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Az utóbbi hat hónapban több mint hatmillió ember 

menekült el Ukrajnából, és további milliók szorulnak 

segítségre azok közül, akik nem hagyták el hazájukat. 

Az ukrajnai belső menekültek számát 6,6 millióra 

becsülik. Segélyszervezetünk már a háború kitörését 

követő első napokban a háború borzalmai elől 

menekülő emberek ezreinek nyújtott segítséget a 

magyar-ukrán határ mindkét oldalán, fél év alatt 

pedig a két országban összesen több mint 135 ezer 

rászorulót ért el. A válság súlyosbodásával, a növekvő 

szükségletekre reagálva folyamatosan bővítettük 

tevékenységünket, közben új humanitárius irodákat, 

raktárbázisokat nyitva, új munkatársakkal és 

eszközökkel gyarapodtunk. Huszonöt év ukrajnai 

jelenlétünk tapasztalatával a hátunk mögött vezető 

szerepet töltünk be az ACT Alliance nemzetközi 

szövetség ukrajnai tevékenységében. Ukrajna 

tizenkét régiójában, a békésebb nyugati megyéktől 

a frontvonalhoz közeli déli és keleti területekig 

beregszászi, lembergi (Lviv) és kijevi irodáink révén 

fejtjük ki nagyszabású humanitárius munkánkat. 

Az ukrajnai segítségnyújtás mellett jelentős 

szerepet vállalunk a Magyarországra érkező 

menekültek ellátásában is. Budapest belvárosában 

található intézményünkben, az Ukrán Menekülteket 

Támogató Központban egyedülállóan széles körű 

szolgáltatásokkal segítjük a hazánkba érkezőket, 

illetve a hosszabb távon maradók integrációját. 

Munkánkat adományozók, önkéntesek, nemzetközi 

civil- és vállalati partnerek, egyházak és Magyarország 

Kormányának példátlan összefogása, szolidaritása 

segíti. Ennek köszönhetően gyorsan és hatékonyan 

tudunk reagálni a folyamatosan változó szükségletekre, 

így a humanitárius segítségnyújtás mellett hosszabb 

távú újjáépítési és segélyprogramokat is indítottunk 

a harcok sújtotta ukrajnai térségekben. 

Beszámolónkban Európa legnagyobb humanitárius 

válságának első hat hónapjában végzett munkánkat 

kívánjuk bemutatni. A rövid összefoglalókat személyes 

történetek egészítik ki, megmutatva a háború miatt 

szomorú fordulatot vett emberi, családi sorsokat. 

Kiadványunk egyúttal köszönet is valamennyi 

támogatónknak és partnerünknek a megtisztelő 

bizalomért, a közös munkáért. 

Lehel László 
elnök-igazgató

Ökumenikus Segélyszervezet

Köszönjük, hogy együtt segíthetünk! 



AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 
UKRAJNÁBAN

25 ÉV JELENLÉT,
25 ÉV TAPASZTALAT



Az Ökumenikus Segélyszervezet megalakulása óta jelen van 

Ukrajnában. Első ukrajnai irodáját a kárpátaljai Beregszászon, 

az 1998-as kárpátaljai nagy árvíz utáni helyreállítási munkák 

hatékonyabb koordinálása érdekében hozta létre. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet azonnal reagált a 

háború nyomán kibontakozó humanitárius válságra.

Rövid időn belül megkezdte a természetbeni segélyezést, 

a pszichoszociális és a jogi segítségnyújtást, valamint 

készpénzes krízis támogatási programját Ukrajna és 

Magyarország területén egyaránt.Az első években főleg a civil szervezeti hálózat létrehozásával, 

valamint a hátrányos helyzetű régió szociális fejlesztésével 

foglalkozott. A szervezet 2014 és 2022 között Ukrajna tíz régió-

jában nyújtott segítséget belső menekültek számára. Az utóbbi 

nyolc évben az Ökumenikus Segélyszervezet a segélyezési 

tevékenysége mellett menekülteket befogadó intézményeket 

újított fel, több száz tonna tüzelőanyagot juttatott célba, valamint 

pszichoszociális segítséget nyújtott azoknak, akik átélték 

a 2014-ben kezdődő harcok borzalmait. A Segélyszervezet a 

krízisre reagálva a humanitárius segélyezés mellett hosszú távú 

és fenntartható fejlesztési modellprogramok megvalósítását, 

valamint helyi partnereinek kapacitásépítését tűzte ki célul.

A háború kitörése utáni első hetekben egymást követve lépték át 

a magyar-ukrán határt a segélyekkel megrakott kamionok, főként 

tartós élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási cikkeket szállítva.  

A készpénzes segítségnyújtást átgondolt nemzetközi módszertan 

alapján indította el, rugalmasan felhasználható támogatásban 

részesítve több ezer belső menekültet.  Ukrajnában a 

Segélyszervezet helyi munkatársai a már hosszú évek óta működő 

partnerkapcsolatokra építve szervezték meg a helyi igényeknek 

megfelelő támogatást, számos térségében folytatva a közös 

munkát azokkal a partnerekkel, akikkel a 2014-es kelet-ukrajnai 

konfliktus kirobbanása nyomán alakított ki szoros együttműködést.  

