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Közhasznúsági beszámoló 2005.
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület
2006. március 2.

A. Számviteli beszámoló
A mérleget lásd az 1. sz. mellékletben (1 oldal + 2 oldal eredménylevezetés). A mérleg adatai
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva (könyvvizsgálat igénybevétele a NANE Egyesület számára
nem kötelező).

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET
Bevételek, 2005.
ezer forintban
Céltámogatások
Pályázatok
Külföldi pályázatok
Európai Unió Daphne program
Federal Assistance Award

47 037
38 174
36 295
1 879

Hazai pályázatok
Matáv Rt. Kuratóriuma

420
420

Nem normatív központi költségvetési (minisztériumi, vagy
egyéb pályázatok, ) támogatás
NCA
ICSSZEM

2 942
2 188
754

Program- és szervezetfejlesztési támogatás
Soros Alapítvány
Open Society Institute (Budapest)

5 501
2 500
3 001

Adományok
Adomány gazdasági társaságtól
Adomány magánszemélyektől

617
290
327

Szja 1%

2 533

Egyéb bevételek
Tagdíj
Kamat
Alaptevékenységből származó szolgáltatási ár- és díjbevétel
Egyéb

6 580
11
56
6 142
371

Összesen

56 767
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NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET
Ráfordítások, 2005
ezer forintban
Anyag-, termékvásárlás
Szolgáltatás vásárlás (működési, fenntartási, fejlesztési kiadások)

3 162
11 110

Foglalkoztatottak bérköltsége
Bérjárulékok
Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 997
4 331
355

Értékcsökkenési leírás
Adóbefizetések

112
7

Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, árfolyamveszteség,
stb.)
Előzőek egyikébe sem sorolt költségek és ráfordítások
Ebből: szervezet által nyújtott támogatások
Hiteltörlesztés

60
0
0
0
0

Felhalmozási és tőke jellegű kifizetések

0

Összesen

32 134

A szolgáltatás vásárlás a vállalkozási szerződés alapján végzett munkákat is magába foglalja.

B) A költségvetési támogatás felhasználása

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 2005-ben a költségvetési törvény alapján
közvetlenül, nevesítve nem részesült semmiféle támogatásban. Az Szja egy százalékából eredő
bevételünket, azaz 2 533 355 forintot az idén teljes egészében felhasználtuk.

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Lásd a számviteli beszámolóban és a mérlegben. Tárgyi eszközt nem adtunk el.

D) A cél szerinti juttatások kimutatása
A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület nem nyújt pénzbeni vagy természetbeni támogatást
sem magánszemélyeknek, sem másnak.

2

Közhasznúsági beszámoló
NANE Egyesület 2005.

E) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által
kiírásra került pályázaton az Egyesület 800 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült,
melynek első fele, azaz 400 000 forint 2005. évben került átutalásra.
A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által
kiírásra került 2005. évi Működési célú pályázaton az Egyesület 3 000 000 forint összegű támogatást
nyert, melyből 1 788 000 forint 2005. évben került átutalásra.

F) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Egyesület tisztségviselői a funkciójukkal járó tevékenységekért díjazásban nem részesültek.

G) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Telefonos segélyvonal
Legfontosabb és folyamatos projektünk a segélyvonal, mely a szerdai nap kivételével
továbbra is minden este várja négy órában az érintettek hívásait. A segélyvonalon képzett
önkéntesek dolgoznak, olyan nők és gyerekek hívásaira válaszolnak, akik fizikai, szexuális,
gazdasági vagy lelki erőszak elszenvedői. Az év folyamán átlagosan 150 hívást fogadtunk
havonta. Továbbra is rendszeresen válaszolunk áldozatok és túlélők postai, illetve
elektronikus leveleire is.
Integrált ügyfélellátás
A korábbi években igen korlátozott keretek között volt módunk személyesen is találkozni
ügyfelekkel. Az Európai Unió DAPNNE programjának keretében azonban az idén
lehetőségünk nyílt személyes ügyfélellátási rendszerünk bővítésére. Az ügyfelekkel való
konzultáció mellett elkísérjük őket a bírósági tárgyalásra, illetve a hivatalos szervekkel való
levelezésben is segítséget tudunk nyújtani.
Az integrált ellátásról
Munkacsoporttal.

