FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
2017. évi Közhasznúsági jelentése
Az egyesület 2017. évben is az Alapító Okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósításának
szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési és áldozatsegítő munkáját. Munkánk során az előző évek
gyakorlatának megfelelően a komplexitásra törekedtünk és továbbra is felvállaltunk olyan feladatokat is,
amelyek nem kimondottan az egyesületünknek lenne a feladata, de az áldozatok érdekében fontosnak
tartottuk.
2017 év is az egyesület stabil működésének évei közé tartozik.
Az Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az OTP Nyrt és a Siófoki
Önkormányzat stabil támogatóink voltak 2017-ben is, nekik köszönhető az egyesület gondtalan
működése.
A fenti támogatók mellett, az elmúlt években jelentkeztek új támogatók is, akik 2017- ben is támogattak
bennünket. A Szerencsejáték Nonprofit Service Kft-t és a MVM Paksi Atomerőmű Zrt, a Zamárdi
Önkormányzat, a Groupama Biztosító és az ebben az évben csatlakozó IX. kerületi Önkormányzat.
A tagdíj bevételünk elérte a tervezettet, az 1% - ból kapott összeg is növekedett, de ez így is nagyon
kevés.
Az egyesület a 7 tagú elnökség irányításával működik, amely 2017-ben került megválasztásra: két új tag
került az elnökségbe és új alelnök került megválasztásra.
Az elnökség évente, szükség szerint, de legalább négy alkalommal ülésezik:
2017-ben megtartott elnökségi ülések: 2017. 01.31. 13,00 óra, 2017. 03.30. 13,00 óra, 2017. 04. 21. 12,30
óra, 2017. 10.12. 13,30 óra és 2017.12.14. 13,00.
Az elnökség tagjai 2017-ben is tovább folytatták aktív munkájukat az egyesület mindennapi életében,
előadások, oktatások tartásában, rendezvényeken való képviseletben.
Az egyesület működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal ülésezik. FB ülése 2017. március 20-án 14,00 órakor volt.
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai, az elnökségi ülések állandó meghívottjai, és amikor lehetőségük
van, részt is vesznek.
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A 2017. évi munkáról szóló közgyűlés időpontja: 2018. 04. 27. 09.30 órakor volt.
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A 2018. április 19-én 13.00-kor megtartott elnökségi ülésen megtárgyalásra került a Felügyelő Bizottság
jelentése, a 2017. évi közhasznúsági jelentés, a pénzügyi beszámoló a 2017-es évről és a 2018. évi
költségvetés, valamint meghatározásra került a közgyűlés időpontja, helyszíne és a levezető elnök
személye,
A 2018. április 27-én megtartott közgyűlés elfogadta az elnökség által javasolt formában a Felügyelő
Bizottsági jelentést, a beszámolót a 2017-ben végzett munkáról és a pénzügyi teljesítésről, valamint a
2018. évi költségvetést és munkatervet, amely meghatározza az egyesület éves munkáját.
Az egyesület legfőbb feladatai az alábbiak voltak 2017-ben:
Az egyesületnek 2017-ben 23 irodája volt az ország különböző településein. 2017-ben az IM-től
kapott előzetes tájékoztatás alapján - miszerint 2018-tól az egyesület működési költségeire a minisztérium
nem biztosít támogatást, csak projektfinanszírozás várható - az egyesület elnöksége költségtakarékossági
szempontokat is figyelembe véve, bezárta az alacsonyabb ügyfélforgalmú irodákat. A 2018-as évet így 15
irodával kezdjük. Amennyiben sikerül támogatókat találni, úgy azokban a megyékben, ahol nincs az
egyesület jelen, próbálkozunk új irodák nyitásával.
A kapott teljes támogatási összegek a munkatársak munkabérét, járulékait és a működési költségeket,
valamint az áldozatoknak nyújtott anyagi támogatást részben fedezték, ezért szükséges volt további
támogatókat keresnünk és több pályázatot is írnunk.
Közvetlen támogatások
2017-ben az IM 16,739 millió Ft-os támogatásán túl, az EMMI-től 15 millió forint. Az OTP Banktól 2,5
millió forint, a Siófoki Önkormányzattól 1,5 millió forint, a Szerencsejáték Nonprofit Kft-től 1 millió Ft,
a MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től 1 millió Ft, a Groupama Biztosító Zrt.-től 500 ezer Ft és a Zamárdi
Önkormányzattól 150 ezer forint, a IX. kerüloeti önkormányzattól 100ezer forint támogatást kapott
