NYÍLT TÁRSADALOM
ALAPÍT VÁNYOK
–
MAGYAR
TÁMOGATOT TAINK
2016

A Nyílt Társadalom Alapítványok 30 éve van jelen Magyarországon, és olyan
szervezeteket, magánszemélyeket támogat, amelyek/akik aktív szerepet vállalnak
a demokratikus értékek, a kisebbségi jogok, a sajtószabadság, a mindenki számára
elérhető minőségi oktatás védelmében és érdekében.
Ez a kiadvány örömmel és büszkén mutatja be azokat a szervezeteket, amelyeket
2016-ban Magyarországon támogattunk.
Az ebben a jelentésben szereplő összes támogatást az OSI Budapest és a Nyílt Társadalom Alapítványok más független európai tagszervezetei biztosították, kivéve
a Jogriporter Alapítványnak és az Európai Roma Jogok Központjának nyújtott támogatásokat, amelyeket az egyesült államokbeli Foundation to Promote Open Society
és az Alliance for Open Society International Inc. folyósította.
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 2016-ban nyújtott támogatásokat tartalmazza. A lista a támogatások teljes összegét tünteti fel. A támogatások időtartama változó, egy és 36 hónap
közötti. Néhány esetben a támogatott tevékenység 2016 után is folytatódott.
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KORAI GYERMEKKOR
ÉS OK TATÁS
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. Ezenkívül oktatási szakemberek szakmai fejlődését is segítjük
szakmai műhelyek és konferenciák támogatásával.

Labrisz Leszbikus Egyesület

Partners Hungary Alapítvány

A támogatás az egyesület vidéki tájékoztatási tevé-

A támogatás a Partners Hungary Alapítvány

kenységeit segíti, és lehetővé teszi, hogy az egyesület

munkáját segíti a kelet-magyarországi Nyírbátorban

növelni tudja négy vidéki LMBT-szervezetnek nyúj-

és Nagyecseden, ahol a roma gyermekek oktatáshoz

tott támogatását Miskolcon, Debrecenben, Pécsen

való hozzáférése korlátozott.

és Kaposváron.

Bibó István Szakkollégium A Felelős
Értelmiségért Alapítvány

Kompánia Alapítvány

A támogatás célja egy ötnapos, 50 fős tábor megszer-

segítése, amely Dél-Budapest 6 szegregált, külvárosi

vezése 12-14 éves gyermekek számára a kelet-ma-

térségéből származó hátrányos helyzetű, főleg roma

gyarországi Őr és a dél-magyarországi Kiskunhalas

gyermekek képességfejlesztésével foglalkozik.

két általános iskolájából. Mindkét iskola hátrányos
helyzetű közösségeket szolgál ki. Az ELTE Bibó István

$15,000

A támogatás célja a Dominó Tanoda munkájának

$15,000

Szakkollégium diákjai készítik a tananyagokat, és ők

Motiváció Oktatási Egyesület
form működésének segítése, hozzájárulás az Integ-

gációjának megvalósításában. Az iskolát zömében

RATION program fejlesztési tevékenységeihez, vala-

roma, menekült és bevándorló gyermekek látogatják.

Közélet Iskolája Alapítvány

inek megerősítése.

$4,000

A támogatás egy 3x2 napos tréning megvalósítását

$80,000

segítette, amelynek témája a pedagógia szerepe

A támogatást a Centropa Alapítvány Közös Nevező

és helyi csoportok kritikus gondolkodásában.

A projekt a Rosa Parks Alapítványt támogatja
a budapesti Losonci téri általános iskola deszegre-

mint a Motiváció Oktatási Egyesület tevékenysége-

a magyar társadalmi mozgalmak, civil szervezetek

Rosa Parks Alapítvány

A támogatás célja az újjászervezett TanodaPlat-

is tanítanak.

Centropa Alapítvány

$14,961

Partners Hungary Alapítvány

$14,946

Számá dă Noj! - Vigyázz Reánk!
Egyesület
A támogatást a Számá Dă Noj! – Vigyázz Reánk!

