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TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK
Az Amnesty International Magyarország arra törekszik,
hogy a világban minden egyes ember egyenlően élhessen
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más
emberi jogi egyezményekben foglalt jogokkal. Az AI
Magyarország célja, hogy kutatásaival, tevékenységével
megakadályozza, illetve megelőzze ezen jogok megsértését
(Alapszabály 5. §).
Az Amnesty International az emberi jogok védelmezőinek
az egész világra kiterjedő közössége, amely közösség
vezérlő elvei a nemzetközi szolidaritás, az egyes áldozatok
érdekében történő hatékony cselekvés az egész világon, az
emberi jogok egyetemessége és oszthatatlansága, a
pártatlanság és függetlenség, a demokrácia és a kölcsönös
tisztelet (Alapszabály 6. §).
Az AI Magyarország – összhangban az Amnesty
International céljaival – kormányokat, kormányzati és nem
kormányzati szerveket, kormányközi szervezeteket,
politikai és civil mozgalmakat, fegyveres politikai
csoportokat és egyéb, nem állami intézményeket szólít
meg tevékenységével (Alapszabály 7. § (1) bekezdése).
Az AI Magyarország az Amnesty International által, céljai
megvalósítása érdekében végzett kutatások eredményeit,
megállapításait nyilvánosságra hozza. A tagok, támogatók,
aktivisták, önkéntesek, az AI Magyarország vezetői és
alkalmazottjai mozgósítják a közvéleményt, nyomást
gyakorolnak a kormányokra és más érintett szereplőkre a
jogsértések megszüntetése érdekében (Alapszabály 7. §
(2) bekezdése).
Az AI Magyarország minden kormányt arra szólít fel, hogy
a jogállamiság elvének betartásával működjön, ratifikálja,
és hajtsa végre a nemzetközi emberi jogi követelményeket,
illetve támogatja, hogy a kormányközi szervezetek, az
egyének és más szereplők elismerjék és támogassák az
emberi jogokat (Alapszabály 7. § (3) bekezdése).
Az AI Magyarország széles körben folytat az emberi jogok
területén felvilágosító, ismeretterjesztő, valamint oktatási
tevékenységet (Alapszabály 7. § (4) bekezdése).
Az AI Magyarország alapcélja elérése érdekében az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 34. § a) pontjának megfelelően az alábbi
területeken folytat közhasznú tevékenységet (Alapszabály
8. §):
 emberi és állampolgári jogok védelme
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 kulturális tevékenység
 a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, valamint kapcsolatos tevékenység

(I) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK: EMBERI
JOGI MUNKA
1. GYŰLÖLET NÉLKÜLI VILÁG – Együtt a gyűlöletbűncselekmények ellen
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993.
évi XXXI. törvény alapján;
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar
társadalom egésze, különös tekintettel a roma származású
állampolgárokra, valamint a leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű és interszexuális állampolgárokra
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Az emberek hatékony védelmet élvezzenek a gyűlöletbűncselekményekkel szemben, az áldozatok jogait pedig
tiszteletben tartsák Európában és Magyarországon.
(2) A magyar társadalom emelje fel a szavát az előítéletes
és intoleráns cselekményekkel szemben.
(3) Az LMBTI emberek jogait egyre nagyobb mértékben
biztosítsák Európában és Magyarországon (különös
tekintettel a transznemű és interszexuális emberek
jogaira).

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK







Folyamatos és hatékony részvételünk volt a
Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport
munkájában.
Publikáltuk az első magyar nyelvű gyűlöletbűncselekményekről szóló infovideót, amely eddig
több mint 7000 megtekintést ért el.
Az LMBTI Történeti Hónap és a Budapest Pride
ideje alatt közel 300 embert mozgósítottunk,
valamint 2016-ban első alkalommal indítottunk
saját kamiont a 21. Budapest Pride-on.
Jogi megfigyelőként részt vettünk a 21. Budapest
Pride felvonulás biztosításában.
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2. OROSZORSZÁG – Jogvédők veszélyben
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993.
évi XXXI. törvény alapján;
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar
társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Az orosz hatóságok eleget tesznek a gyülekezési,
egyesülési és véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó
nemzetközi kötelezettségeiknek.
(2) A jogvédők és aktivisták üldöztetés nélkül, szabadon
dolgozhatnak.
(3) A magyar jogvédők és civil szervezetek biztonságos és
befogadó környezetben működik.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

