A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

250

500

250

500

56 704

32 862

2 253

1 053

IV. Pénzeszközök

54 451

31 809

Aktív időbeli elhatárolások

22 471

15 150

79 425

48 512

9 626

10 508

6 064

4 711

3 562

5 797

29 929

21 140

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

29 929

21 140

Passzív időbeli elhatárolások

39 870

16 864

79 425

48 512

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

C.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

7 544

7 668

7 544

7 668

283 151

242 505

283 151

242 505

282 165

242 505

282 165

242 505

617

607

617

607

42

25

42

25

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

290 737

250 198

290 737

250 198

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

290 737

250 198

290 737

250 198

90 334

72 589

90 334

72 589

192 820

170 184

192 820

170 184

900

900

900

900

3 991

1 605

3 991

1 605

9. Egyéb ráfordítások

17

23

17

23

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

13

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

13
Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

287 175

244 401

287 175

244 401

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

287 175

244 401

287 175

244 401

3 562

5 797

3 562

5 797

0

0

0

0

3 562

5 797

3 562

5 797

3 562

5 797

3 562

5 797

283

315

283

315

258 679

213 081

258 679

213 081

0

0

0

0

235

493

235

493

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Népszínház
Lépcsőház:

16.

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 7 2 1 6 5

1.6 Képviselő neve:

3

/1995 /01

. PK. 6 0 3 2 4
0 1

Ajtó:

Emelet: 3

utca

6 3 2 1
1

4 2

Dr Örkény Antal

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális tanácsadás migránsok segítésére

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007.évi LXXX.tv.3-19.§ 26.§ és 56.§
2011. évi CCXI. tv. 1. § - 6. §; 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 4.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarországon élő bevándorlók, menekültek,menedékkérők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3551
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Népszínház
Lépcsőház:

16.

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 7 2 1 6 5

1.6 Képviselő neve:

3

/1995 /01

. PK. 6 0 3 2 4
0 1

Ajtó:

Emelet: 3

utca

6 3 2 1
1

4 2

Dr Örkény Antal

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Oktatás, képzés migránsok és segítőik számára

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2013.évi LXXVII.tv 1.§ 1.bek.
és 2.bek.c. és 2011.CLXXXVII.tv.1.§(1) és a 3.§ (1)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarországon élő bevándorlókat segítő szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 274
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Népszínház
Lépcsőház:

16.

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 7 2 1 6 5

1.6 Képviselő neve:

3

/1995 /01

. PK. 6 0 3 2 4
0 1

Ajtó:

Emelet: 3

utca

6 3 2 1
1

4 2

Dr Örkény Antal

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális programok migránsok integrációjáért

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991.évi XX.tv.121.§.a)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarországon élő bevándorlók, menekültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 506
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Népszínház
Lépcsőház:

16.

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 7 2 1 6 5

1.6 Képviselő neve:

3

/1995 /01

. PK. 6 0 3 2 4
0 1

Ajtó:

Emelet: 3

utca

6 3 2 1
1

4 2

Dr Örkény Antal

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nemzetközi együttműködésben szervezett programok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007.évi II.tv.6-39.§
2003.évi CXXV.tv.14.§ (1) f), g) ,és a 33.§ (1) , 2011.évi CXI.tv. 2.§ a) b) c) d)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szakemberek, migráns szervezeti vezetők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 67245
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

nyári gyerektábor
5.2

Tárgyév
2 017

1 735

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 017

1 735

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

2 017

1 735

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Tárgyév (2)
0
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

290 737

250 198

235

493

0

0

258 679

213 081

31 823

36 624

H. Összes ráfordítás (kiadás)

287 175

244 401

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

192 820

170 184

287 175

244 401

3 562

5 797

102

96

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

46 221

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

39 371
39 371
19 460
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

27 850
11 521

Felhalmozási
Összesen:

39 371
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

26 504

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

10 858
21 002
10 858
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

12 920
8 082

Felhalmozási
Összesen:

21 002
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

27 800

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

11 258
11 258
10 247
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

3 096
8 162

Felhalmozási
Összesen:

11 258
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

24 827

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

12 654
12 654
8 857
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

5 170
7 484

Felhalmozási
Összesen:

