FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
2014. évi közhasznúsági jelentése
Az egyesület 2013. évben is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok
megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési és áldozatsegítő munkáját.
Egy ellentmondásos évet hagytunk magunk után. Az év elején az egyesület megszűnése is
felvetődött a nagyon kilátástalannak tűnő anyagi helyzetünk miatt. Az előző évről
megmaradt összeg az első két hónap működését biztosította, és nem volt ígéret arra, hogy
valami is megváltozik. Néhány hét alatt azonban minden megváltozott. A Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pénzügyi
támogatás egy nyugodt gondtalan működést biztosított és ennek köszönhetően az elnyert
TÁMOP-s pályázat megvalósítását is elkezdhettük. A minisztériumi támogatásokhoz a
későbbiekben több cég is csatlakozott és így az áldozatok anyagi támogatására is kellő
összeg állt rendelkezésre.
Az egyesület a 7 tagú elnökség irányításával működik.
Az elnökség évente, szükség szerint, de legalább négy alkalommal ülésezik:
2013-ben megtartott elnökségi ülések: 2013. 02.25. 14,30 óra, 04.25. 12,00 óra, 05. 27. 14,30
óra, 09.23. 14.30 óra, 12.16. 15,00 óra Az elnökség tagjai a 2013-as évben aktívan
bekapcsolódtak az egyesület mindennapi életébe és több kezdeményezést tettek, amelynek
a megvalósításában is részt vettek.
Az egyesület működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Szükség szerint, de évente legalább
egy alkalommal ülésezik. FB ülése 2014. március 25.
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai az elnökségi ülések állandó meghívottjai, és amikor
lehetőségük van résztvevője is.
2013. évi munkáról szóló közgyűlés időpontja: 2014. április 25. 09.30 óra.
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
2014. március 25-én megtartott elnökségi ülésen elfogadásra került a Felügyelő Bizottsági
jelentés, a 2013. évi közhasznúsági jelentés és a 2014. évi pénzügyi terv, és meghatározásra
került a közgyűlés időpontja, a levezető elnök megválasztása.
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2014. április 25-én megtartott közgyűlés elfogadta az elnökség által javasolt formában a
Felügyelő Bizottsági jelentést, a pénzügyi - és a 2013-ban végzett munkáról szóló beszámolót,
és a 2014. évi pénzügyi -és munkatervet, amely meghatározza az egyesület egész évi
munkáját.
Az egyesület legfőbb feladatai voltak 2013-ben:
-

a működéshez szükséges anyagiak biztosítása, a stabilitás megteremtése (szponzorok
keresése, pályázatok)

-

a bűncselekmények által áldozattá vált személyek segítése

-

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatók tartása

-

a többnyelvű honlap karbantartása és az áldozatok részére a legfontosabb
információkkal való feltöltése és tájékoztatás az egyesület fontosabb eseményeiről

-

a különböző bűncselekmények külföldi és hazai áldozatai részére több nyelvű
szórólapok készítése

-

együttműködési megállapodások kötése más szervezetekkel

-

együttműködés a bűnmegelőzésben és áldozatvédelemben a rendőrséggel, és a
fővárosi és megyei áldozatvédő szolgálatokkal

-

a

svájci-magyar

együttműködési

projekt

befejezése,

és

lezárása.

A

kapott

támogatással történő elszámolás, és a zárójelentés elkészítése.
-

a TÁMOP- 5.6.1. C-11 projektben résztvevő új munkatársak felvétele és a projektben
meghatározott feladatok végrehajtása

-

az

Európai

Áldozatsegítő

Egyesület

(VSE)

rendezvényein

való

részvétel

és

együttműködés más országok szervezeteivel.
-

Pályázati lehetőségek figyelése és pályázás

2013 évben 3072 fő kereste fel irodáinkat (ez közel a duplája az előző évinek), 1.800 fő részére
adtunk jogi tanácsot.