2016-ban kampányunk két kiemelt területre fókuszált:
 Sürgős Akciók
 Levélíró Maraton
Ügyek, amelyekben 2016-ban változást értünk el:

Kiszabadult a szaúdi jogvédő Mohammed AlBajady

Sikerült: végre elfogadták a történelmi jelentőségű
törvényt a nemváltoztatásról

Négy év igazságtalanság után szabadon engedték
Yecenia Armentát

Elítélték a Jerryme Corre-t megkínzó rendőrt

43 év után kiszabadult Albert Woodfox
2016-ban 3789 aláírást gyűjtöttünk össze a Sürgős
Akciók keretein belül.
Levélíró Maratonunk során összesen 3318 aláírást
gyűjtöttünk 10 esetben.
Sikereinket rövid összegzőben gyűjtöttük egybe, hogy
büszkék lehessünk a 2016-os évben elért emberi jogi
eredményeinkre.

3. BIZTONSÁGOS MENEDÉK – Kampány a
menekültek és menedékkérők jogaiért
Kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
 emberi és állampolgári
jogok védelme az 1993.
évi XXXI. törvény
alapján;
 hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének
elősegítése az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar
társadalom egésze, valamint a Magyarországra érkező
menedékkérők, menekültek és migránsok
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Az európai országok biztonságos és legális útvonalakat,
megfelelő elhelyezési körülményeket és menekültügyi
eljárást biztosítsanak a menedékkérőknek és
menekülteknek.
(2) Magyarország dekriminalizálja az illegális határátlépést
és megfelelő nemzetközi védelmet (ideértve a befogadási
körülményeket) biztosítson a menekülteknek és
menedékkérőknek.
(3) A magyar társadalom fogadja be a menekülteket és
támogassa emberi jogaik érvényesülését.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A kampány 2016. március 5-én indult, melynek részeként
számos programmal, kiállítással, utcai akcióval
készültünk:

kampányindító eseményünknek egyik
Fénypontunk, az Ankert adott otthont

önkéntes grafikusunknak köszönhetően a 16. ARC
Kiállításon is jelen voltunk

a már megszokott Slamnesty programunkban
résztvevő slammerek témája a kampányunkra
összpontosult, melynek egyik zsűritagja Dragomán
György író volt

a közbeszédben való folyamatos jelenlétünket a
kulturális életben is igyekeztünk biztosítani, így
például A Vendég című előadással és az Úton –
Színház határok nélkül workshop-sorozatunkkal
számos alkalommal megjelentünk

augusztusban nagyszabású akcióval ott voltunk a
Sziget Fesztiválon is

egy hónappal az október 2-i országos népszavazás
előtt pedig infókampányt indítottunk, mellyel
célunk volt a választásra jogosult
állampolgárokkal népszavazással és a
menekültekkel, menedékkérőkkel kapcsolatos
legfontosabb információkat és tudnivalókat
4

A kampány ideje alatt összesen 3224 aláírást gyűjtöttünk
a Legyen az ember az első nyilatkozathoz

4. KÍNZÁS STOP! - Globális kampány a kínzás
megszüntetéséért
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993.
évi XXXI. törvény alapján;
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar
társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Az EU és Magyarország nyomást gyakorol
Üzbegisztánra, hogy annak minden törvénye megfeleljen a
nemzetközi sztenderdeknek.
(2) Az Amnesty International egyéni eseteinek kapcsán
nyomozás indul a kínzás kivizsgálására, az elkövetőket
pedig felelősségre vonják.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
Májusban véget ért a kampány, melynek keretében a
rendszerszintű Üzbegisztánban történő kínzásokra és más
kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódra és
büntetésre hívtuk fel a figyelmet.
Aláírásokat gyűjtöttünk Mirszobir Hamidkariev
filmproducer és Muhammad Bekzhanov, a világ
leghosszabb ideje börtönben lévő újságírója
megkínzásának ügyében.
A petíciókat eljuttattuk az üzbég hatóságoknak.
Bár a kampány véget ért, a jövőben továbbra is
figyelemmel követjük az üzbég eseteket.
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4.0, 5.0 és 6.0, további képzések és képzői találkozók, a
képzők bevonása az Összpontba
(6) Norvég Civil Támogatási Alap projekt lezárása
zárórendezvény keretein belül