12 654
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

21 758

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

8 543
8 543
8 159
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 524
6 019

Felhalmozási
Összesen:

8 543
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

39 492

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

23 281
23 281
2 483
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

10 072
13 209

Felhalmozási
Összesen:

23 281
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

3 741

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 516
1 516
1 403
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 219
297

Felhalmozási
Összesen:

1 516
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

86 796

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

14 806
14 806
7 349
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

9 103
5 703

Felhalmozási
Összesen:

14 806
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

73 064

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

38 056
38 056
43 014
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

27 881
10 175

Felhalmozási
Összesen:

38 056
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.37

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

20 056

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

6 453
6 453
4 215
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 384
1 831

Felhalmozási
Összesen:

4 215
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

41 661

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

22 133
22 133
25 352
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

18 220
3 913

Felhalmozási
Összesen:

22 133
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

27 845

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

14 026
14 026
20 704
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

7 110
6 916

Felhalmozási
Összesen:

14 026
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

315

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

315
315
315
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

315

Felhalmozási
Összesen:

315
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

5 528

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 752
1 752
898
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 462
290

Felhalmozási
Összesen:

1 752
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

12 844

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

6 026
6 026
2 772
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

3 441
2 585

Felhalmozási
Összesen:

6 026
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

17 405

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

11 448
11 448
6 295
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

6 019
5 429

Felhalmozási
Összesen:

11 448
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

10 073

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 441
5 850
4 441
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

5 704
146

Felhalmozási
Összesen:

5 850
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

843

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

843
825
843
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

659
166

Felhalmozási
Összesen:

825
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.26 11.28.38

Kiegészítő információk a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 2014.
évi közhasznúsági beszámolójához.
Az Egyesület a 2014. év során is megfelelt a közhasznúsági követelményeknek.
A beszámoló adatai könyvvizsgáló által nem lettek hitelesítve, a projektekhez kapcsolódó
gazdálkodást a támogató bizonylat alapú ellenőrzés során hitelesítette. Egyesületünk
gazdálkodása a 2014. év során megfelelt az átláthatósági elvárásoknak.
Programjaink 2014-ben:
Horizont
Európai Menekültügyi Alap
A projekt során menekült és oltalmazott státuszú férfiak és nők, illetve családok számára
komplex szociális tanácsadó központot és közösségi házat működtettünk Budapesten.
A szociális munkások az egyéni szükségletekre reagálva tanácsadást, krízis-intervenciót,
családgondozást végeztek. Szociális munkás segítségét 301 fő vette igénybe.
Kiscsoportos tréningeken álláskeresési technikákat és ismereteket, illetve gyakorlati
életvezetési információkat sajátíthatott el 43 résztvevő. Pszichológiai konzultációs lehetőséget
5 személy részére biztosítottunk.
A projekt a csoportos szociális munka módszerével nyújtott lehetőséget gyerekek és nők
számára a hasonló helyzetben lévő társaikkal való kapcsolattartásra, nehézségeik közös
feldolgozására, a közösségi programokon 164 fő vett részt.
Önkéntesek bevonásával egyéni és kiscsoportos formában szerveztünk nyelvórákat, tantárgyi
korrepetálást 22 fő részére.
Egyhetes nyári tábort szerveztünk Tiszavasváriban 24 gyerek részére.
A projekt keretében 12 munkatársat foglalkoztattunk, négy főt teljes állásban és nyolc főt
részmunkaidőben dolgozott. A komplex szolgáltató központ váróhelységébe bútort és
számítógépet, a csoportfoglalkozásokhoz és az önkéntes tevékenységhez anyagokat,
eszközöket vásároltunk. A támogatásból finanszíroztuk az életvezetési és álláskereső
csoportok moderátorainak megbízási díját, a pszichológiai konzultációt, a programokhoz
kapcsolódó belépő és menetjegyek költségeit, tolmácsolást, hirdetési újságot, szállítást, a
szakmai megvalósításban részt vevő munkatársak szupervízióját, valamint a nyári tábor
költségeit.
Szivárvány
Európai Menekültügyi Alap
A debreceni befogadó állomáson tartózkodó gyerekek részére differenciált, egyénre szabott,
különböző kompetenciák fejlesztését célzó foglakozásokat egyéni és kiscsoportos formában
valósították meg a projektben dolgozó szakemberek. Pszichológus munkatársunk terápiás
gyerekfoglalkozásokat tartott. A fejlesztőpedagógiai és pszichológiai foglalkozásokon 354
gyerek vett részt.
A megvalósítás során 674 alkalommal került sor családgondozói konzultációra.
Egy hetes tematikus nyári tábort szerveztünk a debreceni befogadó állomáson tartózkodó 11
elismerését kérő gyerek számára.
A projektmegvalósítás során nyolc főt alkalmaztunk, egy főt teljes állásban, hét főt
részmunkaidőben. A fejlesztő pedagógus megbízási szerződés keretében látta el a
tevékenységet, összesen 696 óra időtartamban. A megvalósítás helyszíneként szolgáló
irodákat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól béreltük.

