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Samu Tímea 

elnök, 

UNICEF Magyar Bizottság kuratórium

Kedves Támogatónk!

Talán soha nem volt még annyi dolgunk, mint a tavalyi év során.

2015-ben egy szomorú eseménnyel indult az év – áprilisban hatalmas erejű földrengés 

rázta meg Nepált, melyben közel 8000 ember vesztette életét. Az UNICEF végig a 

helyszínen segítette a nepáli gyerekek ellátását, akiknek a helyzete még ma, egy évvel a 

katasztrófa után is nagyon nehéz. 

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

magyar UNICEF tovább folytatta Ébresztő-óra programját, mellyel közel 10 000 gyereket 

sikerült elérni. Emellett elindítottuk újabb hazai programunkat, a Gyerekbarát Települést, 

melyben az önkormányzatok pályázhattak és megmutathatták, ők mit tesznek azért, 

hogy a gyerekek jogait mindenhol érvényesítsék. Tavaly 3 nyertes pályázónak sikerült a 

díjat odaítélni – Cigánd, Hódmezővásárhely és Óbuda kapta az UNICEF és az EMMI által 

odaítélt két-kétmillió forintot a gyermekbarát programjainak megvalósítására.

Az idei év nagy sikere még, hogy megalakult a Gyerekjogi civil koalíció is, melynek célja 

a gyermekjogok érvényesítése.

Ősszel elindult az Aldi tiszta kéz és kész kampánya, melyben felhívtuk a figyelmet, hogy 

a higiéniai szabályok betartásával megelőzhetőek a fertőzések. Összesen 557 gyereket 

értünk el a program során. 

Az év másik nagyszabású eseménye a Dolls for UNICEF jótékonysági aukció volt, ahol 

4,2 M-s adományt sikerült gyűjtenünk 12 hazai neves divattervező egyedi, UNICEF 

számára legyártott babájával.

Az évet a Magna Cum Laude jótékonysági koncertjével zártuk.

2015-ben nemzetközi szinten is rengeteg tennivalónk akadt, hiszen tavaly több tízezer 

gyermeket soroztak be, illetve használtak fel valamilyen módon a fegyveres erők és 

csoportok. Az oktatási és egészségügyi létesítmények ellen intézett támadások, val-

amint az iskolák katonai célú felhasználása sok helyen egyre gyakoribbá vált. Szíria és 

Közép-Afrika az erőszak középpontja lett, de Magyarországon sem javultak az állapotok. 

Itthon még mindig 15 000 gyerek válik erőszakos bűncselekmény áldozatává. Teendőnk 

tehát van bőven, mert az UNICEF nem nyugszik, amíg nem biztosítja a gyerekek jogait 

mindenütt a világban.

2015-ben 180 millió forinttal segítették a magyar adományozók a világ legrosszabb 

helyzetben lévő gyermekeit. Ez az összeg 360 000 gyerek egy teljes napi ellátásra eleg-

endő, beleértve a napi háromszori élelmet, tiszta vizet és gyógyszert is.

A 2016-ban 70 éves UNICEF változatlanul ugyanazokért a célokért dolgozik, amikkel 

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

illetnek meg és minden gyerek megérdemli a felhőtlen gyerekkort.

Köszönjük, hogy támogatott Bennünket ezeknek a céloknak az elérésében és reméljük 

2016-ban is aktív támogatónként köszönthetjük!



Főbb tevékenységeink
Gyerekjogok népszerűsítése

Közel 10 000 gyereket értünk el Ébresztő-óra programunkkal

A 2014 márciusában indított „Ébresztő-óra” elnevezésű ingyenes, interaktív 

osztályfőnöki óra ráébreszti a gyermekeket arra, hogy ők is ugyanolyan jogokkal 

rendelkeznek, mint idősebb társaik, vagy a felnőttek. Az óra során a 4-12. osztályos 

tanulók megtanulhatják, hogyan vigyázzanak magukra és másokra, és azt is, milyen 

védelem illeti meg őket. A Telenor támogatásával létrejött kezdeményezés során 

2015-ben már közel 10 000 diákot sikerült elérni. Az Ébresztő-órához csatlakozott 

még Vastag Tomi, Tenki Réka és Molnár Tamás is, így Veszprémben, Debrecenben és 

Szegeden is tudtunk képzést tartani. 

Elindult a Gyerekbarát TelepülésIdén először adtuk át az „UNICEF Gyermekbarát Település” 

címet. A kiírt pályázat célja, hogy a települések az eddigieknél 

hatékonyabban képviseljék a gyermekek érdekeit és jogait. A 

pályázaton 27 önkormányzat indult, végül a független értékelő 

bizottság szakmai döntése nyomán Cigánd, Hódmezővásárhely 

és Óbuda-Békásmegyer nyerték el az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának támogatását is élvező 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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Nemzetközi gyerekjogi konferenciát szerveztünk

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az UNICEF Magyar Bizottság 
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Gyerekjogok az Ének Iskolájában 

A korábbi sikeres együttműködést folytatva idén is segített az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványnak az adománygyűjtésben az Ének iskolája című zenei tehetséggondozó. A műsorban szereplő 8 és 16 év közötti gyerekek segítenek felhívni a figyelmet a gyermekjogokra és közreműködnek az adománygyűjtésben is.



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.

Aldi kéz és kész

„Tiszta kéz és kész” néven egy hónapig tartó közös akcióval 
hívta fel az ALDI Magyarország és az UNICEF Magyarország 
a gyermekek figyelmét a tiszta ivóvíz értékére, a baktériumok 
és fertőzések jelentette veszélyekre, valamint az alapos és 
rendszeres kézmosás fontosságára a nemzetközi higiénia 
világnapja alkalmából. Az áruházlánc és a jótékonysági 
szervezet közös felvilágosító programot indított, illetve az ALDI 
vásárlóinak is lehetővé tette, hogy segítsenek az UNICEF-
nek világszerte minél több gyermek számára tiszta ivóvizet 
biztosítani.

Dolls for Unicef

Hatalmas sikert aratott az UNICEF által 
szervezett jótékonysági árverés a divatszakma 
neves képviselőinek közreműködésével. Az 
eredeti, francia kampány után – ahol többek 
között a Chanel, Louis Vuitton és Christian Dior 
divatház képviseltette magát -, ezúttal a magyar 
divatszakma tervezőinek krémje tervezett dizájn 
babát és hozzá illő babaruhát. Alkotásukkal olyan 
neves tervezők és márkák álltak a kampány mellé, 
mint Léber Barbara, Daalarna, Luan by Lucia, Je 
Suis Belle, USE unused, Slang Slang, Romani 
Design, Tomcsányi Dóri, Matyodesign, Manuéla 
és Manier Szalon.

Nepáli katasztrófa

2015 tavaszán erős földrengés rázta meg 
Nepált. A 7,9-es erősségű földrengés több 
mint 2,8 millió embert érintett, közülük 1,1 
millió gyermek. A természeti katasztrófa 
körülbelül 8000 halálos áldozatot követelt, 
és 22 ezren megsebesültek. A földrengés 
épületeket, lakóhelyeket tett a földdel 
egyenlővé. Magyarországon összesen 21,8 M 
forintot sikerült gyűjteni a nepáli gyerekeknek.

Jótékonysági koncert a 
Magna Cum Laude 
közreműködésével
Különleges jótékonysági koncertet 
rendezett az UNICEF a Magna 
Cum Laudéval közösen a Budapest 
Kongresszusi Központban. A koncert 
jegybevételét a veszélyben lévő 
gyerekek megsegítésére fordítottuk.

Adománygyűjtő tevékenységeink






















































