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75%
A KAP 2018 keretében
ügyfeleink 35 007 844 Ft-ról
döntöttek, így a felajánlható
összeg több mint 75%-a fontos
társadalmi ügyeket felkaroló
szervezetekhez került.

61
SZERVEZET
Több mint 35 millió Ft-ot
osztottunk szét a 6
kategóriában pályázó 61
szervezet között. Ezzel összesen
284.822 ember életére voltál Te
is közvetlen hatással a
megvalósult projekteknek
köszönhetően!
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Elnyert összeg: 7 844 445 Ft

Elnyert összeg: 7 844 445 Ft
Az Esélyegyenlőségi KAP projekteket megvalósító szervezetek 56 531 fő életébe hoztak
pozitív javulást, változást. A szervezetek összesen több mint 200 eseményen, 5 képzésen
és 43 csoporttalálkozón keresztül különböző esélyegyenlőségi témában tartottak orientációs beszélgetéseket hátrányos helyzetű, rászoruló embereknek.
Partnerségeket alakítottak ki közel 30 iskolával és 21 intézménnyel 8 civil szervezettel.
Összesen 5 vidéki városban, településen (Ajka, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és Veszprém, Bag) 710 új önkéntes csatlakozott a szervezetekhez, hogy hozzájáruljanak esélyegyenlőségi törekvésekhez, hajléktalanok, rászorulók életének jobbá tételéhez.
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A Magyar Vöröskereszt Véradókamionja
2006 óta járja az országot, évente
közel 10 000 véradó nyújtja fedélzetén
segítő karját. A véradók hősök. Ezt az
üzenetet kommunikálja a véradókamion
megjelenésével, célja, hogy minél több
első véradót ösztönözzön véradásra,
és főként a fiatalokat célozza meg. A
MagNet Bank KAP programja közelebb
vitt bennünket e cél eléréséhez. A kapott
támogatás az éves állandó költségek
közel tizedét fedezte, a kamion javítását,
karbantartását és új alkatrészek
beszerzését tette lehetővé. Idén 12
megyében eddig közel 9 000 véradót
értünk el biztonságosabb járművünkkel.

A támogatásnak köszönhetően a 116 111
Lelkisegély-vonalat több olyan gyerek
és fiatal érte el, akik öngyilkossági
gondolatokkal, késztetéssel küzdenek.
2018-ban 1021 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, 48 új önkéntes ügyelőt
képeztünk. Célunk, hogy minél több
gyerek tudjon rólunk, ezért 5000 plakátot
juttatunk el általános és középiskolákba.
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A TASZ azt tűzte ki célul, hogy minél
többen szerezzenek tudomást az előzetes
rendelkezések jogi lehetőségéről. „Méltósággal meghalni” c. kiadványunkban
közérthető formában magyarázzuk el
ennek jogi kereteit és támpontokat adunk
annak tartalmához is. Online kitölthető dokumentummintát is készítettünk,
amely segít az előzetes rendelkezés megfogalmazásában. Olyan orvosok, ápolók,
szociális munkások képzését is végeztük,
akik gyakran kerülnek kapcsolatba olyan
emberekkel, akik egészségi állapotuk
vagy életkoruk miatt tervezik, hogy írásos
formában rögzítik életvégi orvosi kezelésükre vonatkozó kívánalmaikat.
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2018 végén a Szociopoly társasjátékot és
módszertant nyolc civil szervezet (Kontúr
Egyesület, Bagázs, IndaHouse, TASZ,
Élményakadémia, NANA, SZOCSOMA,
Adománytaxi) számára tettük elérhetővé.
A szervezetek megkapták a közösségi
játékra alkalmas társasjátékot, részt
vettek a Szociopoly interaktív színházi
játékon, és képzést kaptak a társasjáték
vezetésének módszertanáról. A
Szociopoly felhasználásával egy
adománygyűjtő akciót generáltunk,
melynek bevételét az Indahouse Hungary
hernádszentandrási Önkéntes – és
Gyermekközpont létrehozására ajánlottuk
fel.
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Hosszútávú célunk a pályázati projekttel,
a társadalmi egyenlőtlenségekkel szembeni fellépés, szemléletformálás és közvetlen segítségnyújtás, míg a közvetlen
célunk, az alaptevékenységünknek, az
adománygyűjtésnek, és kerékpáros kiszállításnak a támogatása elsősorban az
önkéntesség fejlesztése révén. Az egy
éves időszakban több mint 100 alkalom
keretében, hetente 20-30 fő közel 100-200
adag csomagot szállítottunk 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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Az idei KAP programunk által támogatott
projektje gyermekkori szexuális
erőszakot túlélők támogatására
kidolgozott és megvalósított egyedülálló
foglalkozássorozat. A támogatóönismereti
csoport alkalmai pszichoedukációs,
önbecsülésnövelő, közösség-érzést
átadó, integrált kifejezés és táncterápia
módszerével dolgozó testfókuszú
elemekből állnak. Úgy gondoljuk, hogy
a megvalósított program által nem
csak az érintettek kaphatnak hatékony
segítséget, de a gyerekek ellen elkövetett
szexuális visszaélés jelensége is ismét
nagyobb figyelmet kaphat.
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Az Adj Munkát projekt a bizalmat erősítő
szolgáltatás, mely a munkaadók és a hátrányos helyzetű munkavállalók egymásra
találását segíti. Csak korrekt munkaadókkal működünk együtt, akik az emberek
kihasználása helyett a jó munkaerő megbecsülésére törekszenek, a munkavállalók
bíznak bennünk. Mivel csoporttalálkozóinkon a munkát kereső emberekkel személyes kapcsolatot alakítunk ki, erősítjük
motivációjukat, segítünk lebontani a munkaképesség gátjait, a munkaadók is bíznak bennünk. Tudják, hogy jelen vagyunk,
van kihez fordulni bármilyen probléma
esetén, így nagyobb bizalommal vannak.