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

5. EMBERI JOGI KÉPZÉS
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993.
évi XXXI. törvény alapján;
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján;
 kulturális tevékenység a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1)
bekezdése alapján;
 a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
Magyarország Alaptörvényének D) cikke alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar
társadalom egésze, különös tekintettel az oktatási
intézményekben tanuló fiatal korosztály és a pedagógusok
körére
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1000 –
3500 fő
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Emberi jogi barát iskola: Jelenlét a Dr. Ámbédkar
Iskolában, új EJBI elindítása, Pécsi Bártfa Utcai Általános
Iskola EJBI program elindítása, a DÖK érzékenyítése,
pedagógusok és szülők bevonása, kampányokban való
részvétel
(2) Összpont: az Összpont 3.0 csapatát érzékenyíteni és
emberi jogi tartalmat átadni, a 4.0 csapatait elindítani, a
csapatokat érzékenyíteni és emberi jogi tartalmat átadni
(3) Tematikus órák Budapesten és vidéken: minél több
iskolába eljutni a tartalmainkkal, érzékenyíteni a diákokat,
bevonni a pedagógusokat
(4) Kampányokhoz kapcsolódó képzések, nyári táborokon
és fesztiválokon való részvétel, fiatalok és felnőttek
érzékenyítése, az oktatási programunk népszerűsítése
(5) Önkéntes képzési program bővítése: Képzők képzése

(1) Emberi jogi barát iskola
Folytatódott az együttműködés a Dr. Ámbédkar Iskolával,
akik továbbra is önállóan szervezik és bonyolítják az
emberi jogi tartalmakkal kapcsolatos eseményeket. Április
8-án megszerveztük a Roma napi disputát, melynek ők
voltak a házigazdái. 50 diák és tanár, valamin 5
összpontos csapat vett részt a versenyben.
A pécsi Bártfa Utcai Általános Iskolával tavasz végén
kezdődött az együttműködés: közös gondolkodás és
tervezés a diákönkormányzattal, a tantestülettel és a
szülői munkaközösséggel. Az emberi jogi órák már az
előző tanévben elindultak, ezek egy részét civil
partnereink tartják.
Az Együttműködési megállapodás aláírására végül a 20162017-es tanév elején került sor. Az iskolában folytatott
munkánkat két helyi civil szervezettel (Az Emberség
Erejével Alapítvány és Baranya Megyei Esélyek Háza –
Nevelők Háza Egyesület) karöltve végezzük.
November 17-én Pécsett részt vettünk a II. Emberi jogi
nevelés az iskolában módszerbörzén, amelynek egyik
szervezője Az Emberség Erejével Alapítvány volt. A
„Kooperáció útjai” műhelysávban a Bártfa Utca iskola
igazgatónőjével, Juhászné Devecseri Valériával közösen
mutattuk be az érdeklődőknek az Emberi Jogi Barát Iskola
projektet. 2016. december 9-én Emberi jogi világnapot
szerveztünk az iskolában, amelybe az alsósok és a
felsősök, illetve a tanárok is bekapcsolódtak. Délelőtt a
négy felsős osztálynak tartottunk foglalkozásokat
forgószínpad szerűen. Az általunk tartott órákon a
szólásszabadság volt a téma, illetve egy eset kapcsán
megismertettük a gyerekeket a Levélíró Maratonnal.
Összesen 47 rajz és levél készült.
(2) Összpont
Sikerrel zárult az Összpont 3.0 júniusban és indult el
szeptemberben az Összpont 4.0 levelezőversenyünk. A
korábbi menetrendhez hasonlóan a résztvevő csapatok a
havi-kéthavi találkozókon kapták meg a
feladatcsomagokat.
Június 22-26. között a Belga Királyság Flamand
Képviseletének támogatásával nyári tábort szerveztünk
Balatonakaliba, melyen 7 összpontos és 28 tanodás diák,
valamit számos önkéntes képző vett részt. Az öt nap során
a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően kialakított
különböző csoportokban dolgozták fel a menekültválság
témáját. A 2016-os táborban is nagyszerű közösséggé
formálódtak a gyerekek, mindenki igyekezett magából a
legtöbbet kihozva közös alkotásokat (színdarabot,
papírszínházat, fotódokumentációt stb.) létrehozni.
(3) Tematikus órák Budapesten és vidéken
2016 folyamán összesen 4395 diákhoz jutottunk el
tematikus foglalkozásainkkal Budapesten és vidéken.
Legtöbbször általános és középiskolákban jártunk, de
többször hívtak minket gyerekkönyvtárakba is és néhány
alkalommal egyetemeken is tartottunk foglalkozásokat.
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Két sikeres turnét bonyolítottunk le: a 2015-2016-os
tanév végén a menekültválság kapcsán tapasztalt
menekült- és migránsellenesség elleni fellépésként 1300
diáknak tartottunk Mi lenne ha…? és Ellenség-órákat;
2016 végén pedig közel 700 diáknak tudtunk emberi jogi
szemléletet ajándékozni az ünnepek közeledtével. Mindkét
turnét adományozóink anyagi támogatásával és képzőink
önzetlen munkájával tudtuk megvalósítani.
(4) Kampányokhoz kapcsolódó képzések, nyári táborokon
és fesztiválokon való részvétel
Az intézmények mellett kampányainkhoz kapcsolódóan
különböző fesztiválokon is tartottunk érzékenyítő
foglalkozásokat, itt elsősorban a fiatal felnőttekkel
igyekeztük megismertetni az emberi jogi szemléletet és
célunk volt oktatási programunk népszerűsítése is. Nyáron
tartottunk foglalkozást a Pride-on, jártunk többek között a
Bánkitó és Sziget fesztiválokon, ősszel pedig például a
Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.
Ismét jelen voltunk a People Team tábor 2 hetén, ahol
összesen 8 érdeklődő táborozónak tartottunk emberi jogi
foglalkozásokat napi 240 percben.

