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A Nyílt Társadalom Alapítványok 30 éve van jelen Magyarországon, és olyan szerve-

zeteket, magánszemélyeket támogat, amelyek/akik aktív szerepet vállalnak a demok-

ratikus értékek, a kisebbségi jogok, a sajtószabadság, a mindenki számára elérhető 

minőségi oktatás védelmében és érdekében.

Az alábbiakban örömmel és büszkeséggel mutatjuk be azokat a szervezeteket, 

amelyeket 2015-ben Magyarországon támogattunk.

Azért esett a választásunk 2015-re, hogy egy teljes évet tekinthessünk át, a 2016-os 

évre vonatkozó adatok ugyanis egyelőre nem állnak rendelkezésre. E rövid kiad-

ványnak az a célja, hogy betekintést nyújtson a Magyarországon végzett munkánkba. 

A Nyílt Társadalom Alapítványok Magyarországon több mint harminc éve támogatja 

a civil társadalmat. Megjegyezzük, hogy a kiadványban azt a szervezetet nevezzük 

„magyar támogatottnak”, amelynek Magyarországon van a székhelye és/vagy jelentős 

tevékenységet folytat Magyarországon.

Ez a kiadvány nem tartalmazza azokat a regionális támogatásokat, amelyeket 

ugyan magyarországi központú szervezetek nyertek el, de nem tartalmaznak olyan 

specifikus elemet, amely Magyarországra vonatkozik.

Az alábbi dokumentum a 2015-ben nyújtott támogatásokat tartalmazza. A lista 

a támogatások teljes összegét tünteti fel. A támogatások időtartama változó, 

egy és 36 hónap közötti is lehet. Néhány esetben a támogatott tevékenység 

2015 után is folytatódott. 
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KORAI GYERMEKKOR 
ÉS OKTATÁS
A Nyílt Társadalom Alapítványok tevékenységének kezdete óta aktívan támogatja, hogy a minőségi oktatás 

mindenki számára elérhető legyen, és mindig is hangsúlyozta, mennyire fontos a gyermekek korai oktatása. 

Ma olyan magyar szervezeteket támogatunk, amelyek hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek 

mentorálásával és oktatásával foglalkoznak. Ezen kívül oktatási szakemberek szakmai fejlődését is segítjük 

szakmai műhelyek és konferenciák támogatásával. 

Uccu Roma Informális Oktatási 
Alapítvány

A támogatással az Uccu Alapítvány olyan isko-

lákat és civil szervezeteket segít, amelyek hatéko-

nyan foglalkoznak a hátrányos helyzetű gyermekek 

problémáival.

$9,731

Kompánia Alapítvány

A támogatás célja a Kompánia Alapítvány által 

működtetett Dominó Tanoda (egy hátrányos helyzetű 

gyermekek számára létrehozott iskola utáni program) 

tevékenységének segítése.

$24,500

Zöld Pók Alapítvány

A Zöld Pók Alapítvány a támogatást olyan innovatív 

digitális média képzések létrehozására használta fel, 

amelyek a hátrányos helyzetű fiatalok identitásfejlő-

désének erősítését célozták.

$19,525

Partners Hungary Alapítvány

A támogatás célja, hogy fenntartsa és továbbfej-

lessze a Romani Early Years Network Hungary (REYN) 

hálózatot 2015-2016-ban, és hogy szakmai támogatást 

nyújtson a fiatal roma gyerekekkel és családjaikkal 

foglalkozó roma és nem roma szakembereknek.

$23,964

Igazgyöngy Alapítvány

A projekt célja az Igazgyöngy Alapítvány által kidol-

gozott, művészeti tevékenységekkel történő kompe-

tenciafejlesztés jó gyakorlatainak megosztása hátrá-

nyos helyzetű gyerekekkel foglalkozó civil szerveze-

tekkel, iskolákkal.

$17,727

Igazgyöngy Alapítvány

A támogatás az alapítvány tevékenységének folyta-

tásához járul hozzá a Buda-Cash, DRB bankcsoport 

számláinak zárolását követően.

$55,775

Közép-Európai Egyetem 

A támogatás a Közép-Európai Egyetemet segíti 

az innovatív oktatásfinanszírozás negyedik nyári 

egyetemének megszervezésében.