A KAP programban a korai iskolaelhagyás
témáját feldolgozó közösségi színházi
előadást hoztunk létre fosztóKÉPZŐ címmel, melyet 2018 júniusában mutattunk
be, és azóta tovább játszottunk. Módszerünk lényege, hogy civilekkel dolgozunk,
akik saját élményeiket és egyéniségüket
viszik a nézők elé előadásainkban. Ehhez - a szereplők elköteleződése mellett
- kellenek az olyan szakemberek is, akik
egyengetik útjukat a próbafolyamat és az
előadás játszása során. Az előadások után
feldolgozó beszélgetéseket tartunk, ahol
azt tapasztaljuk, hogy mindenkit érdekelnek az általunk felvetett problémák.
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A Woman Build program önkéntes nőket és adományozókat megmozgató
önkéntes napokból állt, amely során női
önkéntesek egy átmeneti otthonban élő
édesanyával közösen együtt építkeztek
azért, hogy felhívják a figyelmet az átmeneti otthonokban élő nők és gyerekek
lakhatási problémáira. A két tematikus
önkéntesnapon résztvevő nők egy átmeneti otthonban élő, kétgyermekes család
otthonát újították fel, akik az év végén be
is költöztek új otthonukba. Az önkéntesek
a napok során főleg gipszkarton falakat
építettek, illetve a vízvezetékek számára
véstek utakat a falban.
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A Menedék Egyesület szociális, oktatási és
kulturális programokon keresztül támogatja az integrációt, a kulturális különbözőségek megértését és áthidalását. A
KAP működési támogatás lehetővé tette
a Menedék Egyesület számára, hogy a nehezedő finanszírozási környezetben olyan
támogatást kapjon, melynek felhasználása szabadságot ad - például abban, hogy
olyan pályázaton induljunk, mely az egyesület céljaival egybeesik, de csak a közvetlen költségek elszámolását támogatja.
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A Bagázs Lépésről lépésre csoportjában
a bagi cigánytelepen élő, azon belül is
leghátrányosabb helyzetű felnőtteknek
segítünk, hogy a házukba bevezetett
folyó vízhez jussanak, illetve kapjanak
lehetőséget a csatorna bekötésére, vízöblítéses WC, vízzel ellátott főzőhelyiség
kialakítására. A csoportban való részvétel
feltétele a vízdíj rendszeres befizetése, a
legális áramhasználat és az elhelyezkedés
a munkaerőpiacon (rendszeres jövedelem). Egy év alatt a folyóvíz bevezetése
után a csoportban tizenkét főnek segítettünk munkát találni, további hárman
közmunkásként kezdtek el dolgozni.

A workshop remek lehetőség volt, hogy
megismertessük a diákokkal, résztvevőkkel a vitaszínházi formát, mely a színházat
nem illusztrációként értelmezi, hanem
egy adott kérdést árnyaló, a problémát
új megvilágításba helyező fórumként,
amelyben a nézőknek lehetősége van
a véleményformálásra. Közösségformáló erejével a vitaszínház képessé teszi a
résztvevők vitakultúrájának fejlesztését,
hogy aktív, tudatos, felelős állampolgárokként vegyenek részt közösségek működésében.
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Az InDaHouse Önkéntes- és Gyerekközpont a borsodi Hernádszentandráson fog
megnyílni 2019-ben azzal a céllal, hogy az
odautazó önkéntesek fejlesztő foglalkozásokat tartsanak az ott élő gyerekeknek,
évtizedeken keresztül. A környék párszáz
fős, elszigetelt falvaiban élő cigány származású, szegénységben élő gyerekei
számára nyújt ingyenes szolgáltatásokat,
amelyeknek köszönhetően önmegvalósító felnőttekké válhatnak.
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Az önkéntesek által működtetett „közösségi” mára fogalom a hírhedt Hős utcai
telepen. Olyan biztonságos, befogadó bázis, ahol a helyi gyerekek heti rendszerességgel vehetnek részt készségfejlesztő és
kézművesprogramokon, megmutathatják,
miben tehetségesek, sikerélmények által
erősödhetnek, kijátszhatják magukból a
traumáikat és ahol a felnőttek szakszerű
tanácsokat kaphatnak lakhatási gondjaikra, együttműködő közösséggé kovácsolódhatnak, hetente tartott közösségi
beszélgetések révén.
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A projekt célja az volt, hogy hátrányos helyzetű embereket (pl. romákat, fogyatékos
embereket, migránsokat és menekülteket, munkanélkülieket, közmunkásokat, szegénységben élőket) képviselő szervezetek, önszerveződő csoportok, társadalmi mozgalmak képviselőit, valamint haladó szellemiségű pedagógusokat vonjunk be a Közélet
Iskolája kritikai pedagógia képzésébe, akik szeretnék, ha a szervezetükben, illetve
tanítási gyakorlatukban nagyobb hangsúlyt kapna a rendszerkritikus gondolkodás és
az állampolgári tudatosság. A célt sikerült elérni, a képzésen 13 ember vett részt, akik
mindannyian megfeleltek a fenti kritériumoknak, és sikeresen teljesítették is a 6 napos
képzést, amelynek része volt az ún. gyakorló tanítás is. Személyes beszámolójuk és
szervezeti tapasztalataink alapján a résztvevők többsége a tanultakat később is alkalmazta az aktivista, érdekvédő vagy pedagógiai munkája során.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉG BANK ZRT.
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Elnyert összeg: 5 787 170 Ft

Elnyert összeg: 5 787 170 Ft
Az oktatás, tudásátadás területén tevékenykedő társadalmi szervezetek közvetlenül érintettek kb. 13 892 gyermeket és 858 pedagógust, hogy tájékozott közösségi részvételre, kritikus médiafogyasztásra, cselekvő együttérzésre, fenntartható
magatartásra ösztönözzék őket. Ezen felül 30 workshopon, 1 team coachingon és
97 tanórán és 13 tanórán kívüli programon sor került érzékenyítő beszélgetésekre
alapvető értékekről, szegénységről, hajléktalanságról. Továbbá a KAP támogatás
által ingyenes nyelvi képzéseket is kaphattak a gyermekek és 53 iskolába jutott el
ingyenesen a Liget lap.
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A pályázaton elnyert támogatásból folytathattuk az előző évben már megkezdett
óvodai gyermekbútorok cseréjét a fenntartásunkban működő Óbudai Waldorf
Óvodában. A rendelkezésünkre álló pályázati és saját forrásból 28 db gyermek szék
és 8 db asztal került megvásárlására. A
gyermekek és nevelőik az új gyermekbútorokat már a nevelési év kezdésével birtokba vehették. A pályázat segítségével
sikerült az óvoda nevelési programjának
gyermekképében megfogalmazott fizikai
környezetet továbbra is megfelelő minőségben biztosítanunk az idejáró gyermekek számára.
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A kerti fejlesztés nyomán négy magas
ágyás jelent meg az iskola területén, olyan
helyen, ahol eddig csak közlekedő felületek voltak. Az épített ágyások védelmet
nyújtanak az ültetett növényeknek azzal,
hogy térben elkülönítik a mellettük húzódó ösvénytől. Az így szem előtt lévő növények még jobban felhívják a figyelmet
a munka eredményére. Fontos, hogy új
korosztályok is lehetőséget kaptak a kert
hasznosítására, így korábban el tudják
kezdeni a növényekkel való szorosabb,
felelősebb kapcsolatot.
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Az állami gondozott gyermekek számára nyújtott ingyenes nyelvi képzéseket
modern technológiai eszközöket és interaktív tananyagokkal tudtuk érdekesebbé
és még hatékonyabbá tenni. A gyerekek
a nyelvi készségeik látványos fejlődése
mellett, megtanulták az eszközöket a
saját fejlesztésükre használni és alapvető
ismeretekkel gazdagodtak.
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AATLATSZO.HU
TLATSZO.HU
KKÖZHASZNÚ
ÖZHASZNÚ
NNONPROFIT
O N P R O F I T K FKFT.
T.
Célunk, hogy a középiskolás korosztály
tagjait aktív állampolgárságra, tájékozott
közösségi részvételre és kritikus médiafogyasztásra ösztönözzük. Törekszünk
arra, hogy programjaink és kapcsolódó
tananyagaink minél szélesebb körben
ismertté váljanak. A projektünk egyik
legsikeresebb eleme a tudatos médiafogyasztás elősegítésére kidolgozott online
játékunkhoz, az Álhírvadászhoz kapcsolódó tanulói workshopunk, amelynek fókusza, hogyan lehet felismerni az álhíreket,
dezinformációkat és összeesküvéselméleteket, és miért fontos az álhíreket megfelelő kritikával kezelni.

