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A) KOZHASZNU SZERVEZET EGYSZEROSfTETT EVES BESzAMOl6JANAK MERLEGE 

Fordul6napja : 2009. december 31. 

Fajtaja : eves 

ezer Ft 

Megnevezes 
EI6zo ev 

2008 
EloIO evek 

helyesbitese 

Targyev 

2009 

A A. Befektetett eszkolok 772 - 1283 

AI I. Immaterialis javak 341 167 

All II. Targyi eszkozok 431 1116 

AlII III. Befektetett penzugyi eszkozok 

B B. Forgoeszkolok 34927 - 29477 

BI I. Keszletek 199 

BII II. Kovetelesek 3350 7732 

Bill III. Ertekpapirok 

BIV IV. Penzeszkozok 31577 21546 

C C. Aktiv idobeli elhatarolasok 423 821 

Eszkozok osszesen 36122 - 31581 

D D. Sajih toke 11159 - 14220 

01 I. Indul6 t6ke/Jegyzett toke 200 200 

DII II. T6kevaltozas/Eredmeny 10286 11369 

0111 III. Lekotott tartalek 

OIV IV. Ertekelesi tartalek 

OV V. Targy evi eredmeny alaptevekenysegb61 673 2651 

OVI VI. Targy evi eredmeny valla!. tevekenysegbol 

OVII VII. Merleg szerinti eredmeny 673 - 2651 

E E. Celtartalekok 

F F. Kotelezettsegek 3137 4579 

FI I. Hatrasorolt kot elezettsegek 

FII II. HOsszu lejaratu kotelezettsegek 

Fill III. Rovid lejaratu kotelezettsegek 3137 4579 

G G. Passziv idobeli elhatarolasok 21826 12782 

Forrasok osszesen 36122 - 31581 

Budapest, 2010. majus 31. 

a Kurat6rium elnoke 
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B) KOZHASZNU SZERVEZET EREDMENY-KIMUTATAsA 

Beszamolasi id6szak: 2009. januar 1. - 2009. december 31. 
ezer Ft 

Megnevezes 
Eloza ev 

2008 
Eliho evek 

helyesbitese 
Targyev 

2009 

A. Osszes kozhasznu tevekenyseg bevetele 67231 - 94289 

1. Kozhasznu celu mukodesre kapott tamogatas 3299 - 3104 

a) alapit6t61, csatlakoz6kt61 3182 - 3104 

b) kozponti koltsegvetesb61 - - -
c) helyi 6nkormanyzatt61 - - -
d) egyeb 117 - -

2. Palyclzati uton elnyert tamogatas 60972 - 86329 

3. Kozhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel 30 - 1670 

4. Tagdfjb61 szarmaz6 bevetel - - -
5. Egyeb bevetel 2930 - 3186 

B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele - - -
C. Osszes bevetel (A+B) 67231 - 94289 

D. Kozhasznu tevekenyseg rafordftasai 66558 - 91638 

Anyagjellegu ratorditasok 34491 - 46264 

Szemelyi jellegu rMorditasok 30616 - 43357 

Ertekcsokkenesi leiras 460 - 574 

Egyeb rMorditasok 757 - 1443 

Penzugyi muveletek rMorditasai 234 - -
Rendkivuli ratorditasok - - -

E. Vallalkozasi tevekenyseg rafordftasai - - -
F. Osszes ratorditas (D+E) 66558 - 91638 

G. Ad6zas elatti vallalkozasi eredmeny (B-E) - - -
H. Ad6fizetesi kotelezettseg - - -
I. Targyevi vallalkozasi eredmeny (G-H) - - -
J. Targyevi kozhasznu eredmeny (A-D) 673 - 2651 

Tajekoztat6 adatok - - -
A. Szemelyi jellegu raforditasok 30616 - 43357 

1. Berk61tseg 22126 - 33080 

ebb6l : - megbizasi dijak 5294 - 7635 

- tiszteletdijak - - -
2, Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek 1586 - 484 

3. Berjarulekok 6904 - 9793 

B. A szervezet altai nyujtott tamogatasok -.:- =- .~ - - -
ebb61: atadott tamogatas 4 I 1\ . ~~'\1s'i\ '1 .

d I/,)~ 
Jd"11 <~, - - -

....,.' .... • 'J'.~ 
.qr~ . ..... ~ ~ 'c..:Budapest, 2009. majus 31. ~~r~ \ I .. ,... I?;{ ' '! L
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C) KOZHASZNUSAGI JELENTES RESZLETES ADATOK 


2009. januar 1. - 2009. december 31. 

