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Samu Tímea 

elnök, 

UNICEF Magyar Bizottság kuratórium

Kedves Támogatónk! 

A tavalyi év során is rengeteg tennivalónk volt. 2016-ban két szomorú esemény is 

történt – áprilisban hatalmas erejű földrengés rázta meg Ecuadort, melyben közel 700 

ember vesztette életét és közel 17 000 ember sérült meg, majd szeptemberben a 

Matthew hurrikán csapott le Haitiben, amely óriási károkat és 500 ember halálát okozta. 

Az UNICEF mindkét helyszínen jelen volt, hogy segítse a bajba jutott gyerekek ellátását. 

2016-ban volt a szíriai konfliktus 5. évfordulója, amelyben több millió gyerek érintett. 

A Remény rajzai kampányunkban menekült gyerekek traumarajzait lehetett átrajzolni 

vidámabb rajzokká, hogy felhívjuk a figyelmet a gyerekek borzasztó helyzetére. 

De a tavalyi év nem csak a katasztrófák éve volt – sikertörténeteknek is örülhettünk. A 

magyar UNICEF tovább folytatta Ébresztő-óra programját, mellyel közel 13 000 gyereket 

sikerült elérni. Folytattuk a nagysikerű hazai programunkat, a Gyerekbarát Települést, me-

lyben az önkormányzatok pályázhattak és megmutathatták, ők mit tesznek azért, hogy a 

gyerekek jogait mindenhol érvényesítsék. 2016-ban is 3 nyertes pályázónak sikerült a dí-

jat odaítélni – Alsómocsolád, Bordány és Hajdúnánás kapta az UNICEF és az EMMI által 

odaítélt két-kétmillió forintot a gyermekbarát programjainak megvalósítására. Áprilisban 

megjelent az 1% kampányunk, amellyel a gyerekbántalmazásra hívtuk fel a figyelmet, 

valamint novemberben ugyanebben a témában Gyerekjogi Konferenciát tartottunk. Az 

év során három sikeres kiállítást is szerveztünk, májusban nyitott az ARTatlan kiállítás, 

melyet az Anoni Mara Társasággal közösen szerveztünk a Katona József Színházban. 

Szeptemberben az On the spot csapatával 15 magyar fotóművész képét állítottuk ki 

a Madách téren, a kiállítás címe Anyatejjel a világ körül. Novemberben pedig 70 éves 

évfordulónkra emlékeztünk egy kiállítással az UNICEF archív fotóival. 

Tavalyi évben részt vettünk 6 másik Európai Uniós országgal együtt az ECHO és UNICEF 

közös #EmergencyLessons kampányában, amely a vészhelyzetben élő gyerekek 

oktatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A kampány keretein belül nagykövetünk-

nek, D. Tóth Krisztának és gyermekjogi igazgatónknak, dr. Tausz Katalinnak lehetősége 

nyílt Guineába utazni. December elején pedig 5 fiatal követünk utazott a kampány záró 

eseményére Brüsszelbe, az Európa Parlamentbe. 

2016-ban nemzetközi szinten is rengeteg tennivalónk akadt. Az UNICEF nem nyugszik, 

amíg nem biztosítja a gyerekek jogait mindenütt a világban. 2016-ben közel 150 millió 

forinttal segítették a magyar adományozók a világ legrosszabb helyzetben lévő gyer-

mekeit. Rendszeres adományozóink mellett jótékony futó és úszó követeink segítették 

a munkánkat, valamint ebben az évben a VR szemüveg használatát is bevezettük, 

hogy bemutassuk, hogyan dolgozik a szervezetünk. A befolyt összeg 300 000 gyerek 

egy teljes napi ellátásra elegendő, beleértve a napi háromszori élelmet, tiszta vizet és 

gyógyszert is. 2017-ben az UNICEF változatlanul ugyanazokért a célokért dolgozik, amik-

kel elindította működését; hisszük, hogy a világon minden gyereket ugyanazok a jogok 

illetnek meg és minden gyerek megérdemli a felhőtlen gyerekkort. 

Köszönjük, hogy támogatott bennünket, és bízunk benne, hogy sikeres együtt-

működésünket 2017-ben is folytathatjuk!



Főbb tevékenységeink
Gyermekjogok népszerűsítése és Adományszervezés

Már 13 000 gyereket értünk el Ébresztő-óra programunkkal

Folytatódott legsikeresebb projektünk, az Ébresztő-óra, mellyel 2014 óta összesen 

64 település közel 200 iskolájában, 13 000 gyereket értünk el és ismertettünk meg 

a gyermekek jogaival és az UNICEF tevékenységével. A Telenor támogatásával 

létrejött programunk, már Budapest mellett a szegedi, debreceni és tatabányai 

regionális központokon keresztül más vidáki városok iskoláiba is el tud jutni. 2016-ban 

újdonságként, Budapesten, különleges Ébresztő-órán láttuk vendégül az ózdi Hétes-

telepről és az Igazgyöngy Alapítványtól érkezett gyerekeket. 

Újabb Gyerekbarát Településeknek adtuk át a címet
2016-ban is átadtuk három magyarországi településnek az 

„UNICEF Gyermekbarát Település” címet. A pályázat célja, 

hogy ösztönözzük a településeket, hogy minél hatékonyabban 

képviseljék a gyermekek érdekeit és jogait. A 2016-os kiírásra 21 

önkormányzat adott be pályázatot. A gyermekjogi-gyermekügyi 

szakemberekből álló Értékelő Bizottság Alsómocsoládnak, 

Bordánynak és Hajdúnánásnak ítélte oda az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködésben a díjat.