OKTATÁS-NEVELÉS
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PÁLFERI,
P Á L F E R ITELJES
, TELJES
ÉLETÉRT
ÉLETÉRT
KÖZHASZNÚ
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

BELVÁROSI
BELVÁROSI
TANODA
TANODA
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

Projektünk célja az volt, hogy a Pálferit
hallgató közönség közösséggé váljon.
Ennek érdekében önsegítő kiscsoportok
létrehozását segítettük elő: 2 családos
(házaspárokból álló) csoport alakult egy
már korábban működő családos csoport
segítségével, 1 baba-mama klub jött létre,
ahová az anyukák babáikkal együtt járnak, valamint 4 senior csoport alakult (48
éves kortól 70 éves koring vannak csoporttagok). A csoportbeosztás különféle
módon történt; így az életkor és életállapot figyelembe vételével alakítottuk ki a
csoportokat.

Célunk, 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 segítette és az ismeretszerzést és
praktikus készségek fejlesztését célozta. A
szociális munka helyben elérhető, segítette tájékozódásukat a saját életükben és a
körülöttük lévő világban.

OKTATÁS-NEVELÉS

HŐSÖK
H Ő S Ö KTERE
TERE
KEZDEMÉNYEZÉS
KEZDEMÉNYEZÉS
Azt mutatjuk meg a tréningjeinken, elő
adásokon, workshopokon keresztül, mit
kell tudatosítanunk ahhoz, hogy merjünk
kiállni és tenni másokért. Ebben az évben
ismét közel 400 pedagógussal és többszáz
diákkal dolgoztunk együtt, és számos vállalat is partnerünk abban, hogyan hozzuk
magunkból a hétköznapi hőst, vagyis hogyan tegyük a közöny helyett a cselekvő
együttérzést társadalmi normává.
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PPILIS
I L I S --DDUNAKAUNAKANYAR
NYAR
W
A L D O WALDORF
RF
NNEVELÉSÉRT
EVELÉSÉRT
Ó
V O D A ÉÉS
S I SISKOKOLA
ÓVODA
ELA
G YEGYESÜLET
ESÜLET
Iskolánkban folytatott pedagógiai munkájának közvetlen eredője volt, hogy a
terápiás munkát fejlesztenünk szükséges.
Kézenfekvő volt, hogy egy szellemiségünkkel közvetlen kapcsolatban álló
terápiás csoporttal kezdjünk el dolgozni.
A pályázat adta lehetőség ígéretes volt
számunkra, s a megtett kezdő lépéseknek is volt pedagógiai „értelme” az egyes
pedagógusok számára! Közép-, hosszú
távon általános pozitív hatása lett volna
mind egyénileg, mind közösségileg ennek
a folyamatnak.

OKTATÁS-NEVELÉS
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WADRÓZSA
WADRÓZSA
PEDAGÓGIAI
PEDAGÓGIAI
MŰHELY
MŰHELY

LIGET
MŰHELY
LIGET M
ŰHELY
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

A Wadrózsa Egyesület által fenntartott
waldorf iskola egy új kerttel gyarapodott,
amelyet közös összefogással hozott létre az iskola szülői és tanári közössége.
Valamint nagy köszönet az iskolába járó
gyerekek szép, összehangolt kertművelés
órákon végzett munkájának. A kert folyamatos munkálatokat igényel, így az ezzel
kapcsolatos hatások is folyamatosak és
hosszú távon éreztetik hatásukat. Szeretnénk egy olyan generáció felnevelésében
részt venni, akik tudják, hogy környezetünk védelme, ápolása, a fenntarthatóság
milyen nagyban járul hozzá mindannyiunk jövőjéhez.

A Szitakötő folyóirat 2018/43-as számát a
KINCSTÁR tematikára építettük. Alkotói
pályázatot hirdettünk, és kortárs versekre,
mesékre, ismeretterjesztő cikkekre alapozva körbejártuk a pénz fogalmát, történetét, és a “kincs” szó jelentését. Két hónap alatt 369 pedagógus 707 alkalommal
használta a lapot. Gyerekfoglalkozásokat
tartottunk, amelyek során szót ejtettünk
hajléktalanságról, szegénységről, lelki
gazdagságról, értékrendről is. 153 darab
segédanyagot dolgoztunk ki, amelyek
szabadon elérhetőek a honlapunkon. A
folyóirat 53 hazai és határon túli általános
iskolába került el ingyenesen, valamint
400 könyvtárba.

OKTATÁS-NEVELÉS

ÉLMÉNY
É L M É N YA K A D É M I
AKADÉMIA
A KÖZHASZNÚ
KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
EGYESÜLET
Az Élményakadémia Életút programjának
első találkozóját szerveztük a MAGNET
KAP 2018-as támogatásából. A 3 napos
programon 6 roma telepi fiatallal kerestük a közös utakat. A program során
beszéltünk egyéni és csoportos célokról,
lehetőségekről, életutakról. Megalkottuk
a (munkanéven) Élményakadémia Ifjúsági
Csoport közösséget és meghatároztuk,
hogy az milyen értékek mentén milyen
céllal szerveződik. Tagjait a saját személyes fejlődés mellett, a közösséghez tartozás, a társadalmi ügyekhez való hozzájárulás motiválja.
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AZ
A Z EMBERSÉG
EMBERSÉG
EREJÉVEL
EREJÉVEL
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY
Az Élmény Tár Jogsi projektjébe jelenleg négy fiatalt vontunk be, akik nagyon
motiváltak és eltökéltek. Közülük hárman
még csak a segédmotoros jogosítvány
megszerzésén dolgoznak, de már tervezik, hogy hogy ha elérik a megfelelő kort
szeretnék megszerezni az autó jogsit is.
A srácok tevékenyen és aktívan kapcsolódtak be a tanoda segítő munkájába,
asszisztálnak a mentoroknak, felelősséget
vállaltak több területen is. Van egy fiú,
aki láthatóan a jogosítvány megszerzése
miatt kezdett rendszeresen részt venni a
tanoda délutáni életében.