11. ALLAMI KOLTSEGVETESI TAMOGATAs FELHASZNALASA 

Az Alapltvany az Igazsagugyi es Rendeszeti Miniszteriumt61 kapott - nem normativ, hanem 
projekthez kapcsolod6 - allami koltsegvetesi tamogatast, a reszletes adatok a 4. pontban 
talalhat6k. 

A 2008. evi szemelyi jovedelemad6 1%-b61 az Alapitvany 182 eft-tal reszesUlt, amely osszeget 
2009-ben nem hasznalta fel, ezert kotelezettsegei kozott tartja nyilvan. 

12.Az ALAP{TVANY VAGYONA 

Az Alapitvany vagyona az ev soran 2.651 eft-tal nott az alaptevekenyseg nyeresege miatt. Ez 
annak koszonheto, hogy a kapott magantamogatasokat tartalekolni tudta. 

13.eEL SZERINTI PENZBELI JUTTATASOK 

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

14. TAMOGATAsOK ES EGYEB BEVErELEK 

4.1. Nemzetkozi szervezetektol kUlfoldon elnyert palyazati tamogatasok 

eft 

2009-ben
Donor 2009-re 2010-re 

befolyt 

UNVFVT 16257 16257 

EIDHR 2007-2010 23940 12652 25303 

Osszesen: 40197 12 652 41560 

4.2. Belfoldon elnyert hazai es nemzetkozi pcllyazati tamogatasok 

eft 

Donor 

Norveg Civil Tamogatasi Alap 

2009-re 

19851 

2010-re 
2009-ben 
befolyt 

6472 

Eur6pai Menekiiltiigyi Alap 2008. evi allokaci6 (2S%-ban ko- 26 282 22338 
finansziroz6 az IgazsagUgyi es Rendeszeti Miniszterium) 

----~----~---~--~-------4 

Osszesen: 
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4.3. Belfoldi es kUlfoldi adomanyok 

Belfoldi adomanyok: 

KUlfoldl adomany: 

Osszesen: 

eFt 

2876 

228 

3104 

4.4. Egyeb bevetelek 

eFt 

Telefon maganhasznalat befizetes 111 

Kamatok 900 
Arfolyamnyereseg 2174 

Osszesen 2930 

I 5. T1SZTSEGVISELOK DfJAZAsA 

Sem a Kurat6rium, sem a FelUgyelobizottsag tagjai ezen megbizatasukert tiszteletdijat nem 

vesznek fel. A kurat6rium eln6ke az Alapitvany alkalmazasaban orvos igazgat6kent es 

pszichiaterkent vegez szakmai munkat, amiert fizetest, illetve dfjazast kap. 

I 6. SZ6VEGES BESzAMOL6 

6.1. A szervezet alaptevekenysege es celja 

A 	 Cordelia Alapitvany alapveto feladatakent komplex pszichiatriai es pszicho-szocialis 

rehabilitaci6s ell.Hast biztosit kinzast, illetve mas sulyos traumat atelt menedekkerok es 

menekOltek szamara . 

Projektjeink kereteben az alabbi alapveto, allami feladatnak minosOlo, allami hatask6rben 

nem megoldott feladatokat latjuk el: 

1. 	 Komplex pszicho-szocialis ellatas: 

• 	 pszichiatriai es pszicho-szocial is rehabilitcki6s tevekenyseg (egyeni es csoport/csalad 

te rapiak, illetve non-verbalis terapiak), 

• 	 orvosi/szomatikus rehabilitaci6 kOlso szolgaltat6k bevonasaval, 

• 	 szocialis segitsegnyujtas, 

• 	 szakorvosi velemenyek keszitese a menekGltOgyi eljarashoz. 

2. 	 2. Szakmai kepzesek es szupervizios foglalkozasok a menekLiltGgyben dolgoz6 szakemberek 


szamara 

~'J <III 

3. 	 3. A kinzas problemajat bemutato rendezveny szervezese a nyilvanos . , st:a~~ ' ad . zas 

I..J ~.'i.\ 1"


aldozatainak nemzetk6zi napjan (junius 26.) 

.f'7/ 

~':' ").;i,,1,,' \\ ,9'.0 ")::1\ 
~ .~ ~ ~~ 
~ ~- ..: 
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6.2. A szervezet feh~pitese 

Az Alapitvany munkatarsaink szama 2009-ben az atabbiak szerinte alakult: 

• 	 Teljes allasban foglalkoztatottak szama: 3 fa. 

