenre képesek itt (akár végtagprotézissel vagy 
kerekesszékkel is), akkor minden önálló mozdulat óriási erőt ad, hiszen már tudják, 
hogy nincsenek legyőzhetetlen akadályok. Ami pedig ennél is fontosabb: megtapasz-
talták, átélték, hogy tényleg így van.

esélyegyenlőség
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Bike Maffi  a Egyesület

A támogatásnak köszönhetően napi szintű, közvetlen segítséggel bíró projekteket 
tudtunk fenntartani. Az egy éves periódusban több mint 50.000 adag ételt, több ezer 
takarót és melegen tartó alkalmatosságot biztosítottunk utcán, szállón, melegedőn 
tartózkodó hajléktalan embereknek. A támogatásban részesülő projektjeink: +1 
szendvics – diákok a rászorulókért, Night Watch, ételmentés, Vitamin kommandó – Vá-
rosi bringás ételosztás, illetve iskolai előadások, ahol 5-6000 diákhoz jutottunk el. A 
KAP nagyban segítette, hogy vidéken – Szeged, Debrecen, Pécs – is fejlesszük a fenn-
tartható működést, illetve, hogy a budapesti anyaszervezet munkáját 50, a háttérben 
tevékenykedő önkéntes segíthesse.  

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület

A látó közösség körében a látássérültek (vakok és gyengénlátók) társadalmi helyze-
tének, elfogadottságának növelését, társadalmi integrációjának elősegítését tűztük 
ki. Ezenkívül egyesületünk célja további szabadidős programok szervezése. Az idei 
kirándulás úti célja a Tisza-tó volt, ahol a sarudi Élményfaluba látogattunk el. Sárkány-
hajóztunk, és a hajókba látássérültek és látók vegyesen ültek együtt. Nagyon aktív és 
izgalmas napunk volt, kár, hogy viszonylag hamar eltelt, bár ez valószínűleg a jó társa-
ságnak, jó programoknak és jó hangulatnak volt köszönhető.

esélyegyenlőség
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Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú 

Nonprofi t Zrt.

Ügyfeleink 80%-a mélyszegénységben élő roma családok, akik az uborka termeszté-
séből származó bevételből tudják biztosítani a télire való tüzelőt, vagy rendezni tudják 
közműtartozásaikat, kifi zetni az iskolakezdéshez szükséges eszközöket. Összesen 92 
termelővel kötöttünk szerződést Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 hátrányos telepü-
lésén. Termelőink 75%-a fejezte be az uborkázást eredményesen, és jövőre is szeretnék 
folytatni. A termelési szezon végén az ügyfelekkel és családtagjaikkal közösen, gulyás-
főzéssel egybekötött értékelő megbeszélést tartottunk. A rendezvény költségeihez 
a KAP támogatás is hozzájárult. 

Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós 

Alapítvány

Alapítványunk a brazil APAC börtön működését tanulmányozta online formában, hogy 
megvizsgáljuk az APAC megvalósítást. Honlapunkon a brazil programot bemutató do-
kumentumfi lmre mutató linken keresztül, további érdeklődők számára is elérhető és 
megismerhető ez a társadalmi problémákra adekvát választ adó modell program. Ha-
zai műhelymunkában a brazil program munkatársaival kapcsolatot építettünk, fi gye-
lemmel kísértük az ottani munkát, és feldolgoztuk a reimini meeting brazil APAC prog-
ramról szóló anyagát. Ezt a továbbiakban szeretnék elérhetővé tenni a honlapunkon, 
magyar fordítással.  A támogatást az Alapítvány internetes felületének fenntartására 
fordítottuk.

esélyegyenlőség
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Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű  

Szövetség

A projekt célja a magyarországi civil szféra leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LMBT) emberekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése és érzékenységének növelése 
volt. A projekt során több mint 150 magyarországi civil és szakmai szervezettel lép-
tünk kapcsolatba, közülük 21 szervezettel indult el érdemi munka. Közösen gondoltuk 
át hogyan építhető be egy hajléktalansággal, fi atalokkal vagy romákkal foglalkozó 
szervezet munkájába az LMBT téma. A projekt során nemcsak a bevont szervezetek 
érzékenysége nőtt az LMBT emberek iránt, de mi magunk is nyitottabbá váltunk a kü-
lönböző társadalmi csoportok sajátos problémái iránt. 

Magyar Rett Szindróma Alapítvány

A gyerekek nagy örömére hetente meglátogatta őket Fagyi, a terápiás kutya, akivel 
jókat játszottak. A rett szindrómás kislányok között volt olyan, aki az uszoda vizében 
végezte tornagyakorlatait, és volt, aki otthon tornázott nagylabdán, bordásfalon, 
gördeszkán. Sokan kipróbálták a felnőtteknek is igen érdekes Skoog eszközt, amit a 
kezüket alig használó lányok is meg tudnak szólaltatni. A lányok közül néhányan ko-
moly mozgásfejlesztésen vesznek részt hetente, ami átmozgatással, nyújtásokkal jár, 
ez nem túl kellemes, de igen hasznos a testtartásuk, mozgásuk javítása érdekében. 
Ennek ellenére szeretik ezt is, mert kedves terapeuták foglalkoznak velük.

esélyegyenlőség
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Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége

Szövetségünk Vakvezetőkutya-kiképző Iskolája 2018-ban ünnepli fennállásának 40. 
évfordulóját. Hálásak vagyunk és köszönjük a MagNet Bank ügyfeleinek a támogatást. 
Hozzájárultak ahhoz, hogy a vakvezetőkutya átadó bentlakásos tanfolyamon résztve-
vő látássérült személyek és a gazdák, méltó körülmények között találhatnak egymásra 
a megújult főépületben. A felújítás során az alábbi felújításokat tudtuk összességében 
elvégezni: 2 db fürdőszobás lakószoba, 1 db raktárhelyiség, 1 db mozgáskorlátozottak 
részére kialakított toalett, 1 db öltöző, 1 db folyosó, 1 db nappali helyiség teljes átala-
kítása, mely a falak újrafestését, az ajtók cseréjét és mázolását, valamint a padlózat 
cseréjét jelentette.

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

A rendezvénysorozat keretén belül a 2017. október-november hónapban kezdődően 
összesen 6 alkalommal rendeztük meg fogyatékossággal élő és szociálisan érzékeny 
festők, zenészek, előadók képzőművészek bemutatkozási lehetőségét. Továbbá a fo-
gyatékossággal élők számára létrehozott alkotóműhelyek termékeinek kiállítását és 
vásárát rendeztük meg a MagNet Közösségi Házban. Az események tartalmazták a 
következőket: Szlovik Márton Természetfotói kiállítás, Színvarázs Együttes koncertje, 
Budaörsi Olvasókör estje, Domoszlai János autentikus előadásában perui fuvola és gi-
tárjáték, Tordasi Szivárvány együttes koncert és Manó vásár.

esélyegyenlőség

10



11

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért

A hallássérültek kommunikációs akadályozottsága, a feladatok meg nem értése, értel-
mezési nehézsége óriási hátrány a munkaadóknál, és ez az egyik legfőbb oka a hallás-
sérültek sikertelen elhelyezkedésének. A projektünk keretében 70 logopédust és 59 
szurdopedagógust kerestünk meg. A projektünk nagyon hasznos volt, mivel Magyar-
országon nincsenek módszerek, eszközök és szakemberek a felnőtt korú hallássérültek 
kommunikációjának fejlesztésére. Egy fontos hiánypótló területért tehettünk, mert a 
munka világában, a munkakeresésben nagy hátrányokat jelent a kommunikáció-kép-
telenség.