A támogatás célja, hogy fenntartsa és továbbfej-

Egyesület arra fordítja, hogy Pécsen a helyi

lessze a Romani Early Years Network Hungary (REYN)

döntéshozókkal vitákat szervezzen és közös

álló részből áll: egyrészt különféle pedagógiai tapasz-

hálózatot 2016-2017-ben, és hogy szakmai támogatást

cselekvési tervet dolgozzon ki egy igazságosabb

talattal rendelkező tanárokat támogat, másrészt

nyújtson a fiatal roma gyerekekkel és családjaikkal

iskolarendszerért.

közös oktatási projekteken keresztül együttműködési

foglalkozó roma és nem roma szakembereknek.

oktatási programjára fordítja. A program két külön-

lehetőséget biztosít a különféle kulturális hátterű
diákok számára.

$5,276

$15,000

$30,380

$15,000
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EGYENLŐSÉG
ÉS ANTIDISZKRIMINÁCIÓ
Televele Médiapedagógiai Műhely
Egyesület

Uccu Roma Informális Oktatási
Alapítvány

A projekt keretén belül két tananyagcsomag készül

A támogatással az Uccu Alapítvány egy olyan prog-

a sajtószabadságról és a média szerkezetéről álta-

ramot fejleszt, amelyet 2016-ban Budapesten

lános és középiskolák számára. A tananyagokat 3

és Pécsen teszteltek, és amelynek keretében fiatal

tanodában, 2 középiskolában és 2 általános iskolában

roma önkéntesek tartanak toleranciáról szóló foglal-

tesztelik Budapesten, Pécsen, Győrben, Bátonytere-

kozásokat általános és középiskolákban.

nyén és Mezőcsáton, mintegy 350 tanulóval.

$14,930

$13,900

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

Artemisszió Alapítvány

Európai Roma Jogvédő Központ

A támogatás az Artemisszió Alapítványt segíti egy

Általános működési támogatás

kommunikációs csomag elkészítésében és a Bridge
Builders közösségi program megvalósításában.

Zöld Pók Alapítvány

$109,499

A támogatás célja egy műhelysorozat megszervezése Bagon, Salgótarjánban, Szegeden és Pécsen,
majd egy Digitális Média Tábor megvalósítása 2017
májusában.
$14,460

Európai Roma Rendvédelmi
Egyesület

$4,000

Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)
A támogatást a FESZT a fogyatékkal élő nők vezetői
szerepének megerősítésére fordította a fogyatékos-

A támogatást az Európai Roma Rendvédelmi Egye-

sággal élők magyarországi mozgalmának keretén

sület intézményi fejlesztési célokra használta fel.

belül, valamint a fogyatékkal élő nők érdekében

$24.450

végzett kutatási és jogvédő tevékenységek támogatásához járult hozzá.

Európai Roma Jogvédő Központ

$17,000

A támogatás a 2016 augusztusában, Prágában szerve-

Migráns Segítség Magyarország
Egyesület

zett nemzetközi roma LGBTQ-műhelyben való részvétel költségeit fedezte a résztvevők 50%-a számára.
$15,000

A támogatás célja, hogy az Egyesületet segítse
a migránsokat támogató szolgáltatások hosszú távú
tervének kialakításában és megvalósításában.
$80,003
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EGÉSZSÉGÜGYI JOGOK
Political Capital Kft.
A támogatással a Political Capital gyakornoki

Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete

helyeket biztosít olyan fiatal diplomásoknak, akik

A támogatás célja egy jogi tanácsadási program létre-

a jó kormányzás és a kutatóintézetek működése

hozása a Miskolcon továbbra is hajléktalanságtól

terén szeretnének tapasztalatot szerezni.

fenyegetett roma családok megsegítésére, valamint

$19,700

önkéntesek bevonása a jogtudatossági tevékenységek megvalósításába.

A színvonalas egészségügyi rendszerhez, a betegek jogainak és méltóságának védelméhez jól működő
demokratikus intézmények szükségesek. Magyarországon olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, amelyek
az egészségügyi és a jogi területet egységben kezelve gondoskodnak a súlyos betegségekben szenvedőkről.

Szexmunkások Emberi Jogaiért
Alapítvány

Transvanilla Transznemű Egyesület

A támogatás a Szexmunkások Emberi Jogaiért

nemű közösségek számára, hogy kapcsolatba

Alapítvány alapvető működési költségeit fedezi,

lépjenek az állami alrendszerekkel, és képvisel-

többek között a vezetők, az egyes programok

hessék emberi jogaikat.

