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C) KOZHASZNUSAGI JELENTES RESZLETES ADATOK

2011. januar 1. - 2011. december 31.

!

1. ALLAMI KOLTSEGVETESI TAMOGATAs FELHASZNALASA
Az Alapitvany a BelUgyminiszteriumt61 kapott - nem normativ, hanem eur6pai uni6s palycizati
projekthez kapcsol6d6 - cillami koltsegvetesi tamogatast, a reszletes adatok a 4.2 pontban talalhat6ak.
Az alapftvany adomanyokban nem reszesiilt (Iasd 4.3).
A 2010. evi szemelyi jovedelemad6 1%-b61 az Alapitvany 196 eFt-tal reszesi..ilt.

Az Alapftvany vagyona az ev soran 439 eFt-tal nott az alaptevekenyseg nyeresege miatt. A nyereseggel
az eredmenytartalekat novelte. Egy teves idobeli elhatarolas miatt haromoszlopos merleget kellett
kesziteni: a 201O-es ev eredmenye 150 ezer forinttal nott. Ez a nyereseg is az eredmenytartalekot
novelte.

eel szerinti penzbeli juttatast az Alapftvany ebben az evben nem nyujtott.

4.1. Nemzetkozi szervezetektol kUlfoldon elnyert palyazati tamogatasok
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4.4. eel szerinti T",\J'",IU'nV'"",,,f>' bevetelei
Az Alapftvanynak az ev soran celszerinti tevekenysegeb61 180 eFt bevetele szarmazott.
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A Kuratorium es a FelOgyelobizottsag tagjai ezen megblzatasukert tiszteletdijat nem kaptak. A
kuratorium elnoke az Alapitvany alkalmazasilban orvos igazgatokent es pszichiaterkent vegzett szakmai
munkat, amiert dijazast kapott.

6.1. A szervezet alaptevekenysege es celja
A Cordelia Alapitvany alapveto feladatakent komplex pszichiatriai es pszicho-szocialis rehabilitacios
ellatast biztosit kinzast, iIIetve mas sulyos traumat atelt menedekkerok es menekOltek szamara.

2011. evi projektjeink kereteben az alabbi alapveto, allami feladatnak minosOlo, allami hataskorben
nem megoldott feladatokat lattuk el:

1. Komplex pszicho-szociillis ellc3tas:
•

2.
3.

pszichiatriai es pszicho-szocialis rehabilitacios tevekenyseg (egyeni es csoport/csalad terapiak,
illetve non-verbalis terapiak),
• orvosi/szomatikus rehabilitacio kOlso szolgaltatok bevonasaval,
• szociaJis segitsegnyujtas,
• szakorvosi velemenyek keszitese a menekOltOgyi eljarashoz.
Szakmai kepzesek es szupervlzios foglalkozasok a menekOltOgyben dolgozo szakemberek szamara.
A kinzas probh~majat bemutato rendezveny szervezese a nyilvanossag szamara a kinzas
aldozatainak nemzetkozi napja (junius 26.) alkalmab61.

f)1
- - - - - - - - - - - - -....--..-------.------
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6.2. A szervezet
Az Alapftvany munkatarsaink szama 2011-ben az alabbiak szerinte alakult:
•
•
•
•
•

Teljes allasban foglalkoztatottak szama: 3 fo.
Reszmunkaidos munkavallal6k szama: 4-5 fo (az ev soran valtozas).
Alvallalkoz6i szerzodessel foglalkoztatott munkatarsak szama: 4-5 fo (az ev soran vaitozas).
Keretszerzodessel foglalkoztatott kulsos tolmacsok az ev soran osszesen: 7 fo.
Onkentesek szama az ev soran osszesen: 2 fo.

Szervezeti Je/epftff!s:
oj

Rehobilitilci6s munkocsoport:
1 orvos-igazgat6 es pszichiater, 4 pszichiater, 1 pszichol6gus, 1 non-verbalis terapeuta, 1 szocii~lis
szervezo - arab toimacs, 7 keretszerzodessel foglalkoztatott tolmacs, akik rendszeresen
tolmacsolnak terapiakon, illetve 2011 aprilisat61 1 fizioterapeuta (EMA projekt), 2011 juliUSiH61 1
pszichol6gus vegzettsegu projekt kommunikator (PROTECT projektJ.

bj

Menedzsment munkocsoport:
1 program-koordinator - irodavezeto, 1 penzugyi vezeto - konyvelo, 1 orvos-adminisztrator 
penzugyi asszisztens, 1 takarit6 - postai ugyintezo.

c)

Onkentesek:
Az ev soran osszesen 1 pszichol6gus hallgat6 es 1 pszichol6gus.