(5) Önkéntes képzési program bővítése
2016 során három alkalommal tartottunk képzést leendő
önkéntes képzőinknek: januárban 25, áprilisban 25,
júniusban pedig 20 résztvevővel. A két hétvégés képzések
minden esetben vizsgával zárultak, amelyen leendő
önkénteseink számot adtak az elsajátított elméleti és
gyakorlati tudásukról. Közülük azóta sokan
bekapcsolódtak különböző oktatási tevékenységeinkbe:
például képzéseket tartanak, összpontos feladatokat írnak
és javítanak, valamint találkozók szervezésében és
lebonyolításában nyújtanak segítséget.
6) Norvég Civil Támogatási Alap projekt lezárása
Lezárult 14 hónapos NCTA projektünk, melynek során 14
tanodában tartottuk meg a Te, én, mi és az emberi jogok
4x90 perces foglalkozássorozatát. Egész napos
záróeseményt szerveztünk a tanodás gyerekekkel,
tanáraikkal, családtagjaikkal és a képzői csapat számos
tagjával. A záróeseményen volt közös játék,
akadályverseny és értékelő beszélgetés a felnőttekkel, az
egészet pedig egy hatalmas közös flashmobbal koronáztuk
meg. A flashmob története nemzetközi Amnesty fórumon
is megjelent.
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(II) KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ
KAPCSOLÓDÓ ALAPCÉL SZERINTI
TEVÉKENYSÉG
1. ADOMÁNYGYŰJTÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Adománygyűjtési tevékenységünk hátterének
biztosítása, fejlesztése
(2) Új tagok és támogatók toborzása
(3) Támogatóink elköteleződésének növelése
(4) Bevételünk növelése online adománygyűjtési
kampányokon keresztül

Szintén újdonság és egyúttal egészen rendkívüli, hogy
2016-ban találtunk egy magánszemélyt, aki kiemelt
adományozónk lett. Összesen 1.660.000 forinttal
támogatta a kampányainkat.
Két alkalommal rendeztünk támogató estet, ahol
személyesen is megköszöntünk a támogatóinknak, hogy
velünk vannak.
(4) Bevételünk növelése online adománygyűjtési
kampányokon keresztül
1%-os kampányunk bevétele 2016-ban nőtt az előző
évihez képest: 1.024.227 Ft lett
Három közösségi adományozásra épülő kampányt
indítottunk:
 két kampány indult az adjukössze.hu oldalán
 egy kampányunk pedig a Bónusz Brigád
segítségével a Segít a Brigád oldalon.
Mindhárom esetében az emberi jogi oktatási
programunkra fókuszáltunk, és mind sikeresen,
elvárásainknak megfelelően zárult. Teljes bevételünk
ezeknek köszönhetően összesen: 1.003.261 Ft.
Az év első felében aktivista futó csapatunk jóvoltából is
sikerült némi adományt gyűjtetnünk. A Mozdulj Az Emberi
Jogokért kampányunk során 100.000 Ft-ot sikerült
összegyűjtenünk.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