2006-ban

kiadványt

jelentettünk

meg

a

Habeas

Corpus

Telefonos jogsegély-szolgálat
Jogsegély telefonunk 2004 augusztusa óta működik, hetente kétszer két órában hívható. A
szolgálatot Dr. Spronz Júlia ügyvéd, Egyesületünk tagja látja el. A szolgálat e-mailen is
elérhető: jogsegely@nane.hu címen. A jogsegély szolgáltatással célunk, hogy alapszintű, a
jogi procedúra előtt álló vagy alsó fokú eljárást folytató ügyfelek minél nagyobb számának
nyújtsunk segítséget. Az ügyfeleknek jogi felvilágosítást adunk az alkalmazandó
jogszabályokról, a jogi eljárás természetéről. A szolgálathoz az első évben 109 telefonhívás és
43 e-mail üzenet érkezett.
Nőkereskedelem-megelőző információs vonal
2005-ben is működött hetente kétszer négy órában a nőkereskedelem megelőzése céljából
létrejött “Információs vonal fiatal nőknek, akik külföldi munkát keresnek”. Működését az
Egyesület 2005-ben már saját költségen finanszírozta.
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Honlap
Egyesületünk honlapja a www.nane.hu név alatt érhető el. A weboldal beszámol
tevékenységeinkről, információkat tartalmaz a nők elleni erőszak fajtáiról, a magyar és
nemzetközi linkekről, letölthetőek kiadványaink valamint tartalmazza aktuális
programjainkat. A honlap egyes részei angolul is elérhetőek.

Könyvkiadás
Tovább folytatódott a NANE ígéretes együttműködése a Háttér Kiadóval. A NANE a
tulajdonosa a Tűzhely Könyvek sorozat jogainak. Ebben a sorozatban olyan könyveket adunk
ki, melyek a női témákkal és a nők elleni erőszakkal foglalkoznak. A sorozat harmadik
köteteként Patricia Evans szóbeli erőszakkal foglalkozó, Szavakkal verve (Verbally Abusive
Relationship) c. könyve 2005 tavaszán került a könyvesboltok polcaira. A Tűzhely sorozat
kötetei kaphatók a könyvesboltokban, illetve közvetlenül az Egyesülettől is.