Rehabilitiki6s munkacsoportunk jellemzoen a Bevandorlasi es Allampolgari Hivatal Menekulteket
Befogad6 Allomasain (Bicske, Debrecen), iIIetve a Bekescsabai Orzott Szallason, illetve Budapesten
kezeltE~k az ott tart6zkodo traumatizalt menedekkerok es menekUltek pszicho-szocialis problemait.
Budapesti berelt irodankban zajlott a kozponti adminisztracio (kiveve a konyvelest es az orvosi
adminisztraci6t), illetve egyes terapiak es a szakmai stab rendszeres beiso szupervizioja.

6.3. A szervezet tevekenysege 20ll-ben
A Cordelia Alapitvany a Magyarorszagra erkezo, nemzetkozi vedelemre szorul6, kinzast atelt
menedekkerok es meneki.iltek mentalis allapotanak es eletminosegenek javitasa erdekeben a 2011.
januar 1. - 2011. december 31. kozotti idoszakban az alabbi tevekenysegeket vegezte:
6.3.1. A pszicho-szocialis rehabilitacios tevekenyseg eredmenyei szamokban

•

Ogyfelek szama es megoszlasa traumatizacio t£pusa szerint:

I--------------------..

--~~------~~----·----·-----------;

-----------r---------------- ----;

kinzas aldozata _________ L~~ ________ !...!2,1~___ j
~gyeb s'!.!yos traumat_atelt ~ze~~!L______________ J442 ____ 1 67 ,9% _
, Osszes ellatott ugyfel: _____,_________L~Sl _.J..100%~

I

Els6dle,~~~~sodlagos

PTSD megallapitasra kerUlt: 208 Ugyfelnel.
•

Ogyfelek eletkor es nem szerinti megoszlasa:

Eletkor (ev)
0-18
Osszesen
Atlag

_ern.I·UH4i4li
47

119
166
25,3

132
353
485
24,41

179
472

651
24,66

fJl

•

Terapias alkalmak szama es terapiaval toltott ida:
Egyeni teraphik idatartama osszesen:
terapiiik
szama .
osszesen:
Egyeni
. .
.
.
Csoportterapiak idatartama osszesen:
Csoportterapiak szama ossze.sen:
Osszes terapiaval toltott ida:

•
•
•
•
•

1048,56ra
1 841 alkalom
356,176ra
337 alkalom
1404,676ra

Kiadott orvosi velemenyek szama: 64 darab, ezek kozUI kfnzast megallapft6 szakorvosi velemeny: 43
(67,2%) db.
Szocialis segftsegnyujtasok szama: 428 alkalom. Ogyfelforgalom: 666.
Szomatikus e"atasi alkalmak szama (elsodlegesen fogaszat) Ugyfelek reszere: 30 alkalom.
Fizioterapias kezelesi alkalmak (masszazs) szama: 240.
Szarmazast tekintve az Ugyfelek 35 orszagb61 erkeztek. A legnagyobb populcki6k: 47,77% afgan,
l1,37%-a koszov6i, 10,75% szomali, 3,84% irani, 3,37% palesztin, 3,22%-a iraki.

6.3.2. Szakma; kepzesszervezes es szupervizios tevekenyseg
a)Szakmaikepzesek

Sajat kepzest forras hianyaban 2011-ben nem szerveztUnk, ugyanakkor trenerkent, eload6kent reszt
vettunk a partnerszervezetek (pI. Magyar Helsinki Bizottsag, Menedek Egyesulet, Okumenikus
Segelyszervezet, Bevandorlasi es Allampolgarsagi Hivatal, IRCT, CEU) altai szervezett kepzeseken.
b) Szupervizfos tevekenysegek (a beJogado allomasok do/gozoi, idegenrendeszek, rend6rok, mas
menekiiltiigyi szakemberek reszere):

Szupervlzi6s foglalkozasokat munkatarsaink - forras hianyaban - onkentes alapon, atlagosan havi
rendszeresseggel nyujtottak a befogad6 allomasok szemelyzete szamara.
6.3.3. Nyilv6nos rendezvenyek

Az ENSZ Kfnzas Aldozatinak Napja (junius 26.) alkalmab61 2011. junius 23-im rendezvenyt szerveztOnk a
DocurArt-ban (Budapest, IX-, Erkel u.L osszesen kb. 40 fa reszvetelevel. A rendezveny elsa reszeben az
ERF altai tamogatott, partneri egyOttmukodesben megval6sitott PROTECT projektOnk eddigi
elorehaladasat prezentaltuk a meghfvott szakmai resztvevoknek, ill. meghlvott partnerek (pI. BAH,
Magyar Helsinki Bizottsag, Menedek EgyesGlet) reszvetelevel kerekasztal beszelgetes kereteben vitattuk
meg a projekt soran kifejlesztett eszkoz hazai bevezetesenek lehetosegeit.
A program masodik feleben a "Ket vilag kozt" c. HBO dokumentumfilm nyilvanos vetltesere keriilt sor.