10 
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megyében 1064 

tonna segélyárut osztottunk ki 

250+ 
menekültszállót támogatunk 
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135.000 
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578.000
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AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Vészhelyzeti segélyezés 
Ukrajnában

Így tehát a segítségnyújtás első szakaszában a 

Segélyszervezet a háború dúlta területekről menekülők 

tízezreit fogadó nyugat-ukrajnai menekültszállások 

támogatására helyezte a fő hangsúlyt: területi irodáin, 

valamint lembergi és beregszászi raktárain keresztül 

immár több mint 250 menekültszállásnak nyújt 

természetbeni segítséget. Az eddig Ukrajnába szállított 

1064 tonna humanitárius segélyt a szervezet az 

általa közvetlenül támogatott menekültszállások lakói 

között osztotta szét, illetve a frontvonal közelében 

tevékenykedő partnerszervezetei felé továbbította.

A természetbeni adományozásnál a segítség kézzelfogható támogatás, 

pl. élelmiszer, eszközök, vagy egyéb árucikk (ruhanemű, gyógyszer, áramfejlesztő 

generátor, stb.) formájában történik.

Az orosz hadsereg február 24-ei támadása után az Ökumenikus 

Segélyszervezet azonnal hozzálátott a kibontakozó humanitárius 

válság kezeléséhez. Az ukrajnai ellátási láncok megszakadása 

és a háborúval járó hatalmas menekültválság világossá 

tette, hogy az első időszakban az elsődleges és legfontosabb 

feladat az alapvető élelmiszerekhez, a nem élelmiszer jellegű 

árucikkekhez, valamint az egészségügyi és higiéniai termékekhez 

való hozzáférés biztosítása a nélkülöző lakosság számára.

TEKINTSE MEG 
A BÁTYÚI BEFOGADÓ 
INTÉZMÉNYBEN KÉ-

SZÜLT BESZÉL- 
GETÉSÜNKET EGY 

HARKIVI MENEKÜLT 
CSALÁDDAL .

https://www.youtube.com/watch?v=qgkHaewzc6A


Olha

Olha Fomenko (jobbról az első) 

a dél-ukrajnai zaporizzsjai régió 

orosz megszállás alatt lévő részén, 

Blahoviscsenka településen segít a 

rászorulókon, és ígéri, a legnagyobb 

ellenszélben és nehézségek között 

sem adja fel. 

Olyan emberekről gondoskodik 

férjével, akik – szavai szerint – „a saját 

családjuknak sem kellenek”. A háború 

azonban olyan kihívások elé állította, 

amelyeket önerőből már nem tud 

leküzdeni, s bár Damoklész kardja a 

szerencse hajszálán lóg felette, minden 

szenvedés ellenére kitart. Segítő 

tevékenységének fenntartása, s nem 

kevésbé az életben maradás érdekében 

az Ökumenikus Segélyszervezethez fordult 

segítségért, amely partnerszervezetén, a 

zaporizzsjai székhelyű Santison keresztül 

egy kisebb, de életmentő küldeményt 

juttatott el hozzá. Olha nem tudja, mit 

hoz a holnap, napról napra él, de egyben 

biztos: ha törik, ha szakad, nem hagyja el 

azokat, akik már csak rá számíthatnak. 

Erőfeszítéseiben az Ökumenikus 

Segélyszervezet támogatja 

a továbbiakban is. 



A háború első napjairól az jut eszébe, hogy bútorokból épített 

óvóhelyet a kisfiának és a kislányának otthon, hátha nagyobb 

biztonságban érzik úgy magukat. Miután azonban pár nappal 

később a szomszédságot robbanás rázta meg, az addigi csekély 

biztonságérzet is szertefoszlott. „A háború első napjaiban arról 

győzködtük a gyerekeket, hogy csak a mennydörgés hangját 

hallják. De miután fokozódott a bombázás és egy rakéta 

a házunk közelében csapódott be, a gyerekek olyannyira 

megijedtek, hogy nem voltak hajlandók kijönni a bútor-

óvóhelyről. Enni is csak ott voltak hajlandóak, a dolgukat is ott 

végezték. Hihetetlenül meg voltak rémülve. Ekkor tudatosult 

bennem, hogy nincs vesztegetni való időnk, ideje menekülőre 

fogni” – emlékszik vissza Irina az átéltekre. Az édesanya nehéz 

döntést hozott: fogta a gyerekeit és hátrahagyva a védelmi 

erőkhöz szegődő férjét, szüleit és a testvérét - elmenekült. 

Röviddel távozásuk után szülővárosa orosz ellenőrzés alá 

került, ezért Irina sokáig nem tudott kapcsolatot teremteni 

szeretteivel, akikről így nem is tudta, hogy élnek-e vagy halnak. 

Az átélt borzalmak ellenére Irina szíve hazahúz, de amíg az orosz 

zászló lobog városuk felett, gyermekeinek és neki a hazatérés 

csak ábránd. A bátyúi menhely a háború által megcsonkított 

családnak a napi három étkezés, ágynemű, fűtés és más ellátás 

mellett azt is megadja, amire aligha van példa a háború dúlta 

Kelet-Ukrajnában: a biztonságérzetet.

Irina

A háborúig ápolóként dolgozó Irina márciusban 

érkezett Kárpátaljára a harcok sújtotta Donyeck 

megyéből. Gyermekeivel Bátyúban lelt menedékre.