OKTATÁS-NEVELÉS
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ÉN
É NKINT
KINT
EGYESÜLET
EGYESÜLET– MMEOUT
EOUT
ASSOCIATION
ASSOCIATION

MAGYAR
MAGYAR
KÖRNYEZETI
KÖRNYEZETI
NEVELÉSI
NEVELÉSI
EGYESÜLET
EGYESÜLET

Az elmúlt egy esztendőben a szervezetünk életében nagy változások következtek be. Folyamatosan a fenntarthatóság
volt a célunk, és a hosszú évek kitartó
munkájának eredményeként 6 évnyi
munka és bizonyítás, valamint több mint
1000 fiatal nemzetközi fejlődéséhez való
hozzájárulás után látjuk a fényt az alagút
végén. A projekt keretében megvásárolt
számítógép lehetőséget biztosított, hogy
hatékonyabban végezzük a munkánkat,
aminek eredményeként több fiatalt sikerült elérnünk.

A Zöld Zugoly program a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület kiemelt eseménye,
ahol hatalmas közönséget elérve, változatosan tudja bemutatni az általa képviselt
értékeket és közvetlen módon meg tudja
valósítani környezeti nevelési tevékenységét. A Zöld Zugoly programja évről évre
megújulva alkalmazkodik a látogatók elvárásaihoz, és az aktuális fenntarthatósági
kérdésekhez. Az itt megszerzett tudás
jelentős hatással lehet a látogatók fenntarthatóságtudatos szemléletmódjára és a
mindennapi életvitel gyakorlatára.

OKTATÁS-NEVELÉS

„UCCU”
" U C C U "ROMA
ROMA
INFORMÁLIS
INFORMÁLIS
OKTATÁSI
OKTATÁSI
KÖZHASZNÚ
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY
Alaptevékenységeink ingyenesek az általános és középiskolás diákok és tanáraik
számára. A szervezet jelenleg 4 helyszínen működtet műhelyt kb 35 önkéntes
bevonásával, melyből az egyik helyszín
Pécs. A sétavezető képzés egy mérföldkő
a szervezet életében, és a roma fiatalok
életében is hiszen nem csak egyéni fejlődésükhöz járult hozzá az új képzési tematika, de a meghívott oktatás szakértők
hatására teljesen átdolgoztuk a már meglévő sétáinkat.
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KÁVA
KÁVA
KULTURÁLIS
KULTURÁLIS
MŰHELY
MŰHELY
EGYESÜLET
EGYESÜLET
A KAP támogatással Troll című internetes zaklatásról és netes trollokról szóló
előadásunk megvalósítását támogattuk.
Ennek köszönhetően több mint 40 résztvevő fiatal tapasztalhatta meg az aktív
részvétel nyújtotta lehetőségeket, vizsgálhatta meg saját gondolatait a témával kapcsolatban, és további több mint
15.000 ember számára tettük közösségi
média felületeinken elérhetővé előadásunk célkitűzéseit (és ezáltal szervezetünk
tevékenységét), és hívtuk fel fiatalok és
felnőttek figyelmét az internetes zaklatás
veszélyeire.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉG BANK ZRT.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM
Elnyert összeg: 5 972 602 Ft

Elnyert összeg: 5 972 602 Ft

A Környezetvédelmi KAP projekteket megvalósító szervezetek 174 723 főt értek
el a természet és ökológiai rendszerünk védelmére vonatkozó tevékenységeikkel.
Szemléletformáló projektjeikkel, kampányaikkal hívták fel a figyelmet a környezetünk védelmére: a Műanyagmentes Július, a Szívószálmentes Augusztus, a SimpliCity Fesztivál, az Év fája verseny, a NOÉ Állatotthon tanösvény és az Erdők meséi
című természetvédelmi mesekönyv által. A „zöld” szervezetek összesen 30 különböző előadást tartottak és közel 100 iskolába jutatták el fontos környezetvédelmi
üzenetüket. 200 csoportot fogadtak és hívták fel a figyelmet a tudatos, előrelátó
magatartásra.

8 fenntarhatósági "zöld" projekt

8 fenntarhatósági „zöld” projekt

Vigyél
Haza
Alapítvány,
Magyar
Élelmiszerbank
Vigyél Haza
Alapítvány,
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület,
Messzelátó Egyesület,Egyesület,
NOÉ Állatotthon Alapítvány,
Erdőmentők
Alapítvány,
Felelős Gasztrohős
Alapítvány,
Messzelátó
Egyesület,
NOÉ
Állatotthon
Alapítvány,
Ökotárs Alapítvány, Energiaklub Szakpolitikai Int. Egyesület
Erdőmentők
Alapítvány, Felelős Gasztrohős Alapítvány,
Ökotárs Alapítvány, Energiaklub Szakpolitikai Int.
Egyesület

KÖRNYEZETVÉDELEM
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VIGYÉL
V I G Y É LHAZA
HAZA
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

MAGYAR
MAGYAR
ÉLELMISZERBANK
ÉLELMISZERBANK
EGYESÜLET
EGYESÜLET

Állatmentő, szemléletformáló munkánk
során a Magnet Bank támogatásával több,
az Illatos úti gyepmesteri telepre súlyos
sérülésekkel bekerült, többnyire elgázolt
kutya orvosi kezelését fedeztük, amelyeket a sérülés vagy a betegség jellege miatt
a telepen nem gyógyítanak, valamint idős
kutyák rehabilitációját és örökbe adását
biztosítottuk. Az Illatos úti gyepmesteri
telep állatorvosainak kérésére rendszeresen végeztetünk speciális állatorvosi
laborokkal összetett vizsgálatokat. Valamennyi, általunk örökbeadott kutya keverék, jelentős részben idősebbek, többen a
hosszú bezártság miatt viselkedési zavarokkal küzdöttek.

Célunk, hogy kapcsolatot teremtsünk a
felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és a rászorulók között, ezzel elősegítsük az éhezés és az élelmiszerpazarlás csökkenését.
Ma Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik évente, melyből
sok ezren jóllakhatnának. Az Élelmiszerbank Áruházi Élelmiszermentés projektjének célja olyan élelmiszerek megmentése,
melyek az áruházakban a közeli lejártuk
miatt válnak felesleggé. 2018-ban 104
áruházat vontunk be projektünkbe és az
újonnan bevont áruházakból, december
végéig közel 2.150 tonna mentett élelmiszert juttatunk el nélkülözők részére.