NEM ADOM FEL Alapítvány

A Nem Adom Fel Cafe & Bar Budapest első, fogyatékossággal élők által alapított és 
működtetett kávézója. A KAP támogatással az volt a célunk, hogy az általunk képviselt 
értékek minél több emberhez eljuthassanak és minél szélesebb körben megismer-
tethessük a Nem Adom Fel Kávézó programjait. A siker érdekében változatos,  magas 
színvonalú programok szervezésével, jó ízlésű és hatékony szervezők közreműködésé-
vel, a belépők árának alacsonyan tartásával és nagyon erős kommunikációval kell jelen 
lennünk az online és offl  ine hirdetési felületeken. A kapott támogatás azt is lehetővé 
tette, hogy a 2017 őszi-téli időszak programjait ingyenesen vagy nagyon alacsony be-
lépőjegy árak mellett tartsuk meg.

esélyegyenlőség
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Nők A Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület

A KAP által megtartott önbecsülés növelő csoportnak az Erő a változáshoz kézikönyv 
adta a módszertanát. A könyv párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek szó-
ló önsegítő csoportok módszertanát tartalmazza, öt ország feminista aktivistái és 
szakemberei állították össze, köztük az Egyesületünk munkatársai. A csoport által a 
párkapcsolati erőszak túlélői számára lehetőséget nyújtottunk: a tanulásra, tudatosí-
tásra, önismereti munkára és a résztvevők önbecsülésének növelésére. A MagNet Bank 
támogatásával egy 10 fős csoport, 14 alkalommal, heti rendszerességgel vett részt a 
folyamatban.  

Oltalom Karitatív Egyesület

2017. évi KAP Program keretében – több éve sikeresen működő projektünk folytatása-
ként, ill. annak részeként – idén is rászoruló családok élelmiszerellátásának támogatá-
sát segítettük. A kapott jelentős összegű 563 065 Ft-os adomány 10 család 7 hónapon 
át tartó, mintegy 8 000 Ft értékű élelmiszerellátását tette lehetővé. Családsegítő szol-
gálatunk által kiválasztott ellátottaink a támogatást nagy örömmel fogadták, hisz szá-
mukra gyakran még az alapvető élelmiszerek beszerzése is gondot okoz, így a MagNet 
Bank és egyesületünk, azaz a bankszektor és a civil szféra közös segítsége ezúttal több 
mint fél évig megkönnyítette életüket.

esélyegyenlőség
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Otthon Segítünk Alapítvány

A Közösségi Adományozási Programnak köszönhetően 12 új önkéntessel bővült a bu-
dapesti helyi szolgálatok családsegítőinek száma, így olyan kerületek kisgyermekes 
családjainak is támaszt tudunk nyújtani otthonukban, ahol eddig nem volt önkén-
tesünk. Figyelnünk kell arra, hogy önkénteseink ne égjenek ki, munkájukat örömmel 
tudják végezni. Családsegítőink egy aktív közösség tagjaiként havonta esetmegbeszé-
lő csoportokon vesznek részt, aki pedig igényli, személyesen szakemberrel beszélheti 
meg a felmerült problémáit. A támogatás segítette az egyéni és csoportos szupervízi-
ókra való eljutást, fi zetni tudtuk önkénteseink útiköltségét.

Para-Fitt Sportegyesület

Köszönjük, hogy a KAP segítségével idén is sokat tehettünk a tanítványainkért. 15 éve 
foglalkozunk autista, értelmileg- és halmozottan sérült fi atalok sportjával, fejlesztésé-
vel, szabadidős programok szervezésével. Az ellátottaink száma, a sokféle programnak 
köszönhetően, 40-80 fő között mozog és lettek újabb családok. Sajnos ők nem tudnak 
közösségi uszodákba járni, csak nálunk pancsolni, mert pelenkával, kiabálással és a 
sok-sok más problémával, amivel rendelkeznek, nem fogadják őket. Van egy közössé-
günk, akik tartozhatnak egymáshoz, barátaik lehetnek és szinte olyan életet élhetnek, 
mint azok, akik egészségesen születtek.

esélyegyenlőség
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Primus Inter Pares közhasznú  Alapítvány

A KAP támogatásból coaching központú pszichoedukációs tréninget tartottunk LMBT 
fi ataloknak és szüleiknek. A meleg vágyakkal évekig egyedül küzdő gyermek általában 
13-14 évesen mondja el szüleinek másságát, akik ezt 2-3 év alatt tudják teljesen elfo-
gadni. A transz gyereknek még nehezebb előbújni, mert az ezt követő családi krízist 
megfejeli a gyerek addig hitt nemének kérdése. Gondoltuk, ha a családi monodrámát 
csoportdrámává alakítjuk, mindenki jobban megérti a másikat. A szülők elkezdték ér-
teni, mit akar a gyerekük, a fi atalok pedig meglátták, hogy szüleik nem ellenségek, 
csak aggódó, tehetetlen felnőttek. A segítő szakmában ez a kezdeményezés egyedi 
volt, és teljes sikerrel zárult. 

Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők 

Országos Szövetsége

A KAP támogatás segítségével a Mentőöv Információs Központ és Segélyvonal tovább 
tudott működni. Nem csak a működéshez, de az egyéb források mozgósításához is 
segítséget nyújtott. Márciusban belevágtunk egy adománygyűjtő kampányba, amely-
ben két önkéntesünk - akik bejutottak egy izgalmas északi-sarkköri kutyaszános ka-
landba - felajánlotta útja egy-egy km-ét megvásárlásra, ezzel támogatva a ritka beteg-
séggel élők családjainak számára történő segítségnyújtást. Még júniusban indítottuk 
el ’Hónap Ritkái’ kampányunkat, ahol minden hónapban egy-egy ritka betegséget 
mutatunk be érthetően, érintettek/betegszervezetek segítségével. 

esélyegyenlőség
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SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

A támogatást az orosházi nevelőszülői hálózat és a szegedi lakásotthonunk használ-
ta fel – az „Ép testben, ép lélek” mottó jegyében programok megvalósítására. Hosszú 
távú szakmai célunk, hogy az intézményi működést háttérbe szorítsuk, és a családi 
kereteket megerősítsük. A nevelőszülői családokban a gyerekek, fi atalok maguk dön-
töttek róla, hogy milyen sportot, mozgásos kikapcsolódási lehetőséget választanak, 
a pályázati keret ezeket az igényeket tudta támogatni. Minden sport-, illetve mozgásos 
lehetőség valódi igényen alapult, és olyan aktív kikapcsolódással szolgált, amely tar-
talmas élményt és feltöltődést adott.