AZ UKRAJNAI CIVIL TÁRSADALOM 
TÁMOGATÁSA

Rugalmas felhasználású 
támogatásokkal az ukrajnai belső 
menekülteket segítő közösségek 
és gyülekezetek tevékenységének 
finanszírozásáért

Az Ökumenikus Segélyszervezet ezért a közösség erejében bízva olyan 

civil szervezeteknek nyújt anyagi támogatást, amelyek humanitárius 

tevékenységet folytatnak Ukrajnában, de korlátozott pénzügyi háttérrel 

rendelkeznek kitűzött céljaik megvalósításához. A támogatottak céljai 

sokfélék: egyes szervezeteknek azért van szükségük külső finanszírozásra, 

hogy élelmiszert és higiéniai termékeket vásároljanak a gondjaikra bízott 

belső menekülteknek, mások felszerelésre vagy terápiás szakemberek 

alkalmazására kérnek anyagi támogatást. Az Ökumenikus Segélyszervezet 

a rugalmas felhasználású támogatások nevű programján keresztül segíti 

munkájukat. Egy szervezet legfeljebb 10 ezer dollárnak megfelelő összeget 

igényelhet előre meghatározott projektpályázatokra. Minden projekt 

2-3 hónapig tart, ezt követően kerül sor az együttműködés értékelésére, 

és döntés születik a megállapodás megújításáról. Az FSG-vel az 

Ökumenikus Segélyszervezet 15 ezer embert ért el az első hat hónapban 

14 szervezeten és közösségen keresztül, melyek összesen 118 ezer euró 

támogatási összegben részesültek. Augusztusban további 18 közösség 

részesült támogatásban.

A rugalmas felhasználású támogatás (Flexible Small 

Grants – FSG) olyan pénzügyi eszköz, amely a belső 

menekültekkel, otthontalanná vált és a háború 

miatt nélkülözni kényszerülő emberekkel foglalkozó 

szervezetek, közösségek és gyülekezetek munkáját 

támogatja. Az Ökumenikus Segélyszervezet 

pénzügyi támogatásában részesülő partnerek – 

kezdve a különösen hátrányos helyzetű kisebbségek 

segítésére szakosodott csoportoktól a rászorulóknak 

élelmet és alapvető segélyszállítmányokat biztosító 

helyi civil szervezetekig – mind emberfeletti munkát 

végeznek saját szakterületükön, de a háború miatt 

finanszírozási problémákkal küzdenek.

Míg a segítségnyújtás első szakaszában az otthonukból elmenekültek alapvető 

szükségleteinek kielégítése volt az elsődleges szempont, a háború előrehaladtával 

a prioritások is megváltoztak.

EBBEN A VIDEÓBAN 
MEGTUDHATJA, 
HOGY HOGYAN 
SEGÍTIK A BELSŐ 

MENEKÜLT GYERE-
KEKET TRAUMÁIK 

FELDOLGOZÁSÁBAN 
A SEGÉLYSZERVEZET 
ÁLTAL TÁMOGATOTT 
JÓSÁG MŰHELYÉBEN.

https://www.youtube.com/watch?v=pfTyueXgyZI


Platón és Olekszandr

„Legalább itt nem halljuk a robbanásokat” – emlékszik vissza 

Olekszandr, a kétéves Platón édesapja. A kisfiú még túl kicsi 

ahhoz, hogy édesapja meg tudja állapítani, hogy milyen 

lelki sérüléseket okozott a háború gyermekében, okozott-e 

visszamaradást Platón fejlődésében a harkivi metróban való 

bujkálás a városra záporozó bombák elől. 

Platón figyelmét nem könnyű megragadni, még édesapjának sem mindig 

sikerül. Bár Olekszandr nincs teljesen meggyőződve arról, hogy kisfia autista, 

Platón ennek korai jeleit mutatja. Az édesapa bízik abban, hogy a jobb fülére 

halláskárosult kisfiút egyszerűen csak nem mindig érdekli a környezete, ezért nem 

vesz róla mindig tudomást. Bármi is legyen az igazság, a kisfiú korai fejlesztésére 

van szükség, amit csak szakemberektől kaphat meg. Olekszandr szerencsésnek 

mondhatja magát, hiszen lakhatást és munkát talált Lvivben, miután családjával 

elmenekült az ostromlott Harkivból. Az újrakezdés viszont sosem egyszerű, 

különösen akkor, ha valaki különleges figyelmet igényel a családban. Az orvosi 

vizsgálatok és a gyógypedagógiai foglalkozások súlyos anyagi terhet tudnak 

róni egy családra. Így az olyan civil szervezetek nélkül, mint az Ökumenikus 

Segélyszervezet által támogatott, korai fejlesztésre szakosodott START, Olekszandr 

nem biztos, hogy biztosítani tudná Platón egészséges fejlődését.

Sosem könnyű mindent elölről kezdeni, különösen speciális igényű 

gyerekekkel a családban. Az ilyen gyerekek egészséges fejlődéséhez 

elengedhetetlen a kiszámítható, családias és biztonságos környezet, 

ami háborús helyzetben sokak számára kiváltság. 