$18,785

TE IS Alapítvány

A támogatás hozzájárulás egy három napos, inkluzív 

oktatással foglalkozó workshop költségeihez.

$1,953

Miradouro Kft.

A támogatás célja egy oktatási csomag kidolgozása 

az „Ítélet Magyarországon” című film középisko-

lákban, főiskolákon és egyetemeken történő inter-

aktív feldolgozásához.

$25,000

Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) Alapítvány

A támogatás a NIOK Alapítvány kutatását segíti, 

amelynek célja, hogy összegyűjtse és elemezze 

azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek okta-

tó-nevelő programokat valósítanak meg a hátrányos 

helyzet és a kirekesztés leküzdése, mérséklése érde-

kében Magyarországon. 

$25,000

Szama da Noj 
– Vigyázz Reánk Egyesület

A projekt célja egy hálózat kiépítése annak érde-

kében, hogy a Pécs város és környékének hátrányos 

helyzetű közösségeiben tanuló gyerekek oktatása 

gyermekközpontú, inkluzív környezetben történjen.  

$21,525
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Élménylelő Ifjúsági Egyesület

A támogatás célja egy közös tanulási, tapasztalat 

megosztási platform létrehozása a gyermekvéde-

lemben dolgozó szakemberek számára. A program 

célja továbbá, hogy párbeszédet és együttműködést 

teremtsen a gyermekvédelmi rendszer különböző 

szereplői között. 

$7,334

Pressley Ridge 
Magyarország Alapítvány

A támogatás célja egy pedagógiai tréningsorozat 

megszervezése az érzelmi és viselkedési zavarokkal 

küzdő gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozó tanárok 

számára.

$21,000

Liget Műhely Alapítvány

A támogatás célja középiskolás önkéntesek képzése 

és mentorálása, fölkészítésük közösségi vezetői 

szerepre, valamint helyi projektek szervezése.

$19,760

Centrópa Alapítvány

A Centrópa Alapítvány a támogatást oktatási anyagok 

fejlesztésére, tanárképző szemináriumok szervezé-

sére, valamint a szervezet honlapjának fejlesztésére 

és fenntartására fordítja.

$24,900

EGYENLŐSÉG 
ÉS ANTIDISZKRIMINÁCIÓ
Az erős és befogadó civil társadalom az egyenlőséget teljesebb mértékben megvalósító társadalom alapja. 

Hisszük, hogy az egyenlőtlenségek által leginkább érintetteknek kell vezetniük az igazságos intézményekért 

való küzdelmet. Magyarországon olyan szervezeteket támogatunk, amelyek az esélyegyenlőségért küzdenek, 

és ösztönözzük a marginalizált csoportok, például a romák részvételét.

Másság Alapítvány

A támogatással a Másság Alapítványt segítjük abban, 

hogy a romák elleni gyűlölet-bűncselekmények 

és gyűlöletbeszéd ellen küzdjenek jogi és oktatási 

eszközökkel, valamint hogy a romák elleni diszkrimi-

náció ellen lépjenek fel, különösen a munkavállalás 

és a lakhatás területein. 

$75,000

Romédia Alapítvány

Az adomány célja a Romédia Alapítvány intézményi 

fejlesztésének támogatása volt a 2015-ös évben, 

az alábbi területek mentén: a szervezet irányításának 

struktúrája, pénzügyi átláthatóság, forrásteremtési 

stratégia, emberi erőforrás fejlesztés. 

$61,528

Európai Roma Jogvédő Központ

A támogatás az Európai Roma Jogvédő Központ azon 

regionális rendezvényeit segíti, amelyek a roma 

nők kényszersterilizációjával, valamint olyan szexu-

ális és reprodukcióval kapcsolatos jogi kérdésekkel 

foglalkoznak, amelyek a roma és más hátrányos hely-

zetű nőket aránytalanul nagy mértékben érintik 

Közép- és Kelet-Európában.