Suhanj! Alapítvány

Magyarországon egyedülálló, látás- és mozgássérülteknek egyaránt akadálymentesí-
tett, épek számára is nyitott, integratív fi tness termet indított a SUHANJ! Alapítvány 
2016. augusztusban. Edzőtermünk olyan közösségi tér, melyben egy hátrányos hely-
zetű társadalmi csoport integrációja a közös sportolás révén valósul meg, motivációt 
és élményt nyújtva az érintett fogyatékossággal élők és az épek számára egyaránt. 
A MagNet KAP programja e különleges létesítmény fenntartásához járult hozzá. 
Az elnyert támogatás megerősít bennünket céljaink és küldetésünk fontosságában.

esélyegyenlőség
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Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Egyesület

A ’Gyerekkel vagyok!’ kampányunkban hiánypótló adatbázist hoztunk létre, ahol egy 
helyen megtalálható minden a gyerekeket ellátó kórházakról. Megvizsgáltuk, meny-
nyire gyerekbarát az ellátás a magyar kórházakban, jogtudatosító anyagokat készítet-
tünk, és lehetőséget biztosítottunk arra, hogy minden szülő megoszthassa a tapaszta-
latait a kórházakról. Rangsoroltuk a kórházakat, aszerint, hogy melyekben a leginkább 
gyerekbarát az ellátás. ’Ünnepek a kórházban’ különleges akciónkban pedig 1000, 
az ünnepi időszakot a kórházban töltő gyereket ajándékoztunk meg országszerte. 
A zsákokban a kórházi tartózkodást könnyítő eszközök és TASZ-os jogtudatosító 
anyag, valamint színes ceruza és egy színezhető-hajtogatható játék van. 

Végső Vár Alapítvány

2017-ben mozgáskorlátozott gyermekek kívánságait teljesítettük. A projekt által or-
szágosan sikerült ezeket a gyermekeket megajándékozni kívánságaik alapján, vagy 
a gyermek szükségletéhez mért adományt megvásárolni. A gyermekek számukra fon-
tos dolgokat kértek: 1 kerékpár, tablet, telefon, TV. Az a fi atal fi ú, aki kerékpárt kért, azt 
a célt tűzte ki magának, hogy az utolsó műtétje után szeretne megtanulni kerékpá-
rozni. Ez a gyermek kerekesszékben ült, és semmi esélye nem volt arra, hogy járni fog 
valaha. Azonban az évek alatt az akaratának és a szülői háttér erejének köszönhetően 
már csak egy rövid lépés van a céljának eléréséig. Ebben a Bank támogatása és az ab-
ból vásárolt adományunk nagy motiváció a számára! 

esélyegyenlőség
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Belvárosi Tanoda Alapítvány

A KAP a személyközpontú oktató-nevelő tevékenységünk keretén belül végzett szo-
ciális munkánkat támogatta. Célunk, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett fi atalok 
megtalálják a helyüket társadalmilag hasznos tevékenységekben. 16-25 év közötti, 
középiskolából kimaradt, olykor deviáns életvezetésű fi atalokkal foglalkozunk. A Ta-
nodában végzett szociális munka előnye, hogy közvetlen segítséget képes nyújtani az 
iskola személyes közegében, a tanárok és a diákok intenzív együttműködésével. Segíti 
tájékozódásukat a saját életükben és a körülöttük lévő világban, ügyeik intézésében, 
külső szolgáltatások, lehetőségek elérésében, motiválja önálló életvitelük kialakulását, 
megerősödését.

Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

A 2017-es év fő projektje idén is a szakmai továbbfejlődés volt Alapítványunk számá-
ra. Munkatársaink nagy óraszámú, új módszerek elsajátítását lehetővé tévő tanfolya-
mokon vettek részt. Rengeteg új tapasztalattal, hasznosítható tudással és új szakmai 
kapcsolatokkal lettünk gazdagabbak. A kutyaterápiás programunk keretében új cso-
portjaink kaptak ingyenes lehetőséget terápiákra, illetve segítő kutyák kiképzőhelye 
lettünk, amivel támogatjuk a segítőkutyás foglalkozások elterjedését a szakma más 
intézményeiben. Szakkönyvtárunkba is vásároltunk könyveket, melyek főként a tanul-
mányainkhoz szükségesek, de hasznos információkkal szolgálnak jelenlegi munkánk-
hoz is.
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HELIOPOLIS „Minden Gyermek Érték” Alapítvány

A MagNet KAP programjának köszönhetően számos új gyermeket tudtunk bevonni 
angol nyelvi képzéseinkbe és új személyre szabott kurzusokat indítottunk az állami 
gondozásban nevelkedő gyermekek számára. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kialakí-
tottunk egy egyéni kiválasztási folyamatot, ahol ezúttal 4 gyermekotthonba látogat-
tunk el. Játékos feladatokkal és készségfelméréssel keltettük fel a gyermekek érdeklő-
dését a tanulás iránt. A program segítségével sikerült kiszűrnünk azon gyermekeket, 
akik különleges bánásmódot igényeltek, és a csoportos órák mellett egyéni foglalko-
zásokban is részesültek. A gyerekek céljai között szerepelt a nyelvvizsga felkészítés és 
középiskolai felvételi előkészítő.

Hősök Tere Kezdeményezés

A Hősök Tere Kezdeményezésben azért dolgozunk, hogy a társadalmunkban termé-
szetes legyen, hogy kiállunk másokért. Többek között tréningeket tartunk pedagógu-
sok számára, akik továbbvihetik ezt a szemléletet a fi atalok felé is. Fontos számunkra, 
hogy a pozitív változások valóban elinduljanak és fenntarthatóak legyenek. Kidolgoz-
tunk egy módszert, amivel a tréningek hatását mérjük. A MagNet Bank KAP támogatás 
és ügyfelei segítségével pedig elindítottuk a méréseket. Azt is biztosítani szeretnénk 
így, hogy mindaz a támogatás és bizalom, amelyet kapunk, valóban jó helyre kerüljön.
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KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofi t Korlátolt 

Felelősségű Társaság

A KOMA Bázison 2017-ben, a KAP program hozzájárulásával, közösségi színházi te-
vékenységünk mellett, tanulószobával, közösség- és készségfejlesztő programokkal, 
szabadidő szervezővel, tanulást segítő pedagógussal és mentor-programmal vártuk 
heti hat napon a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, elhanyagolt, magányos, fi ata-
lokat.  Közel 300 fi atal vette igénybe ingyenes szolgáltatásainkat. Naponta 20-40 fő 
használja a Bázisunkat.  Szándékunk, hogy a KOMA Bázis még szélesebb körben legyen 
a fi atalok otthona, ahol biztonságra, bátorításra, barátokra, támogatásra találhatnak.
középiskolai felvételi előkészítő.

Költségvetési Felelősségi Intézet

A ’Civilek a költségvetésről’ projektünkhöz nyert támogatásunkat adatszerzéshez 
és a projekt honlapjának megújításához használtunk fel. Idén két témában segítet-
tünk a társadalmi szervezeteknek költségvetési adatokkal felerősíteni kampányukat. 
Az ápolási díj témájában a „Lépjünk, hogy léphessenek” keresett meg bennünket 
kampányukkal a súlyosan fogyatékos gyermekeiket otthon nevelők ápolási díjának 
megemeléséért. Az oktatási esélyegyenlőség témájában a Romaversitas keresett meg 
bennünket kampányukkal az állami iskolák relatív hátrányának eltüntetéséért.  
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Manna Kulturális Egyesület

Célunk az volt, hogy látássérültek számára audionarrációval, a hallássérültek számára 
jelnyelvi tolmácsolással, valamint speciális, a dramaturgiailag fontos hangeff ekteket 
és zenei betéteket is jelölő feliratokkal tesszük elérhetővé a kulturális termékeket. 
A fi lmek narrációja – érzékenyítő jelleggel – mindenki számára hallható volt, ahogy 
természetesen a speciális, siketek és nagyothallók számára készült felirat is a vásznon 
pergett. A nézők rendkívül elégedettek voltak a színvonallal és a profi  kivitelezéssel. 
A három fi lmből álló, egész napos mozimaraton nézőinek 30%-a mindhárom fi lmet 
megnézte. 