 
IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETI AZ FSG- 
PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET, A 
START IGAZGATÓJÁVAL KÉSZÜLT INTERJÚNKAT, 
MELYBŐL KIDERÜL, MILYEN KIHÍVÁSOKKAL 
NÉZ SZEMBE A SZERVEZET, AHOGY AZ IS, HOGY 
AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 
HOGYAN SEGÍT A GYEREKEKNEK FELDOLGOZNI 
A HÁBORÚ OKOZTA LELKI SÉRÜLÉSEIKET. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddU8jM35oJM


 

A pszichoszociális támogatás az egyének, a családok és a közösségek ellenálló- és 

alkalmazkodóképességét segíti elő. Célja, hogy a programban résztvevőket felvértezze 

a helyzetükből fakadó hosszú távú káros hatásokkal szemben, és segítse őket abban, 

hogy megőrizzék lelki egészségüket.

PSZICHOSZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 
A LELKI SEBEK GYÓGYÍTÁSÁRA

A legkiszolgáltatottabbak 
mentális egészségének 
elősegítése és védelme

Sportprogramok, művészet- és 

állatterápia, pszichoterápiás 
foglalkozások. Az Ökumenikus 

Segélyszervezet tizenhat ilyen, és ehhez 

hasonló szolgáltatást nyújtó partnerrel 

dolgozik együtt azon, hogy a háború által 

traumatizált emberek meg tudják őrizni 

mentális egészségüket. A harcok kitörése 

óta az Ökumenikus Segélyszervezet 

13 ezer embernek segített ily módon 

nyolc ukrajnai településen.

TEKINTSE MEG A 
HÁBORÚ MIATT 

ELÁRVULT NYIKITÁVAL 
KÉSZÜLT INTERJÚNKAT, 

ÉS TUDJON MEG 
TÖBBET ARRÓL, 

MIÉRT FONTOS A 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

EZEN FORMÁJA.

https://www.youtube.com/watch?v=IVgVj_2S_d4


Doxa és a belső menekült 
gyermekek Beregszászon

Az ukrajnai háború milliókat traumatizált, a lelki 

sérülés mértéke azonban gyakran korfüggő. 

Míg a felnőttek tudatában vannak annak, hogy mi történik a környezetükben, a gyerekek 

még nem képesek megérteni, hogy órák leforgása alatt miért állt feje tetejére az egész 

életük. Lelki sérüléseik így sokkal mélyrehatóbbak lehetnek, mint a szülőké. A kárpátaljai 

Beregszászon négy lábon érkezik a segítség, hogy a menekült gyerekek el tudják kezdeni 

feldolgozni, ami a lelküket nyomja. A berni pásztorkutya és terapeuta gazdája, Dr. Körözsi 

Barbara minden héten ellátogat az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett 

befogadó intézménybe, hogy állatterápiás foglalkozások keretében gyógyítsák a lelki 

sebeket. „Fontos, hogy a gyerekek döntsék el, mit csináljon a kutya” – magyarázza a 

terapeuta. „Fontos érezniük, hogy van irányításuk a saját életük felett. Ugyebár a legtöbb 

gyereknek semmilyen beleszólása nem volt abba, ami velük történt, így azt érezhették, 

hogy semmilyen ráhatásuk nincs környezetükre.” Doxa pórázon vezetésével és trükkök 

végrehajtására való utasításával a gyerekek fokozatosan visszanyerik önbizalmukat, 

és újra úgy érzik, hogy kezükben van az irányítás. A terápiás kutya jelenlétének 

elsődleges célja, hogy ösztönözze a gyerekeket a pszichológiai szempontok szerint 

összeállított játékokban. Doxának köszönhetően még azok is örömmel vesznek részt a 

foglalkozásokon, akik súlyos lelki sebekkel érkeztek Beregszászra. „Volt egy szülőpár, akik 

Szeverodonyeckből érkeztek egy kisfiúval és egy kislánnyal. A gyerekek eleinte minden 

zajtól megriadtak, amely a háború dörejeire emlékeztette őket. A viharos időjárás 

iszonyú szorongást váltott ki bennük, lelki állapotuk olyan súlyos volt, hogy még egy 

Kijevből érkezett pszichológus sem tudott segíteni rajtuk. A gyerekek sokáig egy tapodtat 

sem mozdultak az édesanyjuk nélkül, ám a foglalkozások hatására lassan, de biztosan 

visszanyerték bátorságukat. Most már nem sírnak, nem szoronganak, jókat játszanak 

és nagyokat nevetnek” – meséli Dr. Körözsi Barbara. A Doxával való játékok feloldják 

a gyerekekben a feszültséget, így könnyebben és szívesebben beszélnek érzéseikről, 

emlékeikről és vágyaikról. Doxa pedig csupa fül, a neki suttogott titkokat senkinek 

sem fogja kikotyogni. Nem ítélkezik, nem használ ki és nem csap be. Azért van, 

hogy megmutassa, milyen a feltétel nélküli bizalom és barátság.