$23,270

Esélyt a Hátrányos Helyzetű 
Gyerekeknek Alapítvány

A támogatás az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyere-

keknek Alapítvány azon projektjét segíti, melynek 

célja a roma és más hátrányos helyzetű gyerekeket 

érintő iskolai szegregáció visszaszorítása. Az alapít-

vány a projekt keretén belül folytatja jogi, illetve 

közösségépítő munkáját.

$45,243
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Autonómia Alapítvány

A támogatás segítségével az Autonómia Alapít-

vány olyan helyi projektek felkutatását, fejlesz-

tését és támogatását végzi el, amelyek elősegítik 

a roma közösségek hatékony részvételét a helyi 

fejlesztésekben. 

$175,000

Európai Roma Jogvédő Központ

A támogatás a Franciaországban és Olaszországban 

a romák ellen történt erőszakos és gyűlöletbe-

széd-cselekmények összegyűjtését segíti. Célja 

a probléma mértékének felmérése és az állami reak-

ciók hatékonyságának elemzése.

$50,000

Partners Hungary Alapítvány

A támogatás a Partners Hungary Alapítványt 

segíti szervezeti stratégiájának kidolgozásában, 

egy helyi civilszervezet-fejlesztési tanácsadó cég 

támogatásával.

$13,600

PATENT Egyesület

Ezt a 2015-2016-ra szóló támogatást az egyesület egy 

13-19 éves önkéntes fiatalok által vezetett és fiata-

loknak szóló (peer-to-peer) online szexuális nevelési 

program kidolgozására és elindítására használta.

$79,000

Partners Hungary Alapítvány

A támogatás három évre (2016-2018) járul hozzá 

a Partners Hungary Alapítvány működési költsé-

geihez. A megítélt összeg az utazási költségeket, 

a szakmai továbbképzéseket, a korai gyermekkori 

szakmai anyagok magyar nyelvre fordítását, 

valamint a 2016, 2017 és 2018-as évek könyvvizsgálási 

költségeit fedezi.

$30,000

Partners Hungary Alapítvány

A kétéves támogatás célja gyermekek konfliktuske-

zelési készségeinek fejlesztése. Egy modellértékű 

konfliktus- és agressziókezelési képzési programot 

kíván kidolgozni a Lépésről Lépésre Programban 

résztvevő iskolákban – amelyekben korai gyermekkori 

gyermekközpontú oktatás folyik a szülők bevonásával 

– és a nagy létszámú roma közösségek által lakott 

három régió óvodáiban. A projektet a Pressley Ridge 

Magyarország Alapítvánnyal közösen valósítják meg.

$67,287

Közép-Európai Egyetem

A támogatás hozzájárulás a Deborah Harding Alapít-

vány ösztöndíj költségeihez, amely egy roma hallgató 

közpolitikai mesterképzési tanulmányait támogatja 

a 2015-2016-os tanévben.

$23,987

EGÉSZSÉGÜGYI JOGOK
A színvonalas egészségügyi rendszerhez, a betegek jogainak és méltóságának védelméhez jól működő 

demokratikus intézmények szükségesek. Magyarországon olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, amelyek 

az gészségügyi és jogi területet egységben kezelve gondoskodnak a súlyos betegségekben szenvedőkről.

Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány

A támogatás révén a Pécs-Baranyai Hospice Alapít-

vány egészségügyi és jogi segítséget biztosít 

a gyógyíthatatlan betegségekben szenvedőknek 

életük végső szakaszában.

$14,990
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DEMOKRATIKUS 
GYAKORLAT
A demokrácia csak akkor lehet sikeres, ha abban biztosított az állampolgári részvétel. Magyarországon olyan 

szervezeteket támogatunk, amelyek ezt segítik elő a demokratikus gyakorlat erősítése érdekében. 

Közép-Európai Egyetem

A támogatás egy „civil tanulási és innovációs plat-

form” megszervezéséhez járul hozzá a Közpoli-

tikai Intézet (School of Public Policy) keretein belül, 

célja a magyarországi és a régióbeli civil társadalom 

megerősítése.