A foglalkozások helyszínének komfortosabbá tételéhez szereztünk be új kisbútorokat. A
fejlesztőpedagógiai és kézműves foglalkozások megtartásához anyagokat, eszközöket
vásároltunk. A támogatásból finanszíroztunk készségfejlesztő és terápiás programokat,
tolmácsolást, szállítást és az egy hetes tematikus nyári tábor költségeit.
Iránytű
Európai Integrációs Alap
A projekt harmadik országbeli állampolgárokkal is foglalkozó szakemberek képzését tűzte ki
célul. A tárgyévben összesen 4 képzést tartottunk és egy egynapos szakmai konferenciát. Az
előző évben létrehozott képzéseket támogató tartalomkezelő rendszert továbbfejlesztettük és
működtettük. A 4 képzésen összesen 60 fő, a szakmai konferencián 64 fő vett részt. Az online
felületre 120 szakmai anyagot töltöttünk fel, amihez 100 regisztrált felhasználó jutott hozzá.
Projektben dolgozó munkatársak létszáma: 5 fő belső munkatárs és külső megbízott oktatók,
trénerek.
A képzéseinket, szakmai rendezvényünket külső helyszíneken tartottuk meg, ehhez
kapcsolódóan a következő szolgáltatásokat vettük igénybe:
terembérlet, technikai eszközök bérlése, technikus, ellátás, szállás, oktatási anyagok szállítása,
személyszállítás.
Migrációról Iskolásoknak
Európai Integrációs Alap
A projekt keretében 2014-ben 5 budapesti általános iskolában és 4 középiskolában
érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk (összesen 74 foglalkozás, 238 diák részvételével).
3 iskolában részvételi médiaprogramot valósítottunk meg magyar és migráns diákok számára
(összesen 52 foglalkozás, 44 diák részvételével; ebből 12 harmadik országbeli állampolgár).
Diákkonferenciát és kiállítást tartottunk 96 fővel, valamint 60 oldalas diákkiadványt
készítettünk (1000 db), és osztottuk ki a projekt résztvevői között.
Projektben dolgozó munkatársak létszáma: 5 (1 fő teljes állásban, 4 fő részmunkaidőben)
Igénybe vett szolgáltatások: Középiskolai-, és részvételi médiaprogramos foglalkozásvezetők
megbízása; foglalkozásokhoz szükséges anyagok költsége; foglalkozásokhoz szükséges
nyomtatás és projektorbérlés; részvételi médiaprogram blog üzemeltetés; zárórendezvény
(diákkonferencia és kiállítás) költségei: terembérlet, catering, kiállítás, workshopok;
diákkiadvány szerkesztése és grafikai tervezése; valamint tördelése és nyomtatása; szállítási
költség foglalkozásokra és kiállításra; projektbemutató kisfilm készítése.
Sokszínvilág
Európai Integrációs Alap
A projekt keretében 2014-ben pedagógus szakmai rendezvényt tartottunk 26 fővel.
Foglalkozástematikákat dolgoztunk ki óvodások (5db) és középiskolások (3 db) számára.
2014-ben érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk 3 budapesti óvodában (összesen 12
foglalkozás, 75 gyermek részvételével), 5 általános iskolában (összesen 17 foglalkozás, 125
diák részvételével) és 3 középiskolában (összesen 12 foglalkozás, 50 diák részvételével).
Iskolai tematikus napokat szervezünk (2014-ben 2 alkalom valósult meg 230 diák
részvételével) és középiskolásoknak szóló művészeti fesztivált, valamint hétvégi családi
rendezvényt valósítottunk meg.
Projektben dolgozó munkatársak létszáma: 5 (2 fő teljes állásban; 3 fő részmunkaidőben)