 

Az Ökumenikus Segélyszervezet többcélú készpénzes segítségnyújtás (Multi-Purpose Cash Assistance - 

MPCA) nevű szolgáltatáson  keresztül a kedvezményezettek pénzbeli támogatásban részesülnek. Az átutalt 

összeg felhasználásáról a kedvezményezettek döntenek, így a program méltóságuk megőrzésével választási 

lehetőséget és rugalmasságot biztosít a rászorulóknak. A készpénzes krízis támogatás (cash for protection) 

egy olyan támogatási mechanizmus, amely révén a kedvezményezettek előre meghatározott célok 

(pl. műtét, gyógyszervásárlás) megvalósítása érdekében részesülnek pénzbeli támogatásban.

KÉSZPÉNZES SEGÍTSÉG 
A BAJBAJUTOTTAKNAK

Két módszer a méltóságteljes 
segítségre

Az Ökumenikus Segélyszervezet kétféle készpénzátutalási segítséget 

kínál a háború miatt nélkülözésre és spórolásra kényszerült embereknek 

Ukrajnában. A szervezet arra törekszik, hogy a többcélú készpénzes 

segítségnyújtás útján úgy teremtsen létbiztonságot, hogy a rászorulók 

megőrizhessék méltóságukat és a választás szabadságát. Az MPCA 

kedvezményezettjei három havi támogatást kapnak meg egyben, 

azaz összesen 6600 hrivnyában részesülnek. A Készpénzes Krízis 
Támogatás azoknak kínál nagyobb összegű kifizetéseket, akik olyan 

kiadásokkal néznek szembe, melyeket sem saját költségből, sem az 

MPCA által biztosított összegből nem tudnak fedezni. Az Ökumenikus 

Segélyszervezet 2022 júniusában indította el pénzügyi segítségnyújtási 

programját Ukrajnában. A támogatásra jelentkezőket nyilvántartásba 

veszik és ellenőrzik, hogy a Cash Working Group által meghatározott 

feltételeknek megfelelnek-e. Az Ökumenikus Segélyszervezet mindeddig 

3085 ukrán állampolgárt részesített készpénzes segítségnyújtásban a 

lvivi és az ivano-frankivszki megyékben. Az Ökumenikus Segélyszervezet 

erőfeszítéseit az ACT Alliance-en belüli partnerei (DanChurchAid, 

Christian Aid), valamint a WorldVision támogatják.



Aljona és Mihajlo

 „Igyekszünk ezen-azon spórolni, alaposan megtervezzük 

a vásárlást” – mondja Aljona. A fiatal, kétgyermekes anya 

májusig maradt a háború sújtotta szülővárosában, Harkivban. 

Abban reménykedett, hogy a harcoknak vége szakad, és az élet 

is lassan visszatér a normális kerékvágásba. 

A háború keserű valósága azonban mégis arra kényszerítette, hogy gyermekeivel a 

nyugat-ukrajnai Kolomijja városába meneküljön, hátrahagyva férjét, aki – Aljona szavai 

szerint – jelenleg nem tud mást tenni, mint ülni és várni. „Nem tudjuk, mit hoz a holnap, 

ezért most várunk. Egyelőre nem akarunk még itt berendezkedni, csak ha már tényleg 

nem lesz semmi értelme hazatérni” – magyarázza helyzetét, ami korántsem egyszerű. 

Két kisgyermeke túl kicsi még ahhoz, hogy egyedül hagyja őket, ezért a fiatal édesanya 

egyelőre nem tud munkát vállalni. Munka híján viszont korlátozott költségvetésből 

gazdálkodik, alaposan meg kell terveznie, mit és hol vásároljon, hogy megfelelően 

el tudja látni gyermekeit. Az Ökumenikus Segélyszervezet többcélú készpénzes 

segítségnyújtását (MPCA) kifejezetten olyan rászorulók nehézségeinek enyhítésére 

vezették be, mint Aljona. Nincs könnyebb helyzetben a hatvanhét éves Mihajlo sem. 

Miután a férfi elhagyta a szinte teljesen megsemmisült Liszicsanszkot, feleségével új 

otthonra talált Kolomijjában, egy egyszobás lakásban. A beszédes és barátságos idős 

férfi nem panaszkodik, tényszerűen magyarázza, hogy minden fillér számít, amikor 

nyugdíjasként új életet kell kezdeni. „Ennyi megy a rezsire, ennyi a bérleti díjra, az 

emelkedő árak mellett pedig meglehetősen fáradságos vállalkozás a bevásárlás” – 

foglalja össze anyagi nehézségeit minden sajnálkozás nélkül. Mihajlo sokkal inkább 

családjáért aggódik, mintsem magáért. Fiának szemműtétre lenne szüksége, méghozzá 

a következő két hónapon belül, máskülönben megvakul a jobb szemére. A család helyi 

karitatív szervezeteken keresztül gyűjt pénzt az orvosi beavatkozásra, de eddig csak a 

szükséges összeg tíz százaléka folyt be. Mihajlo a regisztrációs sorban várakozva 

értesült a készpénzes krízistámogatás lehetőségéről, amely egy lépéssel 

közelebb hozhatja fiát a sürgősen szükséges orvosi beavatkozáshoz.