Jogriporter Alapítvány

$19,300

A támogatás lehetővé teszi, hogy a Jogriporter Alapít-

Romédia Alapítvány

és az adminisztratív munkatársak részleges bérét,

zett nemzetközi jogvédő, a drogpolitikai reformot

A támogatás célja a Romédia Alapítvány átfogó

latos költségeket.

támogató videós munkáját, valamint hogy segítsen

jogvédő stratégiájának kidolgozása.

vány folytatni tudja a Drugreporter védjeggyel bejegy-

választ találni azokra az egyre gyakoribb finanszírozási problémákra, amelyek Kelet- és Délkelet-Euró-

a bérleti és rezsiköltségeket, és a honlappal kapcso-

$120.000

Születésház Közhasznú Egyesület

Szexmunkások Emberi Jogaiért
Alapítvány

A támogatás célja egy olyan nőközpontú szülési ellá-

A támogatás az alapítvány négy fő stratégiai

Rodav Amaro Drom Egyesület

tási rendszer támogatása, amelyben az állam garan-

célkitűzéseihez járul hozzá két éven keresztül.

A támogatás célja egy olyan kampány megvalósítása,

és kezelésekhez. A Születésház Egyesület össze-

amely tájékoztatja az érintetteket a magyarországi

gyűjti a roma nők tapasztalatait a jelenlegi szolgál-

közmunka programmal kapcsolatos jogokról és köte-

tatási gyakorlatról, és párbeszédet kezdeményez

lességekről, és egyúttal hozzájárul az arról folyta-

a döntéshozókkal.

tott vitához, hogy ez a fajta foglalkoztatás segíti-e
a romák társadalmi integrációját.

$11,000

$73,528

pában az ártalomcsökkentő programokat sújtják.
$173,510

A támogatás célja, hogy lehetővé tegye a transz-

tálja a nők hozzáférését a megfelelő információkhoz

$221,000

$51,045

$20,000
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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.

Autonómia Alapítvány

Cromo Közhasznú Alapítvány

A támogatás abban segíti az Autonómia Alapítványt,

A támogatás révén a Cromo Alapítvány abban

hogy újabb területekre terjeszthesse ki munkáját.

segíthet egyes kezdeményezéseket a közösségi

A projekt keretében az alapítvány az alábbi terüle-

médiában, hogy önfenntartó és jól szervezett

teken tevékenykedő közösségi munkásokat segíti:

közösségekké váljanak.

roma integráció, közszolgáltatások és egészségügyi
ellátás nyújtása, oktatás és állampolgári aktivitás.
$220,000

Civil Kollégium Alapítvány

$23,549

Direkt36 Újságíró Központ
Nonprofit Kft.
A támogatás a Direkt36-ot segíti abban, hogy

A támogatás célja a progresszív állampolgári akti-

támogatói adatbázist hozzon létre, valamint hogy

vitás, a társadalmi önszerveződés, valamint a közös-

olyan új kommunikációs csatornákat teremtsen,

ségi jogvédelem segítése a vidéki Magyarországon.

amelyek lehetővé teszik a szoros kapcsolattartást

$399,918

a támogatókkal.
$50,500

Energiaklub Szakpolitikai Intézet
és Módszertani Központ Egyesület

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány

A támogatás abban segíti az Energiaklubot, hogy

ségét bemutató kommunikációs kampány megvalósí-

szélesítse követőinek körét a közösségi médiában,

tása. A projekt további célja, hogy kiépítsen egy olyan

és hogy növelje támogatóinak számát.

széles civil szervezeti hálózatot, amely információt

$45,000

A támogatás célja egy a civil szervezetek sokszínű-

nyújt a civil szervezetek munkájáról.
$24,994

Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft.

Háttér Társaság

A támogatás célja, hogy az EKINT hatékonyan népsze-

A támogatás a Háttér Társaságot az LGBTQI-közösség

rűsítse a politikai és közösségi aktivitás gondolatát

tagjai körében végzett munkájában segíti.

az egyetemisták körében, valamint hogy jogvédő
és kutatási tevékenységeket folytathasson a tudomá-

$15,796

nyos szabadság védelme és a médiapiac monopolizálása témaköreiben.