Igénybe vett szolgáltatások: Pedagógus szakmai rendezvény terembérlet és catering; óvodai
és középiskolai foglalkozástematikák kidolgozása; óvodai és középiskolai
foglalkozásvezetők; foglalkozásokhoz és tematikus napokhoz szükséges anyagok költsége,
szállítási költség foglalkozásokra és tematikus napokra; weblap tartalom feltöltés.
Szinergia
Európai Integrációs Alap
A projekt harmadik országbeli állampolgárokkal is foglalkozó szakemberek képzését tűzte ki
célul. A tárgyévben összesen 5 képzést tartottunk és egy egynapos szakmai rendezvényt. Az
előző évben létrehozott képzéseket támogató tartalomkezelő rendszert továbbfejlesztettük és
működtettük. Az 5 képzésen összesen 82 fő, a szakmai rendezvényen 52 fő vett részt. Az
online felületre 150 szakmai anyagot töltöttünk fel, amihez 220 regisztrált felhasználó jutott
hozzá.
Projektben dolgozó munkatársak létszáma: 6 fő belső munkatárs és külső megbízott oktatók,
trénerek.
Igénybe vett szolgáltatások: a képzéseinket, szakmai rendezvényünket külső helyszíneken
tartottuk meg, ehhez kapcsolódóan a következő szolgáltatásokat vettük igénybe:
terembérlet, technikai eszközök bérlése, technikus, ellátás, szállás, oktatási anyagok szállítása,
személyszállítás. Képzés támogató tartalomkezelő rendszert üzemeltettünk és rendszeresen
hírt adtunk honlapunkon a projekt eseményeiről.
Work Place
Európai Integrációs Alap
Az Artemisszió Alapítvánnyal együttműködve megvalósított projekt a társadalmi integráció
két fő aspektusára, a munkaerő-piaci és a szociális integrációra fókuszál. A program
keretében szociális munkásunk az előszűrésben kiválasztott 19 fővel szükségletfelmérést
készített és a projektszolgáltatásokra vonatkozó fejlesztési tervet állított össze. A program
elemei a tanácsadás, készségfejlesztő tréning, szakmai gyakorlat biztosítása és iskolai
program voltak. Munkaerő-piaci tanácsadásban 6 fő vett részt.
Az önkénesekkel megvalósuló személyes mentorálás a többségi társadalom tagjaival szövődő
kapcsolatokat mélyíti el. Az önkéntesek személyes mentorálása mellett szociális munkás
egyéni esetkezelése és tematikus, probléma orientált klubfoglalkozás a magyarországi
intézményrendszerben való jobb eligazodást szolgálta. Az általános és magyar nyelvi
korrepetálás a munkaerő-piaci és a társadalmi beilleszkedést segítette.
A projekt keretében egy fő teljes állású szociális munkást foglalkoztattunk. Ügyfélfogadó
helységet béreltünk, szükség esetén tolmács szolgáltatását vettük igénybe.
A klubfoglalkozásokhoz vásároltunk frissítőket, élelmiszereket. Megbízási szerződés
keretében biztosítottunk esetmegbeszélő csoportot a megvalósításban résztvevő mentorok
számára.
Támogatás hazatérőknek
Európai Visszatérési Alap
A projekt célja az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizeteket végrehajtó őrzött
szállásokon (Kiskunhalas, Nyírbátor, Győr, RRI) elhelyezett külföldiek esélyeinek javítása a
hazatérésre, a re-integráció későbbi sikerességének elősegítése. A projekt a hazatérésre
vonatkozó tanácsadással segíti a célcsoport tagjait, valamint enyhíti az őrizet ideje alatt
bekövetkező pszichés állapotromlást, és szakszerű támogatást nyújt egyéni re-integrációs