KÖRNYEZETVÉDELEM
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MESSZELÁTÓ
MESSZELÁTÓ
EGYESÜLET
EGYESÜLET

NOÉ
NOÉ ÁLLATOTTHON
ÁLLATOTTHON
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

A projektünk célja az volt, hogy egy olyan
értékalapú, ökotudatos életmód szemléletét és sokszínűségét jutassuk el minél több városlakóhoz, amely az önként
vállalt mindennapi egyszerűséget, és
emberi odafigyelést tartja alappilléreinek.
A KAP programban elnyert támogatásnak
köszönhetően live interjúkat tudunk készíteni, létrehoztunk egy 30 napos online
hulladékmentes hangolódás kampányt
és a 2018-as SimpliCity Fesztivál lett Budapest első teljesen hulladékmentesen
megszervezett fesztiválja.

Az elnyert összegből egy 7 pontos interaktív tanösvényt sikerült megvalósítanunk. A tanösvény szorosan illeszkedik
az Alapítvány fejlesztés alatt álló oktatási
programjába. A 7 feladatpontból álló, szórakozva tanító feladatsor segít megismerni az állatokat, hogy miért van szükség a
NOÉ Állatotthonra és a hozzánk hasonló
szervezetekre. Hogyan bánhatunk jól a
körülöttünk élő élőlényekkel, óvhatjuk a
környezetünket és a természetet. A tanösvény segítségével az Állatotthonba
látogatók akár önállóan, akár vezetett
formában végigjárhatják a menhelyet,
egy szuperhős személyiségbe bújva segíthetnek.

KÖRNYEZETVÉDELEM
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ERDŐMENTŐK
ERDŐMENTŐK
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

FELELŐS
FELELŐS
GASZTROHŐS
GASZTROHŐS
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

A projekt segítségével elkészítettük és
megjelentettük az Erdők meséi című
természetvédelmi mesekönyvünket. A
könyvben szereplő 28 mese az Erdőben
megtalálható állatokat, növényeket,
életközösségeket mutatja be közelebbről
vagy a helyes erdei viselkedésre tanítja a
gyerekeket. A gyerekek a mese nyelvén
közelebb kerülhetnek a Természethez,
könnyebben megérthetik a bennük lévő
folyamatokat. A tanító jellegű mesék
befogadásával, az interaktív pedagógiai
módszerekkel ezek a gyerekek sokkal nyitottabbá válnak a körülöttük lévő természetre.

A 2018. nyarán szervezett két kampányunk (Műanyagmentes Július és Szívószálmentes Augusztus) során felhívtuk
a lakosság és a vendéglátóegységek
figyelmét arra, hogy mennyi szemetet
termelünk feleslegesen étkezésünk során.
A kampányoknak köszönhetően most
már sok vendéglátóhelyen csak kérésre
adnak szívószálat az italokba és növeltük
az olyan fogyasztók számát, akik odafigyelnek arra, hogy az egyszer használatos
műanyagot kiváltsák saját ételhordó dobozzal és többször használatos kulaccsal.

KÖRNYEZETVÉDELEM
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ÖKOTÁRS
ÖKOTÁRS
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

ENERGIAKLUB
ENERGIAKLUB
SZAKPOLITIKAI
SZAKPOLITIKAI
I N T . EGYESÜLET
EGYESÜLET
INT.

A KAP által az Év Fája verseny meg tudott újulni és ki tudott bővülni. A 2010
óta megrendezett vetélkedő újításaként
sikeres kommunikációs képzést tartottunk
a döntős fákat jelölő szervezeteknek és
közösségeknek, idén több mint 16 000
szavazót bírtunk cselekvésre a fák védelmében, akik végül a pécsi Havi-hegyi
mandulafának juttatták a díjat. Különleges – és a Hős Fának megválasztott Római-parti fák 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.

Az Energiaklub 2018. május 23-án „Közösségi naperőmű lehetőségei Magyarországon” címmel fórumot tartott, ahol magyar
és külföldi befektetési és szakmai előadók
a megújuló energiatermelésben való részvétel lehetőségeiről és jövőjéről tartottak
előadásokat a magyar érdeklődőknek. A
rendezvény célja a megújuló energiába
való befektetés népszerűsítése volt, azon
belül is a közösségi naperőműveké. A
bemutatott külföldi jó példák rámutattak,
hogyan tudnak sikeresen, igazi közösségként együttműködni a kisebb települések
lakói, önkormányzatok és középbefektetők.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉG BANK ZRT.
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KULTÚRA
Elnyert
összeg: 22 526
526939
939
Elnyert összeg:
Ft Ft
A színházi neveléssel, alkotótáborokkal és kulturális értékű előadásokkal foglalkozó szervezetek 24 300 érintetthez jutottak el. Budapesti és vidéki helyszíneken ös�szesen 141 alkalommal tartottak workshopot, foglalkozásokat vagy előadásokat.
26 független filmet mutattak be, melyek érzékeny társadalmi témákat érintettek.

9 kulturális projekt

9 kulturális projekt

Cirko Film - Másképp Alapítvány, TILOS Kulturális
Cirko Film - Másképp Alapítvány, TILOS Kulturális Alapítvány,
Alapítvány,
Utca-Szak (Színházi Alkotó Közösség) Kulturális Egyesület,
Utca-Szak
(Színházi
Alkotó
Közösség)
Kulturális Egyesület,
Gólem Színház Közhasznú
Egyesület,
Látókép
Ensemble,
József Attila
Kör IrodalmiKözhasznú
Egyesület, Kerekasztal
Társulás, Mu Színház
Egyesület,
Gólem
Színház
Egyesület,
Látókép
Ensemble,
Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
József Attila Kör Irodalmi Egyesület, Kerekasztal Társulás,
Mu Színház Egyesület, Tünet Kulturális és Művészeti
Közhasznú Nonprofit Kft.
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CIRKOFILM
CIRKO FILM – MMÁSKÉPP
ÁSKÉPP
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

TILOS
TILOS
KULTURÁLIS
KULTURÁLIS
ALAPÍTVÁNY
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. Örülünk, hogy a közel
ötvenezer néző számára idén is elérhetővé tettük a filmművészet aktualitásait.

