A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

SZERVEZETTSÉG, SZERVEZETI ÉLET
2007. évben 2.171 lakóterületi, 1.060 munkahelyi, 608 ifjúsági (összesen 3.839) alapszervezet,
illetve klub működött az országban, 182.371 fővel, amely az ország lakosságának kb. 2,3 %-a.
A taglétszám 2006. évhez (262.567 fő) képest országosan 30 %-kal csökkent.
Valamennyi szervezet nehézségekről számol be, különösen az ifjúsági tagszervezés
vonatkozásában. A már eddig ismert kihívások mellett - az ország lakosságának idősödése
(lakóterületi szervezetek csökkenése); a munkahelyi alapszervezeti tagok elfoglaltsága, mobilitása,
munkahelyek megszűnése, munkahelyi vezetők hozzáállása, az iskolák összevonásával járó
bizonytalanság, az egyre csökkenő tanulói létszám – mellett 2007. évben megyei szervezeteink a
tagdíj emelését jelölték meg fő oknak.
A tagdíj év közbeni megváltoztatása minden területen zavart okozott, így az ifjúság körében is.
Minden szervezeti területen több száz szervezettel kevesebb működik, a taglétszám is ennek
függvényében csökkent.

száma
taglétszáma
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A megyei vezetés rendszeres kapcsolatot tart az alapszervezeti titkárokkal, évente – általában - egykét alkalommal szerveznek alapszervezeti titkári értekezleteket.
Szervezeteink, csoportjaink tevékenysége sokszínű. Munkájukat általában a helyi
önkormányzatokkal, más civil szervezetekkel, és a gazdasági szervezetekkel jó kapcsolatban
szervezik. Együttműködésük eredményeképpen a különféle vöröskeresztes programok
megvalósításához helyiségeket, forrásokat biztosítanak, melyet az ifjúsági vöröskeresztesek a
felnőtt szervezetekkel együtt valósítanak meg.
Az ifjúsági alapszervezetek tevékenysége általában a tanév kezdetén eszmeterjesztéssel kezdődik,
hiszen ez a tagtoborzás alapja is. Ezt követően indulnak a tanfolyamok, melyek helyi versenyekkel,
vetélkedőkkel, bemutatókkal záródnak.
Kiemelkedő ez a tevékenység a bázisiskolákban, ahol fiatalok a felsorolt tevékenységeken kívül
részt vesznek még lakóterületi véradások szervezésében, adománygyűjtésben, idős emberek
segítésében, egészségnevelési felvilágosító tevékenységekben, kortársképzéseken.
Somogy megye jelezte, hogy alapszervezeteinek kb. 70%-a dolgozik önállóan. Forrásokat is
teremtenek programjaikhoz: pl. karácsonyi csomagok osztása, véradók megbecsülése, stb.
2007-ben az önkéntesek száma 51.417 fő volt, jelentősen emelkedett az előző évihez viszonyítva. A
szervezeti egységek azt tapasztalják, hogy hívásukra, kérésükre nagyon sokan mutatnak
hajlandóságot arra, hogy a szervezet munkájában részt vegyenek, vagy támogatást nyújtsanak
Az önkéntesek tevékenysége nagyon különböző. Körükben egyaránt megtalálhatók a folyamatosan
és alkalomszerűen tevékenykedők.
Folyamatos munkát végeznek, akik az alapszervezetekben funkciót töltenek be és ezért
tagszervezéssel, adománygyűjtéssel, eszmeterjesztéssel foglalkoznak, vagy az ifjúsági
szervezetekben végeznek folyamatos munkát.
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Eseti tevékenységet végeznek, akik működési területükön az aktuális véradást szervezik,
perselyeznek, vagy segélyezésben, véradó ünnepségek szervezésében, szociális tevékenységekben
vesznek részt.
2007. évben önkénteseink közül 1.384 fővel történt írásbeli szerződéskötés.
A választott testületek az alapszabályban leírtak szerint tervszerűen, folyamatosan működnek.
A megyei és a területi vezetőségek évente minimum két alkalommal üléseznek, ahol meghallgatják,
megvitatják és elfogadják a szakmai és gazdasági beszámolókat, tájékoztatókat, terveket.
A vezetőségek egyre nagyobb felelősséggel látják el feladatukat, rendszeresen hoznak
információkat működési területükről, menedzselik a szervezeti egységeket. Ötleteikkel,
kapcsolataikkal is segítik a szervezet munkáját. Például a Vas megyei vezetőség kezdeményezte a
30. véradás utáni vizitdíj-mentesség bevezetését.
Az ellenőrző bizottságok területi és megyei szinten – jellemzően - egyaránt folyamatos kapcsolatot
tartanak a szervezetekkel, ellenőrzik a havi elszámolásokat, részt vesznek rendezvényeken,
valamint bekapcsolódnak az év végi leltározások előkészítésébe és lebonyolításába. Éves
ellenőrzéseiket az ellenőrzési tervnek megfelelően végzik
Az ifjúsági tanácsok operatív munkát végeznek, aktívan segítik a területi, megyei szervezet
működését, bekapcsolódnak a megyei szervezetek regionális tevékenységeinek ellátásába is,
információkat nyújtanak az iskolájukban folyó munkáról, segítik a területi és megyei szervezetet az
ifjúsági programok tartalmas lebonyolításában. Az ifjúsági munka alapjait a bázisiskolákban folyó
tevékenység jelenti. Az ifjúsági tanácsok tagjai ezt a munkát is képviselik.
Felnőttképzési intézménnyel rendelkező megyékben (Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) és
a fővárosban működik a Szakmai Tanácsadó Testület. Működését a felnőttképzési törvény
szabályozza.
KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYEK
Megyei/fővárosi események rendezvényei jeles napokhoz (Vöröskereszt Világnapja, Anyák napja,
Gyermeknap, Anyatej Világnapja, Donorok Világnapja, Mentők Napja, Idősek napja, Véradók
napja, téli ünnepek, Mikulásgyár stb.), fontos helyi eseményekhez kapcsolódva az ifjúsági
vöröskeresztesek bevonásával tartották meg.
Így kerültek megrendezésre egészségnevelési, gyermeknapi programok, véradással egybekötött
felvilágosítások, egészségügyi kontrollszűrések, drog-prevenciós, ifjúsági rendezvények, táborok.
(A mellékletben találhatóak a megyék idevonatkozó beszámolói.)
A kiemelkedő rendezvényeknek nagy a közösségteremtő ereje és a PR tartalma. Ilyen rendezvények
alkalmával a szervezet közvetlenül tudja megszólítani az adományozókat, a szimpatizánsokat.
SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RÉSZVÉTEL
Több megye képviselője meghívottként vesz részt a városi képviselő testületek ülésein, civil vagy
szociális kerekasztal munkájában, Idősügyi vagy Szociálpolitikai Tanács (BAZ megye), a Nemzeti
Civil Alap (Nógrád, Békés, Szabolcs-Sz-B. megye), West Pannon Eurégió Tanács
Katasztrófavédelmi munkabizottság (Vas megye) tevékenységében. Több munkatársunk a helyi
kórház Felügyelő Tanácsában (Békés megye) tevékenykedik.
Pest megye jelezte, hogy a Vöröskeresztet jelentős társadalmi érdekképviselő szervezetként tartják
nyilván a megyében. Nagyobb városokban - ahol intézményeik is működnek, illetve támogatják a
szervezet munkáját - rendszeres napirendi pontként szerepel a Vöröskereszt a testületi, illetve
bizottsági üléseken.
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PR TEVÉKENYSÉG
Alapfeladataink népszerűsítésében, az önkéntes segítők toborzásában, a szervezet programjairól
való tájékoztatásban a PR munka kiemelt szerepet játszik. Több megyei szervezet saját honlappal
rendelkezik (pl. Budapest, Pest, Heves, Somogy, Zala, Fejér megye), amin keresztül tájékoztatják a
lakosságot, az önkénteseket, a tagokat, a szakmai partnereket az aktuális programokról.
A médiával való folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen a véradásszervezésben, az
egészségfejlesztési programokban, a szociális akciók közzétételében, a tanfolyamok
népszerűsítésében, az intézményrendszerek szolgáltatásainak nyilvánossá tételében, az ifjúsági
programokban.
2007-ben is a kiemelkedő események előtt rendszeresen sajtótájékoztató megrendezésére került sor.
A sajtó és a televízió csatornák képviselői hangsúlyozzák, hogy a tollukkal és a kamerájukkal
támogatják szervezetünket. Ez az ő adományuk.
Megjelenésünk, hirdetéseink általában térítésmentesek (bár Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szervezet jelezte, hogy területükön egyes médiumok szűkös forrásaikra hivatkozva ezt már nem
tehetik meg).
Decemberben megjelent a Vöröskereszt Pulzus című kiadványa, mely – elsősorban - a budapesti
közép- és felsőoktatási intézményekben népszerűsítette a szervezet tevékenységét.
KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
Szervezetünkben fontos feladat az önkéntesek felkészítése tevékenységeikre.
2007-ben 292 különféle képzésen 5.498 felnőtt korú önkéntes gyarapíthatta ismereteit.
Hagyományos vöröskeresztes munkához kapcsolódó képzések elsősorban véradásszervezésnél a
vérfelhasználás mennyiségi és minőségi követelményeivel, a véradás donorra gyakorolt hatásaival,
a kiszűrések okaival, valamint a kommunikációval és konfliktuskezeléssel foglalkoztak.
A készenléti csoportok esetében a várható baleseti szituációkra való felkészülés, annak speciális
elméleti és gyakorlati ismeretei szerepeltek a képzési anyagban.
A tanárelnököknél az aktuális feladatok megbeszélésén túl a bázis iskolai modulprogramok
elemeinek bemutatása és az azokhoz kapcsolódó módszertani bemutatás szerepelt.
Tolna megyei szervezet az önkéntesek képzését majd minden esetben értekezletekkel,
adományosztással, stb. együtt szervezte meg. Minden programjukon szóba került a napi munka, a
tapasztalatcsere.
A kortársképzésben részt vett fiatalok az elsajátított ismereteiket továbbadták, illetve ők maguk is
szerveznek hasonló képzéseket. Különösen igaz ez a bázisiskolákban, ahol a vöröskeresztes munka
folyamatos.
A kiképzett kortársképzők közül elsősorban az elsősegélynyújtást, baleseti szimulációs képzést
végzettek azok, akik jobban ki mernek állni közönség elé, hogy átadják tudásukat. Ők több
bemutatót tartottak az egész iskolaév során. (Somogy megye)
A kortársképzésen részt vett fiatalok foglalkoztatása nagyban függ attól, hogy az iskolák mennyire
igénylik a HIV/AIDS-prevenciós és eszmeterjesztő előadásokat. Aki megvalósítja az előadást,
általában sikeres, de nagy a verseny - például az ÁNTSZ kortársképző csoportjai hasonló
előadásokat tartanak HIV/AIDS-prevenciós témában (Somogy megye).
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2007-ben 249 kortársképző tanfolyamon 5.259 fiatal vett részt.
Az ifjúsági vezetők képzésére minden évben sor kerül. Tanév elején általában közös értekezletet
tartanak az érintetteknek, amelyik már egyben felkészítő továbbképzés az aktuális évi versenyek
megrendezéséhez. Az évente 2-3 alkalommal szervezett továbbképzéseken szó esik az embléma
védelméről, ebben a fiatalok szerepéről, a bázisiskolák munkájáról, annak jelentőségéről, az eszme
terjesztéséről, a fiatalok szolidaritásra neveléséről stb.
2007-ben 27 vezetőképző tanfolyamon 357 fiatal mélyítette tudását a témában.
Munkatársak képzésére is figyelmet fordítottunk az elmúlt évben. Területi és megyei szervezeteink
munkatársai rendszeresen részt vesznek más szervezetek által rendezett képzéseken, szakmai
konferenciákon.
2007-ben 191 képzésen (2.036 résztvevő) vettek részt, mintegy 2-3 alkalommal az alkalmazottak. A
képzések segítséget nyújtottak mindennapi munka hatékonyabb ellátásához.
Az alkalmazottak mintegy 1/5-e (218 fő) szervezeten kívüli („külső”) felső-, középfokú oktatásban,
- az intézményekben, szolgáltatásokban dolgozók - kötelező továbbképzéseken, illetve önként
vállalt tanfolyamokon vettek részt.
Nyíregyházán és Veszprém megyében a támogató szolgálat munkatársai a részükre előírt speciális
képzést sikeresen elvégezték, így ezzel a törvényi kötelezettségüknek eleget tettek (4 fő - 2007.
április hónapban).