stratégiák kialakításában. A projekt keretében megvalósuló pszichológiai tanácsadás enyhíti
az őrizet ideje alatt bekövetkező pszichés állapotromlást. A közösségi programok az idő
értelmes eltöltését biztosítják.
A tárgyévben 389 fő kapcsolódott be a projektbe. A közösségi programokat 365 fő, az egyéni
konzultációt 148 fő vette igénybe. Pszichológiai tanácsadásban 64 fő részesült.
A tárgyévben a projektben dolgozó munkatársak létszáma 18 fő volt: 17 főt
munkavállalóként, 1 főt megbízási szerződés keretében foglalkoztatott az Egyesület. A
tárgyévben 9 103 500 Ft-ot személyi költségek kifizetésére fordítottunk. A dologi költségből
1 131 295 Ft-ot a „Foglalkozásokhoz szükséges eszközök” és a „Foglalkozások
anyagszükséglete” költségsoron használtunk fel a projekt célcsoportja számára rendezett
közösségi programokon. További 530 570 Ft-ot külső szolgáltatók által biztosított közösségi
programokra, valamint tolmácsszolgáltatásra fordítottunk. A projektszemélyzet utazási és
szállásköltsége 462 210 Ft-ba került.
Sérülékeny személyek támogatása őrzött szállásokon
Európai Visszatérési Alap
A projekt célja, hogy az idegenrendészeti eljárás keretében az őrzött szállásokon tartózkodó
sérülékeny külföldiek számára elérhetővé váljon a minőségi pszicho-szociális és pszichiátriai
ellátás. A projektben dolgozó szociális munkások felmérik a sérülékeny személyek körét, a
beazonosított személyek speciális szükségleteit, és igyekeznek őket a megfelelő ellátáshoz
juttatni. Tájékoztatást nyújtanak az őrizettel, az őrzött szállás rendjével, az eljárással és annak
kimenetelével kapcsolatban. Emellett közösségi, kulturális és sporttevékenységeket
koordinálnak, bonyolítanak le a célcsoport számára. A pszichiátriai ellátást igénylőket
megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakemberek látják el eseti jelleggel az őrzött szállás
területén.
A tárgyévben 694 fő részesült a pszicho-szociális ellátások valamelyikében. Szociális
tanácsadás 1 007 órában, közösségi program 2 428 órában, pszichológiai tanácsadás 1 436
órában, pszichiátriai ellátás 120 órában valósult meg.
A tárgyévben a projektben dolgozó munkatársak létszáma 23 fő volt: 18 főt
munkavállalóként, 5 főt megbízási szerződés keretében foglalkoztatott az Egyesület. A
tárgyévben 27 880 786 Ft-ot a személyi költségek kifizetésére fordítottunk. A dologi
költségből 1 701 773 Ft-ot költöttünk a célcsoport igényeinek megfelelő felszerelések,
valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésére (pl. közösségi szoba
kialakítása a Nyírbátori Őrzött Szálláson, a kiskunhalasi családos szálló berendezése). 2 210
442 Ft összeget fordítottunk különböző szolgáltatásokra: tolmácsolás, szupervízió, közösségi
programok és rendezvény megvalósítására.
Kompetenciafejlesztés őrzött szállásokon
Európai Visszatérési Alap
A projekt keretében főként a Nyírbátori Idegenrendészeti Őrzött Szállás hivatásos
állományának, fegyveres biztonsági őrök, pszicho-szociális és egészségügyi segítő
szakemberek kompetenciáját fejlesztettük kiscsoportos tréninggel: 40 órányi tréninget
tartottunk 40 fő számára. Elkészült 3 szükségletfelmérő kutatás a tréningeket megelőzően.
Kiskunhalason az őrszemélyzet munkáját segítő témákban előadásokat tartottunk 4
alkalommal. Lehetővé tettük azt, hogy a Kiskunhalasi Őrzött Szálláson dolgozó segítő
szakemberek tematikus esetmegbeszélőkön mélyítsék el szakmai ismereteiket (5 alkalom).
Kommunikációs segédeszközt fejlesztettünk az őrszemélyzet számára, melyet 200 példányban
legyártattunk és a négy őrzött szállás rendelkezésére bocsátottunk.