Gyerekjogok tehetségkutató mûsorokban
2014-ben két nagysikerû tehetségkutató mûsor-ral is együttmûködtünk, hogy a gyerekjogokat népszerûsítsük. A TV2 Ének Iskolája idén már második éve segít bennünket, az MTV színekben 

futó Virtuózok azonban újdonság volt az év során. 

Nemzetközi gyermekjogi konferencia 

az ombudsmannal 

Jelentôs érdeklôdés mellett, nemzetközi gyermekjogi 

konferenciát tartottunk, amelynek fôvédnöke Herczeg Anita, 

a köztársasági elnök felesége, védnöke a belga nagykövet 

volt, és az elôadók között volt Bernard de Vos fl amand 

gyermekjogi ombudsman is. Az UNICEF Magyarország és 

az Alapvetô Jogok Biztosa egy 5 pontból álló kiáltványt 

fogadott el a gyermekjogok hazai érvényesüléséért.  

Hazai kutatás 2.
 Jogod van a jogaidhoz! gyermekjogi kutatás a Telenorral. Nem reprezentatív gyermekjogi kutatásunkban 1191 fô, 10-19 éves általá-nos- és középiskolai diák vett részt, amelybôl 

kiderült, hogy Magyarországon háromból csak 
egy gyerek tudja, hogy milyen jogai vannak, és a gyerekek közel fele szerint egy pofon nem 
számít erôszaknak.

Szívünk Rajta gyerekkönyv-ajánló 
program a Bookline-nalEgy felnôttekbôl és gyerekekbôl álló szakmai csapat 
négy kategóriában (mesél, segít neki, fejleszt, segít 
neked) díjazza azokat a könyveket, amelyek valódi érté-
ket képviselnek, és igazi élményt nyújtanak. A díjazott 
könyveket elektronikus matricával látjuk el, ezzel segít-
ve a vásárlókat eligazodni a gyerekkönyvek piacán.
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Szívünk Rajta gyerekkönyv-ajánló 
programunk

A Bookline-nal együttműködésben folytatódott 
Szívünk Rajta nevű gyerekkönyv-ajánló programunk, 
amelyben a korábbi kategóriák mellett (mesél, segít 
neki, segít neked, fejleszt), az idei évtől bevezettük 
a ’rád talál’ kategóriát, hogy az ifjúsági regényeket 
keresőknek is segítsük eligazodni a gyerekkönyvek 
piacán.

Kiemelt fontosságú témákról szerveztünk beszélgetéseket

2016 márciusában a Bálint Házban, a CEMS Club Budapest-tel közösen 

panelbeszélgetést szerveztük a szíriai konfliktus kitörésének 5. évfordulója 

alkalmából „No lost generation” – A szír háború gyermekei” címmel.  Külső 

szakértők bevonásával online kutatás készült a felnőtt lakosság körében a gyermek 

bántalmazás témájában, melynek eredményeit novemberben egy szakmai 

konferencia keretein belül mutattunk be. 

Kreatív kampányunk menekültügyben 
Elindítottuk az ISOBAR Budapest kreatív ügynökséggel együttműködésben a Remény rajzai kampány és honlap (Pencil of Hope), ahol menekült gyermekek szomorú rajzait lehetett vidámmá varázsolni.



1%-os kampány a 
gyermekbántalmazás ellen

A gyermekekkel szembeni erőszak 
jelenti az egyik legnagyobb 
gyermekjogi problémát 
Magyarországon. Az UNICEF 
kampánya az első lépés: a 
figyelemfelhívás.

Sporteseményekkel
gyűjtöttünk adományt

Az adománygyűjtésünket jótékony 
futóink és úszóink is segítették. Részt 
vettünk a Vivicittá Városvédő Futáson 
áprilisban. Júliusban a jótékony 
sportköveteink átúszták a Balatont. 
Októberben pedig a Spar Budapest 
Maratonon futottak a sportolóink. A 
tavalyi évben összesen közel 1,5 millió 
forintot gyűjtöttek sportköveteink.

Részt vettünk az #EmergencyLessons 
kampányban

Az #EmergencyLessons kampány az ECHO 
és UNICEF közös kampánya volt, mely a 
válsághelyzetben élő gyerekek oktatásának 
fontosságára hívta fel a figyelmet, és főleg 
az iskoláskorú fiatalokat célozta meg online 
felületeken. Istenes Bencét kértük fel Fiatal 
Nagykövetnek, és D. Tóth Kriszta is aktívan részt 
vett a kampányban. Lehetőségünk nyílt Guineába 
utazni, D. Tóth Krisztának, Nagykövetünk és, dr. 
Tausz Katalin, gyerekjogi igazgatónk képviselte 
az UNICEF Magyar Bizottságot. December 
elején 5 fiatal követünk utazott a záróeseményre 
Brüsszelbe, az Európa Parlamentbe.

Kiállításokat szerveztünk

A Katona József Színházban szerveztünk kiállítást a 
szexuális bántalmazás témájában az Anoni Mara Társasággal 
együttműködve. A kiállítás mellett felolvasó esttel és szakmai 
beszélgetésekkel egészült ki a program. Szeptemberben az 
On The Spot csapatával 15 magyar fotóművész képét állítottuk 
ki a Madách téren Anyatejjel a világ körül címen. A kiállított 
képek közül öt művet el is árvereztünk. 
Az UNICEF 70 éves évfordulójára emlékezve az UNICEF 
archív fotói közül válogattunk, amelyeket egészen december 
23-ig meg lehetett tekinteni. 




















































