Felnőttképzési intézményekben (Budapest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - működési
területükön és kihelyezett formában egyaránt) folyó képzések a munkába állást, a munkahely
megtartását segítették elő, célozták meg. Tanfolyamaik között egyaránt megtalálhatóak voltak a
támogató szolgálatok dolgozóinak és önkénteseinek képzése („Motiváció és megerősítés a
fogyatékkal élőket segítő szociális szakemberek és önkéntesek számára”), családi napközit
működtetők tanfolyama, házi gyermekfelügyelők, döntés-előkészítők képzése, motiváció és
megerősítő képzés, bébi szitter és házi gondozók képzése, illetve kreditpontot adó továbbképzések
(Amíg a mentő megérkezik, Erőszak a családban)
A „Motiváció és megerősítés” című képzések során a szociális alapszolgáltatást, szakellátást, illetve
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények szakembereit készítették fel Szabolcs-SzatmárBereg megyében a speciális szakfeladatokra.
2007-ben Nyíregyházán első alkalommal indították „A halál és a gyász kezelése a hospice szemlélet
alkalmazásával” és az „Amíg az orvos és a mentő megérkezik, elsősegélynyújtás és komplex
újraélesztés” című továbbképzéseket. Az első tapasztalatok azt mutatták, hogy mindkét képzés iránt
nagy az érdeklődés.
A képzéseket összességében hasznosnak tartották a hallgatók, mert munkájuk hatékonyságát
segítette, önismeretük fejlődött. A képzések tematikája megfelelt a résztvevők elvárásainak, az
elhangzottakat hasznosítani tudták.
2007-ben a 3 felnőttképző intézmény 130 képzésén 2.014 fő szerzett új ismereteket.
Az elsősegélynyújtó tanfolyamok iránti igény területenként változó, a szervezetek tapasztalatai
eltérőek. A megszervezett tanfolyamokat képzett önkéntesek, egészségügyi szakemberek,
mentőtisztek vezették.
Az elmúlt évhez képest csökkenés tapasztalható az elsősegélynyújtó tanfolyamok számát tekintve.
Elmondható, hogy a tanfolyamok megfelelő színvonalon zajlanak, ehhez valamennyi személyi és
tárgyi feltétel biztosított.
2007-ben 1.182 képzés, bemutató megszervezésére került sor, melyen az érdeklődők száma 21.103
fő volt, s közülük 11.446 fő tett vizsgát.
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A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
A megyei szervezetek általában 2-3 tevékenysége minőségirányított. Az elsősegélynyújtás, a
véradásszervezés, valamint a felnőttképzés, illetve az étkeztetés, közülük egyedül a felnőttképzés
van külső cég által auditálva.
Nyíregyházán 2007. október 26-án került sor a felnőttképzési intézmény minőségirányítási
rendszerének ellenőrzésére. A minősítő, felülvizsgálati audit megállapította, hogy tevékenységük
továbbra is megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek.
Két alaptevékenységet (elsősegélynyújtás, véradásszervezés) a Magyar Vöröskereszt Országos
Igazgatósága által kidolgozott utasításoknak megfelelően végzik a szervezetek.
A megyei beszámolók alapján a szervezetek az alaptevékenységek minőségügyi rendszerének
zavartalan működése érdekében az új dolgozók részére tájékoztatót tartottak, illetve a meglévő
ismeretek felfrissítésére és a változások nyomon követése céljából több alkalommal, értekezletet
szerveztek, melyen tapasztalatcserét is folytattak.
A jelzések szerint a munkaköri leírásokban felelősségi- és hatáskörök egyértelműen szabályozottak.
VÉRADÁSSZERVEZÉS
A Magyar Vöröskereszt véradásszervezés szakmai programját a Magyar Vöröskereszt és az
Országos Vérellátó Szolgálat által megkötött Együttműködési Szerződés alapján végeztük 2007-ben
is. A donortoborzás és donormegbecsülés költségéhez az Országos Vérellátó Szolgálat a
Szerződésben foglaltak alapján költség-hozzájárulást biztosított.
A munkatársak és az önkéntesek szervező munkájának köszönhetően az elmúlt év során 11.430
véradóeseményen, 446.865 önkéntes véradó mozgósításával járultunk hozzá a biztonságos
betegellátáshoz.
2007-ben 50.120 új véradót köszönthettünk a véradók táborában.
A mozgósítás hatékonyságát növelte a megtervezett lakossági tájékoztatás, melynek eszközei között
egyaránt megtalálhatók a szórólapok, plakátok, behívók, e-mailek, az SMS-postás szolgáltatása,
illetve a véradás honlapja (www.veradas.hu), ahol az aktuális információkat, megyei és fővárosi
szervezetek véradó eseményeit találták meg az érdeklődők.
A nyári időszak egyenletes vérellátása érdekében metró-posztereken, tömegközlekedési
eszközökön, napilapokban, képes magazinokban, TV és rádió szpotok segítségével népszerűsítettük
a véradást.
Valamennyi megyében gyakorlattá vált a helyi ünnepségekhez, rendezvényekhez, fesztiválokhoz
illetve országos és nemzetközi eseményekhez kapcsolt véradás, továbbá a bevásárlóközpontokban
(pl. TESCO, Auchan, CORA, Praktiker, KIKA ) rendszeressé vált véradó események szervezése.
Csatlakoztunk a CaliVita Nemzetközi Véradó Naphoz és a legmagasabb véradói létszámmal (2518
fő) vettünk részt a Guinness-rekord kísérletben.
Sikeresek és eredményesek voltak azok a véradások, melyekhez különböző szűrővizsgálatok
kapcsolódtak.(pl.: vércukor, koleszterinszint mérés, hallás és látás vizsgálat, csontritkulás és testzsír
mérés, légzéskapacitás mérés stb.) Részvettünk a Szűréssel az Életért „SZÉP” kormányprogramban
is.
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A zökkenőmentes vérellátás érdekében a nyári és év végi „kritikus” időszakokban partnereinkkel
(TESCO : június, augusztus, MÁV : december) országos véradó napokat szerveztünk.
Vérvételi kamionunk segítségével növelni tudtuk véradóeseményeink számát. A mobil járműnek
köszönhetően olyan helyeken is sikerült véradást szervezni, ahol egyébként a véradás feltételeit más
formában nem lehetne megoldani. 2007-ben a vérvételi kamionnal az ország 83 pontján, több mint
6000 egység vér levételét tudtuk biztosítani. Az érdeklődők a kamion útvonalát honlapunkon
folyamatosan figyelemmel kísérhették.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bővülő Bázisiskola programjában résztvevő iskolák az elmúlt
évben is nagy segítséget nyújtottak a szervezőmunkában és a fiatal donorok megnyerésében.
A Bázisiskolák véradásszervezési programja - követendő módszerként - bekerült a Federáció által
folyamatosan kiadásra kerülő „Esettanulmány” gyűjteménybe is.
A Véradók Világnapja (június 14.) központi ünnepség Sárospatakon került megrendezésre. Az
ünnepségen került sor a Bázisiskolák körében a 2006/2007. tanévre meghirdetett „Országos
Véradásszervezési Verseny” eredményhirdetésére. A versenyben részvevő iskolák több mint 30
véradóeseményt regisztráltak.
A Véradók Napja (november 27.) alkalmából - országos, megyei és területi szinten - 926 ünnepség
keretében 28.445 sokszoros véradónak mondtunk köszönetet és adtunk át kitüntetéseket.
2007. évben is kiemelt figyelmet kapott - országos, megyei és területi szinten egyaránt - a
véradószervező munkatársak és önkéntesek képzése, továbbképzése.
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
A szervezeti egységek a segítségnyújtás különböző formáit gyakorolják - úgy, mint tanácsadás,
információnyújtás, természetbeni adományokkal való támogatás.
A perifériára szorult emberek életkörülményeiben nem lehet pozitív változásokat észlelni. A
Vöröskereszt által segélyezettek körében döntő többségben ők találhatók. Természetesen jelen
vannak a társadalom egyéb rétegei is, közöttük növekvő számban kis jövedelmű nyugdíjasok és a
nagycsaládosok. A központi elosztásból illetve a VPOP által lefoglalt és szervezetnek juttatott
adományok többnyire kedvező fogadtatásban részesülnek. Pénzbeli segítség nyújtása nem jellemző.
Több megyei szervezet és a főváros (Békés, Heves, Pest megye, Budapest) kötött szerződést a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Segítségükkel jelentős mennyiségű élelmiszert osztottak szét.
Például Békés megyében 570 ezer kg tartós élelmiszert (liszt, cukor, sajt, tészták, tej, csokis ital,
vaníliás ital) 143.571.000,- Ft értékben juttattak el családoknak, egyéneknek, míg Pest megyében
közel 21 tonna tartós élelmiszer kiosztására került sor.
2007-ben 698.372 fő részesült segélyben, melynek értéke 668.943.085,- Ft volt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Budapesten nagyon népszerűek voltak a szociális árusítások,
ahol nagyon olcsón ruhaneműhöz és cipőhöz juthattak azok a vásárlók, akik a bolti árakat már
nehezen tudják megfizetni
A szociális akciók szervezése jeles napok köré csoportosultak.
Országosan kiemelkedő a téli ünnepekhez kapcsolódó akció-sorozat. 2007-ban 1.656 rendezvényen
141.072 fő részesült adományban, melynek értéke 121.912.911,- Ft volt. A szervezetek kiemelt
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figyelmet fordítottak a hátrányos helyzetű gyermekekre, magányos, idős, beteg emberekre, szociális
intézményekben élőkre, hajléktalanokra.
Nagy segítséget jelentett az országosan – 17 helyszínen - megrendezésre kerülő „Mikulásgyár”
gyűjtési akció, aminek a keretében 7.945 karton adomány gyűlt össze.
2007-ben 2.526 db gyógyászati és életvitelt segítő eszköz állt a szervezet rendelkezésére, amellyel a
rászorulóknak újabb segítséget nyújtott.
2007. évben 36 vöröskeresztes táborban 1.175 - elsősorban - hátrányos helyzetben és fogyatékkal
élő gyermek, fiatal nyaralt. Az idősebb korosztály részére 14 kirándulást szerveztek a munkatársak,
önkéntesek, melyeken közel 700 fő vett részt.
2007-ben Zala és Somogy megyében folytatódott a 4M program: Megoldás Munkáltatóknak és
Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak, melynek keretében az ügyfelek szolgáltatásba
történő bevonására, munkáltatókkal történő kapcsolattartásra, állásfeltárásra, munkaközvetítésre,
képző intézményekkel történő kapcsolattartásra, képzési lehetőségek feltárására, képzésbe
irányítására, utókövetésre, partnerintézményekkel történő kapcsolattartásra került sor.
Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódott a Mentor program, melynek forrását a
HEFOP 1.1 pályázat biztosította. A program keretében a mentorok feladatait képezte – többek
között - a célcsoport felkutatása, kiválasztása, motiválása, egészségügyi, szociális, pszichés,
pedagógiai állapotának felmérése, fejlesztése egyéni tervek alapján; tájékoztatás, orientálás, az
ügyfél bevonása a szolgáltatási rendszerbe; a munkavállalást akadályozó tényezők feltárása és
megoldásuk segítése (szociális, mentális, egészségi); az ügyfél továbbfoglalkoztatásának
megszervezése; kapcsolattartás a Munkaügyi Központ kirendeltségével, munkáltatókkal,
képzőhelyekkel, a gondozáshoz szükséges potenciálisan kapcsolható intézmények vonatkozásában
(önkormányzat, családsegítő központ, civil szervezetek stb.).
Somogy megyében „Új utakon a foglalkozási rehabilitáció” címmel konferenciát szerveztek 2007.
szeptember 26.-án, valamint a konferencia anyagát kiadvány formájában is megjelentették. (A
programot támogatta az OFA és a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ.)
2007-ben Baján került megrendezésre az Országos Csecsemőgondozási Vetélkedő, melyen
összesen 27 csapat vett részt. A feladatok között szakmai teszt, illetve szakmai és kreatív állomás is
szerepelt. Az általános iskola kategóriában Borsod-Abaúj-Zemplén megye csapata, míg a
középiskolai kategóriában Jász-Nagykun-Szolnok megye csapata ért el első helyezést.
Csecsemőgondozási vetélkedő

