Közhasznúsági jelentés
Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány, 2007.
Alapítvány címe: 1056 Budapest, Váci utca 70.
Adószáma: 18123687-2-41
Képviselıje: Deák Ágnes, kuratóriumi elnök
Nyilvántartásba vételrıl rendelkezı jogerıs határozat száma: Pk.60844/2006/1
Alapítvány nyilvántartási száma: 10040

Az Alapítvány 2006. szeptember 22-én került bejegyzésre. 2007-es tevékenysége a 2006ban elıkészítettek megvalósítása.
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Szegénységellenes Hálózat támogatására, illetve a Szécsényi Gyermekesély Programban
való részvételünkre.
I. A Magyar Szegénységellenes Hálózat támogatása
A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány a 2007. évben tevékenységét közhasznú
céljainak megfelelıen végezte.
Az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljai, valamint az ezekkel összhangban
megvalósított tevékenységek:
„Az alapítvány célja a magyarországi szegénység mélységének és kiterjedtségének
csökkentése. E cél érdekében tevékenységét elsısorban a Magyar Szegénységellenes
Hálózat nevet viselı – a szegénység ellen küzdı társadalmi szervezetek és
alapítványokat tömörítı – informális együttmőködés tevékenységeinek támogatásán
keresztül fejti ki.”
A 2007-es évben a Magyar Szegénységellenes Hálózat nevet viselı informális
együttmőködés folyamatosan mőködött, tevékenységeit az Alapítvány támogatásával
valósította meg.
„A szegénység elleni küzdelem során az Alapítvány célja elsısorban annak biztosítása,
hogy a szegénység és társadalmi kirekesztés ügye folyamatosan közbeszéd tárgya
legyen;
annak elérése, hogy e kérdések a legmagasabb politikai és szakmai döntéshozatali
szinteken is folyamatosan napirenden legyenek;”
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A fenti cél elérése érdekében az Alapítvány támogatásával mőködı Magyar
Szegénységellenes Hálózat 2007-ben csatlakozott a Szociális Szakmai Szövetség
kezdeményezéséhez, melynek eredményeként „Szakmai és civil szervezetek állásfoglalása
az egészségügyi rendszer finanszírozását részben privatizáló »jogalkotási koncepcióról«”
címmel állásfoglalás jelent meg, amely felhívja a figyelmet – többek között – a tervezett
reform-elképzelések lehetséges negatív hatásaira a szegénységben élık helyzetére.
E mellett a Hálózat elkészítette „Vágóképek – rögzítve” címmel az elsı Monitoring Jelentését
a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia és egyéb – a szegénységben vagy
annak közelében élık életminıségét és életesélyeit befolyásoló – szabályozási változások,
intézkedések hatásairól. A Hálózat a Jelentést sajtótájékoztató keretében mutatta be,
valamint átadta – többek között – az Országgyőlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi
Bizottsága elnökének.
A Hálózat delegáltja az év során folyamatosan részt vett a szociális terület legfontosabb
konzultatív testülete, az Országos Szociálpolitikai Tanács munkájában, ahol a
szegénységben élık, a szociális ellátások és szolgáltatások igénybevevıinek érdekeit
képviselte.
„a szegények szükségleteinek felismerésének, megfogalmazásának, napirendre
tőzésének segítése;”
A korábban említett Monitoring Jelentés alapját összesen 47, szegénységben élı családdal
készített interjú alkotta, amelyek célja a családok szükségleteinek, problémáinak,
javaslatainak megismerése volt. Az összegyőlt tapasztalatokat a Hálózat Monitoring Jelentés
formájában továbbította a döntéshozók felé.
„a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetése érdekében lobby-tevékenység
folytatása;”
A korábban már említetteken túl a Hálózat képviselıje több alkalommal részt vett az
Országgyőlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának ülésén, amikor az a Szociális
törvény módosítását tárgyalta, s a Bizottság tagjai felé továbbította a szegénységben élık
fenntartásait a tervezett módosításokkal kapcsolatban.
„a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élı emberek képessé tétele
véleményük és javaslataik megfogalmazására, az ıket érintı döntések befolyásolására,
a teljes jogú társadalmi részvételre;”
A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a Magyar Szegénységellenes Hálózat koordinálta
(az Alapítvány támogatásával) a 2007. május 4-5-én Brüsszelben megrendezett
Szegénységben Élık 5. Európai Találkozóján résztvevı magyar delegáció tagjainak
kiválasztását és felkészítését. A 15 fı részvételével megvalósított képzés célja az volt, hogy
a szegénységben élı emberek képesek legyenek saját tapasztalataik, javaslataik
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döntéshozók felé történı megfogalmazására. A képzés nagyban hozzájárult a négy fıs
magyar delegáció eredményes részvételéhez a Szegénységben Élık Európai Találkozóján.
„a hazai és a külföldi (különösen az Európai Unió területén tevékenykedı) civil
szervezetek közötti együttmőködések és partneri kapcsolatok kialakításának
kezdeményezése és támogatása;”
Az Alapítvány támogatásának köszönhetıen a Magyar Szegénységellenes Hálózat
képviselıi az év során folyamatosan részt vettek az Európai Szegénységellenes Hálózat
vezetıségének és munkacsoportjainak munkájában, az ott szerzett információkat a Hálózat
tagjai számára továbbították.
E mellett az Európai Szegénységellenes Hálózat 2007. november 8. és 10. között
Budapesten rendezte meg éves Közgyőlését, amelyre a Hálózat tagszervezetei és egyéb
partnerszervezetek is meghívást kaptak. A rendezvény lehetıséget biztosított a szegénység
csökkentéséért tevékenykedı hazai és külföldi szervezetek közötti tapasztalatcserére,
kapcsolatok építésére.
II. Szécsényi Gyermekesély Program támogatása

A Szécsényben zajló kísérleti program keretében számtalan tevékenységet hajtott végre az
Alapítvány. Ezek forrása pályázatok, támogatások voltak.