A projekt a Menedék Egyesület és az ORFK együttműködésében valósult meg.
Projektben dolgozó munkatársak létszáma: 4fő
Igénybe vett szolgáltatások: Az őrzött szálláson dolgozók különböző szakemberek (hivatásos
rendőrök, biztonsági őrök, egészségügyi személyzet, segítő szakemberek) képzéséhez
trénerek; a képzéseket megelőző szükségletfelmérő kutatások lefolytatása; az őrzött szállások
helyi képzési napjain tematikus előadások megtartása; kommunikációs segédeszköz grafikai
kialakítása és nyomtatása; tréningrésztvevők számára szállás és ellátás; tréningterem bérlés; a
támogatás tényének láthatóságát biztosító eszközök gyártása.
Tanácsadás önkéntes hazatérés és re-integráció elősegítéséért
Európai Visszatérési Alap
A projekt célja a harmadik országbeli állampolgárok önkéntes visszatérésének előmozdítása, a
fenntartható hazatérés ösztönzése, a re-integráció sikerességének elősegítése. A szociális
munkások egyéni szociális tanácsadás keretében tájékoztatják a külföldieket az önkéntes
hazatérés lehetőségeiről, támogatást nyújtanak a re-integrációt segítő különböző lehetőségek
feltárásában. A projektben dolgozó pszichológusok egyéni és csoportfoglalkozások során
próbálják feltárni a célcsoport pszichés problémáit, traumáit, a migrálást kiváltó esetleges
lélektani okokat, és szakszerű segítséget nyújtanak ezek kezelésében. A projekt
tevékenységeibe 944 főt vontunk be. Egyéni szociális tanácsadás 2 148 órában, pszichológiai
tanácsadás 845 órában valósult meg.
A tárgyévben a projektben dolgozó munkatársak létszáma 15 fő volt: 14 főt
munkavállalóként, 1 főt megbízási szerződés keretében foglalkoztatott az Egyesület. A
tárgyévben 18 220 037 Ft-ot a személyi költségek kifizetésére fordítottunk. A dologi
költségből 193 830 Ft-ot pszichológiai foglalkozások anyagszükségletének beszerzésére
használtuk fel. 343 127 Ft-ot szolgáltatásokra költöttünk: tolmácsszolgáltatásra, valamint a
projektszemélyzet szupervíziójára. A projektmegvalósítók utazási költsége 951 226 Ft-ba
került.
Együttműködés és kompetencia
Európai Visszatérési Alap
A projekt célja a visszatérés területén tevékenykedő szakemberek képzése, a hazatérést
elősegítő intézményrendszer szakmai színvonalának és eredményességének fejlesztése volt.
Főként a repülőtéri őrzött szálláson dolgozó hivatásos állomány, fegyveres biztonsági őrök,
valamint a pszicho-szociális és egészségügyi segítő szakemberek kompetenciáját fejlesztettük
kiscsoportos tréninggel: 88 órányi tréninget tartottunk 76 fő számára. Elkészült 3
szükségletfelmérő kutatás a tréningeket megelőzően. Kiskunhalason és Nyírbátorban az
őrszemélyzet munkáját segítő témákban kiscsoportos foglalkozásokat tartottunk 4
alkalommal. A képzési szükségletek belső kielégítésének céljával képzői kompetenciáiban
fejlesztettük a négy őrzött szállás 2-2 szolgálati csoportvezetőjét, valamint a segítő
szakemberek csoportjainak 2-2 tagját.
A projekt a Menedék Egyesület és az ORFK együttműködésében valósult meg.
Projektben dolgozó munkatársak létszáma: 5 fő
Igénybe vett szolgáltatások: Az őrzött szálláson dolgozók különböző szakemberek (hivatásos
rendőrök, biztonsági őrök, egészségügyi személyzet, segítő szakemberek) képzéséhez
trénerek; a képzéseket megelőző szükségletfelmérő kutatások lefolytatása; az őrzött szállások
helyi képzési napjain tematikus foglalkozások megtartása; tréningrésztvevők számára szállás
és ellátás; tréningterem bérlés; a támogatás tényének láthatóságát biztosító eszközök gyártása.

