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KAPA MagNet Magyar Közösségi Bank működése és 
tevékenysége is a társadalmi felelősségvállaláson 
alapul. Nap, mint nap igyekszünk tenni azért, hogy 
felelős pénzügyi szolgáltatásaink által is egy átlát-
hatóbb, értékközpontú társadalom jöjjön létre ha-
zánkban. Ebben a folyamatban fontos szerep jut a 
hazai civil szervezeteknek, melyek gyakran helyet-
tünk is gyógyítják a társadalom sebeit. 
2015-ben ismét eljött az az időszak, amikor a 
MagNet Magyar Közösségi Bank, ügyfeleivel kar-
öltve nagy lépést tehet a közös cél megvalósítása 
érdekében.  

A MagNet Bank ügyfeleinek, így Önnek is jogában 
áll megtudni, mennyivel járult hozzá a Bank nyere-
ségéhez!
Kiszámítottuk, és idén ismét szeretnénk megosztani,  
hogy Ön mennyivel járult hozzá a MagNet Bank  
adózott üzleti eredményéhez. Az így kalkulált nyere-
ségrész arányában szavazhat, hogy mely társadalmi 
ügyet támogassa a Bank nyereségének 10%-ából.

Őszintén hiszünk egy olyan társadalomban, ahol 
az emberek figyelmet szentelnek egymásnak, ahol 
nemcsak személyes, hanem szervezeti szinten is fe-
lelősséget vállalnak magukért és társaikért is. Ez a 
mi bankunk üzletpolitikájában, legfőképpen szol-
gáltatásaink körében is megnyilvánul.

Ezért biztatjuk Önt is arra, hogy válasszon egy szí-
véhez közel álló civil szervezetet, és rendelkezzen 
az Önre jutó nyereségrész 10%-áról. 
Döntsön, függetlenül attól, hogy Ön kisebb vagy 
nagyobb összeggel járult hozzá a Bank adózott üz-
leti eredményéhez. Minden szavazat számít, hiszen 
a szavazatok által a Bank és az ügyfelek közösen já-
rulhatnak hozzá ahhoz, hogy a civil szféra még ma-
gabiztosabbá és erősebbé válhasson hazánkban is. 
A MagNet Magyar Közösségi Bank egyik alappil-
lére, hogy évről-évre, a Közösségi Adományozási 
Program (KAP) keretében, immáron 6. éve, a Bank 
felajánlja a banki tiszta nyereség 10%-át civil szer-
vezetek részére – és ami nagyon fontos –, mind-
ezt az ügyfelei, az Önök döntései alapján teszi!  
Így idén ismét lehetőséget adunk, hogy Ön is hoz-
zájárulhasson a civil szféra támogatásához, úgy 
hogy az Önnek nem kerül pénzébe. 
Az elmúlt 5 év KAP Programjai során összesen 
150  500  000 Ft-ról rendelkezhettek a MagNet 
ügyfelek mintegy 158 civil szervezet javára!

Ügyfeleink idén összesen 35  119  695 forintról 
rendelkezhetnek a civil szervezetek társadalmi 
ügyeinek javára!

Köszönjük, hogy szavazatával hozzájárul ahhoz, 
hogy valós közösségi értékeket teremtsünk, 

adjunk egymásnak.
 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Kedves Ügyfelünk!
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Alternatal Alapítvány a  
háborítatlan szülésért, születésért

Az Alternatal Alapítvány célja, hogy gyermekeik szüle-
tésénél segítsen az anyáknak, családoknak – egészségi 
állapotuknak, vágyaiknak, a tudomány aktuális fejlettségi 
fokának figyelembevételével – kiválasztani és biztosítani  
a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körül-
ményeket, valamint azok személyi és tárgyi feltételeit. 
Az Alapítvány többek között támogatni kívánja a cél eléré-
se érdekében végzett tevékenységet folytató személyeket, 
a személyek továbbképzését.
2015-ös projektcél: Bábák számára tanfolyam, 
szakirodalom, számítógépes diagnosztikus programokhoz 
való hozzáférés biztosítása, hogy minél több tapasztalt, 
döntésképes, önálló munkára alkalmas bába tevékenyked-
jen az országban.

Ágens Társulat Közhasznú Egyesület

Az Ágens társulat aktív színházi csoport. Ágens (Gyimesi 
Ágnes) immár 20 éve foglalkozik művészettel, színházi 
előadások létrehozásával. A bikali Élménybirtok 2012-ben 
befogadta őt. Híres, hírhedt – a több mint 350 előadásszá-
mot megért – előadásai, a mai napig futó KURTIZÁNKÉPZŐ, 
BUJA KÖZÉPKORI EST, valamint A lónak vélt menyasszony,   
Úr-kurzus, Gond nélkül élünk, A balga dáma, stb.
2015-ös projektcél: Az Amúgy Rómeó és Júlia című 
előadással egybekötött beavató színházi program megva-
lósítása. A diákok bekapcsolódhatnak az előadásba, hasz-
nálhatják okostelefonjaikat vagy szerepet vállalhatnak, így 
vizsgálva hogyan élik meg a valóságot, valamint a virtuális 
világ szintjén zajló szerelmeket.
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Aranymadár Alapítvány - DRÓT

Az Aranymadár Alapítvány célja művészeti tevékenysé-
gek tereinek, lehetőségeinek megteremtése, művészeti 
események, tárgyak létrehívása, környezetünk és kultúránk 
szebbé és jobbá tétele, hagyományaink, emlékeink megőr-
zése, továbbá a művészi értékek terjesztése. Ennek érde-
kében adtuk ki Békássy Ferenc írásait, valósítottunk meg 
kortárs színházi darabokat, és a DRÓT online folyóiratot.
2015-ös projektcél: VERSET PESTNEK! projektünk 
keretében streetart és más művészeti eszközök révén fia-
tal, kortárs költők napjainkról szóló verseit festetnénk fel 
és helyeznénk el plakátokon és szórólapokon képzőmű-
vészekkel Pest omladozó falain, koszos járdáin, különböző 
részein.

Antromedicart a Magyarországi 
Antropozófus Gyógyító  
Művészetért Egyesület

Az Egyesület fő célja az egészségügy humanizálása, a pá-
ciensek kompetenciájának növelése és az orvos-páciens 
kapcsolat elmélyítése. Az általunk oktatott antropozófus 
gyógyászat az ősi és a legmodernebb gyógyászati tudást 
egyesíti. A hagyományos terápiák mellett a művészeti te-
rápiák, gyógyeuritmia, ritmikus masszázs, terápiás beszél-
getések adta lehetőségeket is használjuk.
Jelenleg a második hároméves, akkreditált orvos- és  
terapeuta-képzésünk zajlik 45 orvos és terapeutahallgató 
részvételével.
2015-ös projektcél: A képzés 4./5. szemeszterének 
finanszírozása, művészeti foglalkozások, vendégdocensek 
költségeinek biztosítása.
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BHRG Alapítvány

Alapítványunk 1993 óta eltérő fejlődésű gyermekeket lát el 
egyéni és kiscsoportos mozgásterápiákkal valamint kogni-
tív fejlesztésekkel. Fél éves kortól 14 éves korig fogadjuk a 
sérült idegrendszerű gyerekeket, valamint az ép intellektu-
sú, de tanulási, viselkedéses vagy mozgásos problémákkal 
küzdő gyerekeket. Alapos kivizsgálás után – terápiás pro-
tokoll mentén – állítjuk össze a gyermek egyénre szabott 
oki terápiát, amelyben több – egymás hatását erősítő – 
szárazföldi és vízi fejlesztő módszert kombinálunk.
2015-ös projektcél: Snoezelen szoba – érzékszer-
veket stimuláló fények, színek, zenék, mozgóképek, illatok, 
textúrák – berendezése koraszülött babák és súlyosan  
sérült gyermekek részére.

Baltazár Színház Alapítvány

A Baltazár Színház Alapítvány 1998-ban azzal a céllal jött 
létre, hogy a Magyarországon egyedülálló módon, értelmi 
sérült színészeket foglalkoztató Baltazár Színház munkáját 
segítse. A Színház alkotásai sérült emberek együttműkö-
désével születtek meg, azok mégsem a fogyatékosságról 
szólnak. A Baltazár Színház Alapítvány munkásságának 
egyik legfontosabb alapelve, hogy a sérültség létezését 
természetes tényként kezeli.
2015-ös projektcél: 2015 januárjában a Baltazár 
Színház teljes társulata Indiába utazott. A társaság útjáról 
szóló dokumentumfilm forgatásának magyarországi fázi-
saihoz szeretnének kiegészítő forrást találni, és az elké-
szült filmet a lehető legnagyobb – hazai és nemzetközi –  
nyilvánosság előtt bemutatni.
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Carl Rogers Személyközpontú  
Iskola alapítvány

Carl Rogers személyközpontú szemléletén alapuló iskola 
1990 óta működik. A kezdetektől olyan fiatalokat akarnak 
nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott 
tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, 
másokkal együttműködve érvényesülnek az életben. Cél-
juk nem a tananyag, hanem a légkör megváltoztatása, a 
tanulás hatékonyságának érdekében. Hisznek abban, hogy 
a gyerekek nevelése a szülőkkel közös felelősségük. 2005-
ben óvoda is indult.
2015-ös projektcél: A gyerekekkel együtt álmod-
ták meg a vágyaik udvarát. Pormentesítés, gumilapos 
borítás, több játék és eszköz elhelyezése. Ennek a tervnek  
a megvalósításához kérnek támogatást a KAP programban.