$50,000

Társaság a Szabadságjogokért 
Egyesület

A kétéves támogatás (2015 – 2016) a Társaság 

a Szabadságjogokért Egyesület emberi jogi tevé-

kenységéhez járul hozzá. Támogatást ad az alap-

jogokkal kapcsolatos és jogállamvédő munkájához 

(például szólás és gyülekezés szabadsága, vallási 

és lelkiismereti szabadság, adatvédelem, informá-

ciószabadság stb.), továbbá segíti a hátrányos hely-

zetű csoportok jogainak védelmét (roma jogvédelem, 

HIV-AIDS, betegjogok, fogyatékosügy, stb.) célzó 

tevékenységeit. 

$682,479

Political Capital Kft.

A támogatás célja a Political Capital, valamint part-

nere, a Social Development Institute Kft. elemzési 

és érdekvédelmi kapacitásának növelése a migrá-

cióval, a szélsőjobbal és a populizmussal, valamint 

a választásokkal kapcsolatos kutatási témákban.

$200,000

Political Capital Kft.

A Political Capital a támogatást egy fiatal szakember 

6 hónapos mentorálására használja fel, aki a szer-

vezetnél töltött idő alatt politikaelemzési kutatási 

projektekben vesz részt.

$6,993

Verzió Film Alapítvány

A támogatás célja az immár 12. alkalommal megren-

dezett nemzetközi emberi jogi filmfesztivál, a Verzió 

Filmfesztivál támogatása.

$23,200

Energiaklub Szakpolitikai Intézet 
és Módszertani Központ Egyesület

A támogatás az Energia Klubot segíti abban, hogy 

erősítse a magyar energetikai szektorról folytatott 

civil közéleti diskurzust, vitákat.  

$100,000

Budapest Szakpolitikai 
Elemző Intézet Kft.

Az ösztöndíjprogram Közép- és Dél-Kelet-Európa 

országaiból származó, a társadalomtudományok 

és humán tudományok területén dolgozó fiatal roma 

kutatókat támogat abban, hogy elismert kutató-

központokban, gyakorlott szakemberek irányítása 

mellett fejleszthessék képességeiket.

$8,608
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Roma Polgárjogi Mozgalom 
B.-A.-Z. Megyei Szervezete

A támogatás célja a Miskolcon Maradunk II program 

elősegítése, amely jogi, szociális és közösségszer-

vezési segítséget nyújt a kitelepítéssel fenyegetett 

miskolci roma lakosok számára.

$25,000

Olaszliszka Roma Közhasznú 
Egyesület

A támogatás célja a Miskolcon Maradunk III program 

elősegítése, amely jogi, szociális és közösségszer-

vezési segítséget nyújt a kitelepítéssel fenyegetett 

miskolci roma lakosok számára. 

$25,000

Civil Művek Közművelődési 
Egyesület

A támogatás a „Meleg férfiak, hideg diktatúrák” 

című dokumentumfilm elkészítését segíti, amely azt 

mutatja be, hogyan kezelte a meleg közösséget a 

magyar társadalom és az állam a rendszerváltás előtt.

$10,112

Magyarországi Európa Társaság

A támogatást az illiberális demokráciáról szóló két 

műhelybeszélgetés megrendezésére fordították.

$12,500

kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

A támogatás célja, hogy segítse a civil szervezeteket 

abban, hogy elemezhessék és véleményezhessék 

az állami költségvetést.

$20,143

Eötvös Károly Közpolitikai 
Nonprofit Közhasznú Kft.

A támogatás célja az Eötvös Károly Közpolitikai 

Intézet kommunikációs és helyi forrásszervezési 

tevékenységének erősítése a 2015, 2016 és 2017-es 

évben annak érdekében, hogy a szervezet tevékeny-

sége minél szélesebb körben váljék ismerté.

$95,000

Transparency International 
Magyarország Alapítvány

A támogatás célja a Transparency International 

Magyarország Alapítvány segítése abban, hogy társa-

dalmi kampányokkal, képzésekkel az emberek koráb-

binál szélesebb körét érje el, valamint erősítse helyi 

forrásszervezési és kommunikációs tevékenységét.  

$120,000

Akciókutatók a Fenntarthatóságért 
Egyesület

A támogatás célja olyan részvételi akciókutatás 

elvégzése Szegeden, mely a roma integráció elősegí-

tését célozza. 