650 esetben fordultak hozzánk főleg polgári peres eljárás körébe

tartozó problémákkal. 622 főnek nyújtottunk anyagi segítséget összesen 6.026.205.-Ft
összegben, ebből 600 személy magyar állampolgár és 22 személy külföldi volt. Az állami
áldozatsegítő Szolgálatokhoz 526 főt irányítottunk át, zömében az ellopott iratok pótlása
miatt, mert erre csak nekik van jogosítványuk
Az eltelt 24 év alatt összesen 48.406 fő kereste meg problémájával, gondjaival irodánkat, ezek
közül 25.894 főnek adtuk jogi és egyéb segítséget és 7.062 főnek adtunk segélyt 201.696.242.Ft összegben. 2002 óta irodáinkat 4.550 külföldi állampolgár kereste fel, akik közül 2.091 fő
részére 44.659.850.-Ft segélyt fizettünk ki. Ez idő alatt 93fő részére biztosítottunk szállást 201
éjszakára.
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Szakmai munka
Egy igen ellentmondásos évet kezdtünk, mert nem tudtuk, hogy létezünk-e tovább, vagy 23
év után megszűnik az egyesület, amire eddig egyetlen európai országban sem volt példa.
Szerencsénkre ez nem következett be és az utóbbi 10 év legnagyobb költségvetéséből
gazdálkodtunk. A tavalyi közgyűlés időszakában már körvonalazódtak a kilátásaink. Tudtuk,
hogy a svájci projektet be tudjuk fejezni, a TÁMOP-s projektet el tudjuk indítani, és nem kell
egyetlen áldozatot sem elutasítanunk, hogy nem áll módunkban rajta anyagiakkal segíteni,
és hogy a VSE munkájában is részt tudunk venni.
Az egyesület fő tevékenysége ebben az évben is az irodákat felkereső áldozatok segítése,
támogatása volt. Többségében a jogi és az anyagi segítséget igénylők voltak az ügyfeleink.
Ezek döntő többsége magyar állampolgár volt.
A 2013-as évben két fő állású pszichológus kezdte meg a munkáját irodánkban, így megnőtt
azon áldozatok száma, akik a pszichológusaink segítségét kérték, de akad munkája a
mediátornak is. A szolgáltatást magyar áldozatok vették igénybe.
A jogi segítségnyújtás keretén belül, még mindig nem zárult le két életellenes ügyünk jogi
képviselete, mindkét esetben külföldi állampolgárok voltak az áldozatok. Befejeződött a
tompai hármas gyilokosságban érintett két kiskorú gyermek hagyatéki eljárásban való
képviseletünk. A tolnai uzsora ügy áldozatait jogerős bírói döntésig képviseltük, ez is
befejeződött.
Ebben az évben is több megyében tartottak munkatársaink tájékoztató előadásokat, ahol
több, mint 2.000 fő vett részt.
Előadást tartottunk a megyei főügyész helyetteseknek. Az előadás keretében bemutattuk az
egyesület eddigi tevékenységét és szolgáltatásainkat.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Somogy megyei roma önkormányzattal, a
Magyar Vöröskereszttel, és a Zala megyei Vöröskereszt Szervezetével is, akik a Keszthelyi
irodánkat működtetik, a Máltai Szeretet Szolgálattal
Az ORFK-val kötött együttműködést az újonnan kinevezett új Főkapitánnyal áttekintettük és
két új együttműködési területet találtunk, amelynek előkészítő munkái megkezdődtek. Az
egyik terület az oktatás, a másik a közlekedési balesetek vétlen sérült áldozatainak nyújtandó
jogi segítség.
Az oktatással kapcsolatos feladatok megvalósításához elkészítettük az óra vázlatokat és az
előadások tematikáját, amelyet az ORFK Humánigazgatási Hivatala elfogadott és a képzés
2014-ben kezdődik az összes rendőr szakközépiskolában és továbbképzési központokban.
2x45 percet kaptunk, ahol az első óra az egyesületről és a velünk együttműködő szervezetek
közötti együttműködésről szól, és a szolgáltatásainkról, és az ehhez kapcsolódó rendőri
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feladatokról, hogy az áldozatoknak minél több információt adhassanak a jogaikról és a
lehetőségeikről. A második óra a pszichológusok munkájának bemutatása, az áldozat és a
eljáró