(1) Adománygyűjtési tevékenységünk hátterének
biztosítása, fejlesztése érdekében meglévő CiviCRM
rendszerünkön végeztünk változtatásokat, valamint
kiépítettük a rendszeres és egyszeri online
fizetőfelületünket.
(2) Új tagok és támogatók toborzása
Az év során többször rendeztünk adománygyűjtő
eseményeket, amelyen az oda látogatók számos módon
tudták támogatni az Egyesület munkáját.
Egészen új programba fogtunk bele: kiépítettük az inhouse telemarketinget, melynek részeként három
különböző kampányt indítottunk, melyek az új támogatók
toborzására fókuszáltak.
2016 végére háromszorosára emeltük a fizető tagjaink és
támogatóink számát a 2015. év végéhez képest.
Rendszeresen fizető donorjaink száma 137-ről 192-re
emelkedett, egyszeri adományozóink száma pedig 33-ról
246-ra nőtt.
(3) Támogatóink elköteleződésének növelése
Az újonnan felállt telemarketing program két olyan
kampányba kezdtünk, amelyek korábban az Egyesület
történetében először jelentek meg:
 a nem fizető vagy lemorzsolódó támogatók
felkeresését célzó reaktiváló kampány
 upgrade kampány, melynek célja a meglévő és
legelkötelezettebb támogatóink felkérése
nagyobb összegű adományokra

Összegezve a 2016-os év adománygyűjtését
elmondhatjuk, hogy teljes bevételünk 35%-át tudtuk saját
eszközeinkkel, technikáinkkal és tudásunkkal biztosítani,
ugyanis az emberi jogi képzésünk finanszírozását célzó
pályázati forrásokkal együtt több mint 18.000.000
forintot gyűjtöttünk.
A korábbi évekhez képest ez kimagasló eredmény (2015ben 27%, 2014-ben 15%), mely növekedés hatására
elérhetővé válik számunkra, hogy az Amnesty International
Magyarország a Nemzetközi Mozgalomtól független,
önfenntartó szekcióvá váljon.
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2. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Nagyobb szervezeti láthatóság
(2) Az Amnesty International Magyarország arculatának
összehangolása a nemzetközi sztenderdekkel
(3) Art for Amnesty
(4) Az Éves Jelentés bemutatása Magyarországon
(5) Az Emberi Jogi Oktatás saját arculatának és
kommunikációjának kiépítése

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

A társadalom informálása és érzékenyítése érdekében
folyamatos kommunikációt folytattunk hazai és
nemzetközi kampányainkban a Facebookon,
weboldalunkon, blogunkon, a Twitteren és az Instagramon:

2016. április 8-án, a Nemzetközi Roma Napon
bemutattuk egyedülálló, magyar nyelvű
infovideónkat a gyűlölet-bűncselekményekről. A
Mindannyiunkat érint című videót az index.hu, az
origo.hu és a vs.hu is átvette sok más médium
mellett. A videót, amelyet eddig összesen több
mint 8000-en láttak, gyakran használjuk az
Emberi Jogi Oktatási Programunk képzésein is.
 Rendszeresen kommunikáltunk a menekültválság
hazai, európai és globális fejleményeivel
kapcsolatban, a szervezet ebben a témában is
egyre fontosabb szakértői szerepet tölt be a hazai
és nemzetközi sajtóban. A nemzetközi érdeklődés
különösen az október 2-i népszavazás előtti
hetekben volt intenzív, több tucat neves
nemzetközi orgánumnak (The Guardian, Reuters,
Euronews, Associated Press, Deutche Welle,
NewsDeeply stb.) nyilatkoztunk a menekültek és
menedékkérők hazai helyzetéről.

Blogsorozatot indítottunk #tudjmegtöbbet – amit
a népszavazáshoz tudod kell címmel, amelynek
négy részét közel 8000-en osztották meg a
Facebookon.