$17,710

EMBERI JOGI MOZGALMAK 
ÉS INTÉZMÉNYEK
A demokratikus fejlődés alapja az erős és sokszínű civil társadalom. Magyarországon a Nyílt Társadalom 

Alapítványok olyan szervezeteket támogat, amelyek az emberi jogok védelme, erősítése érdekében végeznek 

érdekérvényesítési, kommunikációs és jogi tevékenységet. 

Civil Rádiózásért Alapítvány

A támogatás célja olyan reggeli műsor kidolgozása, 

amely folyamatosan szolgáltat friss civil híreket, 

és lehetőséget teremt a civil társadalom szervezete-

inek a nyilvánosságban való megjelenésre.

$24,986

Magyar Szegénységellenes 
Alapítvány

A támogatás célja, hogy a Magyar Szegénységel-

lenes Hálózat „Közmunkás mozgalom a jövőért” című 

közösségszervezési programját segítse, amelynek 

a célja a közmunkások helyzetének javítása, érdekér-

vényesítésének támogatása.

$17,735

Marom Klub Egyesület

A támogatás célja a Budapest VIII. kerületben talál-

ható Auróra Civil és Közösségi Ház közösségszerve-

zési programjának a segítése.

$39,738

Magyar Helsinki Bizottság 
Egyesület

A két éves (2015-2016) támogatás célja hozzájárulni 

a Magyar Helsinki Bizottság emberi jogi és jogállam-

védő munkájához, melynek főbb területei a rendé-

szet és a büntető igazságszolgáltatás, a jogállamiság, 

az egyenlő bánásmód és menekültek jogvédelme. 

$545,000
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ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület

Az ÉLETFA Egyesület programjának célja, hogy 

erősítse a kiszolgáltatott, sérülékeny társadalmi 

csoportokat, és segítse őket abban, hogy bekapcso-

lódhassanak az őket érintő tervezési és döntéshoza-

tali folyamatokba. 

$18,182

Dialóg a Közösségekért 
Közhasznú Egyesület

A támogatás felhasználásával a Dialóg Egye-

sület szomszédsági tanácsot hoz létre a miskolci 

Avas lakótelepen, segítve a helyiek hatékonyabb 

érdekérvényesítését.

$18,004 

Opera Közhasznú Kulturális 
Egyesület

A támogatás célja az Opera Egyesület közösségszer-

vezési projektjének előmozdítása. A projekt célja 

alulról építkező új ifjúsági kezdeményezések erősí-

tése, közös ifjúsági érdekérvényesítési fórum létreho-

zása Debrecenben.

$18,165

Új Tér Alapítvány

A támogatás célja az Új Tér Alapítvány közösségszer-

vezési programjának segítése Bátonyterenyén. 

$18,175

Menedék Migránsokat 
Segítő Egyesület

A támogatással a Menedék Egyesület a 2015-ös 

menekültválság idején egyéni és csoportos infor-

mációs pontokat állított fel a tranzitzónákban, 

ahol tájékoztatást nyújtottak a menedékjog iránti 

kérelem folyamatáról, az integrációt támogató 

szolgáltatásokról.

$21,000

Magyar Helsinki Bizottság 
Egyesület

A támogatás segítette a Helsinki Bizottságot abban, 

hogy a 2015-ös menekültválság idején a menedék-

kérők számára nyújtott jogi segítségnyújtási tevé-

kenységét intenzívebbé tegye.

$174,732

Policy Solutions 
Politikai Elemző Kft.

A támogatást a Policy Solutions a magyar parlamenti 

képviselők tevékenységét elemző kepviselofigyelo.hu 

című portál kidolgozására, beindítására használja fel.

$22,020

Szivárvány Misszió Alapítvány

A támogatás célja a Szivárvány Misszió Alapítvány, 

és általában az LMBTQ ügyek támogatói körének 

kiépítése, erősítése. A Szivárvány Misszió Alapítvány 

kommunikációs kampányt és közösségszervezési 

programot, valamint kulturális eseményeket indítva 

az emberek korábbinál sokkal szélesebb körét tervezi 

elérni, bevonni munkájába.  