egyesületünk. A kapott támogatásokról már el is számoltunk és beadtuk a pályázatainkat a 2018. évi
támogatásokra.
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Az áldozatok anyagi támogatására fordítható keretünk 2017 novemberében elfogyott, de szerencsénkre az
EMMI elfogadta a közben benyújtott pályázatunkat és december hónapban átutalt 1,5 millió Ft-ot, amit
teljes egészében az áldozatok anyagi támogatására tudtunk – tudunk fordítani.
Tekintettel arra, hogy az állami áldozatsegítő szolgálat rendelkezésére álló felülről nyitott célelőirányzat
felhasználása a legjobb tudomásunk szerint az utóbbi időszakban nem érte el az adott évre előrevetített
alapkeretet, az Egyesületünk által azonos célokra biztosított anyagi támogatás fedezete pedig általában
már év közben kimerül, ezért megfontolásra javasoljuk annak megvizsgálását, hogy a célelőirányzat
milyen jogszabályi és szerződéses garanciák rögzítése mellett szolgálhatna támogatási forrásként a
minket felkereső áldozatok számára. E körben elsősorban a 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (4)
bekezdésének alkalmazását tartanánk elképzelhetőnek.
Pályázati források
2017-ben két nyertes EFOP-os pályázatunk volt, mindkettőt az EMMI írta ki.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00042 azonosító számú projektet a Fehér Gyűrű Egyesület a helyi közösségek
fejlesztéséért a kiskörei és a mogyorósbányai önkormányzattal közösen végzi 2017.03.01-től 2020.03.01ig. A hároméves időszakra a pályázat résztvevői 24.990.292.- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesültek.
Az EFOP-1.3.7-17-2017-00039 azonosító számú pályázatunk az egyházak és a civil szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységeinek bővítésére került kiírásra, amely 2018.01.01-től 2021.12.31-ig tart,
amit a négy év alatt a szekszárdi református egyházzal közösen fogunk megvalósítani. 49.926.000.- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesültek az ebben a pályázatban résztvevő szervezetek.
A VSE-vel és még négy VSE tagszervezettel közösen pályázatot adtunk be egy közös kutatási feladat
végzésére a meglévő információs rendszerek és gyakorlatok megismerésére Európában. A projekt célja:
egy nemzeti tartalmat és specifikus jogokat és szolgáltatásokat tartalmazó rendszer kifejlesztése, ezzel
egyidejűleg egy minőségbiztosítási rendszer létrehozása. A pályázat JUST-AG-2017. néven fut.
Elbírálása várhatóan 2018 májusa.
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Sajnálatos módon a fenti pályázatok egyike sem ad lehetőséget az egyesület működési költségeinek
biztosítására.
Közérdekű és szakmai tevékenységek
Álláspontunk szerint egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy stabil anyagi hátteret tudjon
biztosítani az áldozatoknak nyújtandó minél szélesebb körű szolgáltatások nyújtásához, ehhez keresünk
folyamatosan támogatókat.
Európa-szerte számos modell létezik az áldozatsegítő szervezetek támogatására, azonban az mindenütt
látható, hogy az áldozatok érdekei azokban az országokban jutnak leginkább érvényre, ahol az állam
jelentősen támogatja az áldozatokkal foglalkozó civil szervezeteket.
Hazánkban állami és az egyesületünk révén nem-kormányzati áldozatsegítés is egyaránt általánosan
működik, amely rendszernek számos előnye van. Így például az, hogy egyesületünk a közigazgatási
hatósági eljárásokhoz képest rugalmasabban tud az áldozatok rendelkezésére állni, illetve olyan esetekben
is tud szolgáltatásokat nyújtani, amelyekre az állami rendszer valamilyen oknál fogva esetleg nem terjed
ki.
Ezen duális rendszerre tekintettel természetesen nem támaszkodhatunk kizárólag az állami
támogatásokra, azonban közhasznú egyesületünk tevékenysége feltétlenül érdemes azokra, hiszen
tevékenységünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a bűncselekmények által okozott társadalmi hatások
tompuljanak, a társadalmi ellátó rendszerekre nehezedő terhek csökkenjenek.
Egyesületünknek még a mai napig vannak feladatai az 532/2013. (XII. 30.) számú Kormány határozatból
adódóan, egyedi kérelmek elvégzésére. Egy pszichológusunk még mindig foglalkozik a roma
gyilkosságok egyik áldozatával és egy családdal, amihez 2017-ben két újabb család kapcsolódott. Ez