A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS A FEJLESZTÉS 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA UKRAJNÁBAN

Helyreállítás és újjáépítés 
az egykori harctereken 

Az orosz erők észak-ukrajnai kivonulását követően fellépő újfajta 

igények más segítségnyújtási módokat követeltek meg az Ökumenikus 

Segélyszervezettől. Több hónapnyi harc után ugyanis egyértelművé 

vált, hogy a humanitárius válságot a közcélú infrastruktúra szándékos 

megrongálása csak tovább súlyosbította. A Kijev környéki Bucsában, 

Irpinyben és Borogyankában tapasztalható pusztítás láttán az Ökumenikus 

Segélyszervezet az elsők között juttatott humanitárius szállítmányt a térségbe, 

és a további együttműködésről is megegyezett a bucsai önkormányzattal. A 

térségben folytatandó segítségnyújtásban és fejlesztésben az ACT Alliance 

tagjai, valamint Magyarország Kormánya  támogatják a Segélyszervezetet. 

Az oktatás területén már májusban megállapodás született a Finn Church 

Aid-del való szoros együttműködésre a kijevi régió harcok által megrongált 

városaiban és falvaiban. Az ACT Alliance tagokkal közösen létesített új, kijevi 

humanitárius központ megnyitása is a közös erőfeszítések koordinációját 

szolgálja. A magyar kormánnyal kötött stratégiai partnerségnek köszön- 

hetően az Ökumenikus Segélyszervezet a térségben megkezdte egy iskola 

és egy óvoda felújítását, egy postai és önkormányzati funkciókkal is bíró 

egészségügyi központ megépítését, valamint konténerotthonok felállítását 

azok számára, akik fedél nélkül maradtak a háború következtében.

A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés összekapcsolása a két terület szereplőinek 

koordinált együttműködésére helyezi a hangsúlyt azzal a céllal, hogy az elhúzódó válságokban 

a civil lakosság rezilienciáját növeljék, kitettségét pedig csökkentsék.



Ahol a tantermeket 
katonák lakták

A kijevi régióban megszállás alá került területekben az a közös, 

hogy az orosz katonák gyakran adminisztrációs épületekben vagy 

oktatási intézményekben alakították ki műveleti központjukat.

Így történt a Borogyanka melletti Zahalci iskolájával is. Bár a megszállók csak rövid

ideig használták bázisként az iskolát, jelenlétükkel harcmezővé tették az egykor 

háromszáz diákot fogadó tanintézményt.  A tantermek falát sűrűn borítják a repeszek 

okozta sérülések, a romos falak és az életveszélyes tetőszerkezet pedig állandó 

emlékeztetője annak, hogy néhány hónapja még ádáz harcok dúltak a környéken. 

Az iskola vezetőségének eltökélt szándéka, hogy a tanév kezdetével újrainduljon 

Zahalciban az oktatás. Nem egyszerű feladat áll előttük: az orosz katonák minden 

mozdítható elektronikai eszközt magukkal vittek, működő számítógép nem maradt 

az épületben, még a tanintézményhez tartozó szomszédos óvodából is elvitték a 

mosógépet. Probléma az is, hogy az ablakok szinte egytől-egyig hiányoznak, nincs 

áramellátás, és az épületet a károk javítása mellett újra kell szigetelni.

Miután a kijevi térségben megszűnt a közvetlen katonai fenyegetés, elérkezett az idő 

az újjáépítés megkezdéséhez. Az Ökumenikus Segélyszervezet az elsők között vállalt 

szerepet ebben a hatalmas feladatban, amelyben a zahalci tanintézmény felújítása az 

első lépés csupán. Az élet újraindulásához az is elengedhetetlen, hogy az épület a lehető 

leghamarabb megújult, korszerű formájában várhassa vissza a jövő nemzedékét.

TUDJON MEG TÖBBET A ZAHALCI 
ISKOLÁRÓL A HELYSZÍNEN KÉSZÍTETT 
RIPORTUNKBÓL.

https://www.youtube.com/watch?v=BxFEHtqqWZs
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Azonnali segítség 
a menekülőknek

Az első napokban nyilvánvalóvá vált, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet 

ukrajnai és magyarországi tevékenységeinek átszervezése is szükségessé válik 

a közelgő menekültválságra való tekintettel. Az erre irányuló intézkedések 

részeként már február 25-én önkéntesek és munkatársak érkeztek a határra, 

ahol melegedőt és egy menekülteket segítő jelenlét pontot állítottak fel. Gondolva 

arra, hogy egyes családok légi úton utaznak tovább Magyarországról, a szervezet 

egy gyerekbarát pontot is felállított a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Magától 

értetődően a menekülteknek szükségük volt rövid és hosszú távú lakhatásra egyaránt, 

ezt az igényt az Ökumenikus Segélyszervezet lakásbérléssel, szállodai szobák fogla- 

lásával és szociális intézményeiben ágyak felszabadításával igyekezett kiszolgálni. 

Emellett pedig kiépített egy, a magyarországi ukrán menekülteket lakhatással, 

élelmiszerrel, higiéniai eszközökkel és pszichoszociális támogatással segítő szerveze-

tekből, gyülekezetekből, csoportokból és magánszemélyekből álló partnerhálózatot is. 

A vonattal érkező menekültek ellátására létrehozott tranzitközpontban a Karitatív 

Tanács öt másik szervezetével vállvetve segít az Ökumenikus Segélyszervezet. A 

menekültek a BOK Csarnokban ételt, italt kapnak, ellátják őket a továbbutazáshoz 

szükséges információkkal, valamint szállást és különböző szolgáltatásokat igényelhetnek. 