Nyári gyerektábor
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2014 évi gyerektáborunkban összesen 40 fő, 6 és 18 év közötti gyerek vett részt. A táborozás
időtartama alatt számos lehetőséget biztosítottunk sportolásra, rendeztünk futó versenyeket,
labdarúgó-, kosárlabda bajnokságot. A sportversenyeken kívül számos programot
szerveztünk, sorversenyeken, tudáspróbán és kalandtúrán mérték össze tudásukat és
ügyességüket a résztvevő gyerekek. A tábor folyamán többször szerveztünk kézműves
foglalkozást. A programok során nagy hangsúlyt fektettünk a külföldi gyerekek magyar
nyelvtudásának és kommunikációs képességeiknek fejlesztésére.
A támogatás (315.000 Ft) az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozott nyári gyerektábor
költségeit egészítette ki. A támogatásból autóbusz bérlését, négy gyerek szállását és étkezését,
sportszerek , valamint kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok vásárlását
finanszíroztuk.
A Face to the story: the Issue of Unreturnable Migrants in Detention
European Programme for Integration and Migration (EPIM)
A projektben két megbízott munkatárs volt, egy helyi projektvezető és -koordinátor és egy
adminisztratív asszisztens. 2014-es évre eső projekt időszakban 461.353 Ft személyi költség
került kifizetésre.
A projekt keretében zajlott kutatómunka eredményeit, tapasztalatait tanulmány formájában
publikálták a partnerek. Az angol nyelvű tanulmányt és a kampány során közzétett 20
történetet magyar fordítására 1.000.687 Ft megbízási díj került kifizetésre (személyi költség).
A hazai disszeminációt egy utaztatható kiállítási anyag biztosítja. A kiállítási anyag
elkészítésének és a disszeminációnak költsége: 290.178 Ft.
A kutatási eredményeket tanulmányban összegezték a partnerek, amit kampány során
publikáltak hazai és nemzetközi szinten 2014. január 13 és 20. között.
Rádió:
- kerekasztal-beszélgetés, Tilos Rádió: Kontúr
résztvevők: Magyar Helsinki Bizottság, ORFK, Belügyminisztérium, Menedék Egyesület
kb. 30 000 embert ért el, a felvétel rögzítve, online elérhető
- további rádió interjúk a projekt vezetőjével
Online-kampány
- http://pointofnoreturn.postr.hu/
látogatottság: 43 996
- http://www.origo.hu/index.html
főcímlapon a fenti blog, 2014. január 13-30.
- menedek.hu
- tudastar.menedek.hu
Facebook- esemény: a 20 történet megosztása összehangoltan a partnerekkel, magyar
nyelven.
csatlakozott: 165+75 fő, a posztok 1669 főt értek el
bevont partnerek: Magyar Helsinki Bizottság, Tilos Rádio, MigSzol Csoport, UNHCR
Magyarország, UNHCR Central Europe, Colours Fesztivál
Kiállítási anyag: A hazai disszeminációt és a fenntarthatóságot biztosította.
kiállítva: DocuArt, Európa Pont
For Undocumeted Migrants' Rights in Central Europe
European Programme for Integration and Migration (EPIM)