Pályázati projektünk során létrehoztuk a
Tilos Vállakozókedvű Mesék felvevő stú
dióját, összeállítottuk a lebonyolító csapatot, és immár működik a „gépezet”: cégek,
munkahelyi és baráti társaságok a Tilos
Rádióban készíthetik el saját meseös�szeállításaikat. Projektünk igazolja, hogy
közösségünk sokrétű önkéntes, rádiós,
kulturális, civil tapasztalata és tudása
némi kreativitással konvertálható olyan
bevételt és támogatásokat hozó tevékenységre is, amelynek megvalósítása
összeegyeztethető szervezetünk alapvető
céljaival, elveivel.
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UTCA
U T C A--SZAK
SZAK
KULTURÁLIS
KULTURÁLIS
EGYESÜLET
EGYESÜLET

GÓLEM
G Ó L E M SSZÍNHÁZ
ZÍNHÁZ
KÖZHASZNÚ
KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
EGYESÜLET

Komplex integrációs és felzárkóztató
programot valósítottunk meg a Szikszói
és Edelényi kistérségek halmozottan hátrányos helyzetű településein élő fiataljai
számára. Célunk, hogy ezt a folyamatot,
ezeket a csoportokat továbbra is fenntartsuk, segítsük működésüket, míg önfenntartóvá válnak. A rendszeresen működő
színházi csoportokba bevont fiatalokat
motiváljuk a személyes fejlődésre, támogatjuk életpályaorientációjukat, elősegítjük készségeik fejlődését.

A Gólem Színház a KAP támogatás segítségével 10 vidéki előadást tudott tartani
2018-ban. 10 telt házas nézőtérnek tudott mesélni az élő kortárs zsidó életről,
kultúráról, ébresztett kérdeseket, hozott
felszínre régi emlékeket, korbácsolt fel
érzelmeket, csalt könnyeket szemekbe és
mosolyt arcokra. Minden alkalommal úgy
éreztük, nem jöttünk hiába, szükség van a
közös gondolkodásra, az új szempontokra, a görbe tükrökre, a tabuk ledöntésére,
az őszinte párbeszédre.
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LÁTÓKÉP
LÁTÓKÉP
ENSEMBLE
ENSEMBLE

JÓZSEF
J Ó Z S E F ATTILA
ATTILA
KÖR
K Ö R IRODALMI
IRODALMI
EGYESÜLET
EGYESÜLET

A Látókép Ensemble speciális közönséget
célzott meg a KAP programban bemutatott előadásával. Az Addiktológiai Intézet
felépülő betegeiből álló közönség számára a hétköznapi problémáknak, az életünket megnehezítő bosszantó kis semmiségeknek és a saját kicsinyességeinknek
tükröt tartó Kálmán-nap egyfajta terápiás
ülés volt, amely lehetőséget adott az
önreflexióra, az azonosulásra és a szembesülésre. A KAP program támogatásával,
egy speciális környezetben, valódi gyógyító folyamathoz tudtuk hozzákapcsolni a
színház társadalomformáló és mentálhigiénés hatását.

A KAP által támogatott tevékenység a
szervezetünk egyik fő rendezvénye: minden évben megrendezzük Szigligeten
a JAK írótáborát. Idén 138 fő táborozott
egyidejűleg a szigligeti Esterházy kastélyban, a 130 főből javarészt 20 és 30 év
közötti pályakezdő fiatalok voltak jelen 4
napig s vettek részt a különféle írószemináriumokon.

KULTÚRA
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KEREKASZTAL
KEREKASZTAL
TÁRSULÁS
TÁRSULÁS

MU
M U SSZÍNHÁZ
ZÍNHÁZ
EGYESÜLET
EGYESÜLET

Két hátrányos helyzetű iskola diákjai: A
Deák Diák Általános Iskola és a Burattino Iskola vehettek részt a Kerekasztal
Színház Fogságban című előadásán térítésmentesen. A két előadáson összesen
39 fő vett részt. Az előadáson részt vevő
gyerekek a hatalom kérdéskörével foglalkozhattak az előadáson keresztül. A 2
iskola egy nyilvános pályázaton keresztül
lett kiválasztva.

A workshop remek lehetőség volt, hogy
megismertessük a diákokkal, résztvevőkkel a vitaszínházi formát, mely a színházat
nem illusztrációként értelmezi, hanem
egy adott kérdést árnyaló, a problémát
új megvilágításba helyező fórumként,
amelyben a nézőknek lehetősége van
a véleményformálásra. Közösségformáló erejével a vitaszínház képessé teszi a
résztvevők vitakultúrájának fejlesztését,
hogy aktív, tudatos, felelős állampolgárokként vegyenek részt közösségek működésében.
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TÜNET
KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI
TÜNET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI
KÖZHASZNÚ
K Ö Z H A S Z N Ú NNONPROFIT
O N P R O F I T K FKFT.
T.
A 2018-as működési év során a Tünet Együttes repertoárjában 3 olyan előadás szerepel, melyet drámapedagógiai foglalkozással egybekötve a Beavató program keretében
működtet:
�
• Az éjszaka csodái című előadásunkat Weöres Sándor azonos című verse inspirálta.
A hozzá kapcsolódó beavató foglalkozás az értelmező, elemző gondolkozásról az
asszociatív, intuitív gondolkodásra helyezi a hangsúlyt.
• �Sóvirág: a foglalkozás során érzékenyítő gyakorlatokon és helyzeteken keresztül
beszélgetünk az előadás két nagyon fontos kérdéséről: mik a terveink, vágyaink,
milyen a jövőképünk és mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, amikor ezek semmivé
foszlanak.
• �Burok: az előadás a szülés élményét kísérli meg felidézni, szétszálazni és megmutatni testtel, szóval és képpel. A hozzá kapcsolódó beavató foglalkozás a középiskolás
tantervbe illeszkedve, a biológia órán kapott felvilágosítás mellé helyezve segít a
diákoknak a szexualitással, gyermekvállalással, szüléssel kapcsolatos problémákat,
kérdéseket őszintén, 3 táncos lány igaz történetén keresztül feltenni és megválaszolni.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉG BANK ZRT.
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Elnyert összeg: 7 094 654 Ft

Elnyert összeg: 7 094 654 Ft

A szervezetek 1292 betegséggel küzdő és 198 fogyatékkal élő gyermek számára
nyújtottak programokat, segítséget. Összesen 36 különböző programot valósítottak meg, többek között sporteseményen, Zenekaravánon, Bátor Táborban vehettek részt a gyermekek. Ezen felül kb. 200 DSGM-szakgyógytornász végezte el a
DSGM postgraduális képzést.