BOCS Alapítvány

A globális kihívásokra készíti fel a BOCS Alapítvány 1975 
óta számos szektorban – természet-, klíma- és környe-
zetvédelem, béke és közbiztonság, nemzetközi fejlesztés, 
emberi jogok, esélyegyenlőség, család- és egészségvéde-
lem – a legkülönfélébb célcsoportokat és korosztályokat, 
iskolákban, egyetemeken, tréningeken, táborokban, konfe-
renciákon, fesztiválokon, tanárképzéseken, magyar nyelvte-
rületen, Európában, Afrikában, Indiában, Dél-Amerikában.
2015-ös projektcél: Oktatócsomag összeállítása 
12-17 éves diákok és tanáraik számára filmvetítés, fotó-
kiállítások, interaktív játékok, kézművesség, előadások, 
csoportos beszélgetések keretében.
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Csillaghegyi Waldorf Közhasznú 
Egyesület

Egyesületünk elsőrendű feladata a Csillagszem Waldorf 
óvoda működtetése közösségi módon. Egyik fő alapelvünk, 
hogy szociálisan hátrányos családok gyermekei számára is 
legyen lehetőség megismerni a Waldorf pedagógiát. Az 
óvodát nagyrészt a szülők lelkes, önkéntes munkájával 
működtetjük. Az egyesületet és óvodát létrehozó szülői kör 
magja, 8 család, 2006 őszén kezdte meg munkáját. Az óvo-
da 2008 szeptemberében kezdte meg működését, 2009-től 
kezdve már 24 gyermek járt óvodánkba, s ezt a maximális 
létszámot azóta is tartjuk.
2015-ös projektcél: A művészeti neveléshez szük-
séges személyes és tárgyi feltételek biztosítása, valamint 
az óvónők továbbképzési költségeinek fedezése.

Cédrus Alapítvány

A Cédrus Alapítvány 14 éve fenntartója a Cédrus Táncegyüt-
tesnek és utánpótlás csoportjainak. Az Alapítvány célja és 
feladata a Kárpát-medence elsősorban magyar táncha-
gyományainak ápolása, tovább éltetése és bemutatása. 
A foglalkozásokat a hét minden munkanapján a délutáni, 
kora esti órákban, több korosztálynak tartjuk. A foglalkozá-
sokon résztvevő fiatalok száma mára elérte a 240 főt.
2015-ös projektcél: Korcsoportos bontásban 2*1 
hetes nyári tánctábor (szaktábor) megszervezése az Őrség-
ben a Cédrus Táncegyüttes és annak utánpótlás csoportjá-
nak részére, 2 szakoktató, alkalmankénti vendégoktató(k), 
3 tagú zenekar részvételével, az esti táncház részbeni zenei 
kíséretének biztosításával. Érdeklődés esetén a tábor nyil-
vános lesz.
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Dévény Anna Alapítvány

Az Alapítvány fő profilja a szülési sérülések és a mind gya-
koribb koraszülések miatt idegrendszeri károsodást szen-
vedett csecsemők kezelése, és gyakori a baleseti sérülések 
rehabilitációja is. A Dévény-módszer két, egymásra épülő 
területen fejti ki hatását: DSGM I. Speciális manuális tech-
nika (SMT). Az SMT kézzel végzett, finom erőadagolással 
történő kezelés. DSGM II. Speciális testképző gimnasztika 
(STG), ami csoportosan végzett, esztétikus analitikus test-
képzéssel történő mozgáskorrekció.
2015-ös projektcél: Kezeléseinkhez műszereket 
nem használunk, kizárólag a kiművelt emberfő és kéz az 
eszközünk, így a cél a DSGM- szakgyógytornász bér- és  
járulékainak kifizetése.

Csodalámpa Óhaj-Sóhaj  
Kívánságteljesítő Alapítvány

A Csodalámpa Alapítvány 2003. év novembere óta telje-
síti olyan életet veszélyeztető betegségben szenvedő, és e 
betegség miatt orvosi kezelés alatt álló 3 és 18 év közötti 
gyerekeknek egy kívánságát, akiknek családja megfelelő 
anyagi erőforrások hiányában nem valósíthatja meg eze-
ket. Célunk, hogy a teljesült kívánságok csodája erősítse a 
gyermek és családja gyógyulásba vetett hitét és reményét. 
2014 decemberéig 2450 beteg gyermeket tudtunk meg-
ajándékozni támogatóink segítségével.
2015-ös projektcél: Egyedi projektekről van szó, 
ezért a megpályázott összegből, legalább 4 gyermeket 
szeretnénk meglepni a régóta vágyott kívánságának telje-
sítésével az idén.
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Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország egyik 
legjelentősebb, a cukorbetegség terjedése ellen küzdő,  
nonprofit szervezete. Főként a fiatalokat, családokat kíván-
ja programjaival megszólítani, ingyenes családi egészség-
nappal, egészségügyi szűrésekkel, „Magyarország Cukor-
mentes Tortája” versennyel.
Magyarországon mintegy 5000 cukorbeteg gyermek él, 
akik egész életükben inzulininjekciókra szorulnak. Sok 
esetben nem veszik fel őket az óvodába, mert a pedagó-
gusok félnek a felelősségtől, nincs ismeretük a cukorbeteg 
gyerek ellátásáról.
2015-ös projektcél: Ingyenes, félnapos továbbkép-
zés szervezése pedagógusok számára, amelyen felkészítik a 
nevelőket a cukorbeteg kisgyerekek körüli feladatokra.

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület

Egyesületünk Piliscsaba és környéke vonzáskörzetében 
működteti Waldorf Óvodáját, amely a gyermekek a Waldorf 
pedagógia alapján történő nevelését tűzte ki célul. Egyesü-
letünk non-profit közhasznú szervezet, és mint ilyen, saját 
pénzügyi forrásai igen korlátozottak. Amit lehet, a szülői 
közösség teremt meg az Óvoda számára.
2015-ös projektcél: Szeretnénk egy fedett teraszt, 
amely lehetőséget biztosítana a gyermekeknek szabad 
levegőn történő játékokhoz esős időjárás esetén is és két 
kerti fajátékot építeni. Ezen munkák anyagköltségéhez 
kérünk pénzügyi támogatást.
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Életkísérő Alapítvány

Az Életkísérő Alapítvány célja az egész életet végigkísérő 
tanulás támogatása, mind szellemi, lelki és gyakorlati 
úton. Segíti az úton járókat, akik spirituális ébredésben, 
életmód váltás folyamatában vannak, hogy lépésről lépés-
re tapasztalva találják meg saját útjukat. A Biofalu, a ven-
dégház fizikai és érzelmi környezete sugallja az egyediség, 
spontaneitás, önmagunkhoz való őszinteség értékét. Így 
védett, változásra nyitott szigeten élhetők át a természet-
közeli, egyszerű élet és a közösségben létezés új élményei.
2015-ös projektcél: Több napos lehetőség biztosí-
tása az elmélyült tapasztalásra, hogy teljesítmény elvárás 
nélkül élhesse meg a dobbantani vágyó, hogy igazából mit 
is szeretne.

Együtt a Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány

Alapítványunk 1999 óta segíti a daganatos leukémiás 
gyermekek gyógyítását. Minden erőnkkel arra törekszünk, 
hogy a daganatos betegséggel küzdő gyermekek és család-
juk életét elviselhetőbbé tegyük, és átsegítsük őket ezen 
a nehéz élethelyzeten. Kórházfejlesztéssel, eszközvásár-
lással segítjük a gyógyító munkát, szállást biztosítunk 
a vidéki gyermekek szüleinek a kórházi kezelés idejére.  
Betegszállító autónkkal szállítjuk a gyermekeket kórházba, 
sugárkezelésekre, és haza. Rehabilitációs programjainkkal 
szakembereink a kórházi betegágyak mellett segítenek.
2015-ös projektcél: Pénzbeli, és természetbeli 
adományok juttatásával átsegíteni a kritikus időszakon a 
legnehezebb helyzetben lévő családokat.
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ÉP-KÉZ-LÁB Baleseti Sérültekért 
Alapítvány

A 2000-ben létrehozott ÉP-KÉZ-LÁB Baleseti Sérültekért 
Alapítvány a Péterfy Sándor Kórház Baleseti Központ Bal-
eseti Rehabilitációs Osztályán (BRO) működik. Az osztály 
tevékenységének célja és feladata a baleseti sérülések 
utókezelése, azok káros következményeinek elkerülése, a 
gyógyulás aktív elősegítése, meggyorsítása. A végtagok, 
izmok, ízületek, funkciójának helyreállítása. Alapítványunk 
a betegellátás színvonalának emelését, az ellátás hátteré-
nek technikai és személyi feltételeinek javítását szolgálja.
2015-ös projektcél: 25 db kiváló minőségű, al-
lergénmentes alapanyagú tornaszőnyeg, vízi tornához 
szükséges sporteszközök és 2 db minőségi teremkerékpár 
beszerzése.