Óbudai Waldorf Alapítvány

Pályázaton elnyert támogatásból a fenntartásunkban működő Óbudai Waldorf Óvo-
da egyik csoportjának gyermekbútorait tudtuk megújítani. A rendelkezésünkre álló 
pályázati és saját forrásból 27 db gyermekszék és 8 db asztal került megvásárlásra 
a beszállító partner kedvezőbb árajánlatának köszönhetően. A gyermekek az új gyer-
mekbútorokat szeptember közepén vehették birtokba. A pályázat segítségével sike-
rült az óvoda nevelési programjának gyermekképében megfogalmazott fi zikai környe-
zetet továbbra is megfelelő minőségben biztosítanunk az idejáró gyermekek számára. 
Köszönjük mindazon MagNet Bank ügyfélnek a támogatását, akik nyereségrészüket 
részünkre ajánlották fel. 
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Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda 

és Iskola Egyesület

Iskolánk 2017. évre tervezett legnagyobb projektje: a falu központjában lévő épüle-
tünk udvarán sportudvar és pihenő rész kialakítása. Gyerekeink és tanáraink nagyon 
nagy lelkesedéssel vették birtokba az új pályát. Célunk az volt, hogy diákjaink sportte-
vékenységét és társas kapcsolataik fejlődését segítsük.

Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány

Az év folyamán a Fészek Waldorf Iskola fejlesztő pedagógus csapata nagyon sok, prob-
lémával küzdő gyermekkel foglalkozott. Mivel integráló iskola vagyunk, arányaiban 
több tanulási nehézséggel rendelkező gyermek jár az iskolánkba, ami nagy feladatot 
ró a fejlesztőpedagógusainkra. De úgy látjuk, a küzdelmeink eredményt is hoznak, 
a gyermekek fejlődése bizonyíték erre. A KAP támogatás lehetővé tette, hogy kicsit 
jobban, kicsit többet tudjunk foglalkozni a gyerekekkel. 
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Wekerlei Társaskör Egyesület

Egyesületünk egy régi álmát tudta megvalósítani a KAP támogatásával, és egy lépéssel 
közelebb kerültünk a hulladékmentes rendezvényekhez azzal, hogy egy újratölthető 
Wekerle Poharat hoztunk létre. A pohár design helyi grafi kussal készült, és a közössé-
gi szavazással kiválasztott design került gyártásba. Azóta több programban sikerült 
bevezetni. Emellett kisebb eseményekkel szintén tudtuk erősíteni a fi ataloknak szóló 
programjainkat a Wekerlei napokon, Luca Napján és a Közösségi karácsony progra-
mon. A Wekerlei Önkéntesek ajándékba kaptak egy-egy saját Wekerlei Poharat, éves 
munkájuk köszöneteként.
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Energiaklub Szakpolitikai Intézet Egyesület

A KAP adomány 2017-ben hozzásegítette az Egyesületünket ahhoz, hogy létrehozzuk 
az ATOMCSAPDA – Minden, amit tudni kell az atomenergia veszélyeiről (atomcsap-
da.blog.hu) nevű információs blogot, amely eddig több mint fél millió embert ért el. 
Elsősorban megújuló energiával, energiahatékonysággal foglalkozó cikkeket írunk és 
osztunk meg közérthető formában. A KAP támogatás megkönnyítette két nagyon fon-
tos tájékoztató kiadvány létrejöttét is, a „Százezer év sugárzás – Amit az atomhulladé-
kokról tudni kell”, illetve „Tények Paks II-ről” címmel, melyek a szervezetünk honlapján 
elérhetők.

Erdőmentők Alapítvány

Szívből hálásak vagyunk Nektek, hogy valóra váltottátok két óriási álmunkat! Létre-
jött egy csodálatos Országos Erdőmentő Találkozó, ahol megismerhették egymást az 
ország minden csücskéből érkező Erdőmentőink, és együtt tanulhattunk egymástól. 
Az Erdő pedig nagyobb biztonságban van, mint valaha! Valamint végre elkezdhettük 
megépíteni a „Fa nyugdíjas otthonunkat”, ahol békére lelhetnek azok az idős városi 
fák, akiket eredeti élőhelyükről száműzni akartak. Az Erdő mélyén egy apró „szigetre” 
telepítjük át őket, így esélyt adva nekik, ha már egész életükben az emberek boldoggá 
tételének voltak alárendelve. 
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Felelős Gasztrohős Alapítvány

A KAP támogatásból nyáron meghirdettük a „Szívószálmentes augusztus” kampányt, 
amiben arra buzdítottunk mindenkit, hogy ne kérjen az italába szívószálat. A kam-
pányhoz több étterem is csatlakozott vállalva, hogy csak kifejezett kérésre adnak szívó-
szálat a vendégeknek. A szívószál egy olyan felesleges luxuscikk, mely az átlagosan 20 
perc használatot követően hulladékká válik és újrahasznosítása nehéz. A kampány na-
gyon sikeres volt, közel 800-an csatlakoztak a facebookon, és több mint 20 médiában 
szerepeltünk. A résztvevő éttermek nagy része megtartotta ezt a szokást, és csak ké-
résre ad szívószálat. Úgy érezzük, felhívtuk sokak fi gyelmét egy lényeges problémára. 

Humusz Szövetség

2017-ben, a MagNet KAP támogatásnak köszönhetően megújult a tanösvényünk. 
A Humusz kertjében található egykori tanösvény elemeit újragondoltuk, és aktualizál-
tuk a mai korhoz. Természetesen a hulladékmegelőzés jegyében, amit csak lehetett, 
újra felhasználtunk a tanösvényhez. Az információs táblák minden korosztály számára 
közelebb hozzák a hulladék keletkezésével járó problémát. A tanösvény játékos ta-
nulást biztosít a városi zöld oázisunkban. Bárki számára elérhető, interaktív tanulási 
formájával célunk a környezeti nevelés fejlesztése. Iskolai csoportok, pedagógusok 
érdeklődésére számítunk, akik szeretnének alaposabban megismerkedni a környezet-
védelemnek ezzel az oldalával.
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Messzelátó Egyesület

Egyesületünk évek óta sikeresen tart olyan praktikus szemléletformáló foglalkozáso-
kat, melyeken keresztül egyszerű környezetvédelmi üzeneteket közvetítünk. A bank 
támogatásának köszönhetően egységes arculatot adtunk környezeti szemléletformá-
ló foglalkozásainknak, ezáltal közelítve üzenetünket egy új célcsoport felé. Megújult 
bringa turmixunk és ökoneszeszerünk. Professzionális külalakunk nem csak foglako-
zásaink esztétikussá tételét jelenti, hanem hozzásegít szervezetünk ismertségének 
terjesztéséhez és fenntarthatóságunkhoz is. Ökotudatos kiadványokat készítettünk, 
melyet a résztvevők hazavihettek, és így tudatosítjuk bennük, hogy városlakóként is 
lehet zölden, felelősen élni.