Az Alapítvány felújított és mőködtet két gyerekházat a térségben, Rimócon és Varsányban. A
gyerekházak mőködését mi sem bizonyítja jobban, mint az a naponta több tíz gyerek, akik
felügyeletét mi látjuk el, így teremtve közösséget és adva lehetıséget a szülıknek a
munkavégzésre. A felújításra a Bramac Kft.-vel együttmőködési megállapodás nyújotta a
fedezet nagy részét, mely alapján a Bramac egyes szerzıdött beszállítói támogatásként
vállalták a Rimócon lévı gyerekház felújításának költségét. A Bramac Kft. által rendezett
árverésen összesen 2.520.000 forint támogatást nyert el az Alapítvány, ebbıl kicseréltük a
rimóci gyerekházak tetıszerkezetét, kifestettük a belsı tereket és kicseréltük a padlót, illetve
megnöveltük a terasz méretét. Felszereltük a gyerekházat, került bele játszó-szoba, kiságy,
játékok.
A varsányi gyerekházban festeni kellett, illetve ide is vásároltunk felszereléseket: bútort,
játékokat.

A program egyik eleme, hogy a szegénységben élı gyerekek informatikai képzését is
segítsük. Ezt támogatják a gyerekházakba kihelyezett számítógépek. Ezeket részben a
MOL-tól kapott 1150 monitor egy részének fejében kaptuk, részben az Open Society
Institute-tól. A maradék monitorokat a környezı iskolák, intézmények, rászorulók használják.
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Az Alapítvány a fenti tevékenységeket 3 fı forrásból biztosította:
1. A 2006.

év

végén megkötött két

szerzıdést

a Szociális

és

Munkaügyi

Minisztériummal, mely lezárásra került. A forrás felhasználásánál problémát okozott
az utófinanszírozás, így a teljes összeget nem sikerült felhasználnunk. A felhasznált
összeget jórészt az OTP Bank hitelébıl finanszíroztuk. A két szerzıdés keretében
4.197.907

ft

és

4.776.745

ft

került

lehívásra,

melyekbıl

a

gyerekházak

munkatársainak fizetését, képzéseket, informatikai eszközöket és rendszer kiépítést
finanszíroztunk.
2. Szerzıdést kötöttünk 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia Gyerkesély
Programirodájával. A szerzıdés értelmében 5 millió forintért megszerveztük és
mőködtettük a Szécsényi Kistérség 2 gyerekházát és az ottani munkatársakat
foglalkoztattuk.
3. A foglalkoztatás terén ennél szélesebb körő lehetıséget adott a munkaerıpiaci
program, melynek keretében hatósági szerzıdésben utófinanszírozással a Szécsényi
Munkaügyi Kirendeltség 20 munkatárs foglalkoztatását teszi lehetıvé. A program
májusban kezdıdött, 2008. májusáig tart.

A fenti források mellett a Sulinova Kht.-vel „Új módszerek kidolgozása a korai iskolaelhagyás
megelızésére és a lemorzsolódás kockázatának felismerésére” témára kötött szerzıdésünk
is sikeres. A szerzıdéses összeg 12 millió forint. A szerzıdés teljesítése folyamatos, 2007.
december 31-ig 3.550.000 forint került részünkre kifizetésre, további 3,4 millió forintot pedig
kiszámláztunk, ez azonban még nem folyt be. A tanulmány végleges elkészítése 2008.
március végére várható.

A 2006-ban beadott Norvég Alap pályázatunk (Szécsényi Gyermekesély Program) a
magyarországi kiválasztási rendszerben sikeresen szerepelt, azt továbbították a Norvég
partnernek. Ez a 248 formailag érvényes pályázatból mindössze 40-nek sikerült. A pályázat
végsı elbírálása 2008-ra várható.
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Az Alapítvány támogatói és támogatások 2007-ben:

MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES ALAPÍTVÁNY
2007.év

Bevételi forrás megnevezése

Dátum

MTA szerzıdés
2007.10.09.
Munkaügyi Közp. Szécsény szerzıdésbıl
Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2007.06.06.
Sulinova szerzıdés alapján
Folyamatos
EAPN szerzıdés alapján
2007.04.25.
EAPN repülıjegy visszatérítés
2007.07.02.
3SZ szerzıdésbıl
2007.04.04.
Hajszolt Hajléktalan Szolg. Alapítvány
2007.12.29.
AEGON támogatás
2007.10.11
Sz-Sz-B M. Önk. Múzeumok (Ferge Zsuzsa támogatása) 2007.11.20
Pletser Á munkaügyi támogatás
Folyamatos
Záró egyenleg :

Bevétel összege, Ft

5 000 000
16 661 154
8 968 745
3 550 000
1 330 437
62 834
300 000
800 000
500 000
56 350
115 470
37 229 520

Az Alapítvány 2007-es mőködése során több, 30 millió forintot használt fel céljai elérése
érdekében.

2008. március 10.

Deák Ágnes
kuratóriumi elnök

Melléklet: Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány éves beszámolója
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