Ha pedig hosszabb ideig szeretnének Magyarországon tartózkodni, lehetőségük van 

a hatósági nyilvántartásba vételre is.

40.000 
embernek segítettünk 
Magyarországon



Gyima

Gyima élete a tizennyolcadik életévében változott meg, 

amikor szülővárosát, Mariupolt elérték a háború lángjai. A fiatal 

fiú Magyarországon, az Ökumenikus Segélyszervezet által 

működtetett átmeneti szálláson lelt új otthonra áprilisban.

Nem tétlenkedett, azonnal munkát vállalt éjszakai árufeltöltőként. Ugyan nincs egyedül, mivel 

barátnője, Anna vele tartott, de hatalmas űr keletkezett benne, mintha kitéptek volna belőle egy darabot. 

Sokat gondol hátrahagyott otthonára, a szüleire, a korábbi életére, s nem utolsó sorban legnagyobb 

szenvedélyére: a labdarúgásra. „A háború kitörésével rendkívül nehéz volt elhagyni a várost, amit a 

környékbeli falvakban dúló harcok csak nehezítettek” – idézi fel a fél évvel ezelőtti szörnyűségeket a fiú. 

A frontvonal átlépése ukrán ellenőrzésű területre „lehetetlenségnek” bizonyult, így neki és Annának 

egyetlen választása maradt: Oroszországon keresztül menekülni. Gyima készségesen elismeri, hogy 

a terv meglehetősen kockázatos volt. Lévén, hogy az oroszok által szervezett evakuációs buszjáratokban 

egy szemernyit sem bíztak, maguknak kellett megtervezni a menekülőútvonalat. Így esett a választás 

arra, hogy először megpróbálnak Donyeck városába eljutni, ahol Anna szülei élnek. A szakadár területre 

való bejutás azonban csak az első lépés volt azon az úton, mely végül Magyarországra vezette őket. 

Donyeckben egy hónapig szervezték és tervezték az átjutást Oroszországba, míg a sors összehozta őket 

egy emberrel, aki vállalta, hogy elviszi őket az orosz-ukrán határra. Az utolsó métereket azonban már 

gyalog kellett megtenniük.  „Nagyon féltünk. Át fognak-e minket engedni? Mit fognak velünk csinálni?” 

– emlékszik vissza Gyima arra, hogy milyen gondolatok kavarogtak a fejében. „Tetőtől talpig átkutattak 

a határőrök. Az útlevelemet és a telefonomat egy órán át vizsgálták, ami egy örökkévalóságnak tűnt. 

Nem találtak semmit, ami megakadályozta volna a határátlépést, így nagy nehezen, de végül 

átengedtek” – meséli a mariupoli fiatalember. Gyima immár Magyarországon eresztene 

gyökereket, hiszen otthona romokban hever. „Az álmom ugyanaz itt is, mint otthon volt: 

profi futballistává válni. A háború előtt a Mariupol FC ificsapatában játszottam, 

szerződésem is volt.  Minden rendben alakult, aztán minden tervem füstbe ment, 

több hónapja labdához sem értem. Olyan jó lenne, ha itt valóra válhatnának az álmaim! 

Egész életemben focistának készültem, a háború pedig megfosztott ettől” – bánkódik 

az életét még csak éppen hogy elkezdő Gyima. Az Ökumenikus Segélyszervezet 

partnerének, a Providentnek köszönhetően Gyima immár labdarúgó 

ösztöndíjban részesül, így kizárólag focista karrierje építésére 

kell összpontosítania.



 

A Segélyszervezet számos kisebb szervezettel működik együtt az itthoni 

menekültellátásban. A kialakult partneri hálózatot - melynek tagja 13 gyülekezet 

és menekülteket befogadó közösség, az Evangélikus Diakónia, a Piarista Gimnázium és 

a Dorkász Szolgálat is - a rugalmas felhasználású támogatásokon keresztül segíti a 

közös célok elérésében.

Rugalmas felhasználású támogatások 
Magyarországon

OTTHONRA TALÁLNI MAGYARORSZÁGON

Ukrajnai Menekülteket Támogató Központ 
létrehozása Budapesten

Az utóbbi hónapokban az Ökumenikus Segélyszervezet csoportosította és 

rendszerezte az ukrajnai menekülteknek nyújtott szolgáltatásokat, amire a 

menekülteknek magyarországi tartózkodásuk során szükségük lehet. Ennek 

köszönhetően immár integrált módon, az újonnan alapított budapesti Ukrán 

Menekülteket Támogató Központban kaphatnak segítséget az arra rászorulók. 

Az intézmény a VIII. kerületben, a Baross utca 28. szám alatt található.Amellett, 

hogy az Ökumenikus Segélyszervezet igyekszik hozzáférhetővé tenni az 

oktatást, az egészségügyi ellátást, a munka-erőpiacot, a szakmai és 

nyelvi képzéseket szervez a menekülteknek, a szervezet munkatársai 

különleges figyelmet szentelnek a kisérő nélküli kiskorúak, a fogyatékkal 

élők és az idősek igényeire is. Bízva a közösség erejében, az Ökumenikus 

Segélyszervezet rekreációs, oktatási, közösségerősítő és közösségépítő 

programokat is szervez számukra a társadalmi befogadást és a 

tehetséggondozást előtérbe helyezve.