NOÉ Állatotthon Alapítvány

Mindent kedves MagNet ügyfélnek ezúton köszönjük a bizalmat és a támogatást. 
A lakosság körében hatalmas igény van a támogatott ivartalanítási kampányokra, erre 
legjobb bizonyítékként az szolgált, hogy az ivartalanítási keret a meghirdetés napján 
– néhány óra alatt – kimerült. A lakosság védencei körében szervezett ivartalanítási 
kampány során, több mint 130 kutya/macska ivartalanítása történt meg a felelős állat-
tartás jegyében, a nem kívánt szaporulat megelőzése, elkerülése végett. Az ivartalaní-
tás az egyetlen 100%-ban hatásos eszköz az ebek és macskák születésszabályozására, 
így a kóbor állatok számának visszaszorítására. 
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Országos Állatvédőrség Alapítvány

A befolyt adományok összegét a mentéseinkre és a mentések alkalmával felmerülő 
orvosi költségekre fordítottuk. Így a KAP jóvoltából több olyan kutya orvosi költségeit 
fi nanszíroztuk, akik valamennyien állatkínzás áldozatai, és akiket a hatóságok segítsé-
gével menekítettünk ki a pokolból. Ezeket a kutyákat saját gazdájuk bántalmazta vagy 
éheztette. Mostanra fi zikailag és lelkileg helyre jöttek, és többségük már családra ta-
lált. Az ország minden pontján mentjük a bajba jutott, kidobott, megkínzott állatokat, 
gyógyítjuk, rehabilitáljuk és elhelyezzük őket.

Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület

Nagy örömünkre szolgált, hogy a KAP 2017-es pályázaton egyesületünk támogatást 
kapott a MagNet Bank ügyfeleitől, melyet ezúton is köszönünk. A megkapott tá-
mogatás egy részét épülő rehabilitációs központunk körbekerítésére használtuk fel, 
mely állatkáink biztonságát és a területen tárolt, a későbbiekben építésre felhaszná-
landó anyagok biztonságát is szolgálta. A séták közti időszakokban egy-egy kutyus 
kennelen kívüli tartózkodása is lehetővé vált, így nagyobb életteret adva napi szabad 
mozgásaukhoz. A kerítés megépítését követően a terület kamerával történő felszere-
lését is biztosítottuk. A támogatás többi részét gépjármű parkunk bővítésére használ-
tuk fel, hogy mentéseinket kivitelezni tudjuk. 
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Védegylet Egyesület

Védjük a fákat, madarakat, a természetes élőhelyeket vízparton vagy a város közepén, 
a Városligetben. Balaton vagy Duna? Egyre megy, maradjon természetes, pokolba 
a betonnal, óriás házakkal. Oxigéndús levegőt, madárcsicsergést, csendet szeretnénk 
turistabuszok kipufogógáza, megnövekedett forgalom, parkoló buszok, kocsik helyett. 
Unokáinknak is élhető városokat, falvakat szeretnénk, együttműködve minden érin-
tettel. Beruházás esetén a legkisebb környezeti kárral járó, a közösség bevonásával 
zajló tervezés során alakuljon a környezetünk. 
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ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Egyesület

Annyira megbélyegző ez a világ, amiben élünk, és olyan szép, hogy van egy tér, ahol 
egy időre tényleg minden címke és társadalmi korlát teljesen fel tud oldódni. A KAP 
támogatás hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen megszerveztük és megvalósítottuk 
hazánk első, öt alkalmas inkluzív jam sorozatát. Tapasztalataink alapján a különféle, 
eltérő képességű, életkorú emberek szükségesnek érzik, hogy a hétköznapi testi-lelki 
megnyilvánulásokhoz képest egy elfogadóbb jelenlétet tartalmazó térben lehessenek 
együtt. A teljes egyesületi tagságunk részvételével dolgoztunk, és a műfaj újszerűsége 
miatt a teljes eszköztár kidolgozásával folytatjuk tevékenységünket. 

Cirko Film – Másképp Alapítvány

A KAP támogatás többek között hozzájárult a Cirkós fi lmek bemutatásával járó költsé-
gekhez, ami által sikerült az előző évekhez képest idén sokkal több nézőhöz eljuttatni 
ezeket a fontos társadalmi kérdéseket érintő alkotásokat, és nagyon örülünk, hogy sok 
új Cirkós nézőnk is lett. A KAP támogatás segítségével több programot is meg tudtunk 
valósítani. A Szánsájn 2017 fesztiválra annyian jöttetek el, hogy lassan elkezdjük szer-
vezni a jövő nyárit. Régóta terveztük, és idén ősszel a honlapunk is megújult. Továbbra 
is azon dolgozunk, hogy tartalmas szórakozást nyújtsunk az év minden napján, hogy 
akár a Karácsony estét is nálunk tölthessétek Cirkós fi lmekkel. 
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Common Purpose Magyarország Egyesület

A KAP által 5 fi atal civil vezetőjelölt kapott lehetőséget a fejlődésre, látókörük szélesí-
tésére, hogy elindulhassanak azon az úton, amely végén felelős vezetőkké válhatnak 
mind munkahelyükön, mind pedig a társadalomban. A 4 hónapos Navigátor program 
során egy sokszínű csapat részeivé váltak az ösztöndíjasok, fontos kapcsolatokat épít-
hettek ki az üzleti szférából érkező résztvevőkkel is. Mindemellett tapasztalatot szerez-
tek más civil, for-profi t és állami szervezetek vezetői kihívásaiból. A programnak kö-
szönhetően a résztvevők gyakorolhatták és tovább szélesíthették azon képességeiket, 
amelyek segítik őket a számukra fontos ügyek megvalósításában.

KATLAN CSOPORT Közhasznú Kulturális Egyesület

A Be Positive projekt arra hivatott, hogy segítsen megtalálni az utadat önmagadhoz. 
Olyan közösséget építünk, melyből mindenki tud meríteni, legyen szó önfejlesztés-
ről, motivációról, sportról vagy az egészséges élet bármely területéről. A kifejlesztett 
Be+ mobil alkalmazás segítségével és a facebookon, rendszeresen pozitív üzeneteket 
közvetítünk a közösség tagjai számára. 2017. december 17-én tartottuk meg az első 
Be Positive napot, „Tényleg ekkora lúzer vagyok?” címmel. Az egész napos konferen-
cia keretén belül a következő előadásokra került sor: Be+, azaz légy létező!, Van-e vá-
lasztásunk, hogy félünk vagy vágyunk?, Merj hibázni, különben hogy tanulnál?, Kinek 
a kezében a póráz?
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Káva Kulturális Műhely Egyesület

A KAP támogatás által az előadásainkon 5 osztály diákjai vettek részt, akik számára 
a színházi élmény nem gyakori, anyagi lehetőségeik korlátozottak. Az előadások (Tit-
kos Ajtó, Öcsi, Cunami) által középpontba helyeztünk egy-egy problémát vagy kér-
dést, és a színész-drámatanárokkal együtt vizsgálták meg, hogy minél mélyebben 
meg tudják fogalmazni saját viszonyukat a történetekhez. A Titkos ajtó című előadás 
a serdülők testi fejlődődése által megváltozó kapcsolatokról tesz fel kérdéseket, az 
Öcsi egy súlyos értelmi fogyatékos családtaggal való együttélés szituációit járja körbe, 
a Cunami pedig a saját szabadság megtalálásának lehetőségeiről gondolkodik együtt 
a diákokkal. 

Közkincs Művészeti és Kulturális 

Közhasznú Egyesület

Egyesületünk a Nemzeti Olvasási Program elnevezésű pályázatában, 2017-ben új, sa-
ját tulajdonú telephelyet alakított ki. Így 2018-ban, már az új telephelyről koordinálva 
a munkát, folytatni szeretnénk a bővülést, újabb könyvértékesítő szekerek előállításá-
val. A kapott támogatást az egyik legrégebben készült szekerünk felújítására fordítot-
tuk, megszépítve az időjárás miatt erősen igénybe vett külsejét.
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Kud-A.R.C. Közhasznú Ifj úsági Egyesület

A KAP támogatásnak köszönhetően a kulturális, szakmai és szabadidős programjain-
kat magas színvonalon bonyolítottuk le. Elsősorban fi atalokat szólítottunk meg, mert 
e programok iránymutatóak lehetnek számukra. Több pályakezdő zenekart és képző-
művészt támogatunk és fellépési lehetőséget biztosítottunk nekik rendezvényeinken. 
2004 óta a Sziget Civil szigetén rendszeresen részt veszünk, interaktív és kézműves 
foglalkozásokat tartunk. 6. Solymári Chili fesztivál szerencsés egyvelege a szakmai és 
szórakoztató programoknak és az egész országból vonzza a kiállítókat és az érdeklő-
dőket. Kud-ART galéria jubileumi kiállítására a 15 év kiállítóit hívtuk meg és terveztük 
meg a közös jövőt.  