Háttér Társaság

$29,244

A támogatás a Háttér Társaságot a mozgalomépítés,
a jogvédelem és a kutatás területén végzett munkájában segíti.
$90.000
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Habitat for Humanity Magyarország

kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Menedék – Migránsokat Segítő
Egyesület

Romaversitas Alapítvány

A támogatást a Habitat jelenlegi pályázati

A támogatás egy részletes kommunikációs stra-

és kommunikációs stratégiájának fejlesztésére

tégia és kampány kidolgozásában segíti a KFIB-

A támogatás célja, hogy az Egyesület megszilár-

segíti, amelynek része az önkéntesek szervezésével

használja, valamint mikrodonációs kampánysoro-

et. A stratégia része egy média- és egy internetes

díthassa kapcsolatát az elkötelezett polgárokkal,

kapcsolatos részletes munka- és ütemterv kidolgo-

zatot indít. Elindít továbbá egy társadalmi mozgó-

kampány, amelyet közvetlenül az után indítanak,

és hogy kiterjeszthesse tagjainak körét. A projekt

zása, a közösségi támogatás, a volt hallgatók adat-

sítás kampányt arra a kutatási projektre támasz-

hogy az elfogadott állami költségvetésről informá-

része a szervezeti fejlesztés is.

bázisának és a honlap fejlesztésének munkálatai,

kodva, amelyet a Habitat a magyarországi lakásbér-

ciók jelennek meg az online felületeken, a rádióban

leti díjak emelkedéséről végzett.

és a televíziókban.

$50,000

$16,434

$68,739

Nemzeti Minimum Alapítvány

Közélet Iskolája Alapítvány

A támogatás a Nemzeti Minimum Alapítvány

A támogatás célja, hogy olyan együttműködési

geit, valamint a műszaki eszközök és felszerelések

A támogatás abban segíti a Női Érdekérvénye-

hálózat kiépítésében segítse az alapítványt, amely

költségeit fedezi.

sítő Szövetséget, hogy a nagyközönség szélesebb

hozzájárul a marginalizált közösségek részvételéhez

köréhez jusson el. A projekt révén a szövetség erősí-

a társadalmi szerveződésekben.

és segíti az újságírókat abban, hogy milyen szem-

$24,996

valamint egy figyelemfelkeltő kampány beindítása
a Romaversitas 20. évfordulója alkalmából. A támogatás kiterjed a 2017-re tervezett tevékenységekre is.

Magyar Női Érdekérvényesítő
Szövetség

teni szeretné kapcsolatát a fő sajtóorgánumokkal,

A támogatás egy olyan projekt megvalósítását

utazási, szállás-, szállítási és kommunikációs költsé-

$6,960

$39,996

Szexmunkások Érdekvédelmi
Egyesülete
A támogatás célja, hogy segítse a Szexmunkások
Érdekvédelmi Egyesületét abban, hogy olyan képet
alakíthasson ki önmagáról, amely az egyesületet
olyan hiteles és szakmailag elismert szervezetként

pontok alapján közelítsék meg a nők politikai részvé-

jeleníti meg, amelynek világos küldetése a szexmun-

telének kérdését.

kások jogainak képviselete és védelme.

$24,999

$20,000
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EMBERI JOGI MOZGALMAK
ÉS INTÉZMÉNYEK
Szivárvány Misszió Alapítvány

Verzió Film Alapítvány

A projekt elsődleges célja, hogy az alapítvány vidéki

A hároméves támogatás lehetővé teszi, hogy a Verzió

LGBTQI-emberekkel is felvegye a kapcsolatot.

megrendezhesse a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi

$25,000

Alapítványok olyan szervezeteket támogat, amelyek az emberi jogok védelme, erősítése érdekében végeznek
érdekérvényesítési, kommunikációs és jogi tevékenységet.

Dokumentumfilm-fesztivált, előtérbe helyezve
a promóciót, a kommunikációt és a programmal
kapcsolatos finanszírozási lehetőségek felkutatását.

