
A Segélyszervezet küldetésének tartja, hogy gyors és hatékony segít-
séget nyújtson a humanitárius válságok és az erőszakos vallási into-
lerancia áldozatainak. A Segélyszervezet által finanszírozott humani-
tárius tevékenységek – az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával 
összhangban – a helyi közösség minden tagját támogatják: faji, etnikai, 
bőrszín szerinti, nemi és nyelvi megkülönböztetés nélkül, vallási vagy 
hitbéli meggyőződéstől, politikai vagy más nézettől, valamint egyéb 
státusztól függetlenül.



•  humanitárius szükséget 
szenvedő közösségek tagjai

•  vallási, etnikai alapú 
diszkrimináció vagy más 
fenyegetettség miatt 
válsághelyzetbe került 
közösségek tagjai

•  fegyveres konfliktusok polgári 
kárvallottjai

•  súlyos deprimáció, élelmiszer- 
és vízválság, egészségügyi 
vészhelyzetek áldozatai

•  természeti katasztrófák, valamint 
klímavészhelyzetek által érintett 
közösségek tagjai

Segélyezési  
programjaink  
elsődlegesen  
támogatott  
célcsoportjai: 



A Segélyszervezet többek között Irakban, Szíriában, Jordániában, 
Libanonban, Izraelben és Palesztinában, Bangladesben, Nigériában, 
Maliban, Ghánában, Etiópiában, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban, Dél-Afrikában, Tanzániában, Mozambikban, Sri 
Lankán, a Fülöp Szigeteken, Pakisztánban, Albániában, Ukrajnában 
és Libanonban 
nyújt humanitárius segítséget természeti és civilizációs eredetű 
katasztrófák esetén. 

Ahol jelen vagyunk



•  Vészhelyzeti reakciók

•  Újjáépítési és felújítási segélyezés

•  Adománygyűjtés és kapcsolódó logisztikai 
feladatok

•  Szakemberek biztosítása és egyéb technikai 
segítségnyújtás

•  Oktatás, mentálhigiéné

•  Egészségügy

•  A katasztrófák megelőzése,  
és az azokra való felkészülés

•  Fenntartható fejlődés  
támogatása

Az Alapítvány által  
koordinált projektek típusai:



A Segíts okosan! Program cél-
kitűzése olyan, kizárólag ma-
gyar tulajdonban lévő innova-
tív megoldások exportálása, 
amelyek multiplikátor hatású-
ak lehetnek a támogatott kö-
zösségekben. 

A segítségnyújtás által a ma-
gyar innovációk piacképessé 
válnak, ezáltal közvetlen hatás-
sal vannak a magyar gazdaság-
ra is. A Programhoz csatlakozó 
támogató partnerek a segé-
lyezési munka biztosításán túl 
úgynevezett „Nagykövetekké” 
lépnek elő, ezáltal részt vesz-
nek a folyamatok alakításában, 
a támogatott projektek kivá-
lasztásában, és a Segélyszerve-
zet Nagyköveti Listáján is kép-
viseltetik vállalkozásukat.

A Program legfőbb nyertesei természetesen azok a támoga-
tott közösségek, akik a magyar vállalkozások társadalmi fele-
lősségvállalásának köszönhetően a Segíts okosan! Program 
nemzetközi hírnökei lesznek. Ezáltal bizonyítva a támogatók 
piacképes innovációját.

Segíts okosan!