Nyitott Kör Egyesület

A KAP támogatás segítségével az iskolai kiközösítés, kirekesztés, zaklatás (bullying) 
témájában hoztunk létre egy színházi nevelési programot. A résztvevők aktív bevo-
nását megcélzó előadás 7-8. osztályosoknak készült. Az interakció egyik eszköze egy 
általunk fejlesztett androidos alkalmazás volt, ezen keresztül ismerhettük meg szerep-
lőink online életét, és hasonlíthattuk össze azt nem cyber valóságukkal. Azt vizsgáltuk 
közösen a diákokkal, hogy mi a szerepe, felelőssége a csendes többségnek, akik sem 
elkövetői, sem konkrét áldozatai az iskolai bántalmazási helyzetnek. 
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Orkesztika Alapítvány

Alapítványunk célja a több mint 100 éves mozdulatművészet értékeinek közvetítése. 
Igyekszünk a táncot és mozgást népszerűsíteni, szabadságát az emberekhez közelebb 
vinni. Tesszük ezt nyitott táncórákkal, nyári kurzusokkal, ismeretterjesztő és tudomá-
nyos előadásokon, művészeti eseményeken való részvétellel. A KAP program stabilabb 
környezetet teremtett programjaink megvalósításához, melyek közül a Mozdulatkó-
rus, a MOHA- Mozdulatművészek Háza amatőr csoportja, idén is 5 alkalommal szere-
pelt. 6 tudományos konferencián, ülésen vettünk részt, ezek közül kettőt mi szerveze-
tünk. A „Rendhagyó találkozások a tánccal” rendezvénysorozat folytatódott, és számos 
társművészeti eseményen képviseltettük magunkat.

THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofi t 

Korlátolt Felelősségű Társaság

A Mentőcsónak Egységünk fi ataloknak szóló interaktív színházi programjaiban olyan 
aktuális társadalmi problémákat vizsgálunk, mint az előítéletesség, a mélyszegénység, 
a rasszizmus, a hajléktalanság, a menekültkérdés, illetve a demokrácia alapvetései. 
Az elnyert összeg hozzájárult ahhoz, hogy egy nyíregyházi végzős osztály felutazha-
tott Budapestre, és megnézhette a társadalmi kérdésekre érzékenyítő előadásunkat, 
az Újvilágot. Célunk, hogy minél több vidéki iskolás megismerkedhessen az érzékenyí-
tő, interaktív színházi előadások műfajával. 
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TILOS Kulturális Alapítvány

A Tilos Rádió 2017-es projektje egy átépített lakókocsiból kialakított mobil stúdió (MS) 
volt, melynek megvalósítása nagyon sikeres lett. Az izgalmas projekt során kiválasztot-
tuk az alkalmas járművet, majd miután minden szükségtelen részt eltávolítottunk be-
lőle, kialakítottunk egy beszélgetős és egy zenei stúdiórészt. Az MS komoly erősáramú, 
valamint audio-technikai, informatikai infrastruktúrát, valamint változtatható, külső 
arculati elemeket kapott. Az MS a kilenc napos Tilos Maratonon mutatkozott be, majd 
több nyári fesztiválon és további helyszíneken is bizonyított, s lassanként a 2018-as
előjegyzési naptára is betelik.
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Bethesda Kórház Alapítvány

Idén Alapítványunk a KAP keretében elnyert támogatásból volumetrikus (infúziós) 
pumpákat szerzett be, mert sajnos az utóbbi időben pár tönkrement, és már nem is 
javíthatóak. Hatalmas segítség az osztályunknak, mert ezeket mi napi szinten használ-
juk, és a társosztályok is gyakran kölcsön kérik, ha épp olyan gyerek fekszik náluk, aki-
nél szükség van az egyenletes infúzióadásra. A volumetrikus pumpa nagyobb mennyi-
ségű oldat adagolását képes megoldani, miközben az infúziós palackok folyamatosan 
cserélhetőek – lehetővé téve így akár több liternyi oldat beadását is. 

Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő 

Alapítvány

A kívánságok lényegéből fakad, hogy egyedi projektekről van szó, ezért a kapott 
1 072 444 Ft összegből 6 gyermek régóta vágyott kívánságát teljesítettük. A 14 éves 
Norisz életének legszebb napjait élte át a máltai utazás során, a delfi n-simogatással és 
a tengeri fürdéssel csodálatos élményekben volt része. Dorka egyik titkos álma vált va-
lóra, amikor kertjükben felépült a játszótér. Attilának és Botondnak egyaránt hatalmas 
örömöt jelentett, hogy kaptak  televíziókat. A 11 éves Lora nagy vágya teljesült, amikor 
megkapta a zongorát. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ismét együtt tettük boldoggá 
a gyermekeket, amikor megkapták a régóta várt ajándékokat.
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Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány

Mama-lakásaink fenntartása és működtetése a budapesti gyermek onkológiai köz-
ponttól távol lakó családok számára, az egyik legfontosabb tevékenységünk. Szállást 
biztosítunk azoknak az anyukáknak, akik a távolság miatt nem tudnának más módon 
a beteg gyermekük mellett tartózkodni a kezelések idején, amikor a gyermek sugár-
kezelésben részesül. A lakások használatát alapítványunk – melyet kizárólag támo-
gatásokból vásárolt és üzemeltet – teljesen térítésmentesen biztosítja az egyébként 
anyagilag a betegség miatt teljesen elszegényedett családok részére. A 2017. évben is 
ennek a sok éve működő szolgáltatásnak folytatásához használtuk fel a MagNet Bank 
támogatását. 

Elveszett Állatok Alapítvány

A támogatás összegéből a gondozásunkba került kisállatok egészségügyi ellátását fi -
nanszíroztuk. A pénzből laborreagenseket és gyógyszereket vásároltunk, és számos 
laborvizsgálatot végeztünk a gyors és pontos diagnózisok felállításához, melyeket 
gyógyszeres kezelés követett. 2017-ben is bőven került hozzánk rengeteg menhelyről 
kikerült és baleseti sérült kutya, macska és nyúl is. Az ő életükért és gyógyulásukért is 
megküzdöttünk. Hiszünk abban, hogy ha a beteg állatok gazdái érzik, hogy nincsenek 
egyedül a bajban, és a szakmai támogatásunk mellett anyagi segítséget is kaphatnak, 
könnyebb és gyorsabb a kisállatok gyógyulása.
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Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért 

Alapítvány

A MagNet Bank 2017. évi KAP programjából teljes mértékben sikerült a célunkat meg-
valósítani, azaz 2 db perfusor (fecskendős pumpa) beszerzése valósult meg a Heim 
Pál Gyermekkórház Belgyógyászati osztálya részére. Ezekkel az eszközökkel gyógy-
szereket, infúziókat tudnak pontosan adagolni a gyermekek részére, egy tűszúrással. 
Köszönjük a MagNet Bank kiemelkedő társadalmi felelősségvállalását, hogy segítsé-
gükkel fejlődik a korszerű betegellátás.