rendőr

magatartásáról,

egyesületünk

nemzetközi

munkájáról

és

a

magyar

állampolgárok lehetőségeiről, ha külföldön áldozattá válnak.
A közlekedési balesetek vétlen áldozatainak adható segítségnyújtási lehetőségekről az ORFK
Közlekedési Főosztályával és az OBMT-al működünk együtt és egy közös szóró lapot adunk ki,
amelyet az ORFK eljuttat minden rendőrkapitányságra.
Az elmúlt évben már beszámoltunk arról, hogy Egyesületünk sikeresen pályázott a svájcimagyar együttműködési partnerségi pályázati alapnál, ahol a zürichi Weisser Ring
egyesülettel közösen, 10.619.947.- forintot nyertünk, melynek 60%-t mi, 40%-t a svájci egyesület
használhatott fel, a támogatás mértéke 90%-os volt. A projektet sikeresen befejeztük, és
december hónapban megtörtént az elszámolás is. A záró jelentésünket elfogadta a kiíró
szervezet. Az igényelhető támogatásból 10.261.917.- Ft-t használtunk fel, majdnem a teljes
összeget.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kérésére véleményeztük az új bűnmegelőzési stratégiát és
annak vitájában is részt vettünk a bizottság ülésén. Külön öröm számunkra, hogy a
stratégiában, mint a végrehajtásban érdekelt, a Fehér Gyűrű Egyesület név szerint is bele
került.
Az elmúlt évben, Miskolcon, a Tett Program keretén belül tartott konferencián, ahol a
jelenlévők szándéknyilatkozatot írtak alá egy országos kríziskezelő Hálózat létrehozásáról, az
év második felében elkészült egy együttműködési megállapodás, amelynek véglegesítése
2014-ben várható.
Az elmúlt évben örömmel számoltunk be, hogy a TÁMOP-s projektünk elfogadásra került és
2013-ban elkezdhetjük az abban megfogalmazott feladatok megvalósítását, a kapott
támogatás 77.112.877.-Ft.
2013. januárjában a beérkezett pályázatok alapján kiválasztásra kerültek új munkatársak, akik
a pályázatban megfogalmazott feladatok megvalósításához feltétlenül szükségesek, és
február 1-el elkezdték a munkát. Így megerősítettük a pszichológusi területet, mediátort, jogi
tanácsadót, kommunikációs szakembert, projekt menedzsert, pénzügyi menedzsert, szakmai
megvalósítót alkalmazunk, és az iroda munkatársai közül is többen részt vesznek a munkában.
A 2013-ra vállalt feladatok közül időarányosan a feladatok megvalósultak.
-

megtartottuk a nyitó konferenciát

-

tartottunk négy workshopot

-

elkészült az egyesületet bemutató film, amit több tv csatorna is bemutatott

-

új szóró lapok készültek, ahol már mind a 12 iroda feltüntetésre került
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-

rendszeressé váltak az önkormányzatokkal és a rendőrkapitányságokkal a közös
rendezvények

-

rendszeresen részt veszünk más TÁMOP-s projekt nyertesek rendezvényein, és felkérés
esetén előadásokat tartunk

Mivel a projekt megvalósítását három kerületre összpontosítottuk, az V. a X. és a XIII.-ra, - de
természetesen

a

többi

önkormányzatokkal,

a

kerület

is

kerületi

érintjük

–

felvettük

a

rendőrkapitányságokkal,

közvetlen

családsegítő

kapcsolatot

az

szolgálatokkal,

polgárőrséggel, stb., akiket bevonunk a munkába és a rendezvényeink állandó résztvevői.
A projekt befejezése után, bízunk benne, hogy ismertebbé válik egyesületünk, a
szolgáltatásaink, az áldozattá vált személyek nagyobb számban keresnek fel bennünket és
újabb támogatókat, szponzorokat találunk.
A 2013-as évben négy alkalommal számoltunk el a pályázati pénzek felhasználásáról és
igényeltük az újabb összegeket. A rész beszámolóink elfogadásra kerültek, és így a
19.278.219.-Ft előleg átutalása után 39.826.790.- Ft-t hívtunk le és a 2014-es év első
elszámolása után, elkezdjük a kapott előleg visszatörlesztését.
Vidéki irodák tevékenysége
Az elmúlt évben négy új irodát nyitottunk és így már a budapesti központi irodán kívül 11
településen van irodánk, és előkészítés alatt van 6 újabb iroda megnyitása, ami egy új
csúcsot jelent egyesületünk életében, mert amikor megfelelő támogatást kaptunk akkor 16
irodánk volt az országban.
A vidéki irodáink aktívan működtek egész évben, amit bizonyít az is, hogy a különböző
településeken tartott tájékoztatóinkon, több mint 2.000 fő vett részt.
A siófoki iroda a múlt évben lett egész évben és mindennap nyitva tartó iroda, ami a siófoki
önkormányzatnak