utóbbi családok segítése érdekében együtt dolgozunk az illetékes államtitkársággal.
Előadásokat tartottunk a megyei rendőr-főkapitányságok által szervezett rendezvényeken, illetve
Budapesten az ÁSZER rendezvényeken, ahol az egyesületünk tevékenységén túl tájékoztatást adtunk az
európai civil szervezetek által nyújtott segítségről. Ezt különösen fontosnak tartjuk, mivel igen sok
magyar állampolgár dolgozik külföldön és ott is válhatnak bűncselekmény áldozatává.
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Ismételten tájékoztató előadást tartottunk a magyarországi áldozatsegítés lehetőségeiről a végzett
rendőrtisztek parancsnoki felkészítése során az adyligeti rendészeti iskolában, valamint az ifjúsági
ügyeket tárgyaló bírók részére a miskolci egyetemen, és az ELTE-n pszichológus és joghallgatóknak.
A védett házakban elhelyezett családok esetében továbbra is egyesületünk látja el az összekötő szerepet
az ott lévő gyermekek és az iskolák között, de rajtunk keresztül tudnak levelezni egymással, a rokonság
tagjaival is.
Lehetőségeinkhez mérten továbbra is juttatunk élelmiszer- és ruhacsomagokat a rászoruló áldozatok
részére. Ebben a munkában az élen jár a keszthelyi irodánk, amit a Zala Megyei Vöröskereszt Keszthelyi
Szervezetével együttműködésben működtetünk.
Az egyesület irodáiban dolgozó munkatársak szakmai végzettsége megfelelő az áldozatsegítő feladatkör
elvégzésére. Ebben a körben az átláthatóságot biztosítja, hogy az egyesület elnöksége által elfogadott
belső szabályzat szerint kerültek, illetve kerülnek az új munkatársak felvételre.
A budapesti irodában rendszeres havi szupervíziós ülések folynak, a hivatásgondozás, a szakmai
kompetenciák és működés fejlesztése céljából.
A vidéki irodák munkatársai részére 2017-ben 2 alkalommal tartottunk továbbképzést, de elektronikus
úton mindennap kapcsolatban vannak a központi és a vidéki irodák munkatársai egymással.
A 2017-es évben kiemelt feladatként foglalkoztunk a közlekedési balesetek vétlen sérült áldozatainak
segítésével, lelki-érzelmi támogatásával. 60 ezer szórólapot készítettünk, amelyet az ORFK és a BRFK
Közlekedési Igazgatósága juttatott el a kapitányságok közlekedési osztályaira.
Az ORFK és a BVOP után 2017-ben együttműködési megállapodást írtunk alá az Országos Polgárőr
Szervezettel is, aminek köszönhetően az éppen bezárás előtt álló veszprémi irodánk további működése
biztosítottá vált.
2017-ben is részt vettünk az Európai Áldozatsegítő Szervezet (VSE) konferenciáján és éves közgyűlésén
Dublinban és Brüsszelben (ezen utazásokat részben a VSE finanszírozta). Egyesületünk elnökségének
javaslata alapján a dublini közgyűlésen a VSE elnökségében megüresedő helyre az egyesületünk által
javasolt tagunk került megválasztásra, így hét év után ismét van magyar tagja a VSE elnökségének, ami
egyesületünk munkájának is elismerése.
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A VSE és a német Weisser Ring Egyesület szervezésében Mainz-ban tartott konferencián egyesületünk
két tagja is részt vett.
A workshop témája az áldozatok távolból, telefonon, chatfórumokon és e-mailen keresztül történő
segítésének (esetleg a blended helping alkalmazása, azaz a személyes és a távoli vegyes alkalmazása egy
kliens esetén) és egyéb média hasznos (pl. felvilágosító, oktató) alkalmazásának (youtube csatorna,
twitter, instagram) kérdésköre volt. A különböző országokból (Portugália, Oroszország, Málta, Belgium,
Írország, Finnország, Svédország, Csehország, Magyarország) érkezett szakemberek megosztották
egymással tapasztalataikat, jól bevált gyakorlataikat.
Egyesületünk két résztvevője számára fontos volt, hogy az áldozatsegítés ezen innovatív és korszerű
lehetőségei terén is elmélyítsék tudásukat és szervezetünk így még hatékonyabban használhassa a modern
kor adta lehetőségeket a minket megkeresők támogatása, a számukra nyújtott szolgáltatások bővítése
érdekében. Ezek a technikai eszközök új távlatokat nyitnak az áldozatsegítés távolságokból adódó
nehézségeinek áthidalására. A workshop egy hosszabb közös munkafolyamat első lépcsőfoka volt,
amelyet további hasonló találkozók követnek majd.