Végigkövettük és nemzetközi kampányt
indítottunk a röszkei zavargás miatt
terrorcselekménnyel vádolt és novemberben 10 év
fegyházra ítélt Ahmed H. ügyében, ezzel pedig
referenciaponttá váltunk a hazai és nemzetközi
sajtó számára a témában

Megjelentettük a Tíz igaz történet című
antológiánk második részét a LIBRI-vel közösen

Rendszeresen közöltünk interjúkat, beszámolókat,
véleménycikkeket a blogunkon, egyik
legfontosabb tavalyi posztunkban Vay Blanka
transz aktivista a mi felületünkön írt először az
előbújásáról és a transzneműségéről
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3. SZERVEZETFEJLESZTÉS, SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS
ÉS VEZETÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Core Standards, vagyis a megfelelő irányítás, vezetés
és menedzsment biztosítása a nemzetközi sztenderdek
alapján
(2) Szekcióvá válás elérése
(3) COCOA, azaz a nemzetközi könyvelési rendszer
bevezetése
(4) Amnesty International nagyobb jelenléte
Magyarországon
(5) Hatékony, elszámoltatható és átlátható irodai működés
(6) Megfelelő belső irányítás fenntartása

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A nemzetközi sztenderdeknek való megfeleltetés részeként
2016-ban is felülvizsgáltuk és frissítettük meglévő
szabályzatainkat, továbbá sikeresen átemeltük, bevezettük
és gyakorlatban is működtettük a nemzetközi szinten
megalkotott közös könyvelési keretrendszer saját, belső
könyvelésünkben. 2016 októberében egy hosszú és átfogó
folyamat eredményeképp elértük a legmagasabb szintet a
mozgalmon belül: szekcióvá váltunk.
Az Amnesty International 2016-2019-es stratégiájának
feldolgozása megtörtént, mellyel összhangban elkészült a
magyar stratégia is, és amelyet a 2016. évi Közgyűlés
fogadott el.
A hatékony és átlátható irodai működés érdekében
számos, korábban már jól bevált módszert követtünk
tavaly is, és azok mentén fejlesztettünk ki újakat:
 megbízható rendszergazdánknak köszönhetően
rendszereink frissek, stabilak és állandó felügyelet
alatt állnak
 CiviCRM rendszerünket szintén folyamatos
felügyelet és karbantartás alá vontuk
 weboldalunkon kiépítettük a rendszeres online
bankkártyás fizetőfelületet, amelyen keresztül
gyorsabban és egyszerűbben lehet támogatást
indítani
 negyedévente terveztük és értékeltük
tevékenységeinket, havonta pedig beszámoltunk
azokról
 pénzügyi riportjaink havi rendszerességgel
készültek könyvelőinkkel folyamatosan egyeztetve,
negyedévente pedig Ellenőrző Testületünk és
Elnökségünk egy-egy tagja részéről is kivizsgálásra
kerültek, ezt követően tagjainkat és támogatóinkat
tájékoztattuk az aktuális pénzügyi helyzetünkről
 a 2015. márciusában indult és 2016. tavaszáig
tartó Norvég Civil Támogatási Alap projektünk
kapcsán rendszeres költségvetés-ellenőrzést
végeztünk, majd pedig sikeresen lezártuk a 14
hónapos projektet
 elvégeztük az éves MANGO pénzügyi-egészség
ellenőrzést
 az éves RAM tervezést is lebonyolítottuk

Az egyéni fejlesztési célok alapján nem csupán
teljesítmény-értékelési programunkat folytattuk, hanem
nemzetközi és hazai készségfejlesztési lehetőségeket
biztosítottunk a munkatársak számára, továbbá több
alkalommal tartottunk csapatépítő tevékenységet.
2016-ban összesen 15 szakmai önkéntest fogadtunk.
Egyesületünk jelenlegi Elnöksége a 2016. évi Éves
Közgyűlésen a tagság szavazatának köszönhetően
összesen 8 taggal felállt. Az Elnökség a hivatalos
bejegyzések és szükséges dokumentálások lezárását
követően megkezdte a két évig tartó megbízatását:
 megalkotta és elfogadta a 2017. évi Elnökségi
stratégiát és működési tervet
 megalkotta és véglegesítette az igazgató
értékeléséről szóló dokumentumot
 kidolgozta az ideiglenes igazgató kiválasztásának
menetét, lebonyolította a felvételi eljárást, végül
pedig döntött a határozott időtartamra
megválasztott ideiglenes igazgató személyéről
Az Egyesület Ellenőrző Testületének három tagja szintén a
2016. évi Éves Közgyűlésen került kiválasztásra. Az új
Ellenőrző Testület az év során 3 alkalommal tartott
negyedéves pénzügyi ellenőrzést. Az Egyesület a
törvényeknek és a hatályos Alapszabálynak megfelelő
működése miatt nem volt szükség további intézkedésre,
vagy kivizsgálásra az Ellenőrző Testület részéről.
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