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és 
Módszertani Központ Egyesület

Az Energiaklub programjai az energiapolitika, a megújuló 
erőforrások, az éghajlatvédelem, az energiahatékonyság, 
valamint a fenntartható közlekedés területeire fókuszál-
nak. A szervezet szakemberei egyrészt aktívan közremű-
ködnek egy civilizált energiafogyasztású, élhetőbb társa-
dalom kialakításában, másrészt azon dolgoznak, hogy az 
energiát érintő szakmai kérdésekben a mindenkori hata-
lom és a nagy energiacégek működését társadalmi kontroll 
alatt tartsák.
2015-ös projektcél: Szakmai tanulmányokkal és 
jogi úton feltárni a Paksra tervezett új atomerőmű beruhá-
zásának rejtett körülményeit, kockázatait és ezt a nyilvá-
nossággal minél szélesebb körben ismertetni.
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,,Értelmes Életért” Alapítvány

Az „Értelmes Életért” Alapítvány 1992-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a vak és egyben értelmileg sérült, halmozot-
tan fogyatékos embereknek és családjaiknak segítséget 
nyújtson. Az Alapítvány ápoló-gondozó Otthonában 24  
fogyatékos fiatal felnőtt élhet és dolgozhat. E mellett olyan 
családokat támogatunk, akik súlyosan nehéz anyagi körül-
mények közé kerültek és halmozottan fogyatékos gyerme-
keket nevelnek.
2015-ös projektcél: Az Alapítvány Otthonában 
lakó fiatalok számára nyári tábor szervezése, hogy segít-
sük őket integrálódni az „egészségesek” társadalmába.  
A táborban önkéntesek segítik gondozottjainkat, így ők is 
hasznos tapasztalatokat szerezhetnek a fogyatékos embe-
rek életéről.

Erdőmentők Alapítvány

Az Erdőmentők Alapítvány egy közérdekű feladatokat 
megvalósító civil szervezet, melynek elsődleges célja az 
erdei élő környezet sérüléseinek helyreállítása, és az arról 
való hosszú távú gondoskodás. Munkánkat mintegy 420 
önkéntessel, országosan 7 regionális központba szerveződ-
ve végezzük. Sorainkat csupa elszánt és végletekig lelkes 
ember alkotja, akiknek közös vágya: az Erdők szebbé, bol-
dogabbá és természetesebbé tétele.
2015-ös projektcél: Az ország számos pontján sze-
retnénk a középiskolásokat kivinni a helyi Erdőkbe, és meg-
tanítani nekik azokat a módszereket, amikkel ők maguk 
is gondoskodhatnak a természetes élőhelyek védelméről, 
valamint a civilizáció okozta károk helyreállításáról.
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Fóti Szabad Waldorf Egyesület

A Fóti Szabad Waldorf Egyesület 1996. óta működteti a 
Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Gimnázium nevű intézményt. Az 
intézmény többcélú oktatási feladatot lát el, az óvoda, 
általános iskola és gimnázium több mint 400 óvodással 
és tanulóval működik.
2015-ös projektcél: A tavalyi évben először párhu-
zamos első osztály indult, ennek felszereléséhez nyertünk 
a 2014-es KAP pályázaton, ami nagy segítség volt a tan-
terem kialakításában. Idén szintén két első osztályt sze-
retnénk indítani, a tantermek berendezéséhez székeket, 
padokat, sportszereket, hangszereket vásárolni.

Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

Alapítványunk 1993 óta lát el autizmussal élő és/vagy 
halmozottan sérült gyermekeket és fiatalokat. Fejlesztő 
munkánk komplexitása lehetővé teszi, hogy a nehézsé-
gekkel küzdő gyermekek széles skáláját tudjuk hatékonyan 
megsegíteni. Terápiánk a gyermekeknél hiányzó fejlődési 
“lépcsőfokok“ pótlására irányul a fejlődés minden terüle-
tére (mozgás- és értelmi fejlődés, érzékszervi integráció, 
önellátás, társas készségek fejlesztésére) kiterjedő gyógy-
pedagógiai foglalkozással, 2 éves kortól egészen iskolás 
kor végéig.
2015-ös projektcél: A foglalkozásokhoz szükséges 
készségfejlesztő eszközök, játékok beszerezése, ötnapos 
napközis táborok szervezése, valamint az alapítvány épüle-
tének színesre festése, szülők és önkéntesek bevonásával.
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Gyermekliget Alapítvány

A Gyermekliget alapítvány fő célja a gyermekek egészsé-
ges értelmi, erkölcsi, fizikai fejlődésének, nevelésének, 
valamint a családok egészséges fejlődésének, nevelésének 
elősegítése, a Waldorf – pedagógia alkalmazásának támo-
gatása. Az Alapítvány Waldorf-óvodát és Waldorf – iskolát 
tart fenn a Budapesttől 30 km-re található Tök községben.
Az óvodai, iskolai ellátáson kívül előadásokat, közösségi 
programokat szervezünk.
2015-ös projektcél: Oktatási-nevelési, szabad-
idős központ létrehozása óvodával, 8 osztályos iskolával, 
szakközépiskolával. Az intézmény köré tervezünk min-
tagazdaságot, kézműves műhelyeket, meseparkot és egy 
gyógyközpontot. A támogatást a projekt előkészítésére 
fordítanánk.

Földanya Alapítvány

A Földanya Alapítvány céljának tekinti hazánk fásítását, 
450.000 őshonos fát ültetett Magyarországon. Madagasz-
káron, Dél-Afrikában saját találmány, a kőiszapos faültetés 
felhasználásával ültetett fákat. Alapítványunk továbbá be-
teg, daganatos emberek gyógyítását tűzte ki célul az általa 
kidolgozott Medicina Kert Rendszer segítségével. Emelt 
ágyás segítségével bárhol termelhető biohumuszban, 
enzimdús gyógyító élelmiszer és kőben nevelt csíranövény.
2015-ös projektcél: Regionális biopiac létreho-
zása, hogy harmonikus, vegyszermentes, helyi zöldség és 
levéltáplálék kerüljön a családok asztalára.
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Habitat for Humanity

A Habitat for Humanity lakhatási szegénységgel foglalkozó 
nemzetközi civil szervezet. A szervezet Magyarországon 
1996 óta működik. A Habitat célja, hogy minden ember 
méltó otthonban lakhasson. Ma Magyarországon másfél 
millió embernek nincs erre esélye. Közvetlen segítségnyúj-
tással és egy igazságosabb és befogadóbb lakáspolitikáért 
végzett munkánkkal célunk, hogy mindenki számára elér-
hetővé váljon a tisztes, biztos, megfizethető lakhatás.
2015-ös projektcél: Öt szociális bérlakás felújítása 
önkéntesek és a leendő lakók részvételével. A lakásokat 
a helyi önkormányzat biztosítja. A beköltözőket szociális 
munkások segítik, hogy képesek legyen megtartani új 
otthonukat.

Gyermekünk Álmaiért Alapítvány

A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány célja a bölcsődei és 
óvodai nevelés korszerű kialakítása, gyermekek nevelésé-
nek, oktatásának, képességeik fejlesztésének biztosítása 
az esélyegyenlőség szem előtt tartásával, a gyermekek 
jobb életminőségének és személyiségfejlesztésének tá-
mogatása, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek 
felzárkóztatása, iskolára előkészítés, egészséges életmódra 
nevelés elősegítése, művészetek, sport iránti érdeklődés 
feltételeinek megteremtése. 
2015-ös projektcél: A tehetséggondozó progra-
munk működési költségének (az alapítvány székhelyének 
bérleti díja, rezsi, könyvelés, irodaszerek, telefon- és posta-
költségek, bérköltség) finanszírozása.
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Házat – Hazát Alapítvány

A Házat Hazát Alapítvány rászoruló fiatal családoknak épít 
gyermekváró otthonokat, akik saját erőből soha nem tud-
nának építkezni. Saját készpénz erővel is kell rendelkezni-
ük (a Szoc. Pol. támogatás is saját erőnek számít), valamint 
500 óra kaláka felajánlást kell vállalniuk. A számukra meg-
előlegezett építkezési költségeket 20 év alatt fizetik visz-
sza az Alapítványnak. A kalákának köszönhetően 20-30% 
megtakarítás érhető el.
2015-ös projektcél: A Csiszár család házának 
felépítése, vagy üresen álló családi ház felújítása. Csiszár 
Attila 1993-ban 17 évesen vonatbalesetben vesztette el 
mindkét lábát és jobb kezét, a hitét és akaraterejét viszont 
nem! Megházasodott, 2 gyermek édesapja. Jelenleg Szo-
bon szolgálati lakásban élnek.