6.4. A szervezet altai megval6s1tott projektek 20ll-ben
6.4.1. Europa; MenekUltiigyi Alap ~ 2010. evi allok6c;o

Tamogat6k: Az Eur6pai Uni6 Eur6pai MenekUltOgyi Alapja (75%), Beliigyminiszterium - Magyar
Koztarsasag (25%)
Projektvegrehajtas idoszaka: 2011. januar 1. - 2011. december 31.

--.-.-..- -----------------.. -~..-.----.----
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6.4.1.1. Projekt A}: EMA/201 0/2. 5. 2. - menedekkerok ellatasQ
A projekt cfme:" Van remeny! - Menedekkerok pszicho-szoci6fis rehabilit6ci6ja"
A tamogatas osszege: 25 941800 HUF.

Celcsoport
Kinzast vagy mas sulyos traumat atelt menedekkerok es csaladtagjaik.
Cel
A celcsoport mentalis allapotanak es eletminosegenek javitasa.
Indokoltsag
A sulyos traumatizaciot szakkepzett segltseg nelklil gyakran nem lehet feldolgozni. Az egeszsegugyi
ellatorendszer a problema kezelE~sere nem felkeszult.
Fa problemak
• A trauma maradando szomatikus es lelki (PTSD) serUlesei
• integraci6s nehezsegek
• masodlagos traumatizacio.
Fa projektelemek
•
•
•
•

pszichiatriai, pszichologiai rehabilitacio
szomatikus tUnetek kezelesehez tamogatas
szocialis segitsegnyujtas
menekultUgyi eljarashoz orvosi velemenyek irasa.

Vart eredmenvek
•
•
•
•
•
•
•

350 traumatizalt ugyfel (70%-uk PTSD-s)
756 tiszta terapias ora
40 szomatikus ell;3tasi alkalom
200 szocialis ellatasi alkalom (ugyfelforgalom)
40 szakorvosi velemeny kiadasa
35 ugyfelnel eredmenyes kerdoives allapotvaltozas meres (10%)
ugyfelek 60%-anal allapotjavulas.

Fontosabb projektindikatorok:
Indikator
Projektbe bevont ugyfelek szama
Terapias orak szama
Elkeszitett orvosi velemenyek szama
Szocialis segitsegnyujtas alkalmak szama

Terv

Teny

250 US
756 ora

479 fCS
984,6 ora

25db
200

48db
364

6.4.1.2. Projekt 8}: EMA/2010/3.10.1.

A projekt time: "Maradj veli.ink! - Menekaltek pszicho-szoci6lis rehabilitGci6ja"
A tamogatas osszege: 12983680 HUF.
Celcsoport
Kfnzast vagy mas sulyos traumat atelt menekUltek, oltalmazottak es csaladtagjaik.

8/10.oldal

eel
A celcsoport mentalis allapotanak es eletminosegenek javftasa.
Indokoltsag
A sulyos traumatizaciot szakkepzett segitseg nelkOl gyakran nem lehet feldolgozni. Az egeszsegugyi
ellatorendszer a problema kezelesere nem felkeszUIt.
Fa problemak
• A trauma maradando szomatikus es lelki (PTSD) serulesei
• integracios nehezsegek
• masodlagos traumatizacio.
Fa projektelemek
•
•
•
•

pszichiatriai, pszichologiai rehabilitacio
szomatikus tUnetek kezelesehez tamogatas
szociiilis segitsegnyujtas
menekultllgyi eljarashoz orvosi velemenyek frasa.

Vart eredmEmyek
•
•
•
•
•
•

120 traumatizalt ugyfel (70%-uk PTSD-s)
180 tiszta terapias ora
48 szomatikus ellatasi alkalom
200 szocialis ellatasi alkalom (Ugyfelforgalom)
30 Ugyfelnel kerdoives allapotvaltozas meres (20%)
ugyfelek 60%-anal allapotjavulas.

Fontosabb projektindikatorok:
Indikator
Projektbe bevont ugyfelek szama
Terapias orak szama
Szocialis segitsegnyujtas alkalmak szama