7 gyógyítást felkaroló szervezet projektje

7 gyógyítást felkaroló szervezet projektje

Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú
Alapítvány, Dévény Anna Alapítvány, Emma Közhasznú
Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány,
Egyesület,
Csodalámpa
Óhaj-Sóhaj
Dévény Anna Alapítvány,
Emma Közhasznú
Egyesület, Kívánságteljesítő
Alapítvány,
Együtt
a Daganatos
Gyermekekért Alapítvány,
Csodalámpa Óhaj-Sóhaj
Kívánságteljesítő
Alapítvány,
Együtt Orr
a Daganatos
Gyermekekért Alapítvány,
Piros
Bohócdoktorok
Alapítvány, Bátor Tábor
Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, Bátor Tábor Alapítvány
Alapítvány
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SZENT
S Z E N T MÁRTON
MÁRTON
GYERMEKMENTŐ
GYERMEKMENTŐ
SZOLGÁLAT
SZOLGÁLAT
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

DÉVÉNY
D É V É N Y AANNA
NNA
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk budapesti Gyermekrohamkocsiján két éve kezdtük meg a sürgősségi ultrahangvizsgálatok alkalmazását.
Magyarországon úttörőként bevezettük a
FAST vizsgálati protokollt a prehospitális
gyermekellátásba. Kezdeti tapasztalataink
szerint az alkalmazott vizsgálati eljárásrend nagy szolgálatot teszt mind a súlyos,
kritikus állapotú csecsemők és gyermekek
korszerű első ellátásában és az optimális
betegút kialakításában.

Alapítványunk 28 éve végzi gyógyító tevékenységét, amely Dévény Anna „Dévény
Speciális manuális technika-Gimnasztika
Módszerén (DSGM) alapul. Célunk a minél
hamarabb megkezdett kezelés, melyet
DSGMszakgyógytornászi vizsgálat előz
meg a DSGM sajátos tünettana alapján.
Alapítványunk DSGMszakgyógytornászai
évente átlagosan 6000 kezelést végeznek
Budapesten és 2017 szeptemberében elindítottuk az országos hálózatot a korábban
végzett DSGM szakgyógytornászok bevonásával.

GYÓGYÍTÁS
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EMMA
EMMA
KÖZHASZNÚ
KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
EGYESÜLET

CSODALÁMPA
CSODALÁMPA
Ó H A J --SÓHAJ
SÓHAJ
ÓHAJ
K Í V Á N S Á G T E L J E SKÍVÁNSÁGTELJE
Í T Ő AALAPÍTVÁNY
LAPÍTVÁNY
SÍTŐ

Egyesületünk 2015 óta működteti a szüléskörüli időszakban nehézséget, traumát
megélő nők számára telefonos segélyvonalát, ill. e-mailes formában is információt
és támogatást nyújt.A Magnet Bank KAP
pályázatának köszönhetően az EMMA
segélyvonalon dolgozó önkéntesek száma
2018-ban megduplázódott. A pályázatban
megvalósult képzésben az új önkéntesek a segítő munkához nélkülözhetetlen
információkat kaptak, kommunikációs
készségeiket fejlesztettük, illetve önismereti, saját élményt feldolgozó csoportban
kaptak támogatást.

A KAP program segítségével 14 sporteseményen vettek részt támogató „Csodabogár” sportolóink. Ezeken nem csak
egyéni sportolók, hanem több cégtől
csapatok, valamint iskolák is jelentkeztek,
hogy kifejezve szolidaritásukat-adományt
gyűjtsenek beteg gyermekek kívánságára.
Ennek köszönhetően 24 súlyosan beteg
gyermek álmát tudtuk teljesíteni. Több
kívánságteljesítésen személyesen jelen
voltak a támogató sportolók, így megtapasztalhatták azt az örömet, melyet a
beteg gyermektől és a családjától kapnak
mindazok, akik részt vesznek ebben a
lélekemelő folyamatban.

GYÓGYÍTÁS
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EGYÜTT
E G Y Ü T T AA
DAGANATOS
DAGANATOS
GYERMEKEKÉRT
GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

PIROSORR
PIROS ORR
BOHÓC
B O H Ó C D-O K T O R O K
DOKTOROK
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

A betegszállítási projekt biztosítja, hogy a
gyermekek és kísérőjük a legrövidebb idő
alatt jutnak a kórházba és az otthonukba,
biztonságos körülmények között, nem
másokkal együtt utazva, kitéve mindenféle egyéb fertőzésnek. Így a lehető legkisebb várakozással, stressz mentesen,
baráti környezetben teszik meg a sokszor
több száz kilométeres utat, magukkal
vihetik kedvenc játékaikat, tankönyveiket
és mindent, amit egyébként nem tudnának cipelni és könnyebben hozzájutnak
természetbeni adományokhoz is.

A Piros Orr Bohócdoktorok a kapott támogatási összegből 22 ZeneKaraván előadást tartottak speciális törődést igénylő,
értelmi- és mozgásszervi fogyatékkal élő
gyermekek számára. Ezt a zenei műsort
tanintézményekbe viszik el a bohócdoktorok, hogy a gyermekeket is bevonva,
megosszák velük az együtt zenélés örömét. A bohócdoktorok a zenekarjukhoz
keresnek még zenészeket, a gyermekek
pedig egyszerű ritmushangszerek segítségével lesznek részesei a produkciónak. A
közös zenélés olyan sikerélményt nyújt a
gyermekek számára, ami nagyon jó hatással van a fejlődésükre.

GYÓGYÍTÁS
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BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY
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 15 éve. A programok célja a gyermekek önbizalmának növelése, önmagukba vetett hitük megerősítése. A 2015-ben elindított GO! programunk
célja a gyógyító élmények biztosítása az éppen kórházban fekvő gyerekeknek, akik
állapotuknál fogva egyáltalán nem tudnak eljutni a Bátor Táborba. 2016-tól budapesti
és varsói, 2017-től pedig már egy pozsonyi kórházban is találkozhatunk már önkénteseinkkel, akik élményekkel és játékokkal teszik színesebbé a kórházban töltött napokat. A
KAP pályázat segítségével elsősorban a humán erőforrások bővítésével sikerült a pályázati időszakban a program kapacitásait bővíteni: sikerült 700 elérés fölé kerülnünk,
több váratlanul közbejött kihívás ellenére. Nem csak a gyerekek és hozzátartozóik, hanem az önkéntesek életére is sorsfordító hatással vagyunk. A program sikerén felbuzdulva 2019-ben is fontos cél a résztvevők számának folyamatos növelése, a programok
további fejlesztése, tökéletesítése.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉG BANK ZRT.
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Azok a KAP-os szervezetek, akiknek az egészségmegőrzés a
küldetésük kb. 13 028 ép és nem ép emberhez jutatták el fontos
üzenetüket és látták el tanáccsal őket. A KAP támogatás által
megrendezésre került a Ritka Betegségek Világnapja, több
szakmai továbbképzés orvosokkal, ápolókkal, gyógytornászokkal,
pszichológusokkal, valamint egy rehabilitációs tábor is.