területi versenyek
résztvevő csapatok
megyei versenyek
résztvevő csapatok
országos verseny
résztvevő csapatok

69
443
18
157
1
27

gyermek

339
99

14

ifjúsági

104
58

13
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Intézmények:
INTÉZMÉNYEK
SZISZ iroda
Népkonyha
Nappali melegedő
Éjjeli menedékhely
Átmeneti szállás
Rehabilitációs otthon és kiléptet
lakás
Hajléktalanok otthona
Családok átmeneti otthona
Gyermek jóléti és családsegít
szolgáltatás
Szakápolói szolgálat
Utcai szociális munka
Idősek otthona
Idősek nappali ellátása (klub)
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Támogatói szolgálat
Közösségi ellátás
Falugondnok
Fogyatékkal élők nappali ellátása
Ifjúsági otthon

száma
1
8
14
8
8
5

ellátott személyek kihasználtsága %
száma/év
100
1.810
1.757
104
4.225
134
977
82
109
999
107
98

1
12
2+2

42
914
943

100
97
-

2
17
2
2
2

486
2.104
87
29
516

98
102
73
-

1
11
10
1
1
1

74
413
440
25
27
70

100
100
100
-

TÉLI KRÍZISKEZELŐ SZOLGÁLATOK (adott év. I-III. és X-XII. hónapokban üzemelő)
száma
ellátott személyek száma/éj
Téli nappali melegedő és tartózkodó
Téli szállás
4
100
Egyéb, éspedig:
A Zalaegerszegi Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja Nyugat-dunántúli Régió, míg a
Miskolci Hajléktalan Gondozási Központ Észak-magyarországi Régió területére Hajléktalan
Diszpécser Szolgálatot működtet.
Budapest szociális intézményeiben különböző típusú szolgáltatást (nappali melegedő, éjjeli
menedékhely, szociális étkeztetés, átmeneti szálló - 32 fős rehabilitációs részleggel + 6 fős kiléptető
lakással, anya-gyermekotthon – krízis-l és kiléptető lakással, utcai szociális gondozás, szakápolói
szolgálat) nyújtanak. Intézményeik teljes kihasználtsággal (téli időszakban azon felül) működnek.
Nagy gondot okoz a XIX. kerületi intézmény épületének egyre romló állaga.
Probléma továbbá, hogy a csepeli hajléktalan szálló sorsa továbbra is kétséges. Az épület az
önkormányzat tulajdonában van.
A Madridi úti hajléktalan szállóhoz tartozó két kiléptető lakás 2007. decemberében jogerős
működési engedélyt kapott. Állami finanszírozásra – a befogadási kérelem lebonyolítását követően
– 2009-től számíthat.
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Az intézmények a szűkös normatív keretet pályázatok útján próbálják bővíteni. Így került sor a
csepeli szálló homlokzatának felújítására és belső részének kifestésére is. Ebben az évben sikerült
megoldani a X. kerületi Nappali Tartózkodó és Népkonyha mellékhelyiségeinek, melegvíz
rendszerének felújítását és a konyha korszerűsítését. A Madridi úti szálló I. emeleti vizesblokkja is
felújításra került.
2007 nyarától a Homok utcai népkonyha főzőkonyhává alakult át, szolgáltatásait a Diószeghy
Sámuel utcai intézmény vette át.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakmai programjával elnyerte a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatását az Észak-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálatot 2007.
november1-től történő működtetésére. A diszpécser szolgálat olyan információs adatbázissal
rendelkezik, mely a hajléktalanellátó intézményeken kívül a szociális ellátórendszer más területeire
is kiterjed. A régióban szorgalmazza a települési szintű krízis megoldások kialakítását, helyi és
körzeti jelzőrendszer kialakítását, az utcán élő hajléktalan, vagy utcán krízishelyzetbe került
állampolgár gyors és hatékony ellátása érdekében. A szolgálat folyamatos kapcsolatot alakít ki az
ellátási területen működő háziorvosokkal, mentőszolgálatokkal, rendőri szervekkel, valamint a
szociális alap és szakellátás intézményeivel.
Módszertani Központjuk 2007. évi munkatervében szerepelt a régióban működő hajléktalan ellátó
intézmények teljes körű feltérképezése, mely feladatot részletes helyszíni adatgyűjtéssel elvégezték,
részt vettek a február 3-i hajléktalan számlálásban (F+ munkacsoport munkájában).
Fejér megyében két támogató szolgálat (Mór, Székesfehérvár) és egy otthoni szakápoló szolgálat
(Mór) működik. Tapasztalataik szerint a kliensek 20 %-a vett igénybe szállítást, 80 %-uk pedig a
személyi segítést. Székesfehérvárott a szolgálat 2006. június 1-jén kezdte meg működését. A 2007.
december 31-i állapot szerint 39 ügyféllel foglalkoztak. A klienseik között megtalálható autista,
látás- és mozgássérült személyek. Itt nagyobb igény mutatkozik szállításra (60 %), a személyi
segítés aránya pedig 40 %.
Az otthoni szakápoló szolgálat (Mór) mind a betegek, mind az orvosok körében igen népszerű, ezt
mutatják a beteg-megelégedettségi felmérések, valamint a 100 %-ot meghaladó kihasználtság. A
szakápolók nem csak a szigorúan vett feladataikat végzik el, fontosnak tartják a betegek pszichés
támogatását is.
Komárom-Esztergom megye valamennyi vöröskeresztes intézménye a Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzatával megkötött feladatátvállalási szerződéssel működik. Az éves statisztikai
összesítések azt mutatják, hogy az intézményeikre nagy szükség van, szolgálataik egyre
keresettebbek a segítségre szoruló emberek körében. Az év során gondot okozott, hogy a 2007-es
évben indított intézményeik közül a pszichiátria és szenvedélybetegek integrált közösségi ellátó
szolgálata az állami normatív támogatásnak csak 50%-át kapta meg, a másik 50%-át pályázati úton
nyerték meg, melynek eredményeként 100%-os normatívával működött az intézmény
Nógrád megyében a balassagyarmati hajléktalanokat ellátó intézmény 24 órában tart nyitva.
Gondozottaik között addiktológiai és pszichiátriai betegek is megtalálhatóak.
Családok átmeneti otthonában nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben élő, megélhetési
gondokkal küzdő szülők szociális, foglalkoztatási problémáinak orvoslására, társadalmi
integrációjuk elősegítésére.
Pest megyében az elmúlt évek során folyamatosan fejlődött az intézményrendszer. Több településen
szinte kizárólagos ellátói a hajléktalan embereknek és folyamatosan növekszik azoknak az
önkormányzatoknak a száma, akikkel ellátási szerződést kötnek. Az utcai gondozó szolgálataik
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keretében futó 7, emblémával és a szolgáltatásra utaló jelzésekkel ellátott autó folyamatos jelenléte
igen érzékelhető, pozitívan befolyásolta a Vöröskeresztről alkotott képet.
Az idősotthonok működtetését a Pest Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján
eredményesen végezték 2007-ben is.
Somogy megyében a HEFOP 4.2 intézkedés keretében 2007. augusztus 23-án adták át „Nyitott
kapu”- Hajléktalan Gondozási központot hoztak létre (255 millió forint értékben) Kaposvárott.
Az intézmény megvalósításával új munkahelyeket teremtettek. Szakmai programjuk fontos eleme a
hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szervezett komplex programok.
Az intézmény által biztosított szolgáltatások: 100 fős nappali melegedő + 40 fős éjjeli menedékhely
+ 10 fős átmeneti szálló + 1 utcai szociális munka szolgálat + 50 fős népkonyha.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő családok átmeneti otthona 2005. február 1-je óta vesz
részt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezdeményezett Krízis Szolgáltató
modellkísérleti programban. 2007. évben is céljuk volt a családon belüli erőszak áldozatainak
azonnali elhelyezése és komplex segítségbe részesítése. Munkájukról „A három nő” című
dokumentumfilmben részletek látható.
Az intézmény dolgozói részt vettek a „Bántalmazott férfiak” című helyzetfeltáró kutatásban.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Általános Szociális Munkás szakán,
Családon Belüli Erőszak címmel szabadon választható tantárgy került meghirdetésre a 2007/2008as tanév első félévében. A tantárgy programját az intézmény dolgozói dolgozták ki, a képzést ők
vezették.
Veszprém megyében az intézmények integrációjára került sor 2007-ben Tapolca (falugondnok,
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, családok átmeneti otthona) és
Várpalota (éjjeli menedékhely, nappali melegedő, átmeneti szálló, támogató szolgálat, idősek
otthona, idősek nappali ellátása) központtal. Ezen kívül Veszprémben támogató szolgálat, míg
Vanyolán idősek nappali ellátása működött.
Zala megyében az intézmények végeleges működési engedéllyel rendelkeznek, illetve megfelelnek
a számukra előírt személyi és tárgyi feltételeknek. A 2007. évben történt ellenőrzések során nem
merült fel kifogás az intézmények működésével kapcsolatban.
Zalaegerszeg Kistérségben családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, fogyatékkal élők támogató
szolgálata (3 szolgálat), szenvedélybetegek közösségi ellátó szolgálata, pszichiátriai betegek ellátó
szolgálata működik, míg a térség 66 településén házi segítségnyújtó szolgálatot működtetnek.
Zalaszentgrót Kistérségben is hasonló szolgáltatásokat nyújtanak (fogyatékkal élők támogató
szolgálat, szenvedélybeteg, valamint pszichiátriai betegek közösségi ellátó szolgálat, házi
segítségnyújtó szolgálat).
Nagykanizsa Kistérségben a szolgáltatások köre kibővült. Közösségi ellátó szolgálatok mellett
megtalálható a házi segítségnyújtó szolgálat (29 település) és jelzőrendszeres házi segítségnyújtó
szolgálat, mely Nagykanizsa városban működött.
2007.évben meghívásos pályázattal működtették tovább a kanizsai Kiskorú Menekültek Ifjúsági
Otthonát 2007. december 31-ig.
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGVÉDELEM
Az egyik legnépszerűbb, az önkormányzatok által is elvárt tevékenységünk a különböző
egészségnevelési programok. Ezt részben különböző falunapokhoz, véradásokhoz és egyéb
rendezvényekhez kapcsolódva valósítják meg szervezeteink, ahol elsősorban vérnyomás- vércukorés koleszterinszint méréseket és szolgáltatók/önkéntesek bevonásával testzsír-, lúdtalp-, gerinc- és
testtömeg méréseket végeznek. A szakmai cél mellett ezek a rendezvények is alkalmat adtak a
Vöröskereszt népszerűsítésére, a tagszervezésre, erőforrások bővítésére.
Az egészségfejlesztő-egészségnevelő programok száma évről-évre nő. Sok rendezvényt szerveztek
a területi szervezetek, illetve csatlakoztak országos programokhoz, nagyszabású rendezvényekhez is
(SZ.É.P., Egyenlő Eséllyel a Rák ellen, VinFood, Egészségliget stb.).
A fővárosban 41 vöröskeresztes egészségfejlesztő klub működik, amelyek célcsoportja az ifjúság, a
nyugdíjban élő, illetve krónikus betegek. A klubtagok által előre megjelölt témákból állítják össze a
programokat orvos-előadók, egészségügyi szakemberek felkérésével. A klubok ezen túlmenően
szinterei a korosztálynak megfelelő kulturális programoknak, színházi látogatásokat szerveznek,
kirándulásokon vesznek részt.
2007-ben 2.318 egészségneveléssel kapcsolatos rendezvényre került sor, amelyen 148.126
érdeklődő vett részt. Ezen a területen 124 klub működik.
2007-ben folytatódott a „Biztonságos napozás” program, melynek célja az ózonréteg elvékonyodása
következtében várható káros egészségügyi hatások megelőzése. A program keretében működő a
www.napsugarzas.hu honlapon, az UV-B sugárzás erősségének előrejelzése, óránkénti jelzése volt
olvasható. Az általános iskolások részére elkészült a „Biztonságos napozás” oktatóanyag is.
2007 tavaszán a „Klímaváltozás és egészségbiztonság” címmel szakmai tanácskozásra került sor.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Az elmúlt évben is megrendezésre kerültek a felmenő-rendszerű elsősegélynyújtó versenyek.
124 területi versenyen 972 csapat, 22 megyei/fővárosi versenyen 263 csapat, míg az országos szintű
versenyen 56 csapat vett részt, mintegy 5.000 fő bevonásával. A zsűriben elsősorban azok mentős
szakemberek vettek részt, akik év közben a vizsgáztatást is végzik az adott területen.
Munkatársaink valamennyi fordulót igyekeztek életszerű körülmények között megrendezni.
A baleseti szimulációra alapfokon felkészített ifjúsági önkénteseink jól hasznosították a megszerzett
ismereteket
Gondot jelentett a versenyekre való utazási költségek megteremtése, de legfőképpen a felkészülések
eszközeinek helyi biztosítása, amit az iskolák a Magyar Vöröskereszttől várnak annak ellenére,
hogy több önkormányzat felismerte ennek közösségfejlesztő szerepét és a versenyeket anyagilag is
támogatja (pl. Biatorbágy).
Elsősegélynyújtó vetélkedők:
területi versenyek
résztvevő csapatok
megyei versenyek
résztvevő csapatok
országos verseny
résztvevő csapatok