Magyar Hospice Alapítvány

Alapítványunk gyógyíthatatlan daganatos betegek hospice ápolását végzi. Célunk, 
hogy a beteg a lehető legjobb életminőségben élje életének e szakaszát, és támogas-
suk a családot is ebben a nehéz élethelyzetben. A térítésmentes ellátást speciálisan 
képzett multidiszciplináris team végzi, orvosok, nővérek, pszichológusok, gyógytorná-
szok, szociális munkások és elkötelezett önkéntesek. A támogatás lehetővé tette, hogy 
ápolóinknak kiégést megelőző, mentális egészségét fenntartó szupervíziót, rendsze-
res esetmegbeszéléseket szervezzünk, valamint önkénteseinket speciális képzésen 
készítettük fel az embert próbáló feladatra. 
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Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

A MagNet Bank KAP 2017-es pályázaton elnyert összeg támogatásával megvalósult 
online szakértői segítségnyújtó programunk, melyet daganatos betegeknek és az őket 
ellátó hozzátartozóknak nyújtottunk. Olyan fogadóórai chatszobát nyitottunk, mellyel 
konzultációs lehetőséget biztosítottunk a rászorulók számára, és az ellátás során fel-
merülő szakmai kérdésekre választ tudtunk adni. A konzultációs fogadóórákat olyan 
jártas szakemberek biztosították, akik több mint 10 éve a hospice-palliatív ellátásban 
tevékenykednek (orvos, ápoló, koordinátor, gyógytornász). A fogadóóra keretében 
számos szakmai, tervezési és gyásszal kapcsolatos kérdéskört is lehetett érinteni. 

Magyar Vöröskereszt

Véradókamionunk 2006 óta járja az országot, évente közel 10 000 véradó nyújtja fe-
délzetén segítő karját. Célunk a biztonságos üzemben tartás, a kamion használatának 
egész éves biztosítása és a lehető legtöbb település és rendezvény elérése a véradás 
fi gyelemfelkeltő formájával. A MagNet Bank KAP programja közelebb vitt bennünket 
küldetésünk eléréséhez. Idén 12 megyében, eddig több mint 8 000 véradót értünk 
el biztonságosabb járművünkkel, tehát a MagNet Bank és ügyfelei 26 600 emberélet 
megmentéséhez járultak hozzá támogatásukkal. 
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Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet 

A KAP 2017 pályázaton nyert támogatás segítségével Dobogókőn megrendeztük 
a Motoros véradást, ahol kaszkadőr bemutatóval, ebéddel, ajándékokkal vártuk a vér-
adókat. Ebben az évben 10 alkalommal szerveztünk elsősegély tanfolyamot és közúti 
elsősegély vizsgát. Részt vettünk a helyi rendezvényeken, Egészségnapokon ahol la-
kossági elsősegély bemutatókat tartottunk. 2017 évben ismét nagy sikerrel szervez-
tünk Solymáron Területi Csecsemőgondozó versenyt, segítettük az Országos Csecse-
mőgondozó verseny szervezését, lebonyolítását Piliscsabán. Adományt gyűjtöttünk  
Solymáron, ahol a környék rászorultjait élelmiszercsomagokkal, ruhákkal tudtuk se-
gíteni. Köszönjük a MagNet támogatását, segítségetek nélkül  ez nem sikerült volna. 

Napfény a Beteg Gyermekekért, Rászorultakért 

Közhasznú Alapítvány

Alapítványunk a KAP programban az alábbi készülékkel segítette a rákos betegek 
gyógyulását: Thermo NanoDrop UVVIS mikrocseppes Spectrophotométer – a daga-
natos betegek molekuláris patológiai diagnózisához szükséges DNS minták meny-
nyiségét méri. Ezért ez a készülék arra alkalmas, hogy a daganatos betegek terápiás 
kezeléséhez szükséges molekuláris genetikai vizsgálatokat el tudják végezni. A bank 
ügyfeleinek ezúton is köszönjük, hogy a készülék beszerzésével hozzájárultak a daga-
natos betegek személyre szabott terápiás tervének kialakításához, és ezáltal elősegítik 
a betegek gyógyulási esélyét.
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Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 

„A nevetés gyógyít!” – jól tudják ezt a Piros Orr Bohócdoktorok, ezért már 20 éve 
mindent megtesznek, hogy mosolyt varázsoljanak a kórházi kezelésre szoruló beteg 
gyermekek arcára.  A speciálisan képzett bohócdoktorok humorral, zenével, trükkökkel 
találják meg a közös hangot a kis betegekkel – csecsemőkkel és kiskamaszokkal egy-
aránt. A bohócvizit során a gyermekek egy kis időre megfeledkeznek a betegségükről, 
és a fájdalom helyett az örömre koncentrálnak. A Közösségi Adományozási Program-
nak köszönhetően 2017. áprilisban országszerte közel 2 400 beteg gyermeket láto-
gattak meg a bohócdoktorok. Így ez a hónap valóban a vidámságé és a nevetésé volt. 

Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú 

Alapítvány

A pályázat által kapott támogatás nagy segítséget jelentett alapítványunknak ahhoz, 
hogy olyan oktatási fantomokat szerezzen be, amelyek nélkülözhetetlenek mind 
a szakmai, mind a laikus oktatáshoz. A „Babaház”, ahogyan korábban neveztük, je-
lenlegi sokkal hivatalosabb nevén Józsefvárosi Mentőállomás – Gyermekmentési és 
Oktatási Centrum, a hazai gyermekellátásban dolgozók részére kíván lehetőséget biz-
tosítani a legkorszerűbb szakmai képzésekre. A későbbiekben azoknak a laikusoknak 
is szeretnénk itt képzési lehetőséget nyújtani, akik felelősséggel gondolkodnak az első 
segítségnyújtás jelentőségéről – hiszen bármelyikünk kerülhet életmentő helyzetbe, 
ahol az első 1-2 perc segítségnyújtása perdöntő.
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Antromedicart a Magyarországi Antropozófus 

Gyógyító Művészetért Egyesület 

A KAP támogatásnak köszönhetően ebben az évben az új, harmadik képzésünket ké-
szítettük elő, hogy tevékenységünkkel az antropozófus gyógyászat szélesebb körben 
történő megismerését segítsük elő. Népszerűsítő munkát végeztünk az antropozófus 
gyógyászat érdekében, konzultációkat szerveztünk régi diákjainkkal, és vállaltuk 
a nyílt napok megrendezését és lebonyolítását is. Több mint hatvan ember fordult meg 
a nyílt napokon, és a résztvevők fele jelentkezett az induló képzésre is. Küldetésünket 
visszük tovább: tevékenykedünk az antropozófus gyógyászat ismertségéért!