A projekt megvalósításon 3 fő megbízott munkatárs dolgozott (3.440.633 Ft személyi
költség). A jogi segítségnyújtásra külső szolgáltató szolgáltatásait vettük igénybe (2.409.067
Ft dologi költség). A projekt rendezvényeihez kapcsolódó szolgáltatásokat vettünk igénybe
176.000 Ft értékben (dologi költség).
A projekt célja annak vizsgálata, hogy a külföldiek foglalkoztatását szabályozó 2009/52/EK
irányelv mennyiben jelent valóban védelmet a szabálytalanul munkát vállaló külföldiek
kizsákmányolásával szemben és a szabálytalan foglalkoztatás megakadályozására.
2014 során 20 fő szabályosan és 4 fő szabálytalanul tartózkodó külföldi számára
biztosítottunk jogi segítségnyújtást szabálytalan foglalkoztatásukhoz kapcsán.
35 fő vett részt a külföldi munkavállalók magyarországi munkaügyi helyzetéről szervezett
workshopunkon.
A magyarországi migráns munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról, és a
munkavállalók jogairól készített összefoglalónk és a külföldi munkavállalók magyarországi
munkaügyi helyzetéről készített jelentésünk elérhető az Egyesület honlapján.
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes államtitkárai számára
levélben fogalmaztuk meg tapasztalatainkat és javaslatainkat a Szankciós Irányelv
magyarországi alkalmazásával kapcsolatban.
BEAMS-Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes
Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union
A projekt 11 EU országban elemezte a sztereotípiák működését a populáris kultúrában. A
2013. évi kutatás eredményeit felhasználva 20 diák részvételével szerveztünk médiatábort,
ahol a gyerekek maguk is kipróbálhatták, hogyan lehet üzeneteket gyártani a média
segítségével. A tábor tematikájából online módszertani útmutatót készítettünk, amely
ingyenesen elérhető. A létrejött vizuális produktumokból kiállítási anyagot készítettünk,
melyet iskolákban fogunk kihelyezni ( a tárgyévben két helyszínen lehetett megtekinteni a
kiállítást). A tábor tevékenységeit egy kisfilmen keresztül mutattuk be az érdeklődőknek,
amely elérhető az Egyesület Youtube csatornáján. A projektet két hazai disszeminációs
rendezvényen mutattuk be 56 és 70 fő részvételével. Az origo.hu címlapján is megjelenő blog
cikksorozattal hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos
sztereotípiák hogyan befolyásolják a velük szemben megnyilvánuló befogadó attitűdöt
(65.131 pageview).
A projekt megvalósításában egy projekt menedzser, egy koordinátor és 6 fő
foglalkozásvezető, szervező vett részt (személyi költségek 6.019.481 Ft).
A tárgyévben 3 nemzetközi projekt rendezvényen vettünk részt (Útiköltségek és napidíj
1.983.255 Ft). Egy hetes média tábort szerveztünk 20 gyerek részvételével (anyagköltség
153.455 Ft). Igénybe vett szolgáltatások: grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés, programozás,
fordítás, rendezvény helyszín és catering, filmkészítés, PR (összesen 3.291.669 Ft értékben).
DIVERSE
Európai Bizottság DG Home Affairs
A projekt célja, hogy tíz európai országban (ES, FI, DE, HU, IT, NL, PL, PT, EP, SE)
feltérképezze a harmadik országból érkező bevándorlók beilleszkedésének társadalmi,
gazdasági és intézményi lehetőségeit. A kutatók interjúkon és háttérkutatásban vizsgálták,
hogy
milyen képet mutat a migráció a résztvevő országokban

mi az értéke a máshol megszerzett végzettségnek, azt miként lehet honosíttatni
támaszkodnak-e a harmadik országbeliek speciális készségeire az önkénteseket fogadó
szervezetek
a sokszínűség miként jelenik meg a munkahelyeken
milyen módon képviselik magukat a migránsok az adott országban.
A projektben a Menedék Egyesület a Milánói Katolikus Egyetem együttműködő partnere.
A projekt keretében 9 munkatárs dolgozott megbízási jogviszonyban (személyi költségek:
5.704.770 Ft, szakmai koordinátor, adminisztratív asszisztens, pénzügyi munkatárs és a
kutatók). A szakmai koordinátor részt vett a projektindító megbeszélésen (útiköltség és
napidíj 145.683 Ft).
Employees Beyond Borders
Visegrádi Alap
A projekt célja a külföldiek szabályos és szabálytalan foglalkoztatásának jogi hátterét és
gyakorlati tapasztalatait összegyűjtő országtanulmány összeállítása volt. A projektben végzett
kutatás kiegészítette az EPIM által finanszírozott For Undocumented Migrants Rights in
Central Europe című projekt kutatási elemét.
A projektben dolgozó kutatók részére 658.520 Ft megbízási díj került kifizetésre (személyi
költség).
A szakértői interjúkhoz kapcsolódó útiköltségek összege 13.740 Ft volt.
Az angol nyelvű országjelentés lektorálása, tördelése és szerkesztése ellenértékeként 113.875
Ft szolgáltatói díjat fizettünk.