124
972
22
263
1
56

gyermek

658
137

20

ifjúsági
282
104
20

fiatal felnőtt

32
22

16
12

A közúti járművezetők vizsgáztatás
A vizsgahelyszínek vizsgáztatásra alkalmasak. Az előírt felszerelések, eszközök rendelkezésre
álltak. A meghibásodott eszközök cseréje, karbantartása zökkenőmentes volt.
Pest megye és Budapest, immár 3. éve végezi közösen a vizsgáztatás szervezését. A központi
jelentkezés, adminisztráció jól működik, még akkor is, ha ennek fenntartása költséges. Azáltal,
hogy a vizsgabiztosok Budapesten és Pest megyében egyaránt vizsgáztathatnak, sikerült elejét venni
az esetleges szabálytalanságoknak
2007-ben 119.586 jelölt jelentkezett vizsgára, s közülük 108.084 fő teljesítette sikeresen azt.
Hét megyében 119 elsősegélynyújtó közösség működik, 752 aktív résztvevővel.
KATASZTRÓFA-KÉSZENLÉTI ÉS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG
2007-ban több megyei szervezet működtetett sürgősségi és gyorsbeavatkozó csoporto(ka)t. (48
csoport működik 570 taggal.)
A szolnoki székhelyű központi rendeltetésű csapat és a szolnoki szervezet a tavaszi körösi és tiszai
árvíz idején példás együttműködéssel segítette a veszélyeztetett lakosságot.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új sürgősségi gyorsbeavatkozó csoportok alakultak a határon
kialakult kritikus közlekedési helyzetre tekintettel. A csoportok együttműködtek a
katasztrófavédelemmel, tevékenységüket szükség esetén, rendkívüli helyzetekben végzik
A Békés megyei vízimentők három helyszínen (Békésszentandrás, Szarvas, Szanazug) láttak el a
nyári időszakban szolgálatot hétvégeken és ünnepnapokon.
Fejér megyében az Önkéntes Kutató - Mentő Csoport tagjai részt vettek Tokajban egy nemzetközi
versenyen, melyen 7. helyezést értek el a 17 induló csapatból.
A megyei szervezet 2007 nyarán ismét megszervezte a vízimentő szolgálatot a Velencei-tó partján
működő 8 strandon. A szolgálatot 2007. május 18. és szeptember 1. között 52 fő önkéntes látta el.
A Pest megyei kiképzett hegyi-, símentő szolgálat tagjait szükség szerint mozgósítják Dobogókőn.
Az ügyeleti beosztást önkéntes alapon végzik, a szükséges eszközöket megyei szinten biztosítják
részükre.
2007 júliusában, a hőségriadó utáni vízosztásba 13 megyei szervezet kapcsolódott be. Munkájukat
több mint 120 önkéntes segítette folyamatosan.
Nógrád megyei szervezet Szarvasgedén természeti katasztrófa károsultjainak, 62 családnak juttatta
el az OI 1.640.000 Ft adományát, Zagyvarónán 2 család tűzkárt szenvedett, őket lakossági
adományból támogatták.
2007. októberi szélvihar a Békés megyei Geszt községben 94 lakóingatlant károsított meg. A
Vöröskereszt 21 ingatlan helyreállítását támogatta.
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2007. november 11-én az indonéziai Szumátra szigetén fekvő Banda Aceh-ban ünnepélyesen
átadták a Magyar Vöröskereszt által építtetett – a 2004. december 26-i szökőár által elpusztított
Meuraxa Kórház részlegeként funkcionáló – 23 ágyas gyermekkórházat.
2007. május 23-án került átadásra Sri Lankán (Ahangama faluban, Habaraduwa város
mellett) Közösségi Ház. Az épület többet nyújt a Magyarországon ismert művelődési házaknál,
hiszen iskolai előkészítőt, könyvtárat, számítógép-szobát és egy fitness-termet is magába foglal,
amely mellé játszótér, rendezvényekre alkalmas terem, valamint egy kültéri sátor is található.
MAGYAR IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT TEVÉKENYSÉGE
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tagjai, önkéntesei nagy szerepet vállaltak a hazai mozgalom
munkájában.
Ebben az évben is megrendezésre került a megyei ifjúsági elnökök soros képzése, mely az
eszmeterjesztés témaköreit ölelte fel.
Kora tavasszal és ősszel régiós szinten került megtartásra a baleseti szimulációs képzés, melynek
alapfeltétele volt hogy a résztvevők alapfokú elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkezzenek.
Hagyományosan indította az évet a Tavaszi Országos Kortársképző Tábor 2007. április 2-6. között.
Az év kiemelkedő eseményei közé tartozott az áprilisban meghirdetett -„A Vöröskereszt és az űr”
című – rajzpályázat. A legjobb rajzot a magyar űrturista Charles Simonyi dedikálta. A pályázat
eredményhirdetésére április 30-án került sor, és az alkotók személyesen is találkozhattak vele.
A július 2. - augusztus 19. között lezajlott Balaton Elsősegélynyújtó Szolgálat keretében 350
kiképzett fiatal elsősegélynyújtó önkéntes 26 strandon biztosított szolgálatot. A fiatalok a szolgálat
alatt 2.648 sérülést láttak el. A programzáró találkozóra 2007. szeptember 8-án került sor, ahol a
program értékelésére, kiemelkedő tevékenységet nyújtó önkéntesek elismerésére került sor.
Évek óta megszervezésre kerül az Országos HIV/AIDS Prevenciós Verseny. A verseny az AIDS
világnapján került megrendezésre, ezáltal is csatlakozva az HIV/AIDS megelőzésének fontosságát
hirdető nemzetközi mozgalomhoz. Az országos döntőn 16 csapat vett részt. Az ország minden
részéről érkeztek 3 fős diákcsoportok, akik plakátokkal, rajzokkal hívták fel a figyelmet a betegség
megelőzésének jelentőségére. A legjobb eredményeket elérő 3 csapat pénzdíjban részesült
A 2001 szeptemberében indított a Bázisiskola Program a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyik
legsikeresebb programja, melynek jelenleg 150 oktatási intézmény a részese. Ezekben az
iskolákban az Ifjúsági Vöröskereszt taglétszáma átlagban eléri az 55-60 %-ot, a tanárelnökök
munkáját a tantestület, és az iskola vezetése is jobban támogatja, tevékenységük nagyobb
elismerésnek örvend. A Bázisiskolák közötti folyamatos tapasztalatcsere segíti, hogy a vállalt
modulprogramokat az oktatási intézmény sikeresen teljesítse.
A tapasztalatcsere tanárelnöki találkozókon is megvalósult, melynek témái között a kiemelt
programok (emblémavédelem, balatoni elsősegélynyújtó szolgálat) ismertetésén túl szerepelt a
tagbélyeg kérdése, a napi feladatok (Anyák Napi akció, e-mail címek) megbeszélése, a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt honlapjának (www.mivk.hu) bemutatása, dr. Habsburg Ottó rendkívüli iskolai
történelemórájáról szóló beszámoló meghallgatása, a „Biztonságos Napozás” program oktatási
anyagának megvitatása, gyermek és serdülőkori mentális egészség védelme, az idősekre figyelés
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Sárospatakon került megrendezésre a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt nyári programja, a XIV.
Országos Vöröskeresztes Ifjúsági Találkozó.
A találkozó sikerét a váltakozó szakmai és szabadidős programok keretében megvalósuló
tapasztalatcsere biztosította. 2007. augusztus 6.-10. között 107 fiatal önkéntesnek volt lehetősége
megosztani eddigi élményeit társaival és a Magyar Vöröskereszt vezetőivel, valamint új
információk szerzése mellett egy kis közös kikapcsolódásra is lehetőség nyílt.
Az ifjúsági tanácsok munkájukat éves munkaterv alapján végezték. Legtöbb területen aktívan vettek
részt a területi szervezetek vöröskeresztes munkájában, elsősorban egészségnevelő, szociális és
véradásszervező tevékenységet végeznek. Példaértékű segítséget nyújtanak a kiemelt véradások
szervezésénél az ifjúság körében. Az ifjúsági versenyek szervezésében és lebonyolításában segítő
munkájukra minden esetben számíthattak szervezeteink.
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