Statisztikák
2017-ben 4.502 fő kereste fel irodáinkat, akik közül 205 fő részére adtunk egyszeri anyagi
támogatást, 6.475e Ft összegben 25 fő külföldi személy fordult hozzánk segítségért és 5 főnek adtuk
285e.-Ft segélyt, 5 családot helyeztünk el védett házakba és 2 főt szociális otthonba.
385 alkalommal tartottunk tájékoztató előadásokat, ahol 9.593 fő vett részt.
18 ügyben kaptunk felkérést, illetve megbízást, olyan személyek részéről, akik bűncselekmények
áldozatai voltak, hogy lássuk el a jogi képviseletüket, amit a budapesti és a szegedi irodánk jogászai
láttak-látnak el, továbbá 9 fő közlekedési baleset áldozatai jogi képviseletét szintén irodánk végzi.
A pszichológusainknak továbbra is igen sok munkája van. 2017-ben 75 fő vette igénybe segítségünket,
690 alkalommal.
Szükség esetén a pszichológusaink továbbra is utaznak a klienshez, ha az nem tud a központi irodánkba
utazni.
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Az irodák negyedévente rendszeresen adnak visszajelzést munkájukról, küldik az irodáik statisztikai
adatait a végzett munkáról és az ügyfélforgalomról. Ezen a területen voltak problémáink, ezért 2018-ban
ezen a területen is változtatásokat tervezünk.
Az adatokból kitűnik, hogy az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenése ellenére az
irodáink ügyfélforgalma nem csökken, hanem stabilizálódik.
A legtöbb ügyfél a budapesti irodát kereste fel, összesen 1828 fő.
A legtöbb ügyfél a következő irodáink szolgáltatásait vették igénybe:

-

Hatvan 813 fő

-

Szekszárd 550 fő

-

Tamási 226 fő

-

Siófok 192 fő

-

Keszthely 135 fő
Ebben a hat irodában az egyesületünkhöz forduló áldozatok 83%-a, míg a további 17
irodában összesen 798 fő. Ezen irodákból került bezárásra 8 iroda.
Átlagban egy irodánkat 196 fő/év keresett fel. Ha az Állami Áldozatsegítő Szolgálat
ügyfélforgalmát az előző évek 16-17ezres számához viszonyítjuk a 2017-ben mintegy 200
irodájuk, kb. 250 fős létszáma és az egész napos nyitva tartás mellett, akkor az egy irodára
eső átlag 86 fő/év, ami egyesületünk forgalmának a felét sem éri el. A valóság azonban az,
hogy az Állami Áldozatsegítő Szolgálatok ügyfélfogalma 2017-ben 4.014 fő volt. Ehhez már
nem kell semmilyen kommentár. A számok tükrében erős disszonancia vehető észre.
Csak a hatvani és a siófoki irodában van saját munkatársunk, akik napi 8 órában dolgoztak a
többi irodában részben önkéntesek, részben tiszteletdíjasok, akik heti néhány órában tartottak
ügyeletet.
2017-ben a hatvani iroda működésénél problémáink adódtak, így nem tudjuk, hogyan tovább,
míg a siófoki irodában napi hat óra lesz a munkaidő, azzal, hogy a balatoni főszezonban
hétvégén is nyitva lesz az iroda. Szekszárdon napi hat órában alkalmazzuk az eddigi
tiszteletdíjas munkatársunkat.
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Az utóbbi döntést a 2017-es ügyfélforgalom alapján hoztuk meg, így a Balaton keleti és
nyugati végén a főszezonban lesz hétvégén is nyitva tartó iroda, és ha sikerül kellő támogatást
kapnunk a főszezon idejére, ismét bevezetjük a mobil áldozatsegítést.
Az ügyfélforgalmunk alakulása éppen ellentétes azzal, ami az állami áldozatsegítő szervezet
rendszerében évek óta tapasztalható. Az állami áldozatsegítés ügyfélszám visszaesése még
inkább felértékeli az egyesületünk által végzett munkát,
2018. évi terveink, amelynek megvalósítása az Igazságügyi Minisztérium anyagi
támogatásától is függ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott 2018. évi támogatás a
15 iroda működési költségeire biztosít fedezetet, de a beszámoló írásakor még nem ismertük
az IM hivatalos 2018. évi támogatását. Ezért az alábbiakban leírt projektjeink megvalósítása
bizonytalan. Közben megérkezett a levél a támogatásról, amiről előzetesen semmilyen
személyes egyeztetés az egyesülettel nem volt, így a szakmai helyettes államtitkárság döntését
az erősen csökkentett költségvetés okairól nem ismerjük. Az egyesület elnöksége döntése
alapján a megítélt összeget nem kéri az egyesület, mert ebből a projekteket, így nem lehet
megvalósítani. 2018-ban az egyesület nem számol IM támogatással, erről írásban
tájékoztattuk a levelet küldő Közigazgatási államtitkár urat.
A programok - amelyek a következők és a megvalósításukat elkezdtük- három pillérből
állnak, és anyagi lehetőségeink alakulása dönti el, hogy ebből mit tudunk megvalósítani:
A három pillér az alábbi:
−

egységes információs-statisztikai rendszer kidolgozása (amivel hozzá tudunk járulni

az irányelv szerint rendszeresen elkészítendő ország jelentések minél pontosabb
elkészítéséhez is)
−

társasjáték készítése és disszeminálása (amellyel a célcsoport részére a bűnmegelőzéssel