Háttér Társaság

Egyesületünk komoly szerepet vállal a hazai leszbikus, 
meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális 
mozgalom ügyeiben. Tevékenységünk középpontjában 
az LMBTQI embereket segítő szolgáltatások működtetése 
áll. Célunk a szakmai és politikai közvélemény, valamint 
a tágabb társadalom figyelmének felhívása az LMBTQI 
emberek problémáira; hátrányos megkülönböztetésük 
elleni fellépés; jólétük, egészségtudatosságuk növelése; 
az LMBTQI közösségek önszerveződésének támogatása, 
kultúrájuk ápolása, megismertetése.
2015-ös projektcél: Minél szélesebb körben is-
mertté tenni lelkisegély-szolgálatunk lehetőségét, önkén-
teseinknek pedig színvonalas képzést biztosítani.
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Humusz Szövetség

A Humusz Szövetség lassan 20 éve tevékenykedik azon, 
hogy Magyarországon a fenntartható termelés és fogyasz-
tás napi gyakorlattá váljon. A város szívében egy kis „mé-
zeskalács házikóban” található oktató központunk minden 
korosztály számára nyitva áll.
Ha neked is eleged van az egyszer használatos eldobós tár-
gyakból, ha bosszant, hogy a csomagolás többe kerül, mint 
maga a termék, ha úgy érzed, hogy egy ország fejlődésé-
nek nem a szemét mennyiségének növekedésében kellene 
megmutatkoznia, támogasd programsorozatunkat!
2015-ös projektcél: A több éves múltra vissza-
tekintő Zöld Kalandozások című beszélgetéssorozatunk 
folytatása, melynek keretében szeretnénk megmutatni a 
városi embereknek hogyan is lehet „zöldebben”, takaréko-
sabban, fenntarthatóbb módon élni hétköznapjaikat.

Heim Pál Gyermekkórház 
Fejlesztéséért Alapítvány

A Heim Pál Gyermekkórház 1990-ben alapította az Ala-
pítványt, melynek célja a Kórház fejlesztése, a gyermekek 
ellátása, körülményeinek javítása, műszerezettségének és 
a dolgozók szakmai tudásának fejlesztése. Segítségével 
a Kórház munkakörülményei, műszerezettsége és ezáltal 
nem csak Budapest, hanem egész Magyarország gyermek-
ellátása sokat fejlődött. Az Alapítvány tevékenységében 
legjelentősebb a Kórház műszerparkjának fejlesztése.  
Az elmúlt években rendkívül sok műszerrel segítette a 
Heim Pál Gyermekkórház betegellátását.
2015-ös projektcél: A Heim Pál Gyermekkórház 
műtétes osztályai részére Urodinámiás készülékhez (diag-
nosztikus eszköz a vizeletürítési problémákkal rendelkező 
gyermekek ellátásához) különféle tartozékok beszerezése.
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Köz - Tér - Háló Alapítvány

A Köz-Tér-Háló Alapítvány 2013 februárjában jött létre ab-
ból a célból, hogy a Baranyai Hegyháton mélyszegénység-
ben élő családok körülményeiben változást hozzon létre.  
A kuratórium olyan helyi tagokból áll, akik munkájuk so-
rán már eddig is kapcsolatba kerültek a szegénység okozta 
jelenségek valamelyikével. Eddig lakhatási és energia-
szegénységgel, valamint az élelmiszer önellátással ösz-
szefüggő projektjeink voltak. Fenntartható módszereket 
igyekszünk alkalmazni, amelyek figyelemmel vannak a 
társadalmi az ökológiai és a gazdasági szempontokra is.
2015-ös projektcél: Vályogtapasztással foglalkozó 
szolidáris társadalmi vállalkozás létrehozása.
A cél saját lakókörnyezetük élhetővé tétele, függetlenedés 
a segélyek és a közmunka/ feketemunka csapdáitól.

Kontakt Alapítvány

A Kontakt Alapítvány fő célkitűzése a munka- és pálya-
tanácsadás új módszereinek kidolgozása, terjesztése. 
Célcsoportjaink közé tartoznak a munkaerő-piacon hátrá-
nyos helyzetű, roma, inaktív és tartós álláskeresők, nők, 
50 év felettiek, pályakezdők, rehabilitációs járadékban 
részesülők. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzését, foglalkoztatását, társadalmi esélyegyenlőségét 
segítjük elő az igénybe vehető szolgáltatásokkal.
2015-ös projektcél: Szolgáltató központunkban 
gyermekek és szép korúak számára a megfelelő rekreációs 
és fejlesztő szolgáltatások biztosítása, az ehhez szükséges 
ágynemű, étkészlet, evőeszköz, gyógyászati segédeszkö-
zök, fejlesztő játékok beszerzése.
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Lelenc Kutyamentő Egyesület

Megalakulásunk óta kutyákat mentünk a biztos halálból. 
Az ebek többsége a gondozásunkba kerülésekor balesetet 
szenvedett, súlyosan sérült, vagy más, akut illetve krónikus, 
gyógykezelést igénylő betegséggel küzdött. A korszerű ál-
latvédelem alapeleme a megelőzés: az ivartalanítás. Ennek 
szellemében valamennyi gondozásunkba került kutyát ivar-
talanítunk. A gondozásunkba kerülő ebek rehabilitáció után 
gazdát keresőkké válnak, nem gyűjtögetjük őket, hanem 
mielőbbi, a számukra ideális örökbefogadót keressük.
2015-ös projektcél: Az ebek megfelelő színvonalú 
ellátása mellett, a Lelenc Tanya közösségi hellyé alakítása, 
ahova gyermekek és szüleik szívesen látogatnak el, hogy 
megismerkedhessenek az állattartás ideális módjával, va-
lamint a feltöltődni, szabadidőt hasznosan eltölteni szán-
dékozók is örömmel keresnek fel.

Kud- A.R.C. Közhasznú  
Ifjúsági Egyesület

Egyesületünk, 1990-ben alakult alternatív & rock klubból 
nőtte ki magát a pilisi kistérség egyik legpatinásabb civil 
szervezetévé. Célunk olyan kulturális, szakmai és szabad-
idős programok, fesztiválok szervezése elsősorban fiatalok 
részére, ami iránymutató lehet számukra. Fiatal tehetsé-
gek felkutatása és támogatása, részükre fellépési és kiál-
lítási továbblépési lehetőségek biztosítása, művészeti és 
oktatási programok szervezése, lebonyolítása.
2015-ös projektcél: Kiállítások, koncertek, előadó 
estek fiatal amatőr művészeknek, ismeretterjesztő elő-
adások, szórakoztató estek, koncertek, profi előadókkal,  
a Solymári Chili Fesztivál, valamint a Kud-A.R.C 25. szüle-
tésnapi fesztivál szervezése.



2015
 május 18. - június 15.

KAP

20

Madách Irodalmi Társaság

A Madách Irodalmi Társaság tevékenységét 1993-ban 
kezdte, de csak 1994-ben lett civil szervezet elsődlegesen 
azzal a céllal, hogy Madách Imre életét és életművét kutas-
sa, feldolgozza, a Madách-kultuszt ápolja. A Társaság tevé-
kenységének középpontjában az évente (2005 óta évente 
kétszer) megrendezett Madách Szimpózium és kiadványok 
megjelentetése áll.
2015-ös projektcél: A XXIII. Madách Szimpózium 
tavaszi és őszi ülésszakának megrendezése, valamint a 
kiadványok megjelentetéséhez szükséges nyomdai költsé-
gek és anyagköltségek fedezése.

Levegő Munkacsoport Országos 
Környezetvédő Szövetség

A Levegő Munkacsoport független társadalmi szervezet. 
Azért dolgozunk, hogy minden ember egészséges kör-
nyezetben, emberhez méltó módon élhessen. Rendkívül 
fontosnak tartjuk és kiemelten törekszünk az állampolgári 
részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a tá-
jékoztatás és a tájékozódás szabadságának kiteljesítésére. 
Munkánk elismeréseként 2006-ban megkaptuk Az Év Civil 
Szervezete kitüntető díjat.
2015-ös projektcél: Ingyenes lakossági tanácsadó 
irodánk további működtetése, ahol segítséget nyújtunk 
környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. Szolgál-
tatásunkat éves szinten, mintegy 2500 ember használja.
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Magyar Bohócok a Betegekért 
Alapítvány

Bohócdoktoraink 2000 óta rendszeresen látogatják a  
NEVETÉSTERÁPIA módszerét alkalmazva a budapesti Heim 
Pál kórház, a 2. sz. Tűzoltó utcai Klinika, 2005-től a székes-
fehérvári Szent György kórház betegeit. A NEVETÉSRERÁPIA 
(Lelkigyógyítás) jótékony hatása a gyógyulási folyamatban 
már bizonyított. Tizenöt éves működésünk a bizonyíték 
arra, hogy a programra szükség van. Munkánkról 2014-
ben dokumentumfilm készült Dr. Lala címmel, mely két 
nemzetközi fesztiválon is (Opuzen, CinFest) megnyerte a 
kategória fődíját.
2015-ös projektcél: Vizitjeinkhez szükséges lufi, 
homloktükör, buborék, zuhanyzó szett, műtéti kellékek és 
más fontos gyógyító kellékek beszerzése.