TILOS Kulturális Alapítvány

A demokratikus fejlődés alapja az erős és sokszínű civil társadalom. Magyarországon a Nyílt Társadalom

$100,000

Társaság a Szabadságjogokért
A kétéves támogatás a TASZ aktív állampolgári részvétellel és demokratikus nyilvános vitákkal kapcso-

A támogatás abban segíti a Tilos Rádiót, hogy növelje

latos tevékenységét segíti, valamint hozzájárul

hallgatottságát, hogy új támogatókat érjen el, hogy

az alapvető jogok és a jogállamiság védelméhez,

erősítse a kapcsolatát a közönségével, valamint hogy

különös tekintettel a marginalizált és veszélyeztetett

tagsági rendszert építhessen ki.

csoportok jogainak érvényesítésére.

$25,000

$365,500

megrendezése, a droghasználók számára a jogi segítségnyújtás és jogvédelem elérhetővé tétele, a jogalkalmazási gyakorlat figyelése és elemzése, a jogsértések dokumentálása és bizonyítékokon alapuló
megoldások támogatása, médiafigyelés és jogvédelem, valamint együttműködés az Európai Drogpolitikai Kezdeményezéssel (EDPI).
A támogatás a vonatkozó programok munkatársainak bérét, az adminisztrációs költségek egy részét,
a megbeszélések és konferenciák költségét, valamint

Társaság a Szabadságjogokért

utazási költségeket fedez.

A 12 hónapos, programalapú támogatás két részből

$110.526

áll: a fogyatékkal élők jogai és a drogpolitikai reform.
A fogyatékkal élők jogai program az intézménytelenítésre és a közösségi lakhatásra helyezi a hangsúlyt,
miközben a teljes gyámság alternatívájaként a támo-

A kétéves támogatás kiterjed a Magyar Helsinki

gatott döntéshozatalt preferálja és kiáll a fogyatékkal

Bizottság kulcsfontosságú tevékenységeire az alábbi

élők választási és választhatósági jogaiért, a fogya-

témakörökben: a menedékkéréshez és mene-

tékkal élő gyermekek oktatási jogaiért, és alterna-

dékhez való jog védelme, a kínzás és az embertelen

tívákat keres a pszichológiai fogyatékossággal élők

bánásmód megakadályozásának elősegítése, a tisz-

kényszerkezelése és kényszerelhelyezése helyett.

tességes eljáráshoz való jog és az emberi jogok tiszte-

A drogpolitikai reform terén az alábbi célokat fogal-

letben tartása letartóztatás, rendőri őrizet és fogva-

mazták meg: egy Magyar Ártalomcsökkentő Konfe-

tartás alatt, a szabálysértések dekriminalizálása.

rencia, egy magyar orvosikannabisz-konferencia
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Magyar Helsinki Bizottság

$610,000
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IGAZSÁGÜGYI REFORM
ÉS A JOGÁLLAMISÁG

INFORMÁCIÓS
ÉS DIGITÁLIS JOGOK

A civil társadalomnak az igazságszolgáltatás megerősítésében is fontos szerepe van. Magyarországon abban

Az információhoz való hozzáférés a demokratikus gyakorlat egyik legfontosabb eleme. Magyarországon

támogatjuk az emberi jogi szervezeteket, hogy az igazságügyi reformmal kapcsolatos érdekérvényesítési

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

munkában vegyenek részt.

foglalkozó szervezetek munkáját támogatjuk.

Közép-Európai Egyetem

Közép-Európai Egyetem

A támogatás a 2016. október 10. és 2016. október

A támogatás az Aaron Swartz ösztöndíjat segíti,

14. között második alkalommal megrendezett Legal

amely 2016/2017-ben a következő részterületeket öleli

Empowerment Leadership című kurzus megvalósí-

fel: levonható következtetések bemutatása infor-

tását segítette.

mációs szakembereknek; a korszerű fogalmak és

$80,000

a polgári szabadságjogok között felmerülő ellentmondásos területek az információhoz való hozzáférés szempontjából; digitális dokumentumok jogi
bizonyítékként való hitelesítésének igazolása, valamint kutatások hitelesítése az információ hálózati
környezetében.
$10,000
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Kapcsolat
Nyílt Társadalom Intézet Budapest Alapítvány
Molnár utca 19.
Budapest H-1056
Magyarország
www.opensocietyfoundations.org
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