a kapcsolat

szakmai együttműködés

száma
adományok fogadása

Jellege

91

18

KAPCSOLATOK KÜLFÖLDI VÖRÖSKERESZTES SZERVEZETEKKEL

KAPCSOLATOK EGYÉB KÜLFÖLDI SZERVEZETEKKEL

száma

114
egyéb
18
33

A Magyar Vöröskereszt folyamatosan együttműködött a Federáció genfi központjával és budapesti
képviseletével, a budapesti Európa Zóna Irodával az ICRC genfi központjával és budapesti
Regionális Delegációjával, valamint az Európai Unió Vöröskereszt szervezeteit összefogó brüsszeli
VK/EU Irodával.
Részt vett az év legkiemelkedőbb nemzetközi programjain, az isztambuli Európai Regionális Vk/Vf
Konferencián, és az alapszabály szerinti nemzetközi értekezleteken Genfben (Közgyűlés, Küldöttek
Tanácsa, 30. Vöröskereszt Nemzetközi Konferencia), melyekre beszámolót készített a MVK
valamennyi szakmai programjáról, valamint a konferencia vállalások négy éves teljesítéséről.
A MVK Vezetőségi tagként vett részt a Vk/EU Iroda Koordinációs Csoportjának ülésein, továbbá
az Iroda éves közgyűlésén és szakmai értekezletein. Bekapcsolódott a Belga Vk koordinálásával
megvalósuló „Segítségnyújtás katasztrófa és terrortámadás esetén” c. pszichológiai
segítségnyújtásra felkészítő EURESTE projektbe. Az Osztrák Vk meghívására részt vett a
hatóságok és civil szervezetek katasztrófa esetén történő együttműködéséről szóló, EU által
finanszírozott, „save cooperation” c. konzultációs programban.
Csatlakozott az Osztrák Vk „Szomszédsági Együttműködés” kezdeményezéséhez, melynek további
partnerei a Szlovén Vk és a Szlovák Vk, és célja a résztvevő szervezetek szakmai tapasztalatainak
cseréje, valamint képzési és együttműködési programok megvalósítása.
Az Osztrák, Svéd, Szlovén és Német Vk mellett alapító tagként vett részt az EU Vöröskereszt
szervezeteinek Idősügyi Munkacsoportjában, és ennek keretében Budapesten (2007 októberében)
Nemzetközi Idősügyi Konferenciát szervezett.
A kétoldalú együttműködésben mind országos, mind megyei szinten továbbra is kiemelkedő a
Német Vk-val megvalósuló sokoldalú partnerkapcsolat. A Német Vk Hesseni Szervezete egy
kamion egészségügyi felszerelést és takarókat adományozott a MVK katasztrófa programjának
támogatására.
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A határ menti és térségbeli országokkal az együttműködés folyamatos.
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének jegyében számos küldöttség látogatott el a MVK országos
igazgatóságához, köztük a svájci Vk elnöke, a VK/EU Iroda igazgatója, az Európai Zóna Iroda
vezetője és helyettese, a Federáció Közlekedésbiztonsági tanácsadója, a Kínai Vk magas rangú
küldöttsége, Német Vk Hesseni Szervezetének képviselői, a Finn Vk csoportja, valamint a Dán Vk
és az Izraeli Magen David Adom szervezet képviselői. A látogatók, érdeklődésüknek megfelelően,
betekintést nyertek szervezetünk munkájába.
A dél-kelet ázsiai rekonstrukciós programok keretében átadásra került a Magyar Vöröskereszt által
hazai adományokból létesített Sri Lankai a közösségi ház a szökőár sújtotta Habaraduwa térségben,
és Indonéziában, Banda Acehban a HWA Ausztriával közösen felépített Meuraxa Kórház és
Gyermekklinika.
A MVK újjáépítési programjairól szolgáltatott adatok bekerültek a Federáció Szökőár
Világjelentésébe.
A vörös kereszt embléma tiszteletben tartásának érvényesítése érdekében a nemzetközi
humanitárius jog előmozdítására létrejött Nemzeti Tanácsadó Bizottság (NTB) összefoglaló
tanulmányt készített az embléma használatot szabályozó rendelkezésekről, és az ICRC-val
együttműködve széleskörű konzultációt kezdeményezett az egészségügyi szférával és a média
képviselőivel, mivel a jogosulatlan emblémahasználat ezeken a területeken fordul elő a
leggyakrabban.
Megyei szervezetek kapcsolatai is jelentősek. Baranya megyei szervezet számolt be arról, hogy
szervezetünk 15 éve ápol jó kapcsolatot a Bajor Vöröskereszt Altöttingi Szervezetével
A 2007-es évben 15 ifjúsági vöröskeresztes kapott lehetőséget, hogy részt vegyen a Reischachban
megrendezett ifjúsági táborban. A szakmai programok (elsősegélynyújtás, speciális mentőkutyás
gyakorlatok, szociális intézmények, mentőállomás látogatása) mellett városnézésre és szabadidős
programokra is lehetőség nyílt. Rendszeres a karácsonyi szeretetakciók során az intézmények,
családok segítése, ajándékozása.
Az Eszéki Vöröskereszttel a kapcsolatfelvétel után feladatorientált programokra törekszünk, ifjúsági
cserekapcsolatban és szociális területen szeretnénk a tapasztalatokat cserélni.
Bács-Kiskun megyei szervezet két szakmai kapcsolattal rendelkezik, melyek közül kiemeli a
dachaui Vöröskereszt kapcsolatát, mely 13 éves múltra tekint vissza. Partnereik az elmúlt évben is
jelentős támogatást nyújtottak mozgássérült gyermekek táboroztatásának megvalósulásához, illetve
szakmai tanácsokkal segítették munkájukat.
Békés megyei szervezet továbbra szorosan együttműködik a Vöröskereszt Arad megyei
Szervezetével, Vajdasági Vöröskereszt Szabadkai Szervezetével, az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai
Szervezetével, a Német Vöröskereszt Winterbachi Szervezetével.
A nem vöröskeresztes karitatív szervezet - a Holland Karmel International Szervezet - alapfeladatai
szakmai és forrásbővítési eredményességét segítette.
A békési vízimentőik a németországi Ditzingen város DLRG szervezetével tartanak fenn szakmai
együttműködést.
Fejér megyében Mór körzete a Bajor Vöröskereszttel (Eichstätt) továbbra is kitűnő
munkakapcsolatot tart fenn, az eredményes szakmai együttműködés 16 éve töretlen. Ezen kívül a
szervezet rendszeresen kap adományt Grafingból, melyből számos rászorulót tud támogatni.
További kapcsolatot ápolunk Erdélyben Hargita megyével, illetve Svájccal is
Győr-Moson-Sopron megyei szervezet a Burgenlandi Tartományi Vöröskereszttel a határmenti
regionális katasztrófavédelemben alakított ki és ápol együttműködést.
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Jász-Nagykun-Szolnok megye romániai segélyezésben nyújtott segítséget önkormányzatokkal, más
civil szervezetekkel együttműködve
Komárom-Esztergom megyei szervezet 2007. évben tovább erősítette kapcsolatait. Adományok
érkeztek partnereiktől (Syke, Lemgo, Neuburg-Schrobenhausen, Felső-Ausztria – Linz, szlovákiai
Dunavacs és Tardoskedd települések,). Vendégeik voltak a Neuburg – Schrobenhauseni
Vöröskereszt küldöttei, akik Budapesten a Főigazgatótól vették át a Világnap alkalmából kapott
elismerésüket. Az erdélyi Szovátának természetbeni segítséget juttattak el szponzori támogatással
A szervezet képviselői látogatást tettek Felső- Ausztriában vöröskeresztes partnereiknél.
Nógrád megye a Landsbergi Vöröskereszttel 1991-től tervszerű, folyamatos a kapcsolatot ápol.
Szakmai programot, tapasztalatcserét valósítottak meg. Tanulmányozták a szervezet működését, az
önkéntesek foglalkoztatását, szociális intézmények működését, katasztrófára való felkészülést.
Anyagilag és természetben egyaránt sok segítséget kaptak feladataik ellátásához.
Pest megye jelezte, hogy a nemzetközi vöröskeresztes szervezetekkel egyre szélesedő és mélyülő
kapcsolatot alakítanak ki, amely elsősorban szakmai cserelátogatásokban (ifjúsági,
véradásszervezés), illetve nemzetközi pályázatokban való részvétel előkészítésében nyilvánul meg.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a Szlovák Vöröskereszt terebesi elnöke meghívására
látogatást tett a terebesi központba, illetve meghívást kaptak az óvodások egészségnevelési és
elsősegélynyújtó versenyére Királyhelmecre. A Terebesi Vöröskereszt képviselőit 2007-ben
többször vendégül látták. Ezek közül kiemelhető, hogy részt vettek a Megyei világnapi
ünnepségükön és közgyűlésükön. Az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Területi Szervezetével a
kapcsolatuk nem folyamatos.
Tolna megyei szervezet testvérkapcsolatának - Bajor Pfaffenhofen Járási Vöröskereszt - 12 fős
küldöttsége részt vett az országos csecsemőgondozó versenyen. Örültek a szakmai programnak,
náluk nincs jelenleg hasonló jellegű verseny
Vas megyei szervezet az Osztrák Vöröskereszt Steiermark tartományi Szervezetével alakított ki
szakmai kapcsolatot. 2007 június 02-án meghívásukra egy autóbusz önkéntessel vettek részt
Máriazelben „Barátság Határok Nélkül” elnevezésű találkozón.
Zala megyére jellemző, hogy a nemzetközi kapcsolatok terén hosszú évek óta szoros
együttműködés alakult ki a külföldi szervezetekkel. A nemzetközi kapcsolataikból kiemelkedő
továbbra is a Bajor Vöröskereszttel való szakmai és adomány fogadási együttműködésük. A további
négy külföldi kapcsolatukra jellemző a szakmai együttműködés. 2007. év tavaszán szervezetük
meghívást kapott a Bajor Vöröskereszttől szakmai találkozóra. A találkozó résztvevői vezetőség
tisztségviselői valamint a szociális szolgálatok szakmai vezetőiből állt (összesen 17 fő).
A fővárosi szervezet nemzetközi kapcsolata szerteágazó, sokszínű. Kapcsolatuk van a Német
Vöröskereszt Baden Tartományi Szervezetével (Villingen - Schwenningen-i, Járási Szervezet
Emmendingeni Járási Szervezet, Lörrachi Járási Szervezet, Konstanz-i Járási Szervezet, Rastatt-i
Járási és Gaggenaui Szervezet, Überlingen) Észak-Westfáliával (Hörstel).
Céljuk a kialakult kapcsoltok továbbfejlesztése, az együttműködés kiszélesítése, például közös
pályázatok írása.
A német kapcsolaton kívül belga szervezettel is együttműködnek.
Torockóra a gyermekotthonba és a magyar közösség szamár, valamint szovátai gyermekotthon
számára évek óta visznek adományokat, mely a gyerekek és a magyar közösség számára rendkívül
nagy öröm.
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Különleges a Madridi úti hajléktalan központban működő AHA Színpad nemzetközi kapcsolata,
melynek alapja a 2006-ban létrejött ismeretség a cseh Jezek a Cizek amatőr hajléktalan színpaddal,
valamint a Cardboard Citisen’s angliai professzionális színházzal folytatott levelezés. A színpad
februártól május elejéig többször járt Prágában.
Május elején Vasváron a szakmai zsűri Országos Ezüst Minősítéssel jutalmazta, valamint a legjobb
férfi főszereplőnek járó különdíját nyerte el.
Május közepén a színpad vezetője, és a nemzetközi kapcsolattartó négy napos tanulmányi úton járt
Angliában, ahol megismerték a Cardboard Citizen’s munkáját, bepillantást nyertek a Crysis
Skylight Művészeti Rehabilitációs Intézmény életébe, megtekintették a Novas csoport kiállításait.
Tapasztalataik alapján elkészítették egy leendő Művészeti Rehabilitációs Intézmény szakmai
programját.
KERESŐSZOLGÁLAT
A keresőszolgálati munka tapasztalatai
Az év során beérkező kérelmek valamivel több, mint ötven százaléka állt kapcsolatban a II.
világháborúval (katonai, holocaust, internált és egyéb civil keresések). Ez a megelőző évi közel
80%-os arányhoz képest jelentős csökkenés, és a kárpótlási folyamat lecsengése magyarázza. Közel
50%-kal nőtt ugyanakkor a nem háborús eseményekkel összefüggő, un. humanitárius ügyek aránya.
Ezen esetekben a kapcsolat megszakadásának oka nagyon széles skálán mozog, de feltűnő a
külföldön munkát vállaló magyar fiatalokkal kapcsolatban hozzánk forduló családok számának
növekedése. Bár még mindig jelentéktelen százalékot képvisel (az összes kérelem mindössze 2%a), de mégis megjegyzendő, hogy közel háromszorosára, 15-ről 40-re nőtt a napjaink háborúi elől
hazánkban menedéket kérőkkel kapcsolatos keresési ügyek száma.
Az év során megnyitott ügyek száma:
1., Világháború
Holocaust:
Katonai:
Civil:
Sírlátogatás
2., Jelenlegi háborúk/menekültek:
3., 1956 és a hidegháború:
4., Humanitárius:
Állami gondozottak:
Egészségügyi jelentés:
Vegyes humanitárius:
Összesen:

80
23
663
1914

Az év során lezárt ügyek száma:
Befejezett keresés*
Átirányítás más szervezetekhez, tanácsadás
A kereső lemondta
Semmilyen segítséget nem tudtunk adni
Holttányilvánítási hirdetményre válasz
Összesen:

1001
673
56
64
228
2022

266
694
47
5
40
96

* Világháborús ügyekben 38 %, a többi kategóriában összesítve 66%-os volt a sikeres ügyek
aránya.
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MENEKÜLTÜGYI TEVÉKENYSÉG
A Zala megyei szervezet 2007. december 31-ig (a projekt lezárulásáig) működtette Ifjúsági Otthonát, mely
20 fő - szükség esetén ennél nagyobb létszámú - kísérő nélküli kiskorú befogadását és életvitelszerű
tartózkodását biztosította. Kialakult és folyamatos volt a zavartalan együttműködés a BÁH helyi, regionális,
és országos szervezeteivel, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

Határrendészeti kirendeltségek, menekülteket befogadó állomások munkáját a lakók – elsősorban ruhaneművel történő ellátásával segítették az egyes szervezeti egységek (Békés, Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).
Békés megyei szervezetnek az orosházi Idegenrendészeti Igazgatósággal együttműködési
megállapodása volt, amely a belügyi szervek átszervezésével 2007. december 31-vel megszűnt.
Fővárosi szervezet a Ferihegyen található menekült szállót támogatta természetbeni adományokkal.
A szálló gazdájaként működő Határőr Parancsnokság megszűnésével az intézmény átkerült a
Rendőrség kötelekébe, de az új vezetés is igényt tart a Vöröskereszt támogató programjára.
ADOMÁNYKEZELÉS
2007. évben 14.650 adományozóval kerültünk kapcsolatba. 50 együttműködési megállapodással
rendelkezünk, mely közül 16 több éves.
Az adományok összértéke meghaladja az 1,3 milliárd forintot.
BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK
külföldi
belföldi
pénzbeli természetbeni pénzbeli
természetbeni
2 018 351
9 009 565
33 363 248
54 435 930

Általános
működésre
Ált. szociális
1 726 390
segélyezés
Véradás0
szervezésre
Donor0
megbecsülésre
Elsősegélynyújtásra
0
Menekültszolgálati
0
tevékenységre
Katasztrófa
helyzetekre
felkészülés és
válaszadás