• 	 Reszmunkaidas munkavallalok szama: 6 fa. 
• 	 Megbizasi/alvallalkozoi szerzadessel foglalkoztatott allando munkatarsak szama: 5 fa. 

Keretszerzadessel foglalkoztatott kulsCSs tolmacsok az ev soran osszesen: 8 fa. 

• 	 Onkentes szakmai gyakornokok szama az ev soran osszesen: 4 fa. 

Szervezeti fe!epftes: 

aJ 	 Rehabilitaci6s munkacsoport: 
1 orvos-igazgato es pszichiater 
4 pszichiater (beleertve 1 gyermekpszichiatert) 
3 pszichologus 
1 non-verbcHis terapeuta 
1 szocialis szerveza - arab tolmacs 
1 arab-ormeny tolmacs es ugyinteza 
3-5 tovabbi tolmacs (az ev soran osszesen 8 fCS), akik szervezetileg nem tartoznak az 
Alapitvany munkacsoportjahoz, de rendszeresen tolmacsolnak terapiakon. 

b) 	 Menedzsment munkacsoport: 
1 program-koordinator - irodavezeta 
1 projektmenedzser / projektasszisztens (2009. augusztus 1-tal szemelyi valtozas) 
1 penzugyi vezetCS - konyvelCS 
1 orvos-adminisztrator - penzligyi asszisztens 

cJ 	 Onkentes szakmai gyakornokok: 
Az ev soran osszesen 4 fa. Szocialis munkas, pszichologus es emberi jogok posztgradualis 
kepzesben resztvevo hallgat6k. 

A 11 fa allando munkatarsbol allo rehabilitaci6s munkacsoportunk jellemzoen a Bevimdorlasi es 
Allampolgari Hivatal Menekulteket Befogado Allomasain (Bicske, Debrecen, Bekescsaba) 
kezeltek az ott tartozkodo traumatizalt menedekkerak es menekultek pszicho-szocialis 
problema it. 

Budapesti berelt irodankban zajlott a kozponti adminisztracio (kiveve a konyvelest es az orvos! 
adminisztrckiot), illetve egyes terapiak es a szakmai stab rendszeres belsa szupervizioja. A 
hatter-menedzselesi feladatokat (adminisztracio+penzugy) 4 fa vegezte (2 fa tetjes 
munkaidoben, 2 fa reszmunkaidaben). 

6.3. A szervezet tevekenysege 2009-ben 

A Cordelia Alapitvany a Magyarorszagra erkezo, nemzetk6zi vedelemre szorulor ,kfrza?t Arelt 
menedekkerak es menekUltek mentalis allapotanak es eletminosegenek javit~s~ e.r8~l(·/ ';\ . 
2009. januar 1. - 2009. december 31. kozotti idaszakban az alabbi tevekeny ~,¢'-ket verezte:?..o~"'J. 

/ 
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6.3.1. A pszicho-szocialis rehobilitaci6s tevekenyseg eredmenyei szamokbon 

• Ugyfelek szama es megoszlasa traumatizaci6 tipusa szerint: 

Elsodleges kinzas aldozata 288 33,88% 

Masodlagos kinzas aldozata 92 10,82% 

Egyeb sulyos traumat citelt szemely 470 55,29% 

Osszes ellatott iigyfel: 850 100% 

• Ugyfelek eletkor es nem szerinti megoszlasa: 

684 

646 

850 

24,94 25,37 

Egyeni terapiak szama osszesen: 

Csoportterapiak szama 05szesen: 

TerapeuUk osszes terapiaval toltott ideje (csoportterapiakon ko
tera~eutakent toltott idokkel egyutt): 

~---------------------------

1.789,7 ora 

2.271 alkalom 
531,8 ora 

330 alkalom 

2.321,5 ora 
2.726,6 ora 

• Terapias alkalmak szama es terapiaval t61t6tt ida: 

• Kiadott orvosi velemenyek szama: 76 darab. 
• Szocialis segitsegnyujtasok szama: 449 alkalom . 

6.3.2. Szokmoi kepzesek es 0 szupervizi6s tevekenyseg mutot6i 

a) Szakmai kepzesek 

• Kepzesek szama: 2 kepzes (2x2nap) 

• Resztvev6k szama 6sszesen: 18 fa 

• Celcsoport: A befogado allomasokon dolgozo apolok. 