Önkéntesképzés
Segélyvonalunk működésének fenntartása érdekében rendszeresen tartunk önkéntes-képző
tanfolyamot, mely egy 40 órás interaktív tréningből és legalább 24 órás passzív segélyvonalas
munkából, valamint szerepjátékból áll. 2005-ben tavasszal és ősszel tartottunk képzést az
Egyesületben. A segélyvonalas szolgáltatás magas színvonalának fenntartása érdekében havi
rendszerességgel rendezünk találkozókat önkénteseinknek, ahol megbeszéljük a nehéz
eseteket, segélyvonalas szerepjátékokat játszunk, és megbeszéljük a vonalon dolgozók
folyamatait. Havonta három különböző foglalkozást kínálunk önkénteseinknek, hogy a
segélyvonallal kapcsolatos tapasztalataikat, érzéseiket megoszthassák, feldolgozhassák, a
kiégést megelőzhessék. Önkénteseink a segélyvonalas ügyeleten túl számos egyéb területen
vesznek részt az Egyesület munkájában: képzettségi szintjüknek megfelelően előadásokat
tartanak iskolákban, vagy megfigyelőként részt vesznek ezeken, különböző tájékoztató,
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felvilágosító kampányokon, egyéb nyilvános eseményeken szervezési hátteret biztosítanak,
információs anyagokat terjesztenek, fordítási munkákat végeznek, hazai és nemzetközi
eseményeken képviselik az Egyesületet.
Szervezetfejlesztés
Két kollégánk 2005 nyarán a SEED Alapítvány pályázatírói tanfolyamán vett részt, melynek
célja a pályázati úton elérhető források sikeres megszerzésére és felhasználására való
felkészítés volt.
Szakmai képzések, tanácskozások, előadások
Egyesületünk idén is számos szakmai képzést és előadást tartott. Januárban telefonos lelki
elsősegély szolgáltatók munkatársainak képzését végeztük a Soros Alapítvány támogatásával,
a Dél Után Alapítvány által biztosított helyszínen a családon belüli erőszak témakörében.
Az Amnesty International Magyarországgal együttműködésben nemzetközi képzést
tartottunk, melynek középpontjában a társadalom által közvetített nemi szerepek és a nők
elleni erőszak nemzetközi és hazai aspektusai álltak. A képzés az Európai Unió Daphne
programjának támogatásával került megvalósításra és – többek között – Törökországból,
Ukrajnából, Lengyelországból, Szlovéniából, Svédországból, Portugáliából fogadott
résztvevőket.
Az Európai Unió DAPHNE Call 2 programjának keretében Pilisszentkereszten az OITH-val
együttműködve bíráknak, Nagykovácsiban a Bűnmegelőzési Akadémiával együttműködve
rendőröknek tartottunk képzést a családon belüli erőszakról. 2005 őszén a Habeas Corpus
Munkacsoporttal közösen és a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködésben az Európai
Unió Daphne programjának támogatásával ismeretterjesztő és hálózatépítő napokat, valamit
kiscsoportos interaktív képzéssorozatot szerveztünk a családon belüli erőszakkal kapcsolatba
kerülő ferencvárosi szakembereknek. A kísérleti program célja a nemzetközi képzőanyag
magyarországi bemutatása, és a helyi együttműködések megerősítése volt. Eredeti
pályázatunkban a projektet két évesre terveztük, ám azt a Daphne program bíráló bizottsága
egy évesre rövidítette. Így nem áll módunkban hosszú távú monitorozás. Annyi azonban a
képzések során és azt követően is világossá vált, hogy a szakemberek igénylik az
együttműködést, és igyekeznek fenntartani a képzések során szerzett kapcsolatokat és
ismereteket. Az is kiderült azonban, hogy ezek fennmaradása kevéssé biztosítható külső
támogatás nélkül. Képzést tartottunk segítőknek és emberi jogi civil szervezetek
munkatársainak a Soros Alapítvány támogatásával, együttműködésben a Kaposvári Esélyek
Házával, október és november folyamán, összesen 20 órában. Az idei és előző évi effajta
képzések alapján 16 órás alaptematikát dolgoztunk ki, mely Egyegsületünktől megrendelhető.
Az ELTE Jogi Kar „Jogklinika” programjának felkérésére „Női jogi jogklinika” címmel
tartottunk képzéssorozatot joghallgatóknak.
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Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (ICSSZEM) támogatásával Babócsán a BaRoNesz
(Babócsai Roma Nők Egyesülete) tagjai számára tartottunk nagy sikerű képzőképzést. A nők
elleni erőszak elleni 16 akciónap keretében az ELTE-n megrendezésre kerülő beszélgetés
moderálására való felkérésnek tettünk eleget. Folyamatosan fogadtunk szakdolgozókat
konzultációra, és számos iskolában és rendezvényen tartottunk előadást a családon belüli
erőszakról, illetve a társadalmi nemi szerepek hatásairól.