$13,550

Társaság a Szabadságjogokért 
Egyesület

A támogatás a TASZ szervezetfejlesztési céljait segíti, 

azaz hogy bővíthesse önkéntes és támogatói körét, 

növelje a helyi forrásszervezés hatékonyságát, 

fejleszthesse kommunikációját és médiakapcsolatait. 

A támogatás a 2015., 2016. és 2017. évekre vonatkozik.

$120,000

TILOS Kulturális Alapítvány

A támogatás célja az „Eleven emlékmű” csoport erősí-

tése, valamint a csoport szentendrei programjának 

támogatása.

$18,182

Történelemtanárok Egylete

A támogatás hozzájárulás a Történelemta-

nárok Egyletének iskolai tankönyvelemzési 

tevékenységéhez. 

$10,404

Nyitott Európáért Egyesület

A Nyílt Társadalom Alapítványok az „Európa 

szabaddá tesz” program támogatásával az euró-

paiság, az európai értékek iránti elkötelezettség 

magyarországi erősítéséhez járul hozzá.

$24,980

Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) Alapítvány

A támogatás célja a Nonprofit Információs és Oktató 

Központ Alapítvány támogatói  bázisának megerő-

sítése, a szervezet ismertségének, láthatóságának 

növelése. A támogatás lehetőséget ad a szervezetnek 

szélesebb körű és célzott kommunikációs stratégia 

kidolgozására és megvalósítására.

$32,000

Mérték Médiaelemző 
Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.

A támogatás célja a Mérték Médiaelemző Műhely 

bázisépítési, forrásszervezési tevékenységének 

fejlesztése. A támogatás abban is segíti a szerve-

zetet, hogy hatékonyabb kommunikációval eredmé-

nyei szélesebb körben legyenek elérhetők a nyilvá-

nosság számára.

$40,000
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IGAZSÁGÜGYI REFORM 
ÉS A JOGÁLLAMISÁG
A civil társadalomnak a nemzeti igazságszolgáltatás erősítésében is fontos szerep jut. Magyarországon abban 

támogatjuk az emberi jogi szervezeteket, hogy az igazságügyi reformmal kapcsolatos érdekérvényesítésimun-

kában vegyenek részt.

Magyar Helsinki Bizottság 
Egyesület

A támogatás hat civil szervezet, köztük a Magyar 

Helsinki Bizottság munkáját segíti. A projekt kere-

tében kutatást végeznek, workshopokat és konfe-

renciát tartanak, majd javaslatokat fogalmaznak 

meg annak érdekében, hogy hozzájáruljanak egy 

igazságos és hatékony szabálysértési rendszer 

kialakításához.

$105,000

A kiadvány korábbi verziójában a Vasas Szakszervezeti Szövetség, Hoya Zrt. mátészalkai alapszervezete 

nevét tüntettük fel egy helyi közösségszervezési projekt támogatottjaként, valójában azonban a szervezet 

nem használta fel a támogatást. 

INFORMÁCIÓS 
ÉS DIGITÁLIS JOGOK
Az információhoz való hozzáférés a demokratikus gyakorlat egyik legfontosabb eleme. Magyarországon 

az információs jog kiszélesítéséért és a média függetlenségéért dolgozó tényfeltáró, oknyomozó újságírással 

foglalkozó szervezetek munkáját támogatjuk. 

K-Monitor Közhasznú Egyesület

A két évre szóló támogatás célja, hogy a K-Monitor 

Egyesület folytathassa antikorrupciós tevékeny-

ségét Magyarországon, valamint hogy hozzáse-

gítse az egyesületet ahhoz, hogy kommunikációja és 

forrásszervezése hatékonyabb legyen.  

$100,000

Független Újságírók Alapítványa

A támogatás célja az oknyomozó újságírás, valamint 

az alapítvány által a digitális média számára nyújtott 

inkubátor szolgáltatások segítése.

$160,388

Atlatszo.hu Közhasznú 
Nonprofit Kft.

A támogatás az Átlátszót segíti a 2015-2017-es 

időszakra vonatkozó oknyomozó újságírói, közér-

dekűadat-igénylési munkájában, továbbá abban is, 

hogy szélesítse olvasói körét, erősítse támogatói 

bázisát. 

$203,120
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Kapcsolat

Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 
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