• Kapcsol6do projekt: EIDHR 

b) Szupervizios tevekenysegek (a menekOlteket befogado 611om6sok do/gozoi reszere) : 

• Foglalkozasok szama 47 foglalkozas 
• Szupervlziora forditott ida 88 ora 

6.3.3. Nyilvanos rendezvenyek ~\'I"'~~ 

Nyilvanos rendezvenyek szama: 1. 

Az ENSZ Kfnzas Aldozatinak Napja - 2009. junius 26., helyszin: Budapest, DOlf~Art. 

Egyuttmukodo partnerszervezet: Amnesty International Hungary. 

Osszes resztvevo szama: kb. 40 fO. 


I 



.:: 

I I 
Program: 
1. Alafrasgyujtes az ENSZ Kinzas Elleni Egyezmeny Fakultativ Jegyzokonyvenek hazai 
ratifikalasaert kezdemenyezett petici6hoz 
2. Errol Morris IIParancsra tettGk" c. dokumentumfilmjenek vetitese az Abu Ghraib bortonrol, 
utana beszelgetes a filmrol szakmai meghfvottakkal (dr. Eros Ferenc szocialpszichol6gus, Vegh 
Jozsef szakpszichologus, dr. Hardi Lilla, pszichiater, orvos-igazgato) A beszelgetes fokuszaban: a 
kinzok. 

6.4. A szervezet altai megval6sitott projektek 2009-ben 

6.4.1. Europai Menekiiltiigyi Alap - 2008. evi allok6cio 

... * ... 
... ... 

* It ... ... 
-It It 

Tamogatok: Europai MenekultOgyi Alap (75%), IgazsagGgyi es Rendeszeti Miniszterium 

Magyar Koztarsasag (25%) 
A projekt cime: A PTSD-s menekGltek gyogyitasaert 
Projektvegrehajtas idoszaka: 2009. januar 1. - 2009. december 31. 
A tamogatas osszege: 26 279 400 HUF 

A projekt leirasa: A proJekt iltfog6 celkitGzese a Magyarorszagra erkezo, nemzetkozi vedelemre 
szorul6, kfnzast, i1letve mas, sulyos traumat atelt (PTSD-s) menedekkerok, elismert menekOltek es 
oltalmazottak, valamint csaladtagjaik (egyOttesen: Kliensek) mentalis allapotanak es eletminosegenek 
javftasa volt, komplex pszicho-szocialis rehabilitiki6s segitsegnyujtason keresztOl. 

Fontosabb projektindikatorok: 

Indikator Terv Teny 

Projektbe bevont ugyfelek szama: 250 fo, 704 fo 

Terapias orak szama: 780 ora 1.198,6 ora 

Elkeszftett orvosi velemenvek szama: 40 db 69 db 

6.4.2. Europa; kezdemenyezes a demokr6ci6ert es az ember; jogokert (EIDHR) 

Tamogato: Europai kezdemenyezes a demokraciaert es az emberi jogokert (EIDHR) - Eur6pai 

Uni6 (60%-os tamogatas 40% onero bizt ositasa mellett). 

A projekt cime: Psycho-social Rehabilitation of Torture Victims in Hungary 

aldozatainak pszicho-szocialis rehabilitaci6ja) 

Projektvegrehajtas idlSszaka: 2007. julius - 2010. junius (keresztfeleves beszamolas 

A tamogatas osszege 3 eyre: 300.480 EUR. 
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A projekt leirasa: A projekt fo celja a Magyarorszagon elo kfnzas aldozatok eletminosegenek 
javitasa annak erdekeben, hogy felepOlhessenek serOIeseikb61 testileg es lelkileg egyarant. Ez az 
atfog6 celkitlizes ket tovabbi projektcelt foglal magaba: Kozvetlen rehabilitcki6s 
szolgaltatasokon keresztOI javitani a kfnzas aldozatainak pszichiatriai es szomatikus allapotat. A 
fo erdekeltek tudatossaganak novelE~se, kUlonos tekintettel a kinzas aldozatainak specialls 
igenyeire. 