Magfejtő Közhasznú Alapítvány

A Magfejtő Közhasznú Alapítvány az egészséggel, a fenn-
tartható fejlődéssel kapcsolatos, iskoláknak tartott rendez-
vényeivel hozzájárul az önmagunkkal, embertársainkkal és 
környezetünkkel kapcsolatos tudatosság emeléséhez. Ezen 
célunk megvalósítása során rendezvényt tartottunk az 
Öko-völgyben, tanösvény táblákat készítettünk, program-
sorozatot szerveztünk életmódváltozással, drog- és túlzott 
alkoholfogyasztással kapcsolatban, „Értékeink, tematikus 
út pihenőhelye” projektünk keretében Gárdonyban parkot 
alakítottunk ki.
2015-ös projektcél: Drogprevenciós rendezvény 
szervezése fiatalok számára, valamint egy kiállítás kereté-
ben megismertetni a diákokkal a tanulás három legfonto-
sabb akadályát.
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Magyar Kutyafajtákért Alapítvány

Az Alapítvány célja a Magyarországon endemikusan, vagy 
jellemző gyakorisággal elterjedt védett magyar kutyafaj-
ták továbbélésének elősegítése, e magyar kutyafajták vé-
delmének, tartásának, tenyésztésének elősegítése. Ennek 
keretében támogatásokat nyújt a védett hazai kutyafajták 
gyógyítása és tartásuk körülményeinek javítása céljából, 
ismeretterjesztő anyagokat készít és a kiadásban is köz-
reműködik, információs rendszert üzemeltet a védett ma-
gyarországi kutyafajták nemesítésének, tenyésztésének és 
tartásának koordinációja céljából.
2015-ös projektcél: Magyar kutyafajták népszerű-
sítése, iskolai és közösségi előadások szervezése élő állatok 
bemutatásával.
„Felelős Állattartás” előadássorozat eljuttatása a környező 
iskolákba, óvodákba, civil klubokba.

Magyar Hospice Alapítvány

A Magyar Hospice Alapítvány célkitűzése a gyógyíthatat-
lan rákbetegek szenvedésének enyhítése, a veszteséggel 
küzdő családok támogatása. Fontos, hogy a közvélemény 
figyelme forduljon a haldoklók problémái felé is, a társa-
dalom elfogadóan viszonyuljon a halálhoz. A betegeket 
otthonukban, valamint a Budapest Hospice Ház 10 ágyas 
fekvőbeteg részlegében gondozzuk. Az ellátás mindenki 
számára térítésmentes.
2015-ös projektcél: Gyógyíthatatlan daganatos 
betegeink számára az étkeztetés biztosítása. Ők speciális 
táplálkozásra szorulnak, ezért különös figyelmet kell szen-
telni étrendjük összeállítására.
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Magyar Rákellenes Liga

Tevékenységünk szolgálat a rákbetegekért és az egészség 
megőrzéséért. Célunk a betegek lelki támogatása és reha-
bilitációja, eszközök beszerzése, iskolai és lakossági prog-
ramok szervezése a megelőzésről, felvilágosítás a szűrések 
és a rendszeres önvizsgálat fontosságáról - mert korai felis-
meréssel a daganatos betegségek jó eséllyel gyógyíthatók. 
A rák elleni küzdelem mindannyiunk közös ügye, nem csak 
orvosi feladat!
2015-ös projektcél: Az újonnan diagnosztizált 
rákbetegeknek és hozzátartozóiknak lelki, pszichés támo-
gatást nyújtani. Közösségeinkkel, betegklubjainkkal, tájé-
koztató kiadványainkkal segíteni őket a betegséggel való 
küzdelemben.

Magyar Leszbikus, Meleg,  
Biszexuális és Transznemű Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség egy olyan Magyarországért 
dolgozik, ahol szexuális irányultságát és nemi identitását 
mindenki szabadon vállalhatja, ahol mindenkit megillet 
az emberi jogok védelme, a törvény előtti egyenlőség és 
a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élet. Szövetsé-
günket nyolc tagszervezet alkotja, így a legnagyobb hazai 
LMBT szervezetként 2011-es megalakulásunk óta végzünk 
hatékony érdekérvényesítő munkát.
2015-ös projektcél: „Itt vagyunk” országos kam-
pányunk keretében fesztiválokon és vidéki városokban 
szeretnénk interaktív játékok segítségével közelebb hozni 
egymáshoz a többségi társadalom tagjait és az LMBT em-
bereket, hogy minél többen megismerjék, elfogadják és 
támogassák őket.
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Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezet

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet 1. számú 
terület Solymár Körzet működési területe, Solymár és kör-
nyéke. Ezen a területen szervez elsősegély bemutatókat, 
oktatásokat tart. Aktívan részt vesz Solymár és környéké-
nek véradásszervezésében, a donorok megbecsülésében.
Célunk, hogy a területen a véradók száma emelkedjen, új 
véradókat tudjunk bevonni és a véradóink megbecsülését 
kiemelve, helyi véradóünnepélyeket tudjunk szervezni.
2015-ös projektcél: Solymár és környékén elsőse-
gély bemutatók és rendezvények szervezése, önkéntesek 
továbbképzése, a helyi alapszervezetek működésének és 
finanszírozásának biztosítása, ismeretterjesztő előadások 
szervezése, oktató anyagok és eszközök vásárlása.

Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a 
látássérültek legnagyobb, 1918 óta folyamatosan működő, 
kiemelten közhasznú szervezete. Feladata többek között a 
vak és gyengénlátó emberek érdekvédelmének ellátása, 
habilitációjuk és rehabilitációjuk elősegítése. A Szövetség 
támogatja a vakság megelőzésére irányuló tevékenységet. 
Elősegíti a felnőtt korban megvakult személyek Braille 
írás-olvasását. Vakvezetőkutya-kiképző Iskolát működtet.
2015-ös projektcél: A miskolci Büntetés Végrehaj-
tó Intézetben nevelkedő kutyák számára egy mobil aka-
dálypálya kialakítására. Az MVGYOSZ és az Intézet között 
létrejött szerződés értelmében az elítéltek kölyökkutyákat 
nevelnek azok 1 éves koráig.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
HUNGARIAN RED CROSS
PEST MEGYEI SZERVEZETE
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Manna Kulturális Egyesület

Az Egyesület az előadó-művészeti területen tevékenykedő, 
ernyőszervezetként működő nonprofit civil szervezet. Meg-
alakulásunk célja – minőségi színházi előadásokat létreho-
zó - alkalmi társulatok, alkotók támogatása volt. Segítjük 
a színházi előadások megvalósítását az ötlet megszületé-
sétől a megvalósításig. Emellett másik fontos tevékenysé-
günk a jogi és gazdasági képviselet biztosítása a hozzánk 
forduló alkotóknak, előadó-művészeti szervezeteknek.
2015-ös projektcél: „Gazda(g)ság” című interaktív 
tantermi előadásunk keretében, a diákokkal közelebbről 
megismertetni a pénz fogalmát, működését, szerepét a 
hétköznapi életben, és a programot 10 vidéki középisko-
lába is eljuttatni térítésmentesen.

Magyar Williams Szindróma  
Társaság

A Magyar Williams Szindróma Társaságot 15 évvel ezelőtt 
szülők és szakemberek alapították. Tevékenységei az értel-
mi fogyatékossággal élőket célozzák fejlesztő és kulturális 
programok szervezésével, melyek sorstársközösséget is 
építenek. A szakembereket is tájékoztatja és ösztönzi ku-
tatás-fejlesztésre konferenciák szervezésével, tudományos 
publikációkkal. A társadalom tudatosítása és szemlélet-
formálása is célja kiadványokkal, média megjelenésekkel, 
előadásokkal.
2015-ös projektcél: Vállalkozás indítása, ami a 
munka és a támogatott lakhatás feltételeit alapozná meg 
az értelmi fogyatékos fiatalok számára. „Fészekhagyó” 
projekt, ahol a fiatalokat rendezvényszervezésre és önálló 
életvezetésre tanítjuk.
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Menhely Alapítvány

A Menhely Alapítvány 1990 óta működik. A hajléktalanság 
minden stádiumában és helyzetében nyújtunk szolgálta-
tásokat: törekszünk visszautat adni a rászorulóknak. Utcai 
szolgálatokat, Krízisautót, nappali melegedőket, csomag-
megőrzőt, szociális irodákat, jogi tanácsadást, lakhatási, 
munkavállalási támogatást, éjjeli menedékhelyet, idősott-
hont, nonstop segélytelefont (+36 1 / 338 4186) működ-
tetünk egész évben. A Fedél Nélkül munkájával hajléktalan 
emberek művészeti tevékenységét támogatjuk. Munkán-
kat fizetett alkalmazottak és önkéntesek végzik.
2015-ös projektcél: Legalább 1 család lakhatásának, 
és további 4-8 fő munkába való elhelyezkedésének támoga-
tása, bérlettel, munkaruhával, tanfolyami támogatással.

