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Samu Tímea 

elnök, 

UNICEF Magyarország kuratórium

Kedves Támogatónk!

2017 mozgalmas év volt. Az UNICEF Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan nem csak a 

nemzetközi gyermekjogi és gyermekvédelmi munkát folytatta hatékonyan, de mellett számos 

sikeres programot bonyolított itthon is. Lelkes és fáradhatatlan önkénteseink segítségével 

továbbra is működik a 10-18 éves gyermekek jogtudatosítását szolgáló Ébresztő-óra program, 

amellyel már több mint 15.000 gyermeket elértünk. Az UNICEF Gyerekbarát Település díjat 

a tavalyi évben három újabb önkormányzat nyerte el: a megtisztelő cím Budaörs, Orosháza 

és Zalaegerszeg városainak tekintélyét növeli, mely városok korábban is elkötelezetten 

dolgoztak a gyermekjogok lokális érvényesítésén, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 

az UNICEF Magyarország kétmillió forintos támogatásának köszönhetően a következő évben 

további programokat valósíthatnak meg. Megújult a Libri-Bookline-nal közös könyvajánló 

programunk, a Szívünk rajta. A kezdeményezés célja a szülők döntésének megkönnyítése 

annak érdekében, hogy gyerekeiknek az életkorukhoz és érdeklődésükhöz legmegfelelőbb 

könyveket választhassák. Áprilisban elindult az 1% kampányunk, melyben az internetes 

zaklatás veszélyére igyekeztük minél szélesebb kör figyelmét felhívni. Júniusban több, 

mint ezer hátrányos helyzetű gyereknek tettük lehetővé, hogy a hazánkban megrendezett 

Vizes Világbajnokság úszóversenyeit élvezhessék. A novemberben rendezett gyerekjogi 

konferenciánk fókuszába a veszélyben élő gyermekeket helyeztük. Célunk az volt, hogy a 

családjukból anyagi okok miatti kiemelt illetve  fogyatékkal élő gyermekekre irányítsuk a 

figyelmet. Novemberben egy másik jelentős eseményünk is zajlott: az UNICEF Gyerekhang, 

a gyermekek jogait népszerűsítő kampány, amely főként arra tanítja a fiatalokat, hogy az 

őket érintő döntésekben joguk van a részvételhez és a vélemény-nyilvánításhoz. Több, mint 

50 partner csatlakozott hozzánk, lehetőséget nyújtva a gyerekeknek, hogy beleshessenek 

a felnőtt világ „kulisszái mögé” és hallassák a hangjukat a közélet, a média, az üzleti élet, a 

kultúra és a sport legkiemeltebb színterein.

2017-ben rengeteg tennivalónk volt világszerte. Mexikóban a földrengés, a Karib-térségben 

a hurrikánok pusztítottak óriási károkat okozva. Az UNICEF mindkét helyszínen állhatatosan 

küzdött, hogy segítse a bajba jutott gyermekek ellátását. Immáron két éve tart a világ egyik 

legnagyobb és legösszetettebb humanitárius krízise Jemenben, ahol a polgárháború miatt 

az ország jóformán teljes lakossága – 22,2 millió ember – humanitárius segítségre szorul. 

A szíriai konfliktus szintén nem tűnik csillapodni, a háború tavaly a hatodik évébe lépett. 

Az UNICEF ezen országokban éppen úgy, ahogy szerte a világon töretlenül küzd a minden 

gyermeket megillető jogok betartatásáért. 2017-ben a magyar adományozók közel 160 millió 

forinttal segítették a világ legrászorulóbb gyermekeit.

A rendszeres adományozóink mellett egyes követeink jótékonysági futással segítették a 

munkánkat, és elindítottuk Nagy Nyári Kihívás programunkat, amivel sportolóinkat igyekszünk 

adománygyűjtésre ösztönözni. 

A befolyt összeg 480.000 gyerek egy teljes napi ellátásra elegendő: a napi háromszori 

élelemre, a tiszta vízre és gyógyszerre.

Az UNICEF 2018-ban, az alapítása után hetven évvel is, ugyanazokért a célokért küzd. 

Hisszük, hogy a világon minden gyermeket ugyanazok a jogok illetnek meg. Hisszük, hogy 

minden gyermek megérdemli a felhőtlen, boldog gyerekkort.

Hálásan köszönjük, hogy támogatott minket 2017-ben! Folytassuk ezt a sikeres 

együttműködést 2018-ban is!



