ADOMÁNYGYŰJTÉSI BESZÁMOLÓ 2015

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG BEVÉTELEI
Bevételeink alakulása és azok felhasználása
2015-ben az összes bevételünk 75 százaléka a Nemzetközi Mozgalom támogatásából érkezett. Magyarországon a
fennmaradó 25 százalékot saját adománygyűjtési tevékenységgel teremtettük elő, mely az alábbi kategóriákra
sorolható (lásd táblázat):

Az Amnesty International adománygyűjtési szabályainak (ORG 50/1728/2015) megfelelően csak magánszemélyektől
vagy magánalapítványoktól fogadhatunk el adományt. Ahhoz, hogy munkánkat továbbra is függetlenül végezhessük
semmilyen adomány nem lehet több, mint az éves bevétel 25%-a. Kormányzati pénzt csak az emberi jogi oktatási
programunkra fogadhatunk el, és azt is csak akkor, ha az nem magasabb, mint az éves bevételünk 25%-a és ha azt
az AI nemzetközi elnöksége jóváhagyta.
2015-ben a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán, az NCTA-2014-10876-G Te, én, mi és az emberi jogok
elnevezésű projektünkre 44708 EUR összeget nyertünk. Ezen összeget három részletben folyosítja számunkra a
partner szervezet, melynek első részletét kaptuk meg 2015-ben, 6.703.904 forintot, továbbá 2016. januárjában
megérkezett, ám még 2015. évi bevételnek minősül a támogatás második részlete, 5.615.266 forint. További
támogatásokat kaptunk a Brit és a Norvég Nagykövetségtől szintén az emberi jogi képzési programunkra, valamint az
Amnesty International belga szekciója is támogatta munkánkat 626.000 forinttal.
Magyarországon mintegy 628 magánszemély tagja vagy támogatója van az Amnesty International-nek. Az ő
rendszeres tagdíjaik vagy egyszeri adományaik jelentik bevételünk 5 százalékát. 2 százalékkal növelték teljes
bevételünket azok a magánszemélyek, akiktől rendezvényeinken, utcai akcióinkon egyszeri adományokat kaptunk.
300.000 Ft értékben nagyösszegű adományt kaptunk egy magánszemélytől a harmadik negyedévben a menekültek
és menedékkérők emberi jogaiért folytatott S.O.S. Európa kampányunkra. A kormány számos olyan intézkedést
vezetett be, amelyek súlyosan sértik a menekülők emberi jogait. A támogatásból munkatársaink Magyarországon és a
környező országokban (Szerbia, Szlovénia és Horvátország) kutatásokat végeztek, publikálták annak eredményeit, és
azért dolgoztak, hogy megváltoztassuk a kialakult menekültellenes hangulatot az országban. A kampányt
természetesen 2016-ban is folytatjuk.

Összes bevételünk 83 százalékát kampányainkra fordítottuk az alábbi felosztásban:
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A fennmaradó 27 százalékot pedig irodánk működésére (bérleti díj, rezsi, telefon- és internetdíjak, irodai eszközök,
takarítás, irodaszer és postaköltség), ezen kívül pedig egyéb szolgáltatói díjakra (mint például rendszergazdai
szolgáltatás, könyvelői díj), és a banki költségekre fordítottuk.
Összegszerűen a következőképp alakultak kiadásaink:

Pénzügyeink alakulását Ellenőrző Testületünk és Elnökségünk kincstárnoka pénzügyi ellenőrzés keretein belül
negyedévente megvizsgálja, melyekről jegyzőkönyv készül.