MATURE Egyesület

Egyesületünk, a Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület 
(MaTURE) a nyugati világban leginkább ismert tradicio-
nális reiki-irányzat elkötelezett tanítóiból és gyakorlóiból 
szerveződött civil szervezet. Az energia begyűjtésének és a 
rászorulóknak való közvetítéséhez kialakított sokféle mód-
szer egyike a japán eredetű, a világon szinte mindenhol 
elterjedt és sikerrel alkalmazott technika a REIKI, amelyet 
mi is alkalmazunk, tanítunk - eredeti formáját megőrizve.
2015-ös projektcél: Minél több emberrel meg-
ismertetni a reiki gyógyító hatását, egészségnapokon és 
fesztiválokon (Sziget, Everness, Spirituális Börze) ingyenes 
reiki kezelés lehetőségének biztosítása, önkénteseink által.
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Monostori Lovas Farm  
Közhasznú Sportegyesület

Lovas egyesületünk gyermekek és felnőttek lovas ok-
tatásával, gyermekek nyári táboroztatásával, lovak és 
lovasok versenyszintű képzésével, valamint az Országos 
Állatvédőrséggel együttműködve, sérült, bántalmazott,  
vagy rossz körülmények közül mentett állatok (legfőképp 
lovak és háztáji állatok) elhelyezésével és rehabilitációjával 
foglalkozik.
2015-ös projektcél: Szolgáltatásunkat a gyerme-
kek számára színesebbé tenni, a nyári táborainkhoz, illetve 
a nálunk lovagló gyermekek részére egy póni fogatot és fel-
szereléseket vásárolni. Továbbá, a hozzánk érkező rehabili-
tációra szoruló lovak és egyéb állatok számára szeretnénk 
bővíteni a férőhelyeket, karám és futóistálló létesítésével.

Messzelátó Egyesület

Az 1999 óta működő Messzelátó Egyesület fő célja a fenn-
tartható városi lét népszerűsítése, valamint az önkéntesség 
kultúrájának terjesztése. Rendezvényeinket évente 2000-
en látogatják különböző korosztály tagjai:  kertészkedés, 
növény- és ruhacserék, helyi termék lakomák, öko szap-
pan- és, sajtkészítő foglalkozások, kirándulások. 2014-ben 
70 fiatal jutott el velünk külföldi tanulmányútra az EVS 
programunk keretében. Környezetvédelmi programjaink-
kal aktív, boldog közösséget építünk.
2015-ös projektcél: „Zöld Otthon Akadémia” prog-
ramunk életben tartása, továbbfejlesztése.
Az akadémia hallgatói a természetes és fenntartható élet-
mód praktikáit tanulhatják meg 3 órás foglalkozásainkon.
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Munka - Kör Alapítvány

A Munka-Kör Alapítvány 2003 óta működik. Célunk a  
hallássérültek információhoz és munkához jutásának se-
gítése, fejlesztésük, integrálásuk elősegítése a többségi 
társadalomba. Mindezt sorstárs-segítők útján tesszük 
– egyedülálló módon – Magyarországon, felhasználva a 
közösségi oldalakat. Vállalkozásokkal, civilekkel és ható-
ságokkal működünk együtt sikeresen. 2014-ben már az új 
civil törvény szerinti közhasznú besorolást is megszereztük.
2015-ös projektcél: Hallássérült emberek el-
helyezkedésének elősegítése, informálása és piacképes 
tudáshoz juttatása.

Motiváció Mozgássérült Segítő 
Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy szolgáltatásai révén elősegítse a 
fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedését, hozzájá-
ruljon az egyenrangú állampolgári lét megvalósulásához, 
az önrendelkező független életvitel megismertetéséhez, 
elfogadtatásához, elterjesztéséhez. Az alapítvány te-
vékenységének célja modellértékű szolgáltatások kidol-
gozása, megvalósítása, működtetése, széles körben való 
megismertetése, módszereinek átadása.
2015-ös projektcél: Látássérült kollégáink tá-
jékozódását segítő „vezetősáv” felújítása székhelyünk 
épületén belül.
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Nők a Nőkért Együtt az Erőszak 
Ellen Egyesület

Egyesületünk húsz éve működtet speciális segélyvonalat 
bántalmazott nők részére. Feladatunk, hogy hatékonyan 
lépjünk fel a nők elleni erőszakkal szemben, így ennek 
szellemében tartunk képzéseket bántalmazott nőkkel és 
gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára. Tevékeny-
ségi körünkbe tartozik még a könyvkiadás, társadalmi 
tudatformáló megmozdulások szervezése, lobbi-tevé-
kenység és integrált ügyfélellátás a párkapcsolati erőszak 
áldozatainak.
2015-ös projektcél: A bántalmazott nők és gye-
rekek számára működtetett ingyenesen hívható segély-
vonalunk fenntartása. (Évente 1700-2000 hívást fogadunk 
ügyeleti időben.)

Napfény a Beteg Gyermekekért, 
Rászorultakért Alapítvány

Napfény A Beteg Gyermekekért, Rászorultakért Alapítvány 
2008-ban alakult, elsődleges célja a hazai gyermekkórhá-
zak és más egészségügyi intézmények orvosi műszerekkel 
történő ellátottságának javítása. Napi munkánk során fo-
lyamatosan szembesülünk vele, mennyi nehézséget okoz-
nak az elavult, vagy hibásan működő műszerek a beteg 
gyermekek mindennapi gyógyítása során, modern eszkö-
zök hiányában pedig az orvosok munkája gyakran teljesen 
ellehetetlenül. Az elmúlt években számos intézmény ré-
szére sikerült létfontosságú életmentő műszereket eljut-
tatnunk, amelyek mindenhol óriási segítséget jelentenek.
2015-ös projektcél: Az Újszülött Életmentő Szol-
gálat támogatása. A Szolgálat feladata az életveszélyben 
lévő újszülöttek, koraszülöttek mentése, az őket ellátó re-
gionális központba szállítása az újszülött intenzív osztályra.
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Oltalom Karitatív Egyesület

Az Oltalom Karitatív Egyesület 1989-ben alakult, célja a rá-
szoruló, társadalom perifériájára jutott emberek támoga-
tása, továbbá a társadalom szolidaritásának, figyelmének 
felkeltése problémáik iránt. Ennek megfelelően támogat-
juk az utcai szociális munkát, női átmeneti szállót, ill. csa-
ládok átmeneti otthonát üzemeltetünk, miénk Budapest 
egyik legjelentősebb hajléktalanokat ellátó kórháza az  
51 ágyas ún. Oltalom Kórház is.
2015-ös projektcél: Tavalyi, sikeres programunk 
folytatásaként újabb 10 rászoruló, halmozottan hátrányos 
helyzetű család fél éven át tartó, havi 10.000 Ft értékű élel-
mezési támogatása, főként a VIII. kerületben és az ország 
leghátrányosabb helyzetű régióiban.

Nyitott Kör Egyesület

Küldetésünk, hogy a színházi nevelés segítségével, va-
lamint közösségek és kompetenciák fejlesztése révén új 
nézőpontokat nyissunk meg elsősorban a fiatalok számára, 
hogy önmagukkal, a környezetükkel és a társadalommal 
dinamikus egyensúlyban lévő emberekké váljanak. Sze-
retnénk elérni, hogy képesek legyenek egymást segíteni, 
konfliktusaikat kezelni, energiáikat közös cél érdekében 
hasznosítani.
2015-ös projektcél: A Cserebogár csoport enyhe- 
és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok drámacsoport-
jának, az önkéntesen tevékenykedő csoportvezetők utazási 
költségeinek, valamint a tervezett nyári tábor részvételi dí-
jának, kézműves programok beillesztésének támogatása.
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Ökológiai Evolúció Alapítvány  
(Felelős Gasztrohős)

Célunk, hogy érthető formában hívjuk fel a figyelmet a 
környezet védelmének fontosságára. Kiemelten fontosnak 
tartjuk az élelmezés környezeti, gazdasági és társadalmi 
hatásaival kapcsolatos tájékoztatást, mely tevékenysé-
günket, Felelős Gasztrohős név alatt folytatjuk. Tevékeny-
ségünkkel szeretnénk elősegíteni az étkezéssel kapcso-
latos tudatos és felelős döntéseket, beleértve a kidobott 
élelmiszer mennyiségének és az élelmiszer-kilométerek 
csökkentését.
2015-ös projektcél: A Felelős Gasztrohős hon-
lapon, ingyenes információk nyújtása a környezetbarát 
főzéssel kapcsolatos módszerekről, ötletekről, receptekről, 
az alapanyagok beszerzéséről, illetve az egészséges és a 
környezetbarát étkezés közötti kapcsolatról.

Otthon Segítünk Alapítvány

Képzett önkénteseink ingyenesen segítenek nehéz élet-
helyzetben lévő, segítséget kérő kisgyermekes szülőknek. 
A családokat barátként, szülői tapasztalatot átadva, gya-
korlati segítséget nyújtva látogatják önkéntes szolgálat ke-
retében, személyes törődésükkel elősegítve a szülői szerep 
megerősítését. Támaszt nyújtanak a nehéz élethelyzetben, 
akár egy karó, amely megtartja a növekedő, fejlődő fát, ha 
fúj a szél.
2015-ös projektcél: Önkénteseink (helyi szolgála-
taink közelében fekvő) kistelepülésekre való eljutásának, 
valamint segítő hálózatunk helyi szervezői számára ha-
vonta tartott kötelező szupervízióra/továbbképzésre való 
utazásának finanszírozása.
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Para –fitt SE

A Para-fitt SE 12 éve működő közhasznú civil szervezet.  
Értelmileg sérült gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozunk.
Eleinte kifejezetten a sport volt az alaptevékenységünk 
– jelenleg hetente öt alkalommal tartunk sportfoglalko-
zásokat –, ami mára már kibővült egyéb szabadidős akti-
vitásokkal, életvezetési fejlesztésekkel, integrációt segítő 
jó gyakorlatokkal.
2012-es évvel kezdődően indult el értelmi sérült fiatalok-
ifjoncok részére „Életrevalók” projektünk. Ennek keretén 
belül hétköznapi rutinfeladatokat kellett önállóan megol-
daniuk: vásárlás, szolgáltatások igénybevétele.
2015-ös projektcél: Értelmi sérült fiatalok számá-
ra munkahely és napközi létrehozása, az ehhez szükséges 
helyiség kialakítása.