Egyéb célra

0

Összesen
(Ft)
98 827 094

40 988 882

25 218 107

755 725 467

823 658 846

0

15 373 562

13 551 841

28 925 403

0

4 848 960

45 602 445

50 451 405

0
0

215 000
0

4 554 294
372 250

4 769 294
372 250

250 000

1 808 810

5 536 648

7 595 458

0
0
9 706 962
9 794 131
3 744 741 50 248 447 90 534 649 889 573 006

19 501 093
1 034 100 843

Összesen (Ft)
Az emberek egyre jobban igénylik a segélyeket, mivel az elszegényedés miatt minden támogatást
szívesen fogadnak. Gyűjtéseken általában a kispénzű embereket adományoznak. Az adományok
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rászorultság alapján kerülnek kiosztásra, alapszervezeti titkárok, tanárelnökök, klubvezetői és
önkormányzati javaslatok, valamint személyes környezettanulmány alapján.
Az adományok többnyire lakossági és kisvállalkozói felajánlásokból, önkormányzati támogatásból,
iparűzési adó támogatásra fordítható összegéből tevődik össze.
Az adományozók konkrét rendezvényekhez szívesen adnak támogatást (véradóünnepségre,
karácsonyi szeretetakcióra). Az adományok felhasználása minden esetben az adományozó
kívánságának megfelelően történik
Külföldre irányuló támogatás 2007-ben nem jellemezte a szervezetet.
Tata területi szervezete az erdélyi Szovátára (Vöröskereszt szervezet és árvaház) juttatott el célzott
gyűjtésből származó, 200.000,-Ft pénzbeli adományt.
Libanon: Külügyminisztérium felkérésére a Magyar Vöröskereszt a Libanoni Vöröskereszt
közreműködésével megszervezte és kiszállította a Magyar Kormány segélyszállítmányát, 50 db
áramfejlesztő aggregátort, melyek a dél-libanoni Naybatie város lakosságának nagy segítséget
nyújtanak.
GAZDASÁGI MUTATÓK
A makrotársadalmi folyamatok hatásai a lokalitásban is éreztetik hatásukat, mely a növekvő
költségekben, csökkenő forrásbővítési lehetőségekben mutatkoznak meg. A szervezeti egységek
gazdasági munkáját – többnyire - a likviditási és a cash flow szemlélet hatotta át.
Jellemző bevételi források: elsősegélynyújtó vizsgák díja, véradó donorok után járó pénz, tagdíj,
önkormányzati támogatások, pályázatok.
Nógrád megye jelezte, hogy a bevételeik és a működésre, programokra fordítható pénzösszeg
növekedése kisebb mértékű, mint a kapcsolódó kiadások, rezsi költségek. (pl minimálbérrendezés,
közalkalmazotti bértábla).
A gazdálkodás általános értékelése
Az anyagi helyzet meghatározza milyen, és mennyi feladatot vállalnak a szervezetek. A programok
tervezésekor a realitásokat veszik alapul. Vigyáztak arra, hogy éves kiadások ne haladják meg az
éves bevételeket. A kapott és nyert összegek célfeladatokra érkeztek, a tartalmi munkát segítették,
de a működés és a bérek költségeinek egy részét önállóan teremtették elő. Jelzések alapján a
legnagyobb kihívást a működési költségek forrásainak megtalálása jelenti.
Zala megye jelezte, hogy a legjelentősebb a normatív állami támogatás bevétele 303.757 e Ft, az
összes bevétel 49,4 %- a. Ez évben is számíthattak a kistérségi és önkormányzati támogatásokra,
mely nagymértékben hozzájárult a szervezet fejlődéséhez, a vöröskeresztes munka színvonalának
emeléséhez.
Veszprém megye gazdálkodása a sok személyi változás és egyéb okok miatt rossz helyzetbe került.
Egy újonnan nyitott intézményük nem hozta a várt eredményeket, komoly veszteségeket termelt, s
ez meglátszott a gazdálkodásukon is.
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Vagyonnövekedés – beruházás
2007-ben Somogy, Szabolcs-Sz-B., Zala megyében és a fővárosban ingatlanok beszerzésére, illetve
felújítására került sor (EU-s támogatással Kaposvár Kanizsai u. 56. szám alatt 5727 / 36 helyrajzi
számú ingatlan megvásárolása és felújítása; Nyíregyháza, Malom utcai épület és az udvar felújítása;
Zalaszentgrót, Kossuth u.33.sz. alatti ingatlan beruházása; a korábbinál magasabb színvonalú elhelyezés
biztosítása Keszthely, Kossuth u. 45. sz. alatt a keszthelyi Területi Szervezetnek; Budapest, VIII.
Diószeghy S. utcában lévő helyiség átalakítása, Madridi úti és Moszkva tréi iroda vizesblokkjainak
felújítása, VII. kerületi adománycentrum kialakítása).
Számítástechnikai eszközökkel bővült Csongrád megye (1 db számítógép és programok, 4 db
Leserjet nyomtató), Tolna megye (könyvelőprogram és számítógép), Budapest (16 db számítógép),
Pest megye (számítógépek + tartozékok).
Műszaki cikkek beszerzésére került sor Szabolcs-Sz-B. megyében (kamera, táska, állvány,
televízió), Tolna megyében (Tamási városba fényképezőgép), Pest megyében (olajradiátor, tűzhely,
mosógép, fűkasza).
Irodai berendezéseket vásárolt Szabolcs-Sz-B. megye (székek, asztalok), Tolna megye (Tamási
városba szék, asztal), míg Pest megyében raktári konténerek, különféle bútorok, pavilon
beszerzésére került sor.
Pest megyében és Budapesten (Madridi Szálló és V. régió) több személygépkocsival bővült a
szervezet járműparkja.
Takarékosság érdekében tett intézkedések
Gazdálkodásukat szigorú takarékosság jellemzi. A források felkutatása mellett nagy hangsúlyt
fektetnek a költségek minimalizálására. Figyelemmel kísérik a költségek alakulását, intézkedéseket
hoznak a költségek csökkentésére, ésszerűen gazdálkodnak a bérrel, létszámmal, telefonnal
(országos flotta megléte, önkéntesek bevonása a hálózatba).
Fejér megyében a szervezeti egységek önállóan gazdálkodnak.
2007. évben kénytelenek voltak létszámleépítést végrehajtani, hogy a béreket és járulékokat
kifizethessék.
Szervezeteink az elmúlt évben 295 pályázatot adtak be (292 esetben főpályázóként), mely közül
228 zárult eredményesen. Az elnyert pályázatok összege: 532.194.266,- Ft volt.
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SZERVEZETI ADATOK
TERÜLETI EGYSÉGEK száma
INTÉZMÉNYEK / SZOLGÁLTATÁSOK

MUNKAVÁLLALÓK

164
46/112

száma

főállású
teljes
rész

SZÁMA

másodállású
részmunkaidős

egyéb
(megbízás;
vállalkozó)

Összesen

munkaidős
országos, megyei/fővárosi
és területi szervezeteknél,

intézményekben
Összesen

390
486
876

74
34
108

13
1
14

207
46
253

684
567
1 251

A Magyar Vöröskereszt és dolgozóinak 2007. évi tevékenységét 8 – önkormányzati, civil szervezeti
– kitűntetéssel, oklevéllel ismerték el. A szervezet 10 – különféle elismeréssel – ismerte el egységei,
dolgozóinak munkáját.