6.4.3. United Nations' Voluntary Fund for Victims of Torture 

th~' Un1ted Nalions Human Rights 
.~ 011.,. 01 r.. HIpII ec.- ItY -, I<IQI"'l. '

Tamogat6: EgyesOlt Nemzetek Szervezete, Emberi Jogok Fobiztossaga (United Nation Office of 
the High Commissioner for Human Rights) 
A projekt cime: A kinzas aldozatainak pszichowszocialis rehabilit.ki6ja (Psycho-social 
Rehabilitation of Torture Victims in Hungary) 
Projektvegrehajtas idlSszaka: 2009. januar - 2009. december 
A tamogatas osszege: 70 000 USD 
A projekt leirasa: A projekt fo celja a Magyarorszagon ellS kfnzas aldozatok eletmlnosegenek 
javitasa annak erdekeben, hogy felepOlhessenek serOieseikbol testileg es lelkileg egyarant. Ez az 
atfogo celkituzes ket tovabbi projektcelt foglal magaba: Kozvetlen rehabilitaci6s 
szolgaltatasokon keresztUl javitani a kinzas aldozatainak pszichiatriai es szomatikus allapotat. A 
fo erdekeltek tudatossaganak novelese, kUlonos tekintettel a kinzas aldozatainak special is 
igenyeire. 

6.4.4. Norveg Civil Tamogatasi Atop 

norway eea'\. Norveg Civil Tamogatasi Alap 
grants:f'- grants http://www.norvegcivilalap.bu 

Tamogat6: Norveg Civil Tamogatasi Alap 
A projekt time: ,,1ntenziv pszichowszocialis rehabilitaci6s egyseg a traumatizalt menekUltek 
integr6ci6s eselyeinek javftasaert" 
A tamogatas felhasznalas idlSszaka: 2009. januar 1. - 2009. december 31. 
A tamogatas osszege: eredetileg elnyert tamogatas: 79.590 EUR; palyaz6 keresere m6dositott 
es felhasznalt tamogatasi osszeg: 70.900 EUR (Palyaz6 altai biztositott onresz: 20.159 EUR 
A projekt leirasa: A projekt celja egy multi-diszciplinaris megkozelitest, egyeni es a csoportos 
tenlpiakat, muveszeti foglakozasokat alkalmazo Intenziv Pszicho-szocialis Pre-integrcki6s 
Rehabilitaci6s Egyseg letrehozasa a bicskei MenekOlteket Befogad6 Allomason Poszttraumas 
Stressz Zavarban szenvedo, kfnzast atelt menekOltek szamara, mentalis allapotuk es - a taborb61 
val6 kikerLilesOket kovetoen - integraci6s eselyeik javftasa erdekeben. A projekt idotartama 
alatt 80 kliens 8-8 hetig tart6 intenzfv pszicho-szocialis rehabilitc3ci6ja 16 fos tU~l\~okb~~, 

(osszesen 5 turnus). ,\.' \~'\\ 'l"')('I~J""\, 
",,)VJ 1 ~" '~.

? .~ ~' ~('J';j. 
~'':''; ~ ~ 
,...~ .... 
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A projektvegrehajtas to mutatoi: 

A PROJEKT 

SZAMSZERUsfTHETO INDIKATORAI 

Mertek

egyseg 
TERV TENY 

Projektbe bevont a traumatizeilt menekUlt 
ugyfelek szama 

f5 80 170 

Non-verbalis terapiak szama (5 ora 
ktUhe ten te) 

alkalom 20 
31 

(atlagosan 3,6 ora/alkalom, 111,42 ora) 

Pre-lntegraci6s foglalkozeisok szama (5 
ora kethetente) 

alkalom 20 
35 

(100 ora) 

Pszlcho-szoclalls teraplak (egyeni es 
csoportos) 

ora 1.000 1.105,34 

A projekt megvalosftasahoz a BAH-tol hasznalatba kaptuk a Bicskei MenekUlteket Befogad6 
Allomas regl portaepuletet, amely azonban felujitasra szorult. A BAH hozzajarulasaval 2009. 
else negyedeveben felujitottuk a portaepUletet, hogy az alkalmas legyen terapiak megtartasara. 
A felujftas kaltsege kb. 1,5 milli6 Ft volt, amelybol kazel 1 millio Ft-ot (5.000 USD) kepviselt az 
IRCT penzugyi hozzajarulasa az OAK Foundation Grant 2008. evi kiegeszfto tamogatasa reven, 
amelyet kifejezetten erre a celra kaptunk. A fennmarad6 resz pedig (kb. 500ezer Ft) az epUiet 
berendezesehez felajanlott maganadomanyok (butorok, szonyegek, kanyvek, stb.), illetve az 
alapitvany munkatarsai es meneki..ilt ugyfeleink altai vegzett ankentes munka erteke. 

Budapest, 2010. majus 31. 

a Kuratorium elnake 
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