köszöntő,

mert

ebben

az

évben

is

3millió

forinttal

támogatta

egyesületünket. 2013-ben az újonnan nyílt irodák közül kettő a helyi rendőrkapitányságban
épületében található, tehát folytatódik az a tendencia, ahol lehet a kapitányságok
épületében nyitunk irodát, segítve ezzel a rendőrök munkáját, és így az áldozatnak sem kell a
bűncselekmény bejelentését követően elmenni, hanem az épületen belül, rögtön kapnak
tájékoztatást, segítséget.
Az újonnan nyitott irodák közül a szekszárdi iroda nagyon aktív volt, ebben a térségben sajnos
több közlekedési baleset is volt, amelyek közül több halálos kimenetelű volt. Ez volt az egyik
oka, hogy megkerestük az ORFK-t, hogy ezen terület vétlen áldozatainak nagyobb segítséget
tudjunk nyújtani.
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Az Európai Áldozatsegítő Szervezet
A 2013-as évben aktívan részt vettünk az európai szervezet munkájában. Az év elején,
februárban, Németországban, Berlinben volt hat ország részvételével egy megbeszélés,
melynek témája a határokon átnyúló bűncselekményekben való együttműködés és a 2012es évben elfogadott új Európai Uniós áldozatvédelmi irányelvek hazai adaptálásából adódó
feladatok.
Áprilisban Zürichben tartott konferencián megismertük a svájci kormány által az áldozatoknak
nyújtott segítséget, különös tekintettel az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai részére,
valamint a rendőrség erre a területre szakosodott különleges csoportjának munkájával.
Májusban részt vettünk a VSE éves közgyűlésén Edinburgh-ban. A konferencián részt vett
Margit hercegnő is, aki az angliai és walesi áldozatsegítő szervezet elnöke is. A konferencia
résztvevőit fogadta az edinburghi főpolgármester, és Skócia Miniszterelnöke is.
Szeptemberben Budapesten rendeztünk egy nemzetközi konferenciát, ahol a skót, a német
és a horvát civil áldozatsegítő szervezetek mutatták be egyesületeiket, és szolgáltatásaikat.
Ezen a konferencián mutattuk be az egyesületünket és szolgáltatásainkat bemutató filmet,
amit minden résztvevő megkapott.
Októberben elnökségünk két tagja részt vett Hollandiában, Utrechtben tartott konferencián,
ahol előadást is tartottak. A konferencia egyik kiemelt témája a közlekedési balesetek vétlen
áldozatainak segítése, és az új információs rendszerük, amivel azt szeretnék elérni, hogy az
áldozatok minél nagyobb létszámban jussanak el az áldozatsegítő szervezethez.
Novemberben volt a VSE éves elnöki konferenciája, ami most egy Európa parlamenti üléssel
volt összekötve itt került ismertetésre, majd elfogadásra a „MANIFESTO”, melyet a VSE állított
össze és 2019-ig tartó feladatokat tartalmazza.
Decemberben eleget tettünk az osztrák Weisser Ring egyesület meghívásának, ahol az
egyesület elnöksége és a munkatársai vettek részt. Tájékoztatást kaptunk a szervezet
felépítéséről, szolgáltatásairól, támogatási rendszerükről.
A Horvátországi Szlovéniában 10 fiatal jogász, közgazdász, szociális munkás olvasva a
honlapunkat elhatározta, hogy létrehoz a területükön egy hasonló szervezetet, mint a Fehér
Gyűrű. Felkerestek bennünket, és a segítségünket kérték, hogy legyünk a mentoraik, és hogy
az egyesületüket Fehér Gyűrűnek hívják. Az alakuláshoz a kért segítséget megadtuk és
decemberben meg is alakult a szervezet, Vinkovci székhellyel. A jövőben is támogatni fogjuk
őket.
Támogatások
2013-ben a Fehér Gyűrű Egyesület a KIm költségvetéséből 10.301ezer forintot (melyből
9.348ezer Ft átutalásra is került), a Siófoki Önkormányzattól 3millióFt-t, az OTP Banktól
2,5millióFt-t, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól 10 millió forintot (melyből 7,5millió Ft került
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átutalásra), V. kerületi Önkormányzattól 300ezer forintot, az ALLIANZ Biztosítótól 500ezer
forintot és több önkormányzat, vállalkozás adott kisebb összegű támogatásokat.
Ilyen nagyságrendű támogatásban egyesületünk nem részesült az utóbbi 10 évben, és ennek
volt köszönhető a szakmai munka került előtérbe és nem a működés biztosítására kellett
koncentrálni.
Hírünk az országban
2013-ben nőtt a különböző írott és elektronikus sajtóban egyesületünkről szóló tudósítások
száma:
Több alkalommal írt rólunk a Zsaru Magazin, a Somogyi hírlap, a Mai Belváros, az MTI, a
Balatoni Futár, Új Néplap. Siófoki hírek, Hevesi Hírlap, Veszprémi Napló. Petőfi Népe, Tolna
megyei Népújság, a Rendőr magazin, Szociális menedzser havi magazin, Ügyészek Lapja
Tudósított City Tv, a Digi Tv, a Terézvárosi Tv, a Hatvan városi tv, a Promontor Tv, a Vi.-os
csatorna negyedévente készít stúdióbeszélgetéseket az egyesületben folyó munkáról,
az Info rádió, a Riese FM rádió, a Lánchíd rádió, a Parti rádió, a Part FM
2014. év tervei:
Fő feladat a TÁMOP-5.6.1.C-11 projekt folytatása és az időarányos feladatok eredményes és
időbeli megvalósítása mellett