A rossz emlékeket 
jókra cserélni

Anasztázia Evsztignyejeva immár öt éve él Magyarországon - édesanyja 

kárpátaljai magyar, édesapja pedig orosz. Amikor kitört a háború, rögvest 

kereste a lehetőséget, hogy segíthessen az ideérkező menekülteken – 

így talált rá a Piarista Gimnáziumra, ahol ukrán gyerekekkel foglalkozik 

és vezeti a gimnázium menekültprogramját. „Lényeges, hogy amíg 

a gyerekkel táborozunk, a szülők tudnak munkát keresni, mert el kell 

tartaniuk a családjukat. Ha szükséges, ebben is segítjük őket, illetve 

levesszük azt a terhet a vállukról, amit a kicsik felügyelete jelent. Nagyon 

fontos, hogy nyugodt légkört teremtsünk a gyerekeknek és mosolyt 

csaljunk az arcukra azzal, hogy velük egykorú gyerekekkel tudnak 

játszani, elfelejtve azt, amit otthon láttak. Nagyon örülünk, amikor a szülők 

visszajelzései pozitívak, mert a gyerekek egy-egy nap végén boldogan 

mesélnek nekik arról, hogy mi történt velük a táborban és tele vannak 

energiával – emelte ki Anasztázia. Hozzátette: voltak olyanok, akik szinte 

sírva búcsúztak el tőlük, mert tudták, hogy a következő héten már nem 

térhetnek vissza a táborba.

A tizenegy éves Lev a Krím-félszigeten született, de szüleivel Kijevbe menekült 2014-ben, 

amikor Oroszország annektálta a területet. Az orosz hadsereg 2022-es invázióját követően 

Lev és családja már másodjára kényszerültek elhagyni otthonukat, ám ezúttal hazájukat 

is. Magyarországon befogadó közösségre leltek, ahol mindenben segítették őket. 

Így jutott el Lev az Ökumenikus Segélyszervezet és a Piarista Gimnázium közös nyári 

táborába. „A legjobban az édességeket, a játékokat, a kirándulásokat és a táncoktatást 

szeretem. Nagyon élvezem a magyar nyelv tanulását is, sokat tanulunk Magyarországról 

és Budapestről is” – áradozik kék napszemüvegében, rocksztárokat megszégyenítő 

lazasággal Lev. A jövőjét Budapesten képzeli el, legalábbis rövid távon biztosan. „Nem 

hiszem, hogy addig hazamegyünk Ukrajnába, amíg tart a háború” – teszi hozzá.



MAGYAR SZOLIDARITÁS 
UKRAJNÁVAL

Egy ország megmozdul 
és összefog

Február 24-én a világ arra ébredt, hogy Oroszország lerohanta 

Ukrajnát. Míg sokan a rémülettől dermedten, tehetetlenül nézték 

a kibontakozó eseményeket, magyar civilek, karitatív szervezetek, 

vállalkozások, egyesületek és kormányzati szervek azonnal 

munkához láttak. A telefonvonalak állandóan foglaltak voltak, és 

sokszor előzetes bejelentkezés nélkül, egymás után érkeztek az 

Ökumenikus Segélyszervezet budapesti központjára a segíteni 

akaró emberek, hogy különféle adományaikkal hozzátegyék a 

maguk részét a segítségnyújtáshoz.

Augusztusig több mint 400 önkéntes több mint 9 ezer órát 

dolgozott az adományok szétválogatásán és osztályozásán, 

az élelmiszer- és higiéniai készletek előkészítésén és kiosztásán 

a BOK Csarnokban, a határon, vagy egyéb helyszíneken. 

Elhivatottságuk és önfeláldozásuk nélkül az Ökumenikus 

Segélyszervezet nem tudott volna ennyit és tudott volna 

ilyen mértékben és ilyen gyorsan segíteni a rászorulóknak. 

Csak az összefogás erejével sikerülhetett. Kiegészítve azt a 

példátlan mennyiségű felajánlást, amit a vállalkozások és 

magánszemélyek révén sikerült összegyűjteni, az Ökumenikus 

Segélyszervezet hazai adománygyűjtő kampányt is indított a 

háború okozta humanitárius válságban végzett tevékenységének 

finanszírozására. Az első hat hónapban összesen 1,12 millió euró 

értékben érkezett természetbeni adomány a Segélyszervezethez.



TÁMOGATÓ PARTNEREINK Vállalatok és szervezetek, 
akik több mint 20 millió 

forinttal támogatták 
munkánkat

Taipei Representative Office, 
Budapest, Hungary
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Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik 

legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak 

összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati 

partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. 

Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg elismert humanitárius szervezeteként 

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet fennállása óta több mint 40 országban végez 

humanitárius és fejlesztési munkát, segítséget nyújtva a szükséget szenvedőknek 

nemzetiségre, vallásra vagy világnézetre való tekintet nélkül. Feladatait mindig 

a legmagasabb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelően végzi. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet budapesti székhelyén kívül állandó képviselettel 

rendelkezik Ukrajnában, Irakban, Afganisztánban és Etiópiában is.

ukrajna.segelyszervezet.hu

https://ukraine.hia.hu/hu/