Képek a babócsai képzésekről
Májusban a Soros Alapítvány támogatásával részt vettünk az „Az ember- és állatbántalmazás
kapcsolata” című tudományos szimpózium szervezésében. A résztvevők az érintett szakmák
magyarországi képviselői közül kerültek ki: pszichológusok, állatorvosok, szociális civil
szervezetek munkatársai és rendőrök voltak jelen. A rendezvény előadói pedig a téma magyar
és nemzetközi szakértői voltak.
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Néma Tanúk
2005-ben is számos helyszínen (iskolákban, konferenciákon stb.) mutattuk be a Néma Tanúk
kiállítást. A legfontosabbak ezek közül: a hagyományos Nőnapi program március 8-án, a
Blaha Lujza téren, a Sziget Fesztivál és a Néma Tanúk Felvonulása november 27-én a
Képviselői Irodaház épületétől az Igazságügyi Minisztérium épületéig a 16 akciónap
keretében. Az akciónapok tekintetében nagy előrelépésként könyvelhetjük el, hogy immár hét
magyarországi civil szervezet közös munkájával, hatékony együttműködésével kerültek
megrendezésre. Az együttműködés keretében egy közös, a 16 akciónap programjait és céljait
ismertető honlap létrehozására is sor került. Önkénteseink a Civil-liget szeptemberi
rendezvényein is képviselték az Egyesületet. A ligetben nemcsak szórólapjainkat és egyéb
ismeretterjesztő kiadványainkat ismerhették meg az érdeklődők, hanem a nők és férfiak
esélyegyenlőségéről tartott interaktív műhely munkájában is lehetőségük volt a részvételre.

Blaha Lujza tér, 2005. március 8.

Sziget Fesztivál, 2005. augusztus
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Lobbizás, jogfejlesztés
A NANE 1994 óta szorgalmazza reformok bevezetését, kezdeményez törvénymódosításokat
és változtatásokat a jogi és eljárási-gyakorlati területeken. 2005 áprilisában az Amnesty
International Magyarországgal és a Habeas Corpus Munkacsoporttal közösen nyílt levélben
fordultunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz és Dr. Petrétei József igazságügyi
miniszterhez, amelyben, a pozitív nemzetközi és külföldi tapasztalatokat kihangsúlyozva,
ismételten szorgalmaztuk a távoltartó rendelkezés mielőbbi bevezetését. A NANE Egyesület
rendszeresen végzi az esélyegyenlőség megteremtését és a diszkrimináció megszüntetését
célzó rendelkezések értékelését és hatáskutatását, továbbá tanulmányozza a nők valós
helyzetét és problémáit. Rendszeresen végzünk kutatásokat és készítünk statisztikákat az
Országos Rendőrfőkapitányság honlapja és a napilapok híreiben található adatok alapján a
nők elleni erőszakban megölt áldozatok számáról Magyarországon.

Nyertes pályázataink 2005-ben:
• Matáv 420.000 forinttal támogatta a bántalmazott nők és gyerekek segélyvonalának
ingyenesen hívható zöld számát.
• A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) koordinálásában megvalósuló STOPVAW (a nők
elleni erőszak megszüntetését célzó) program magyarországi megvalósításában való
részvételünkért 2 068 000 forinttámogatásban részesültünk.
• A PHARE Access 2003 program keretében egyesületünk, együttműködve a Habeas
Corpus Munkacsoporttal, 39 851 euró támogatást nyert el tájékoztató kiadványok
készítése, a segélyvonal szakmai fejlesztése, a partnerszervezet képzése és a
segélyvonal fenntartása céljából. A projekt 2005. szeptemberében kezdődött, és 2006
szeptemberében ér véget.
• A Nemzeti Civil Alapprogram Működési célú pályázatának keretében 3 000 000 forint
összegű működési támogatást nyertünk el 2005-re.
• A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és európai integráció
kollégiuma által kiírt pályázaton uniós programunk támogatásaként 800 000 forint
összegű hozzájárulásban részesültünk.
• Az Európai Unió DAPHNE Call 1 és Call 2 programjainak keretében 2005 tavaszán
indult projektjeinket 2006 tavaszáig folytatjuk.
• A Soros Alapítvány Intézményi Támogatások Programja keretében 18.000.000 forint
programfejlesztési, illetve fenntarthatóság-növelési támogatásban részesítette az
Egyesületet, három évre (2004-2007) elosztva az összeget. E támogatásból
valósítottuk meg szakmai feladataink és adományszervezési tevékenységünk egy
jelentős részét.
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