-

a hozzánk, segítségért forduló áldozatok támogatása, a másodlagos áldozattá válás
megelőzése

-

együttműködés a KIH-el, az ORFK-val, a TÁMOP-s projektben érintett szervezetekkel

-

a megkezdett együttműködések folytatása a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi
programokba a TÁMOP-s projekt kapcsán, a többi budapesti nyertes pályázókkal

-

további aktív részvétel az Európai Áldozatsegítő Szervezetben (VSE)

-

az oktatási projekt beindítása az ORFK-val

-

Bűnmegelőzés

és

áldozatvédelmi

előadások

szervezése,

tartása

a

TÁMOP-s

projektekben meghatározottak szerint és a vidéki irodák körzetében
-

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkájában való aktív részvétel

-

Az egyesület honlapjának karbantartása, friss információkkal való feltöltése

-

Az előkészítés alatt álló új irodák megnyitása

-

Új pályázati lehetőségek keresése, és azokban való részvétel

-

A Horvátországi Vinkovciban megalakult áldozatsegítő szervezet szakmai támogatása

-

Önkéntesek, tagok szervezése
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Az egyesület a kapott támogatásokat, az adókból felajánlott 1%-t, ami 53.313.- Ft volt, az
alapító okiratban foglalt feladatokra, az irodák működésére, segélyezésre használta fel.
Az egyesület könyvelését ugyanaz a külső könyvelő cég végzi már több éve.
Az egyesület munkájáról, aktuális híreiről, a közérdekű információkról a honlapon lehet
tájékozódni www.fehergyuru.eu

Mellékletek:
Módosított Alapító Okirat
Felügyelő Bizottsági jelentés a 2013-as pénzügyi teljesítésről és a végzett munkáról
A 2013 évi közhasznúsági beszámoló
A 2014-es pénzügyi terv
Az elnökség 2014, 03. 25--i ülésén elfogadta a fent felsorolt jelentéseket, beszámolókat és azt
a Közgyűlésnek is elfogadásra javasolja
A 2014. április 25-én megtartott Közgyűlés az Alapító Okirat módosítását, a közhasznúsági
jelentést, a Felügyelő Bizottsági jelentését a 2013-as pénzügyi teljesítésről és a végzett
munkáról, valamint a 2014-es pénzügyi tervet elfogadta.
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