Ökoszolgálat Alapítvány

Az Ökoszolgálat Alapítványnál immáron 25 éve foglalko-
zunk környezeti tanácsadással. Minden alkalmat igyek-
szünk felhasználni, hogy minél több embernek segítsünk 
zöld életmódra váltani. Tréningeket, képzéseket szerve-
zünk, előadásokat tartunk, nyílászárókat szigetelünk és 
non-profit boltunkban, a Zöld Zugban személyes tanács-
adást tartunk, no és persze igazi öko termékeket árulunk.
2015-ös projektcél: Szegénységben élő családok 
lakásának nyílászáróinak felújítása teljesen ingyen, vala-
mint gyakorlati tanácsokkal való ellátása, hogyan tudják 
a legegyszerűbb módon csökkenteni lakhatási költségeiket 
úgy, hogy közben környezettudatosabban is élnek.
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Pilis – Dunakanyar Waldorf  
Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület

Egyesületünket 2003-ban szülők és tanárok hívták életre 
Waldorf iskola alapítására és működtetésére. A Kékvölgy 
Waldorf Iskolában mára közel 200 gyermek tanulhat a 
Waldorf pedagógia alapján. 2012-ben az Egyesület az 
egész közösség összefogásával, külső és belső támogatás-
sal felépíttetett egy új iskolaépület.
2015-ös projektcél: Az iskola kertjének kialakí-
tása: csobogót, tavat építünk, homokozót, hintát, erdei 
játszóteret alakítunk ki, hogy tavaszra igazi tündérkertbe 
jöhessenek alsósaink.

Piros Orr Bohócdoktorok  
Alapítvány

A Piros Orr Bohócdoktorok azt a feladatot vállalják, hogy 
felvidítják a kórházban lévő beteg gyerekeket és otthonok-
ban élő idős embereket, s ezáltal hozzájárulnak a gyógy-
ulásukhoz, hiszen – kutatásokkal bizonyított tény, hogy 
– a nevetés gyógyít.
A Piros Orr Bohócdoktorok képzett előadóművészek, akik 
jelenleg országosan 12 gyermekkórházat és 2 idősek ott-
honát látogatnak rendszeresen. Az Alapítvány működé-
sének elmúlt 18 éve alatt a bohócdoktorok közel 264.000 
beteghez jutottak el.
2015-ös projektcél: ZeneKaraván programunkkal 
minél több gyógyító- és tanintézmény felkeresése, a sérült 
gyermekek mentális állapotának javítása. A program az 
intézmények számára teljes körűen ingyenes
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Salva Vita Alapítvány

Szervezetünk 1993-ban jött létre. Értelmi sérült és autiz-
mussal élő személyek egyéni szükségleteire keres munka-
erő-piaci megoldásokat. Szolgáltatásaink lehetővé teszik, 
hogy a fogyatékos emberek egyenrangú állampolgárok-
ként éljenek, a társadalom megtanulja elfogadni az em-
berek közötti különbségeket, így befogadóbb közösséggé 
fejlődjön. A munkáltatókat átvilágítással, tanácsadással, 
képzésekkel támogatjuk a fogyatékos személyek foglalkoz-
tatásában.
2015-ös projektcél: „Átváltoztató” című előadás-
sorozat szervezése értelmi sérült embertársaink számára, 
mely hozzásegíti őket az ápolt megjelenés kialakításához.
A rendezett külső a társadalmi befogadáshoz elengedhe-
tetlen.

Reményt a Gyermekeknek  
Közhasznú Egyesület

Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület célja az 
ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt gyermeki jogok 
érvényesülésének elősegítése és védelme, melynek kere-
tében a jogsegélynyújtás mellett kiemelt figyelmet fordít a 
gyerekek emberi jogi oktatására és jogtudatosság-fejlesz-
tésére. Közvetítő szerepet tölt be a vállalati szféra, az ok-
tatási intézmények, a társadalom és a szükséghelyzetben 
lévő gyermekek között.
2015-ös projektcél: Jogsegély szolgálat felállítása, 
mely segítséget nyújthat bármely gyermeki jog megsérté-
se esetében. Emellett kurzusok indítása az emberi jogok és 
a jogtudatosság fejlesztésének témakörében, többek közt 
hátrányos helyzetű célcsoportok számára is.
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SOS – Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa

Az SOS gyermekfalvak azért jöttek létre, hogy szerető 
otthont nyújtsanak a vér szerinti családjukat nélkülözni 
kényszerülő gyermekeknek. Családot teremtünk a rászoru-
ló gyermekek részére és segítjük őket jövőjük formálásá-
ban. Az SOS Gyermekfalu privát alapokon álló, politikai és 
felekezeti elkötelezettségtől mentes, a családjukat vesztett 
gyermekek felkarolása céljából életre hívott szervezet.
2015-ös projektcél: Hátrányos helyzetből indult 
gyermekeink társadalmi felzárkóztatásának elősegítése, 
öngondoskodásra való felkészítése, egy diákszövetkezet 
létrehozása és piacképes termékek készítése a fiatalok 
segítségével.

Slow Budapest Egyesület

A Slow Budapest elsődleges célja a slow értékek terjesz-
tése Magyarországon, elsősorban Budapesten. Célunk a 
figyelem felhívása a túlhajszoltságra, ami véleményünk 
szerint mindenki életében megjelenik így vagy úgy. Sze-
retnénk megállítani az embereket egy pillanatra, hogy 
elgondolkozzanak azon, miért és hova rohannak, és hogy 
ez megéri-e nekik?
2015-ös projektcél: A Fenntartható Élet Progra-
munk keretében szakmai segítséget nyújtani azoknak, akik 
valódi változást szeretnének az életükbe, komolyabban 
érdeklődnek a lassítás gyakorlata iránt, fejleszteni szeret-
nék önismeretüket, és egy hosszútávon fenntartható életet 
szeretnének kialakítani maguknak.
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Szent Márton Gyermekeknek  
Közhasznú Egyesület

Az életveszélyes állapotú kisgyermekek helyszíni ellátása 
és szállítása különleges szakmai, gyakorlati és műszeres 
felkészültséget igényel. 1999-ben Alapítványunkat azért 
hoztuk létre, hogy különleges gyermekrohamkocsik és 
gyermek mentőorvosi kocsik elindításával segítsük az 
Országos Mentőszolgálat munkáját. Hatékonyságunkat 
bizonyítja, hogy az elmúlt 15 évben több mint harmincöt-
ezer bajba jutott kisgyermeken segítettünk. Alapítványunk 
állami támogatásban nem részesül, adó 1%-os felajánlá-
sokból, vállalati és magán adományokból működik.
2015-ös projektcél: Új gyermekrohamkocsi be-
szerzése, átadása, amellyel mentős csapataink a hazai sür-
gősségi gyermekmentést világszínvonalon tudják ellátni a 
későbbiekben is.

Strokeinfó Alapítvány

Agy-, szív- és érrendszeri betegségek túlélőivel, gyógy-
ulóival és egészségtudatos emberekkel foglalkozunk. Az 
említett betegségek megelőzésében gyakorlati segítséget 
nyújtunk az étkezési szokások megváltoztatáshoz, a rend-
szeres mozgásra való ösztönzéshez, valamint az érzelmi 
problémák megoldásához is. Stratégiai célunk: a gyógy-
ulók rehabilitációs „útvonalának” információs támogatá-
sa, közösségépítés önkéntesekkel, együttműködés civil és 
szakmai szervezetekkel.
2015-ös projektcél: Iskolai Életmód Program című 
tizenéveseknek szóló rendezvényünk folyamatos bővítése, 
hogy már fiatal korban megkezdődjön az egészségtudatos 
életmódra nevelés.
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SZTEREÓ Művészeti Közhasznú 
Egyesület

A STEREO Akt egy színházi produkciós társulat, melynek 
művészeti vezetője Boross Martin, producere Rácz Anikó. 
2011 óta folytatunk kulturális, művészeti tevékenységet 
és hozunk létre színházi előadásokat. Eddig öt egészestés 
„nagybemutatót” tartottunk, és számos kisebb, egyszeri 
alkalomra szóló művészeti projektet hoztunk létre. Munká-
inkban nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködésekre 
és civil közösségekkel való kapcsolatfelvételre.
2015-ös projektcél: „PROMENÁD – Városi sors-
turizmus, 2015 tavaszán”. Az előadás keretében a nézők 
egy turistabusz fedélzetéről követhetik nyomon az utcán 
játszódó, valóság-díszletben bújtatott történetet. Mind-
eközben egy élőben szerkesztett hanganyagot hallgatnak 
fejhallgatóikon keresztül.