Terv
120 fo
180 ora
200

Teny
145 fo
382,1 ora
241

6.4.2. United Nations' Voluntary Fund for Victims of Torture

Tamogat6: EgyesOlt Nemzetek Szervezete, Emberi Jogok Fobiztossaga (United Nations' Office of the
High Commissioner for Human Rights).
A projekt time: Psycho-social Rehabilitation of Torture Victims in Hungary, 2011/ A kinzas aldozatainak
pszicho-szocialis rehabilitacioja, 2011
Projektvegrehajtas idaszaka: 2011. januar - 2011. december.
A projektvegrehajtashoz nyujtott tamogatas osszege: 81900 USD.
A UNVFVT kiegeszfto tamogatast nyujt a szervezet altai megvalosftott projekttevekenyseghez, amelynek
fo celja a Magyarorszagon el6 kinzas-aldozatok eletminoseg{mek javitasa annak erdekeben, hogy
felepOlhessenek seruleseikbOl testileg es lelkileg egyarant. Ez az atfogo celkitUzes ket tovabbi projektcl~lt
foglal magaban: K6zvetlen rehabilitacios szolgaltatasokon keresztllI javitani a kinzas aldozatainak
pszichiiHriai es szomatikus allapotat. 2011-ben osszesen 209 elsodleges / masodlagos kinzas-tulel6nek
nyujtott terapiat alapitvanyunk.
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6.4.3. PROTECT projekt (European Refugee Fund - Community Actions)
•
•

..

,,"

.*

*

"•*

*

ramogato: European Refugee Fund - Community Actions 2009 / az Eur6pai MenekUltGgyi Alap 2009. evi
k6z6ssegi programja
A projekt cime: Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to
facilitate Care and Treatment (PROTECT) / A kinz6s 6/dozatainak felismerese es t6mogatdsa az eurapai
orsz6gokban, a ra/uk vala gondoskod6s es kezelesiik e/osegitese erdekeben
A programot koordinalo szervezet: Parcours d'Exil -Franciaorszag.
Tovabbi partnerszervezetek: ACET - Bulgaria, BZFO - Nemetorszag, FTDA - Franciaorszag, IRCT - Dania
(nemzetk6zi ernyoszervezet), PHAROS - Hollandia
Projektvegrehajtas idoszaka: 2010. julius 1. - 2011. december 31. (meghosszabbftva 2012. februar 29
ig)
A projektben partnerkent reszt vevo Cordelia Alapftvany teljes idoszakra tervezett
projektkoltsegvetese: 42.947 EUR, amelybol90% az uni6s tamogatas, 10% 6nero.
A projekt tartalma:
Az Eur6pai Tanacs 2003/9/EK (2003. januar 27.) in:inyelve alapjan, amely meghatarozza a menedekkerok
befogadasi felteteleinek alapvet6 minimumszabalyait, a tagorszagoknak figyelemmel kell lenniUk a
serOlekeny, ktiztGk a kfnzast vagy egyeb komoly psziches, fizikai vagy szexualis eroszakot atelt szemelyek
specialis helyzetere. Ez a rendelkezes csak azon kerelmezokre vonatkozik, akiknel az allapotuk egyedi
felmereset k6vet6en megallapfthat6, hogy specialis szUksegleteik vannak. Felismerve, hogy a legttibb
tagallam nem teljesfti, vagy nem tudta teljesfteni ezeket a k6telezettsegeket, hat civil tarsszervezet
Bulgariab61, Franciaorszagb61, Hollandiab61, Magyarorszagr61, Nemetorszagb61, valamint egy nemzetkozi
NGO, mint partnerszervezetek, elhataroztak, hogy kidolgoznak egy olyan eljarast, amely a kfnzast es mas
psziches, fizikai vagy szexualis er6szakot tulelt menedekker6k korai azonosftasat es megfelelo kezeleset
tamogatja. Az eljarasnak egyanint celja a menedekkerok befogadasaert, valamint menekOltGgyi eljaras
lefolytatasaert felelos allami hat6sagok segftese a serUlekeny, traumatikus esemenyeket tulelt
szemelyek azonosftasaban, annak erdekeben, hogy lehetove tegye szamukra a befogadas anyagi
felteteleinek megfelelo adaptaci6jat, a megfelel6 fizikai es mentalis egeszsegOgyi ellatast, a megfelel6
tamogatast a menekUltGgyi eljaras soran. Egy azonosit6 kerdolv kerOit kidolgozasra, azzal a celial, hogy
Eur6pa-szerte hasznalhat6 legyen. A kerd6fv a legujabb tudomanyos ismereteken alapul, illetve ugy
kerOlt kidolgozasra, hogy ne csak o rvosok, hanem nem-egeszsegOgyi szakemberek es tinkentesek is
hasznalni tudjak az els6 vizsgalat kereteben a veszelyeztetett szemelyek azonositasara es tovabbi
orientalasuk erdekeben. A kerdofv elsosorban a leggyakoribb mentalis problt~mak -mint peldaul a
Poszttraumas Stressz Zavar (PTSD) vagy a depresszi6 - jeleire es tOneteire f6kuszal, annak erdekeben,
hogy felismerjek a traumatikus elmenyeket elszenvedett serOlekeny menedekker6ket.

Budapest, 2012. aprilis 24.
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