Főbb tevékenységeink
Gyermekjogok népszerűsítése és Adományszervezés

Már 15 000 gyereket értünk el Ébresztő-óra programunkkal

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

15 000 gyereket értünk el és ismertettünk meg a gyermekek jogaival, valamint az 

UNICEF tevékenységével. A Telenor támogatásával létrejött programunk Budapest 

mellett a szegedi, debreceni és tatabányai regionális központokon keresztül más vidéki 

városok iskoláiba is el tud jutni. 

38403_szivunk_rajta_padlomatrica.indd   1 2017.09.08.   12:29:23

Szívünk Rajta gyerekkönyv-ajánló programunk
A Libri-Bookline-nal együttműködésben megújult a Szívünk Rajta 

gyerekkönyv-ajánló programunk, melynek célja megkönnyíteni 

a szülők döntését, hogy gyerekeiknek az életkorukhoz és 

érdeklődésükhöz legmegfelelőbb könyveket választhassák. A 

könyvek négy kategóriában kaphatnak Szívünk rajta matricát 

(mesél, segít, fejleszt, rád talál), hogy segítsünk eligazodni a 

gyerekkönyvek tengerén. 



Vizes VB

1100 hátrányos helyzetű gyereknek és kísérőinek 
segítettünk eljutni a 17. FINA világbajnokságra.  A 
jótékonysági akció keretében a gyerekek a hétfői 
versenynapon szurkolhattak a magyar sportolóknak.

Megjelenéseink

2017-ben havonta jelent meg cikkünk a Bravo magazinban, melyekben az UNICEF 

kiemelt témáit érintettük. Részt vettünk a MACIARC pályázaton is, ahol a DDB 

készített nekünk egy óriásplakátot, mely az ARC kiállításon is megjelent.

Újabb Gyerekbarát Településeknek adtuk át a címet 
2017-ben 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 2017-es kiírásra 18 önkormányzat adott be pályázatot. A gyermekjogi-gyermekügyi szakemberekből álló Értékelő Bizottság Budaörsnek, Orosházának és Zalaegerszegnek ítélte oda az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködésben a díjat.



1%-os kampány az online 
zaklatás ellen

Életre kelt chatek – ez a 2017-
es kampányunk elnevezése. 
Az UNICEF Magyar Bizottság 
Alapítvány az idei évben 
kiemelt figyelmet kíván fordítani 
Magyarországon a cyberbullying 
kezelésére és megelőzésére.

Sporteseményekkel
gyűjtöttünk adományt

Az adománygyűjtésünket jótékony 
sportolóink is segítették. Részt vettünk 
a Vivicittá Városvédő Futáson áprilisban, 
októberben pedig a Spar Budapest 
Maratonon futottak a sportolóink. 
Először rendeztük meg a Flashmobot a 
Tiszta Vízért! szintén a Spar Budapest 
Maratonon. Nyáron elindítottuk a Nagy 
Nyári Kihívásunkat, melyhez bárki 
csatlakozhatott jótékony sportolóként. 

UNICEF Gyerekhang

Nagyszabású kampánnyal hívtuk fel 
a figyelmet a gyermekek jogaira – és 
kiemelten arra, hogy az őket érintő 
döntésekben joguk van a részvételhez és 
a véleménynyilvánításhoz. A Gyermekek 
Világnapján különleges ajtók nyíltak meg 
előttük: pár órára beleshettek a felnőtt 
világ „kulisszái mögé”, átvehették a terepet 
és hallathatták a hangjukat a közélet, a 
média, az üzleti élet, a kultúra és a sport 
legkiemeltebb színterein. A kampányhoz 
több mint 50 együttműködő szervezet 
csatlakozott – különálló programok 
megvalósításával.

Kampány az éhínség ellen

Áprilisban elindítottunk egy televíziós kampányt, 
amelyben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a II. 
világháború vége óta nem volt akkora éhínség a 
világon, mint ami jelenleg kilátásban van.  Emellett 
az év során még számos fontos, gyerekéleteket 
érintő válságra hívtuk fel a figyelmet, mint a rohingya 
válság, a szíria menekültek helyzete, vagy a jemeni 
polgárháború végzetes hatása az ott élő gyerekekre.























Budapest, 2018. április 26.

Egyszerűsített éves beszámoló

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A

2017. évi



Az Alapítvány a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a PK-342 nyomtatvány
alapján készítette el. Jelen egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmazza a PK-342 nyomtatvány
fejlécében megjelölt, és a PK-342 nyomtatvány részét képező közhasznúsági mellékletet.
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