Egy Csepp Figyelem Alapítvány

A „Belevalók” ingyenes diabétesz képzéssel idén több pedagógushoz, hallgatóhoz és 
óvónőhöz elértünk, mint korábban. A KAP támogatás segítségével két olyan előadót 
is a köreinkben tudhatunk, akik maguk is 1-es típusú cukorbetegek, mint ahogy az 
a csaknem 5 000 kisgyermek, akik egész életükben inzulin injekcióra szorulnak. Így 
ezek az előadók nem csak az adott téma szakértői, de a saját példájuk által még hite-
lesebb előadók. A támogatás hozzásegített ahhoz is, hogy valamennyi résztvevő egy 
füzet formájában magával vihesse a hallottakat. Az alapítvány lelkes szakember gár-
dájának és a MagNet Bank támogatásának köszönhetően már 2 600-an mondhatják 
magukat Belevalók-nak.
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Ép-Kéz-Láb  Baleseti Sérültekért Alapítvány 

A támogatásnak köszönhetően beszereztünk új, korszerű manuálterápiás kezelő-
ágyakat, amelyek magassága elektromosan állítható, így a gyógytornászok munkáját 
is segítik. Azért, hogy kikapcsoljuk a fájdalmakat, bekapcsoljuk újdonsült szerzemé-
nyünket, a többfunkciós Sonother Combi elektroterápiás műszerünket. Izomlazítás, 
fájdalomcsillapítás és gyógyító ultrahangkezelésben nincs párja. Kezdődhet a torna, 
indulhat a kötélhúzás, ki-ki saját maga ellen gyakorol. A különböző színű kötelek eltérő 
erősségűek, a sérültek állapotának megfelelően.

Érthetően az egészségért, az orvosok és egészség-

ügyi szakdolgozók jövőjéért Alapítvány

Nagyon köszönjük támogatóinknak, hogy egészségügyi szakdolgozóink számára 
idén is elérhetővé tették a kiégés prevenciót célzó képzésünkön való részvételt. A tá-
mogatás által megszerveztük a díjmentes, kreditpontos előadássorozatunkat. Ennek 
köszönhetően újra eljuthattak hozzánk fővárosi és vidéki egészségügyi intézmények-
ben dolgozó egészségügyi szakdolgozóink. Így sikeresen tudtuk feltöltődésükre, fej-
lődésükre fordítani a kapott támogatást 2017-ben is. A kapott segítséggel újra adni 
tudtunk azoknak, akik fáradhatatlanul állnak helyt élethivatásukban, nap mint nap az 
emberekért, az egészségért és az emberi méltóságért dolgoznak. 
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HardSteppers Tánc És Sport Egyesület 

Egyesületünk projektjének fő célja egy olyan esemény megszervezése volt, mellyel az 
egyesület 10 éves fennállását helyeztük fókuszba. Minőségi műsort terveztünk, együtt 
készültünk a fellépésekre és egy videoklip is készült. Egy-két és többnapos- táborok-
ban fejlődhettünk, kihasználva ott a tanítványok egyéni képességeit, hogy mindenki 
abban tudjon érvényesülni a táncos szerepléseken, amiben erősebb. A projekt által 
tehát a képességek kibontakozását, közös programokat, a korábbiaknál alaposabb, 
kidolgozottabb felkészítést, szakemberek bevonását valósítottuk meg.

Magyar Barlangi Mentőszolgálat Egyesület

Projektünk fókuszában a Felfedezők Napja állt, ahol Egyesületünk kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt színvonalasan mutatta be tevékenységét és a barlangászat szépségeit. 
A barlangász, barlangi mentős standot mi töltöttük fel érdekes tartalommal a kb. 5 000 
látogatónak. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében lezajlott Föld Napján is menté-
si bemutatót tartottunk kb. 2 000 látogatónak. A KAP támogatásból készült kellékeket 
mindkét helyen felhasználtuk. Aki végig járta a barlangász programokat, látta, hogy ez 
egy igazán komplex dolog. Nemcsak egy különleges sport, hanem sokrétű tudomány 
is, rengeteg felfedezésre váró csodával. 
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Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 

Szövetsége 

A Támogatási összeg lehetővé tette számunkra, hogy az ország 18 nagyvárosában 
működő szolgálataink részére fi gyelemfelkeltő plakátokat készíttessünk. Az elkészült 
2020db plakát, melyek a közösségi terekben kerültek kihelyezésre, a 116-123-as lelki 
elsősegély hívószámra hívják fel a fi gyelmet, ezzel is hatékonyabbá téve munkánkat. 
Kétféle plakátot készítettünk: egy hagyományosat és egy olyat, amit Dávid Balázs 
grafi kus készített, akit MagNet által szervezett MACIARC rapid randin ismertünk meg, 
és köszönjük pro bono segítségnyújtását. A projektünk másik részében pedig egy to-
vábbképzési sorozat kétnapos záró rendezvényét valósítottuk meg.

Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

A 2017-es MagNet KAP támogatásnak köszönhetően egy teljes csapatnyi utánpótlás 
korú kosárlabdázónak tudtunk nagy örömet okozni a karácsonyi készülődés fényében. 
A srácok egy-egy TFSE logóval ellátott márkás sporttáskával gazdagodtak, melyet 
büszkén viselhetnek, és jelenhetnek meg egységesen edzéseken, illetve mérkőzése-
ken. Köszönjük a MagNet Banknak és a támogatóknak, hogy hozzásegítettek minket 
ehhez a fontos gesztushoz.
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Szabadtéri Sportok Egyesülete 

A 2017-es MagNet KAP program keretében egy teljes utánpótlás bázisnyi (140fő) korú 
kosárlabdázónak tudtunk nagy örömet okozni a karácsonyi készülődés fényében. 
A srácok egy-egy FACE TEAM logóval, designnal ellátott speciális pólóval gazdagodtak, 
melyet büszkén viselhetnek, és jelenhetnek meg egységesen edzéseken, illetve fellé-
péseken. Különböző gyermek csapataink, karácsonyi műsorra történő felkészüléséhez 
elengedhetetlenül szükséges tornaterem igényünk részbeni térítéséhez is nagy segít-
séget nyújtott a támogatás. 

TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek 

Rehabilitációs  és Sportegyesülete

A Szervátültetettek Világjátékán a Trappancs csapatából 15 sportoló versenyezhetett, 
közöttük hat gyermek a MagNet KAP-nak köszönhetően.  A legkedvesebb emlékünk: 
a gyerekek a záró versenyszámra készültek, a 4×400 méteres női futóváltóra. Addigra 
túlvoltunk nagy örömökön és gyermekkönnyek hullásán is, az egyéni versenyek végén 
már csak Vivi (16) volt mérhetetlenül szomorú: nem sikerült dobogóra jutnia. A többi 
kislánytól hangzott el, hogy „fussunk mint az állat, hogy Vivinek is legyen érme.”  Lett! 
Akkorát futottak a 11-16 éves szervátültetett kislányok a felnőtt mezőnyben, hogy 
a lelátón a többi nemzet szurkolói is állva tapsoltak nekik. 
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Zenével A Rákos Gyermekekért Alapítvány 

A MagNet Bank 2017. évi pályázatából Alapítványunk megvalósított nyári és őszi zenei 
táborozást a beteg, de már gyógyulófélben lévő gyermekek részére. Továbbá a pá-
lyázatból két gitárt is vásároltunk. Az elmúlt évben sokkal színvonalasabban tudta az 
alapítvány tartalmilag megszervezni a táborokat, egyrészt azért, mert csodálatos kör-
nyezetben tudtuk elszállásolni a gyermekeket, másrészt előadókat tudtunk hívni kul-
turális programokhoz. Az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek egy éven belül többször 
igénylik a zenei kurzusokat, és ez azért is szükséges, mert így azok, akik szeretnének 
zenét tanulni, nem maradnak ki a tábor lehetőségéből a kezelések miatt. 
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KÖSZÖNJÜK, HOGY 

TE IS HOZZÁJÁRULTÁL, 

ÉS FONTOS ÜGYEK MELLÉ ÁLLTÁL!

Számítunk Rád a 2018-as KAP rendelkezési időszakban ismét! 