Szubjektív Érték Alapítvány

Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma 
és bevándorló fiatalok képzésének elősegítése, társadalmi 
beilleszkedésüknek támogatása. Az alapítvány fő tevé-
kenységi profilját értékteremtő rendezvények, szemlélet-
formáló kampányok és képzések jelentik. Ezek a tevékeny-
ségek változatos eszközökkel és témákkal közelítették meg 
a diszkrimináció és az emberi jogok kérdését, elsősorban a 
fiatalokat megcélozva.
2015-ös projektcél: 2015. október 10-én Daniel 
Pearl tiszteletére ingyenes rendezvény szervezése, saját 
zenéjüket játszó magyar zenészek fellépésével. A koncert 
megemlékezés Daniel Pearl, amerikai újságíró munkássá-
gára, akit faji hovatartozása miatt brutálisan meggyilkoltak.
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Technológiai Oktatásért Alapítvány

A Technológiai Oktatásért Alapítvány egy független 
magyar non-profit szervezet, mely azon dolgozik, hogy 
minél több fiatalt bevezessen a technológia világába. Két 
fő programunkkal, a Skoollal és Kódgarázzsal hétvégi és 
iskola utáni 10 hetes foglalkozásokon keresztül újszerű for-
mában oktatjuk a gyerekeket, arra ösztönözve őket, hogy 
ők is a technológia alkotóivá váljanak.
2015-ös projektcél: Ingyenes képzés keretében az 
idei tanévben több mint 1200 lánynak szeretnénk megmu-
tatni, milyen fantasztikus lehetőségeket rejt számukra az 
informatika világa. Célunk növelni önbizalmukat, segíteni 
pályaválasztásukat, valódi példaképek és életpályák be-
mutatásával.

Társaság a Szabadságjogokért

A Társaság a Szabadságjogokért, vagyis a TASZ már húsz 
éve védi a polgárok jogait a hatalom indokolatlan beavat-
kozásaival szemben. Kiállunk a kiszolgáltatottak, a jogaikat 
nem ismerők vagy érvényesíteni nem képes állampolgáro-
kért. A TASZ állandó munkatársai (28 fő) és több mint 200 
önkéntese együtt dolgozik azon, hogy az alapvető jogok, 
a demokratikus értékek valóban érvényesüljenek Magyar-
országon. Függetlenségünk megőrzése érdekében nem 
fogadunk el támogatást a magyar államtól, a kormánytól 
vagy politikai pártoktól.
2015-ös projektcél: Minél több esetben képviselet 
nyújtása vidéki ügyfeleknek is, az ezzel járó utazási költsé-
gek fedezése, hogy anyagi okok miatt senki se maradjon 
képviselet nélkül.
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TIT Kossuth Klub Egyesület

TIT Kossuth Klub Egyesület fontos szerepet vállal az ok-
tatással, a tehetséggondozással kapcsolatos kiegészítő 
tevékenységek szervezésében. Közéleti fórumot teremtünk 
a tudományos, művészeti és politikai kérdések megvitatá-
sához. A TIT József Attila Szabadegyetem előadássorozata-
inak sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja 
azt a kurzust, ami igazán érdekli. Programjaink magas 
szakmai és kulturális színvonalának fenntartásához olyan 
civil szervezetekkel működünk együtt, amelyek meghatá-
rozóak a magyar tudományos és kulturális életben.
2015-ös projektcél: A TIT József Attila Szabad-
egyetem előadássorozatainak színesítése, az árak alacso-
nyan tartásával, hogy mindenki megtalálja azt a kurzust, 
ami igazán érdekli.

Trappancs Egyesület

„Beteg gyerekek voltunk, szervátültetett tinédzserek  
lettünk.”
A TRAPPANCS Szervátültetett Gyerekek Rehabilitációs és 
Sportegyesülete azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hozzáse-
gíti a szervátültetett tinédzsereket ahhoz a teljes élethez, 
amire az új szervvel esélyt kaptak: lelki és testi rehabilitá-
ció, középpontban a sport szeretetével, a valahova tartozás 
érzésével.
2015-ös projektcél: Folyamatos foglalkozások és 
az egy hetes nyári tábor szervezése a tinédzser, 14-20 éves 
korosztály számára.
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Utak és Esélyek Alapítvány

2006 óta hátrányos helyzetű gyerekeknek, családoknak, 
idősembereknek nyújtunk közvetlen segítséget képzé-
sekkel, mentorálásokkal, eszköz és ruhanemű segélyezé-
sekkel, szükség esetén pénzbeli támogatással. Közvetett 
módon hatunk a települési vezetőkre, egyéb döntéshozók-
ra tréningek, konferenciák, szakmai segédanyagok készí-
tésével.
Jelenleg az országban három Tanodát működtetünk, tanu-
lóink szakmaszerzési-, munkavállalási esélyeinek-, társa-
dalmi mobilizációjának növelése érdekében.
2015-ös projektcél: Tanodáink továbbműködteté-
se, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók 
lehetőséget kapnak egyéni-fejlesztésekre, tanulmányi- és 
személyiségfejlődésre, tapasztalat- és ismeretszerzésre.

Újpest Regionális Waldorf  
Egyesület

Egyesületünk 2013 szeptemberében elindította a Göllner 
Mária Regionális Waldorf Gimnáziumot Újpesten, mely ha-
marosan 3 párhuzamos osztállyal működik. Fő feladatunk 
iskolánk fenntartása, működési feltételeinek folyamatos 
biztosítása, kapcsolódó kulturális és szociális kezdemé-
nyezések megvalósítása. Szeretnénk, ha nemcsak pusztán 
oktatási intézményként, hanem egy szellemi kutatómű-
helyekből, pedagógiai, kulturális és gazdasági tevékeny-
ségeket folytató egységekből felépülő hálózat tagjaként 
működne.
2015-ös projektcél: Média terem létrehozása, az 
ehhez szükséges jó minőségű eszközök beszerzése, a terem 
berendezésének felújítása.
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Védegylet

A Védegylet számára a jól-lét és a környezettudatos gon-
dolkodás elválaszthatatlan egység.
Azon dolgozunk, hogy a helyi közösségekben rejlő erő fel-
fedezésével, lehetőségeik tárházának kinyitásával, a helyi 
összefogások újrateremtésével életerős, fenntartható kö-
zösségek hálózata jöjjön létre.
Természetes tudásáramlás megteremtésén ügyködünk, 
hogy az átalakuló közösségek mintát kaphassanak egymás 
tapasztalataiból és a meglévő jó gyakorlatokból.
2015-ös projektcél: Nyári táborban, majd egy 
kiadványban szeretnénk megosztani tapasztalatainkat 
projektjeinkről, melyek a közösség, a táplálék, és a helyi 
energiakérdés témáját járják körül.

vÉgso vÁr alapÍtvÁny

vÉgso vÁr alapÍtvÁny

Végső Vár Alapítvány

Alapítványunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
„beteg és hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládosok, 
létminimum alatt élők” támogatásának, életkörülményeik 
javításának céljából jött létre. Szeretnénk, hogy minél több 
olyan gazdasági szereplő, egyéni vállalkozó és magánsze-
mély álljon mellénk támogatóként, aki hozzánk hasonlóan 
szívén viseli nehéz életű embertársai sorsát és segítene 
minket kitűzött céljaink elérésében.
2015-ös projektcél: „Szomorú szemek helyett mo-
solygó arcok!”, projektünk keretében 150 család gyermeké-
nek szeretnénk segíteni élelmiszerrel, gyógyszerrel, gyógy-
ászati segédeszközzel, táplálék kiegészítővel, és elsősorban 
olyan támogatással, amire a szülő igényt tart.
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Zenével a Rákos Gyermekekért 
Alapítvány

Az Alapítvány 2011-ben kezdte meg munkáját, a szegedi 
Gyermekklinika onkológiai osztályán. Heti rendszeres-
séggel a beteg gyermekek zenét hallgatnak, és gitározni 
tanulnak, ezzel is „kibillentve” a kórházi mindennapok 
kínjaiból. A három éves tapasztalat az, hogy a zene hatá-
sára fizikálisan is jobban vannak, eredményeik sok esetben 
javulnak. 2014-ben megindult a gyógyulófélben lévő gyer-
mekek zenei táboroztatása, ami hosszú távon segít a teljes 
gyógyulásban. Az alapítvány fontos célja még az egészsé-
ges gyermekekhez való, „beintegrálás”. A zene nyelvén ez 
nagyon sikeres.
2015-ös projektcél: A zenei táborok továbbfejlesz-
tése, a gyermekek zenei képzéseinek kiszélesítése.

Veresegyházi Waldorf Általános 
Iskola, Életfa Gyermekeinkért  
Alapítvány

Életfa Gyermekeinkért Egyesületünket 2011-ben lelkes 
szülők és tanárok hívták életre Waldorf iskola alapítására 
és működtetésére. A Veresegyházi Napra-forgó Waldorf 
Általános Iskolában lassú növekedéssel mára 32 lelkes 
gyermek tanul a R. Steiner pedagógiája alapján. Egyesü-
letünk fő célja az iskola működésének fenntartása, szülői 
közösség építése és az iskolai életet támogató lehetőségek 
megtalálása, végig vitele.
2015-ös projektcél: A közösen megálmodott  
5 elemből álló csodálatos játszótér megépítéséhez szüksé-
ges alapanyag egy részének finanszírozása.
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