6 egészségmegőrzést felkaroló szervezet
6projektje
egészségmegőrzést felkaroló szervezet

projektje

Ritka
és Veleszületett
Rendellenességgel
Élők Országos
Ritka és Veleszületett
Rendellenességgel
Élők Országos Szövetsége,
Suhanj! Alapítvány, Ép-Kéz-Láb
Sérültekért Alapítvány,
Szövetsége,
Suhanj!Baleseti
Alapítvány,
Ép-Kéz-Láb Baleseti
Strokeinfó Alapítvány, Alternatíva Alapítvány,
Sérültekért Alapítvány, Strokeinfó Alapítvány,
PAF (Pozitív Attitűd Formálás) AlapítványMu Színház Egyesület,
Alternatíva
Alapítvány,
PAF
(Pozitív
Attitűd Formálás)
Tünet
Kulturális és Művészeti
Közhasznú
Nonprofit
Kft.)
AlapítványMu Színház Egyesület, Tünet Kulturális és
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.)

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS SPORT

KAP 2018

SUHANJ!
RITKA
R I T K AÉS
É SVESUHANJ!
ALAPÍTVÁNY
LESZÜLETETT
VELESZÜLETETT
ALAPÍTVÁNY
RENDELLERENDELLENESSÉGG
EL ÉLŐK
NESSÉGGEL
A megnyitás óta eltelt 28 hónapban a SUO R S ZORSZÁGOS
ÁGOS
ÉLŐK
HANJ! Fitness, hazánk egyetlen
SZÖVETSÉGE
integratív és teljesen akadálymentes
SZÖVETSÉGE
edzőterme olyan létesítménnyé fejlődött,
A RIROSZ által fenntartott Mentőöv Információs központ és Segélyvonal működési, valamint eseményeinek költségeit
finanszíroztuk. A Központ 2018-ban közel
300 segélykérőnek adott releváns információkat, ezzel segítve a diagnózisuk,
szakemberek, betegcsoportok, sorstársak
megtalálását. Egy-egy ritka betegséggel
élő számára ez a fajta segítségnyújtás nagyon fontos lehet abban, hogy megtalálja
a megfelelő szakembert, ellátást.

amely vendégei hétköznapjai részévé
vált, rendszeres sportolási lehetőséget,
barátságos közeget, változatos szolgáltatásokat és programokat biztosít épek,
mozgás- és baleseti sérültek és értelmi
fogyatékossággal élők számára. Az edzőteremben megvalósuló integráció inspiráló közeg bárki számára, amely nagy
mértékben támogatja fogyatékkal élő
vendégeinket az önelfogadásban, egészségtudatos életvitel kialakításában, szociális életükben.

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS SPORT
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ÉP
É-PKÉZ
- K É -ZLÁB
-LÁB
BALESETI
BALESETI
SÉRÜLTEKÉRT
SÉRÜLTEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

STROKEINFÓ
STROKEINFÓ
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

Osztályunkat fejlesztve, eddig általunk
nem elérhető új eszközöket beszerezve a
gyógytornászoknak hatékony segítséget
és számos új lehetőséget teremtettünk
a mobilizálástól elkezdve a komplex
izomerősítésig. A függesztőrács terápia
ideális a gerinc problémák, valamint végtagi traumák esetén, az ízületek különböző betegségeinek, valamint mozgásszervi
műtétek utáni gyógytorna kezelésénél,
amikor is a betegség megkívánja az ízületkímélő, mozgáskönnyítő, nehézségi erő
kiiktatásával végzett gyakorlatokat.

A stroke megelőzése és a hatékony tájékoztatás érdekében továbbfejlesztettük
honlapunkat, valamint figyelemfelhívó
közösségi programokat szerveztünk
(Kockás terítő kampány, jótékonysági
vásár, részvétel közösségi futáson és
felvonuláson). Rehabilitációt segítő tevékenységünk részeként közösségi napot
szerveztünk, továbbá elindítottuk Stroke
túlélő klubunkat, ahol a tagok személyes
fejlődését és gyógyulását támogató programokat biztosítunk, és egy összetartó,
egymást segítő közösség van épülőben.

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS SPORT
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ALTERNATÍVA
ALTERNATÍVA
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

PAF
P A F(POZITÍV
(POZITÍV
ATTITŰD
ATTITŰD
FORMÁLÁS
F O R M Á L Á S ))
ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

Szex, drogok és ártalomcsökkentés. Mi
az Altalap Checkpoint Budapest vagyunk
az a szervezet, amelyik a rizikóviselkedésekre fókuszálva végez gyorstesztelést és
kockázatcsökkentő tanácsadást gyakorlati
ártalomcsökkentő eszközökkel megtámogatva helyben, változatos helyszíneken.
Legyen ez a Pride afterpartiján, szexmunkásoknak Józsefváros utcáin, éjjeli
menedékhelyen vagy egy fesztiválon, az
Altalap odamegy. A Magnet Bank KAP
támogatásával mostantól egy teherszállító biciklivel (népies nevén cargo) hatékonyabban, olcsóbban és környezetbarátabban.

Kórházi osztályok szervezetfejlesztésével foglalkozunk. 2018-ban megkeresést
kaptunk az OORI Gerincvelősérültek
Rehabilitációs Osztályától, hogy segítsünk
a belső humán feszültségek kezelésében.
Összeállt egy PAF önkéntesekből álló
projektcsapat. A projekt eredményeként
az 50 ággyal és 55 munkatárssal dolgozó
osztályon kimondásra kerültek a humán
feszültségek, stabilizálódott a humán
erőforrás, tisztultak a vezetés értékei és
irányai. Az országos hatáskörű osztály
fejlesztése mintaértékű lehet.

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉG BANK ZRT.

A KAP keretein belül a bank minden évben lemond az adózott eredmény 10%áról, majd feljogosítja az ügyfeleket, hogy
ezzel segítsék a programban résztvevő
társadalmi szervezeteket.
Így – hazánkban egyedülálló módon – a
MagNet Bank ügyfeleinek lehetősége
nyílik arra, hogy számukra fontos célokat
támogassanak.

KAP 2018

Értékalapú bankként elkötelezettek vagyunk a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás mellett. Banki ügyfeleinkkel
közösen törekszünk innovatív célok megvalósítására és pozitív hatásunk folyamatos növelésére.
A következő összeállítás, köszönet a banki
ügyfelek felé, akik évről évre a civil ügyek
mellé állnak.

Köszönjük, ha a MagNet ügyfeleként szavazatoddal hozzájárultál, hogy
mindez 2018-ban létrejöjjön és pozitív hatásunkat együtt növeltük!

WWW.MAGNETBANK.HU

KÖSZÖNJÜK, HOGY
RENDELKEZTÉL,
ÉS FONTOS ÜGYEK
MELLÉ ÁLLTÁL!

Számítunk Rád a 2019-es
KAP felajánlási időszakában is!