Budapest, 2008. április „

„

Gyékiss Emil
Magyar Vöröskereszt
mb. főigazgatója
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MELLÉKLET
A MEGYEI SZERVEZETEK ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT KIEMELKEDŐ
RENDEZVÉNYEK, AKCIÓK
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete:
„A 2007-es év legkiemelkedőbb programja a Vöröskereszt Világnapja alkalmából május 19-én Pécs
központjában megrendezett Emberiesség határok nélkül c. nemzetközi, nagyszabású, egész napos
rendezvény volt. A nap főbb programpontjai a katasztrófa-bemutató (baleseti szimuláció, magasból
mentés alpintechnikával) egészségnevelési-egészségmegőrzési programok (szűrővizsgálatok,
paramedicinális szakemberek tanácsadása, PTE szűrőbuszának bemutatkozása, elsősegély-nyújtás
népszerűsítése (sebimitáció – Bajor Vöröskereszt), Vöröskereszt sátor (tagbélyeg, évkönyvvásárlás,
plakát-kiállítás), illetve a Pécs M.J.V. Önkormányzatának Dísztermében kitüntetések átadása. A
rendezvényünk több száz fős tömegeket vonzott.
Megyei szinten, az év folyamán több kiemelkedő, véradással egybekötött egészségnevelési napot
tartottunk: Uniqa Biztosítóval közös rendezvény (Uniqa Egészségnapon az Egészségutcán kiemelt
helyen szerepelt a Vöröskeresztes sátor), és nagyobb áruházakat (TESCO, Praktiker és ÁRKÁD
üzletház) is sikerült bevonni programjainkba. Valamennyi rendezvényünk nagy sikernek örvendett
a lakosság körében.”
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete:
„Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is aktívan vettünk részt a felmenő rendszerű
elsősegélynyújtó vetélkedőkön, illetve a megye ezen belül Baja városa rendezte és szervezte meg az
országos csecsemőgondozási vetélkedőt, amely kiváló szakmai minősítést kapott.
Változatlanul sikeres volt a mozgássérült gyerekek nyári tábora, az előző évekhez hasonlóan 110
fővel vettünk részt a gondosan megtervezett szakmai programokkal tarkított táborozáson.
Sikeresnek minősítjük a karácsonyi szeretetakciót is minden városban, de különösen a megyei
szervezet által rendezett, 100 gyermek részére adott kiváló műsort és a sok ajándékot.”
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete:
„A vöröskereszt megalapítójáról megyei, területi és helyi szervezetek rendezvényeken méltó módon
emlékeztek meg. Jeles napokhoz kapcsolódva színvonalas rendezvényeket tartottak (Anyák napi,
Idősek napi, Véradók megbecsülésére szervezett ünnepségek stb.) az Ifjúsági vöröskereszteseket is
bevonva.”
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete:
„Véradó ünnepségek
Karácsonyi ünnepségek rászorulóknak
Egészségnevelő és megőrző programok, rendezvények
Jótékonysági est
Kihívás napja
Világnapi rendezvények
Donorok Világnapja
Versenyek lebonyolítása”
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete:
„3 alkalommal (január-február-március) szervezetfejlesztő-csapatépítő tréninget tartottunk a
Nógrádi Pihenő Házunkban 62 fő részvételével (hivatásos és önkéntesek). A tréninget szakemberek
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és felkészült munkatársak tartották, de aktív résztvevői voltak a programnak a budapesti elnök, egy
OV tag és a budapesti vezetőség egyes tagjai.
Februárban új ingatlanba költözött a VI-VII. kerületi szervezet, melynek megnyitásán az
önkormányzat szociális alpolgármestere is részt vett.
Márciusban elkezdődtek a tárgyalások a VIII. ker. Önkormányzat szociális alpolgármesterével a
Diószeghy u-i ingatlan hasznosításáról egy nappali szociális gondozási központ létrehozásával.
Új helyiségbe költözött a Szoc. Depo (IV., Megyeri ú.51.), ahol sokkal korszerűbb és kultúráltabb
körülmények között tudjuk fogadni a Vöröskereszt számára is felajánlott adományokat.
A felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Verseny budapesti és pest megyei válogatója 212
versenyzőt és ugyanennyi szervezőt, önkéntest mozgósított április végén a VIII. kerületi Orczy
kertben, ahol egész napos programmal tettük tartalmassá ezt a társadalmi vállalásunkat.
Májusban megtartottuk közgyűlésünket, melyet összekötöttünk ebben az évben is a világnapi
ünnepséggel.
Május 8-án megkoszorúztuk H. Dunant mellszobrát, melyen ünnepi köszöntőt mondott dr.
Czimbalmos Ágnes főigazgató-helyettesként.
Május 10-én az Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére megalkotott Anyaszobor koszorúzása
ünnepséggel egybekötve. Az ünnepségen minden évben részt vesz a ker. önkormányzat vezetése.
Májusban részt vettünk az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen.
Ebben az évben is támogattuk pénzzel és természetbeni adományokkal a bábszínházi ünnepséget.
A Honvédelem Napján a Városligetben közös rendezvényen vettünk részt a Honvédelmi
Minisztériummal egészségvédelmi programokkal, arcfestéssel, véradásszervezéssel és baleseti
szimulációs bemutatóval.
Június 27-én megnyitottuk a VIII., Diószeghy S. u. 5. sz. alatt a Vöröskeresztes Nappali Szociális
Központot, mely a 2 évvel azelőtt megszűnt Damjanich utcai nappali gondozási központ szakmai
utód intézménye lett.
Július hőségriadó idején a Polgári Védelemmel, a Fővárosi Önkormányzattal közösen részt
vállaltunk Budapest nagyobb közlekedési pontjainál a vízosztásban 40 önkéntessel.
Augusztusban a Sziget Fesztiválon véradásszervezésen vettünk részt.
Augusztusban képviseltettük magunkat a Kaposvári Szociális Központ megnyitásán.
Szeptember második szombatján az Elsősegélynyújtás Világnapját ünnepeltük a Bazilika előtti
téren együtt a Balatoni Elsősegélynyújtó önkéntesek záró programjával.
Októberben Idősek világnapja rendezvények: Fővárosi Önkormányzattal közösen 250 nyugdíjasnak
készítettünk csomagot; a kerületi szervezetek önkéntes programokkal ünnepelték meg az idősek
világnapját.
5-7. között személyes meghívásnak eleget téve vettük Freiburgban a Badeni Vöröskereszt
megalakulásának 60. évfordulóját megünneplő rendezvényen. A Badeni tartományi Vk. városi és
járási szervezeteivel alakított ki 20 évvel ezelőtt a fővárosi Vöröskereszt .szervezet
partnerkapcsolatokat, amelyek azóta is élnek.
11-13. között a budapesti munkatársak vittek segélyszállítmányt Torockóra és Szovátára, amely
segélyszállítmány tartós élelmiszert, ruhaneműt, könyveket, és új játékokat tartalmazott. Az
adomány 3 intézményben nyújtott segítséget úgy mint a Torockói Önkormányzat, a Torockói Böjte
atya által alapított gyermekintézmény, és ugyanezen gyermekintézmény szovátai megfelelője.
Vecsei Miklós az akkori hajléktalanügyi kormánybiztos látogatást tett és szakmai megbeszélést
folytatott a VIII. ker. új gondozási központban az intézmény munkatársaival, a többi szociális
intézmény vezetőivel és azok helyetteseivel és a budapesti központ munkatársaival.
Novemberben a Madridi úti Hajléktalan Szálló vezetőjének és az AHA Színpad szakmai
vezetőjének meghívására munkamegbeszélést tartottunk a budapesti igazgató jelenlétében az angol
hajléktalanok színházának művészeti igazgatójával az együttműködés lehetőségeiről és a potenciális
forrásokról.
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A XI. ker. Vöröskereszt badeni tartományi partnerkapcsolatának vezetése tett látogatást
Budapesten, ahol a ker. munkatársak és a budapesti igazgató vett részt. A látogatás célja a
partnerkapcsolatok jövője.
12-én a Szociális Munka Alkalmával jutalmakat adtunk át a szociális ellátórendszerben dolgozó
intézményvezetők és szociális munkások körében, megemlékezve munkájuk fontosságáról.
16-án részt vettünk Nyíregyházán a HEFOP támogatás keretében működő mentor program záró
konferenciáján.
23-án részt vettünk az országos véradóünnepségen a kitüntetett véradóinkat és véradószervezőinket
elkísérve.
26-án a budapesti igazgató részt vett a megszűnő Határőrség és a feladatait átvevő rendészeti
szervek közös konferenciáján, ahol méltatták a budapesti szervezet segélyező programját is.
27-én a Vodafone meghívására egy nyertes pályázat díjának ünnepélyes átadására került sor,
sajtótájékoztatással egybekötve.
A Városháza dísztermében a Budapesti Vöröskereszt és a Fővárosi Önkormányzat közös nyugdíjas
ünnepsége, ahol 250 csomaggal járultunk hozzá a rendezvényhez.
30-án részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vöröskereszt által szervezett
mozgássérültek ünnepségén, ahol 300 csomaggal járultunk hozzá a mozgássérültek
megajándékozásához.
December 6-án Duna Plaza mikulásgyári sajtótájékoztató, melyen Habsburg elnök úr is részt vett a
budapesti vezetőkkel közösen.
7-én a Pataky Műv. Központban véradóünnepséget tartottunk, ünnepi műsorral és állófogadással és
a kitüntetések, elismerések átadásával. Az ünnepi beszédet a Fővárosi Önkormányzat
főpolgármester-helyettese Horváth Csaba mondta.
7-16-ig Mikulásgyár Budapesten 3 helyszínen, közel 100 önkéntessel, több mint 6000 doboz
adományt gyűjtöttünk össze, amit karácsony előtt nagyrészt ki is osztottunk.
15-én ismét támogatói voltuk és személyesen vettünk részt a daganatos gyermekek karácsonyi
bábszínházi rendezvényén. 500 gyermek számára biztosítottunk ajándékcsomagot.
27-én elindult Budapesten is a Vodafone karácsony után adománygyűjtő akciója, melybe mi is
bekapcsolódtunk.
Részt vettünk a Petőfi Csarnoknál a Fővárosi Önkormányzat által szervezett karácsonyi hajléktalan
segélyakción, ahol 500 csomagot készítettünk és osztottunk szét a hajléktalanok között.
Karácsonykor minden intézményünk valamilyen formában megemlékezett és segélycsomagokat
adott az intézményeinkben lakó, illetve az ott megforduló hajléktalanoknak. (pld. ünnepi vacsorák a
bentlakásos intézményekben ajándékcsomagokkal, a X. kerületben karácsony éjjel folyamatos
nyitva tartás és vendéglátás önkéntesek közreműködésével, a VIII. ker. népkonyha mindhárom
ünnepnapon főzött és egytálétellel látta el az intézménybe betérőket.”
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete:
„A Kiskundorozsmai Alapszervezet a „Mindenki Karácsonyát” szervezi. Hagyományosan a
Szegedi Városházi Gyermek Karácsony 350 fő.
Farsangi, húsvéti, idősek napi, anyák napi, karácsonyi ünnepségek.
Egészségmegőrző – mentális előadások szervezése.
Egészségnapok, hetek szervezése.
Más civil szervezetekkel közös rendezvények (olvasókörök, nyugdíjas klubok, kertbarátok,
cukorbetegek klubja, mozgássérültek klubja).
Lecsófesztiválon 6-ik éve részt veszünk.
Vacsorás véradások szervezése.
Gyermekek és nagyszülők részére Budapesti cirkuszlátogatás szervezése.
Kirándulások szervezése.
Kisteleki Bázisiskola és a Napsugár Otthon Kistelek közös vetélkedői.”
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Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete:
„Fejér megyében jellemző, hogy minden körzeti szervezet nagy hangsúlyt helyez közösségteremtő
rendezvények, akciók szervezésére. Bicskén több nyugdíjas klub működik az alapszervezetek
támogatásának köszönhetően, ezen kívül jelentős esemény volt az V. Bicskei Egészség Hetek
elnevezésű rendezvénysorozat, valamint a Csákváron megrendezett véradó napi ünnepség.
Dunaújvárosban szintén aktívan bekapcsolódtak az alapszervezetek rendezvények lebonyolításába,
rész vállaltak például a Vöröskereszt világnapi, illetve a véradók napi ünnepség szervezésében.
Enying körzetben a megyei elsősegélynyújtó versenyt, a dégi idősek napját, a lepsényi, enyingi és
bázisiskolai egészségnevelési napot, a véradók napját lehet megemlíteni. A móri körzet adott
otthont az Országos Romafesztiválnak, melyen a szervezet szűrővizsgálat lebonyolítását vállalta.
Október első hétvégéjén a hagyományokhoz híven megrendezték a móri bornapokat, melyen
ugyancsak szűrővizsgálat várta az érdeklődőket, míg a móri ifjúsági önkéntesek vetélkedőt
szerveztek a rendezvényre ellátogatóknak. Székesfehérváron helyi klubok (pl. nyugdíjas)
működnek, ezen kívül jelentősek a községi egészségnapok keretében szervezett szűrővizsgálatok.
2007-ben a város immár második alkalommal adott otthont a „24/12 órás örömfutás a Sclerosis
Multiplex-szel élő emberekért” elnevezésű rendezvénynek, melynek lebonyolításában a megyei
Vöröskereszt is jelentős szerepet vállalt”
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete:
Megye: Színvonalas Vöröskeresztes Világnapi Ünnepségen önkéntesek kitüntetésére került sor.
Győr város: véradóünnepségek az önkormányzatok segítségével, Ifjúsági kortársképző táborok,
havi ifjúsági gyűlések.
Sopron: véradás a Volt Fesztiválon, Mikulásgyár.
Mosonmagyaróvár: „Véradás-életmentés” címmel rajzpályázatot hirdettek általános iskolások
részére, melynek eredményhirdetésére, a díjak átadására a Vöröskereszt Világnapján került sor.
Csorna: közös szervezésben a kórházzal részt vettek a „Szívünk Napja” rendezvényen.
Kapuvár: Bázisiskola avatás Csermajorban, Adventi játszóház, Elsősegélynyújtó területi verseny,
Világnapi gyűjtési akció, Katolikus iskola – elsősegélynyújtás 1-8 osztályosoknak
forgószínpadszerűen, Vitnyédi egészségvédelmi hét, Kapuvári Napok – elsősegélynyújtási ügyelet,
egészségkárosodott gyermekek táborának meglátogatása.
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete:
Megyei, területi szervezeteink közösségteremtő rendezvények megszervezésében szép
hagyományokkal rendelkeznek.
A kitüntetett véradók és véradószervezők köszöntése minden évben több száz donor meghívásával
történik. Véradó vacsorát és bált rendeztek Debrecenben, Balmazújvároson, Hajdúszoboszlón és
Hajdúnánáson. Megvendégeléssel egybekötött rendezvényt tartottak Hajdúböszörményben,
Püspökladányban és Berettyóújfalu területi szervezeteinknél. Számtalan településen az
önkormányzatok támogatásával rendeztük meg a véradók kitüntetési ünnepségét.
A Vöröskereszt Világnap megünneplése nagyszabású rendezvények megszervezésével történt.
Debrecen:
Négy napon keresztül részt vettek a vekeri-tavi EFOT rendezvényen, ahol a vöröskereszt véradó
kamionja is jelen volt. Egészségnevelési és szűrővizsgálati tevékenységet is végeztek.
A Sportcsarnokban egész napos rendezvényen véradás volt vércukorszint és vérnyomásméréssel
egybekötve, illetve bemutatót tartottak elsősegélynyújtási ismeretekből a SZÉP program keretein
belül.
A Városi Egészségnap alkalmából a Főtéren véradásra és vérnyomásmérésre biztosítottak
lehetőséget.
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Balmazújváros:
Hortobágyon a bio-vásár alkalmával véradás, vérnyomás- és vércukorszint mérést tartottak.
Berettyóújfalu:
A Bihari Számadó napokon mutatkozott be a vöröskereszt szűrővizsgálattal és előadás sorozattal. A
rendezvényeken több ezer ember jelent meg.
Püspökladány:
Megszervezték a városi gyermeknapot, ahol közel 1.500 gyermek vett részt.
Az elsősegélynyújtás világnapja alkalmából megrendezték az ELME (Elsősegélynyújtási és
Megelőzési nap) napot, ahol 650 érdeklődő nyert bepillantást az elsősegélynyújtás világába.
Hajdúnánás:
Kihelyezett és kibővített vezetőségi ülést tartott közel 100 fő részvételével, valamint önköltséges
kirándulást szervezett önkéntesek számára Horvátországba.
Két napos kirándulással gazdagították több hátrányos helyzetű gyermek nyári szünidejét.
Megyei szervezetünk az egészségkárosodott gyermekek térítésmentes üdültetését Hajdúszoboszlón
a Polgárvédelmi Kiképző bázison rendezte meg
A kiemelkedő rendezvények bemutatása a teljesség igénye nélkül készült”
Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete:
„Mozgalmi területen ilyen nem volt!”
Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete:
„Véradó koncert.
Neszűri programok.
Balesetszimulációs gyakorlat.
Anyák Napi Ünnepségek.
Karácsonyi Ünnepségek.
Egészségnevelési Hónap.
Önkéntesek Hete.
Véradó Napi Ünnepségek.
Kirándulások.
Gyermeknap.
Egészséges Életmód rendezvénysorozat.”
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete:
„Alapszervezeteink döntő többsége már több éve folyamatosan működik. Tevékenységeik
irányultsága együttléteik a kialakult közösségek összekovácsolódását szolgálják, és egyfajta