és áldozatsegítéssel kapcsolatos ismereteket adhatunk át) A célcsoport a játék struktúráját illetően
széleskörű: 6 – 99 éves korúak számára ajánlott, mivel mobilan használható elemekből áll. A játék
elsődleges célja (az áldozattá válás megelőzése, preventív – oktató cél) mellett kiemelt hangsúllyal
bír a közösségi formáló erő, a közösségi felelősségvállaló szerep tudatosítása és nevelése.
−

az

Egyesület

szolgáltatásainak

bővítése

(elsősorban

a

jogi

és

pszichológiai

szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyben Egyesületünk rugalmasan és hatékonyan tud közvetlenül
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közreműködni). Az egyesületi irodák szolgáltatásai azzal a sokrétűséggel bírnak, amelyek az
európai áldozatsegítő sztenderdeknek megfelelnek. Így az állami rendszerből kiesett, áldozattá vált
magyar és külföldi polgárok gyors és személyre szabott segítséget kapnak az Egyesülettől, ezzel is
csökkentve a bűncselekmények okozta krízist és a szociális leszakadás mértékét.
−

Ezek megvalósítására már írjuk az újabb pályázatot.

A projekt megvalósításán túl a hagyományos feladataink:
-

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

-

együttműködés az áldozatsegítést végző kerületi, járási hivatalokkal, megyei kormányhivatalokkal, az ORFK-val, az OPSZ-el,
-

aktív részvétel az Európai Áldozatsegítő Szervezet munkájában (VSE)

-

az oktatás folytatása a középiskolákban, az Egyetemeken

-

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkájában való aktív részvétel

-

az egyesület honlapjának karbantartása, friss információkkal való feltöltése

-

keresni a lehetőségeket a bezárt irodák újbóli megnyitására, vagy újabb településeken

-

új pályázati lehetőségek keresése, és azokban való részvétel

-

önkéntesek, tagok szervezése (ez évek óta visszatérő feladat, az eredmény nem kielégítő)

-

kapcsolatok bővítése más áldozatsegítéssel foglalkozó civil szervezetekkel

-

továbbra is erősíteni a kapcsolatokat a rendőrkapitányságokkal, önkormányzatokkal

Az egyesület az SZJA-ból felajánlott 1%-t, ami 194ezer Ft volt. Az összeget az alapító
okiratban foglalt feladatokra, az irodák működésére, de elsősorban az áldozatok segélyezésére
használta fel egyesületünk. Ezúton is köszönjük a támogatóknak a felajánlásukat és kérjük a
jelenlévőket, hogy a környezetükben élőket is ösztönözzék arra, hogy az SZJA 1%-t ajánlják
fel egyesületünk részére.
Az elnökség nevében megköszönöm az egyesület munkatársainak, az önkénteseknek odaadó
munkáját, amit az áldozatok segítése érdekében tettek.
Továbbra is ilyen lelkesedéssel, odaadással végezzék munkájukat. Reméljük, ennek is híre
megy, és ez több segítő támogatót hoz az egyesületnek.
Az egyesület könyvelését, a már több éve végző külső könyvelő cég helyett a Felügyelő
Bizottság elmúlt évi javaslata alapján saját munkatársunk végzi.
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Az egyesület munkájáról, aktuális híreiről, a közérdekű információkról az alábbi honlapon
lehet tájékozódni: www. fehergyuru.eu

A 2017 évről szóló közhasznúsági jelentést, a 2017-es pénzügyi beszámolót, a 2018. évi
pénzügyi tervet, az elnökség 2018, 04. 19.-i ülésén elfogadta és azt a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja
A 2018. április 27-én megtartott Közgyűlés a Közhasznúsági jelentést és a pénzügyi
beszámolókat és az FB jelentését elfogadta.
Budapest, 201.04.12.

Fügedi László
elnök

Mellékletek:
-

pénzügyi beszámoló a 2017-es évről

-

2017. évről szóló közhasznúsági jelentés

-

a FB jelentése

-

2018. évi pénzügyi terv

-

jelenléti ív
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