mentális támaszt is nyújtanak. Erről a közösség teremtésről szólnak a rendezvények is, amelyekről
az alapszervezetek is beszámolnak. (Vöröskereszt Világnap, Anyák Napja, Gyermek Nap, Idősek
Napja, falunapok, egészségnap, Véradók Napja, karácsonyi ünnepségek, gyakori klubszerű
összejövetelek stb.).”
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete:
„Vásártéri Nap, Arany Napok, Baglyasi Napok, Mihálygergén Nemzetközi Folklór Fesztivál,
Mentősök Napja, Hőségriadó-vízosztás, Mitsuba nap, 100 éves a SINOSZ, Vásártéri Kavalkád,
Idősek Fesztiválja, Hagyományőrző Találkozó Cereden, Közlekedik a család - vetélkedő Világnapi
ünnepségek, Gyermeknap, Anyatejes Világnap, Megyei AIDS vetélkedő, Véradók Napja,
Karácsonyi szeretetakciók. Lepedőgyűjtés a kórházaknak, életmentő készülék adományokból.”
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Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete:
„Területi szervezetink a hagyományos, a családi ünnepekhez kapcsolódó szociális programokat
szervezték és kapcsolódtak a helyi igényeknek megfelelően az egészségnapi rendezvényekhez is.
Továbbra is sikeres a nyári táboroztatás. Egyre több területen szerveznek különböző jótékonysági
bálokat, már több helyen már hagyománnyá vált és jelentős bevételeket szociális célra fordítják.
Hagyományosan megrendeztük több külföldi csapat részvételével a megyei és budapesti
elsősegélynyújtó versenyt. Egyre keresettebbek a mentőautónkkal megvalósított egészségnapi
bemutatóink. Népszerűek az önkéntesek körében szervezett kirándulások is (pl. Nagykáta, Dabas).
Ebben az évben is, mint már hagyományosan, megrendeztük a megyei csecsemőgondozási versenyt
is.”
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete:
• „Világnapi ünnepség
• Megyei és alapszervezeti véradóünnepségek
• CsÁO 5 éves születésnapi ünnepség
• Nyitott kapu Hajléktalan gondozási központ átadó ünnepsége
• Új utakon a foglalkozási rehabilitáció konferencia”
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete:
„A kiemelkedő rendezvényeknek nagy a közösségteremtő ereje és a PR tartalma. Ilyen
rendezvények alkalmával a szervezet közvetetten tudja megszólítani az adományozókat, a
szimpatizánsokat, hiszen bizalmat tud ébreszteni.
Közel 300 rendezvényünk, akciónk volt 2007-ben és ebből felsoroljuk a legjelentősebbeket:
Anyaotthonunk (családok átmeneti otthona) két éve részt vesz egy krízis-szolgáltató modellkísérleti
programban, melynek keretében:
Lehetőségünk nyílt a DEOEC Egészségügyi Főiskolai Kar Nyíregyháza felkérésére II: és III: éves
szociális munkás, mentőtiszt és védőnő szakos hallgatók számára „A családon belüli erőszak” című
tantárgy kidolgozására. A tantárgyi program 40 óra elméletből és 40 óra gyakorlatból áll és a képzés
keretében 3 kreditet ad. A tantárgy szabadon választható, 2007-től minden évben, 2007-ben 40
hallgató választotta, és sikeresen elvégezte. A tananyagot Konyáriné Ménesi Tünde, az Anyaotthon
vezetője dolgozta ki és a 80 órát is személyesen tartotta meg.
Április 24-én szakmai fórumot szerveztünk a „Családon belüli erőszak az egészségügyi
szolgáltatások tükrében” címmel a DEOEC Egészségügyi Főiskolai Karán Nyíregyházán.
Július 8-9-én részt vettünk a nyíregyházi Suliexpón. Megjelenésünket nagy érdeklődés övezte.
Nagyon hiányoztak a színvonalas szórólapok.
Július 31-én Nyíregyházán részt vettünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium road-show-ján, és
dolgoztunk a rendezvény megszervezésével is, melynek címe „Állítsuk meg a nők elleni, családon
belüli erőszakot!”
A road-show keretében minden megyeszékhelyen megjelent ez a konferenciaként működő program.
Október 9-10-én a békéscsabai, a debreceni és a szolnoki rendezvényen Konyáriné Ménesi Tünde
az Anyaotthonunk vezetője tartott előadást.
November 22-én „Csikóka fája” címmel szexuális bántalmazást megelőző programot szerveztünk
az anyaotthonban lakó gyermekek számára.
Anya-Gyermek Segítőotthonunkban tovább folytattuk a Krízis Szolgáltató Modellkísérleti
programunkat. Részt vettünk „A bántalmazott férfiak” helyzetfeltáró kutatásában, bekapcsolódtunk
egy dokumentumfilm „A három nő” készítésébe, mely a napokban került bemutatásra a Magyar
Filmszemlén.
Részt vettünk és szervezésben együttműködtünk az IOM Nemzetközi Migrációs Szervezettel egy
regionális szemináriumon, amelynek címe az „Emberkereskedelem ellenes prevenciós program
Magyarországon”. A szeminárium megrendezéséhez térítésmentesen biztosítottuk oktatótermünket.
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A „Motiváció és megerősítés a fogyatékkal élőket segítő szociális szakemberek és önkéntesek
számára” című projektünk (HEFOP 2.2.1 – P.-2004-11-0056/4.0) keretében befejeztük a
képzéseket. 2007-ben három 120 órás képzést és 2 önkéntes képzést, 2 napos stábtréninget
tartottunk a program oktatói és munkatársai számára, valamint 3 napos csapatépítő tréninget, és 2
napos személyiségfejlesztő tréninget a Vöröskereszt dolgozói számára.
Tankönyv és munkafüzet készült és került átadásra.
November 16-án Záró konferencia keretében értékeltük a projektet. A Szociális és Munkaügyi
Minisztériumból jelentős előadók tartottak előadásokat, 120 szociális szakember számára.
2007-ben tovább folytattuk a munkaerő piaci szolgáltatási tevékenységünket, mely december 31-én
befejeződött (Mentor program II.).
Szervezetünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtal 2005. október 27.-én
kötött megállapodást MENTORI SZOLGÁLTATÁS nyújtására a megbízó HEFOP 1.1. „A
munkanélküliség megelőzése és kezelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” megnevezésű
programjába bevont személyek segítésére.
A szolgáltatás nyújtása kiterjedt a megye teljes területére, minden Munkaügyi Kirendeltség
működési területén Mentor Irodát tartottunk fenn (10 településen). A tevékenység ellátására
összesen 45 fő mentort foglalkoztattunk. A program során több mint 3.000 emberrel foglalkoztunk.
Az ügyfelekkel való találkozások esetszáma 40.043 volt.
Részt vettünk az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által szervezett „Dönts okosan,
jövőd a tét!” című, pályaválasztási kiállításon és állásbörzén 2007. október 16-17-én. A standunkon
bemutattuk felnőttképzési tevékenységünket, korszerű eszközeink felhasználásával (projektor,
laptop) látványossá tettük. A képzéseink tartalmáról szórólapokat osztottunk, és az érdeklődőket két
napon keresztül tájékoztattuk.
2007. október 25-én a CERTOP Termék és Rendszertanúsító Ház felülvizsgálati auditot tartott
szervezetünknél, és megállapította, hogy felnőttképzési tevékenységünk továbbra is megfelel az
MSZ EN ISO 9001-2001 szabvány követelményeinek.
2007-ben további 5 akkreditált programmal bővültek képzéseink, melyekkel részletesen a
felnőttképzésről szóló fejezetben számolunk be.
2007. augusztus 06-án a felnőttképzési intézményünk akkreditációja lejárt. Több hónapot
dolgoztunk az intézmény-akkreditáción, október 27-én a szakértői átvizsgálás megtörtént, és 2008.
január 09-én sikerrel végződött. Az új intézmény-akkreditációnk 2012-ig érvényes.
2007-ben az Európa Könyvkiadótól egy igen jelentős és értékes adományt kaptunk 36.171 db új
könyvet 86.070.600 Ft értékben. Az adomány könyvek 120 címet tartalmaztak. Rendkívül nagy
munkát jelentett több embernek a 120-féle könyv szortírozása a megye 219 településén működő kis
könyvtárai részére. Az adomány kiszállításáról a települési önkormányzatok gondoskodtak és
nagyon hálásak voltak több mint 50 köszönő levelet kaptunk, melyekben biztosítottak minket arról,
hogy segíteni fogják a feladataink végrehajtását a településeken. A Könyvkiadó egy jelentős
mennyiségű könyv vonatkozásában engedélyt adott arra, hogy önkénteseink és a véradók
jutalmazására használhassuk.
Kiemelkedő rendezvények voltak megyénkben: a világnapi rendezvények, melyek között több
esetben szabadtéri majális keretében köszöntötték az önkénteseket, ahol bográcsban főtt az ízletes
lakoma, s mindezt kiegészítették az önkéntesek által felajánlott finomságok. Erre a rendezvényre
mindenki „batyuval” érkezett. Ilyen rendezvényünk volt Kisvárdán, Nyírbátorban, valamint
Vásárosnaményban.
Áprilisban megyénkbe látogatott Habsburg Ottó úr, aki több bázisiskolában tartott rendhagyó
történelem órát, nagyszámú hallgatóság és a település első számú vezetőjének jelenlétében.
Felszólalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés soros ülésén és 15 perces beszédet tartott.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés kitüntetést adott át számára. A nyírbátori rendkívüli
történelem órára a határon túlról is érkeztek vendégek.
Rendkívüli megyei vezetőségi ülésen kötetlen formában beszélgetett a megyei vezetőség tagjaival.
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Kiemelkedő rendezvény volt a speciális tantervű általános iskolákban tanuló gyermekek megyei
versenye, melynek már évek óta Nyírbátor város ad otthont. A versenyen 7 iskola csapata vett részt,
ahol az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok adtak számot egészségnevelési, elsősegélynyújtó
és csecsemőgondozó tudásukról. A speciális tantervű iskolákban tanuló hallgatók megyei versenyét
évtizedek óta megszervezzük minden évben.
A Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szervezete nagy lakossági érdeklődés mellett részt vett az
önkormányzat által hirdetett „Bográcsbajnokságon”, ahol a vöröskeresztes sátor mellett az
önkéntesek segítségével főztek és második helyezést értek el.
Igen jelentős volt az Európai Elsősegélynyújtó Nap megrendezése a nyírbátori Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában (bázisiskolánk). A programon 600 fő vett részt.
A város többi iskolájából és a környező településekről is vendégül látták az érdeklődőket,
felnőtteket és gyermekeket egyaránt.
Rendkívül sok színes program (16) várta a résztvevőket.
Részt vettünk a „Norbi road-show”-n Dombrádon és Nyíregyházán, a Kisvárdai Kórház diplomás
ápolói önkéntes munkában vérnyomást, vércukorszintet és koleszterinszintet mértek és a szűrések
adminisztrációját végezték. Több száz embernek nyújtottunk szolgáltatást.
Tiszadob településen egy egészségnevelési rendezvénybe kapcsolódtunk be. Részt vettünk a roma
lakosság emlőszűrésre történő mozgósításában, a szűrésen résztvevők számára ajándékcsomagot
biztosítottunk.
Jelentős események voltak a megyénkben megrendezésre kerülő véradó ünnepségek, melyekről
részletesen a véradásról szóló fejezetben írunk.
Decemberben jelentős tevékenység volt a „karácsonyi szeretetakció” és a MikulásGyár programja.
2007-ben két alkalommal, augusztus 8-9-én és december 22-23-án kritikus helyzet alakult ki
Kisvárda és Záhony között a 4-es úton a Magyar-Ukrán határállomásnál. Mindkét alkalommal közel
20 km-es kamionsor torlódott fel és a katasztrófavédelem kérésére önkénteseink segítségével
(sürgősségi gyorsbeavatkozó csoportok) ásványvizet, meleg teát és édességet osztottunk a
kamionban veszteglő gépkocsivezetők részére. Az augusztusi programot nehezítette a nagy meleg,
decemberben pedig a kellemetlen csípős szél, az ónos eső és a hideg időjárás. A feladat nagyságát
szemlélteti, hogy munkatársainknak és önkénteseinknek mindkét alkalommal 20 km-t kellett
gyalogolniuk a kamionsor mellett.
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete:
Kiemelkedő programok Bonyhádon az évek óta visszatérő Váraljai Ifjúsági Találkozó, a területi
szintű levelezős verseny, majd minden községben a Mikulás programok. Bonyhádvarasdon,
júliusban a falu összefogását dicsérte, hogy a Vöröskereszt pár nap alatt majd 350 ezer forintot
gyűjtött össze egy leszakadt ház tetejének megjavítására, rászorulók részére szeretetünnepet
tartottak ételosztással egybekötve. A bonyhádi szervezet jól sikerült batyus bállal zárta az évet.
Dombóváron: Tiszta Kollégium verseny, Egészségnevelési napok, Kaposszekcsőn Baba-mama
Klub, stb.
Tamási Diáknapok-vöröskeresztes programokkal, Gyermektatálkozó Tolnanémediben HIV AIDS
képzés, kortárs előadások, 300 órás Házigondozó tanfolyam, ö.K.ö.R. vetélkedő, májusban Nyikos
Daniella I. helyezést elért rajzát is felvitte a világűrbe Simonyi Úr, ezen kívül még 8 tamási diák
részesült különdíjban stb.
Szekszárd: Havi rendszerességű egészségvédő, nevelő programok Faddon, Sebimitációs bemutatók,
Vk. Népszerűsítése városi programokon, iskolai diáknapok pl. Szedresben egészséghét keretében
vetélkedők, előadások voltak, fákat, virágokat ültettek, Elsősegélynyújtó családok képzése a kis
Sárközben, Szociális akciókat, kirándulásokat nyugdíjasok részére, valamint egészségnevelési és
pénzügyi előadásokat is szerveztek. Folyamatos részvételünk a rendvédelmi táborban FaddDomboriban. A véradók napja alkalmából dr. Puskás Imre a Megyei Közgyűlés Elnöke vért adott
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Harcon a rendkívüli véradó napon. Tolnán az alapszervezet pályázati pénzből és egyéb forrásból 90
fő részére biztosított meleg ebédet.
Paks: Nagyszabású családi napot tartottak, melyen népszerűsítették a szervezetet.
Minden területen kiemelt programunk: A Vöröskereszt Világnapja, részt vesznek szervezeteink a
Gyermeknapokon, Majálisokon. Együttműködéseink keretében megemlékezünk az idősek napjáról.
Minden évben megtartjuk saját nyugdíjasaink találkozóját. Az év végi programjaink a Mikulás,
karácsony köré csoportosulnak. Rendszeresen tartunk karácsony előzetest, csomagosztásokat,
gyermek programokat. Lehetőség szerint minél több véradóünnepséget szerveztünk a véradók
megbecsülése érdekében.”
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete:
„2007. február 10-11-én, valamint március 2-3-4-én baleseti szimulációs ifjúsági képzésnek voltunk
a házigazdái Szombathelyen 30 fő részvételével.
2007. április 22-én, Celldömölkön Vöröskereszt Világnapja és a Mentők Napja programsorozat
keretében kiállításon mutattuk be a vöröskeresztes munkát, s megrendeztük a megyei ifjúsági
elsősegélynyújtó versenyt.
2007. április 27-28-29-én, Baján megrendezett Országos Csecsemőgondozási versenyen Neumann
Ált. Iskola csapata Szombathelyről II. helyezést ért el.
2007. május 18-19-20-án, Zánkán az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen a Szombathelyi Ifjúsági
Vöröskeresztes Klub felnőtt csapata I. helyezett, a Bolyai Gimnázium Szombathelyről I. helyezett, s
a Celldömölki Eötvös Általános Iskola IV. helyezést ért el.
Falunapokon véradókat köszöntöttünk, elsősegélynyújtó bemutatót tartottunk, Kőszegen véradóbál,
Szombathelyen Mikulás Gyár.”
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete:
„Idősek napja, Anyák napja, Gyereknap, VK világnap, Véradók napja, Művészetek völgye,
Egészségnapok, Autómentes napok.”
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete:
„Vöröskeresztes Világnapi Rendezvényünk, melyen meghívottaink, Minden évben kiemelkedő
eseménynek számít a Magyar kitüntetetteink teljes létszámmal vesznek részt.
Az elmúlt évben is, mint az előző években a világnapi rendezvényeinken a Bajor Vöröskereszt
képviseltette magát a Bad Reichenhall- i delegációval. Az ünneplésen túl a rendezvényen részt
vevők tájékoztatást kapnak az előző év eredményeiről.
Továbbra is már hagyománnyá vált Véradók Napja megünneplése, november 27-e környékén, ahol
véradóink tájékoztatást kaphatnak a véradás és szervezés eredményeiről, gondjairól, valamint a
vöröskeresztes munka nehézségeiről.
A megyei vöröskereszt szervezetét, illetve Megyei Igazgatónkat 2007. év Zalai Emberének jelölték.
A szavazatok alapján megállapítható, hogy vöröskeresztes munkánkat az Igazgató Asszony
munkásságát megyei szinten ismerik, elismerik. Az elmúlt évek szavazatainak
megháromszorozódása jelzi, hogy éles küzdelem folyt Igazgató Asszony érdekében, így a második
legtöbb szavazatot kapta.”
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