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2020 tavaszán egy egészen más valóságra ébredt a világ. Hirtelen 
lezárultak a határok, nem lehetett többé kezet fogni bemutatkozáskor, 
nem lehetett megölelni a másikat, és életbe lépett a távolságtartás 
kötelező gyakorlata. Távol kellett maradni az idősektől és a betegektől, 
és le kellett fújni a közösségi és kulturális események megtartását. 
Mindenkinek felül kellett vizsgálnia nézeteit a dolgok működéséről és 
arról, hogy mit lehet egyénileg vagy együttesen megoldani. A jövőben 
valószínűleg a 2020-as évről mindenkinek majd a COVID19 és annak 
társadalomra gyakorolt hatása jut majd eszébe.

2020. március 16-án az informatikai támogató csapat óriási 
erőfeszítéseinek és szakmai tudásának köszönhetően a MAZS összes 
alkalmazottja távmunkára váltott. Ennek köszönhetően lehetett 
megoldani, hogy miközben tombolt a világjárvány, a MAZS mindent 
megtett ügyfeleinek, partnereinek, szolgáltatóinak és csapatának 
biztonsága, jó egészsége és jólétének biztosítása érdekében. 

Míg a COVID19 szabályait és az Alapítványra vonatkozó eljárásait 
rendszeresen nyomon követtük és frissítettük, a kommunikációs 
csapat, a belső ellenőrünk, a HR, az operatív- és az irodavezetés együtt 
dolgozott orvosokkal és szakértőkkel, hogy pontos útmutatásokat és 
támogatást nyújtson. A legnagyobb kihívás az idős holokauszt túlélők 
és a támogatott gyermekes családok szolgáltatásainak folyamatos 
biztosítása volt. A Holokauszt Túlélőket Támogató Program és a Jaff e 
Zsidó Családsegítő Szolgálat programjai távmunkára átállva ezidő alatt 
nemcsak ügyfeleik számát, de szolgáltatásaik körét is növelni tudták.

A Narancsliget Adományközpontnak szigorúan kellett követni azokat 
a változásokat, amelyeket a korlátozások megköveteltek. Az Önkéntes 
Program a MAZSIHISZ speciális kezdeményezéséhez csatlakozva 
és a közös zsidó önkéntes bázist erősítve segített a rászorulóknak 
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy éppen ügyintézésben.

A MAZSIHISZ-szel együttműködve, annak konzorciumi vezetésével 
sikeresen megvalósult a másodgenerációt támogató közös program, 
amely közel ezer rászorulót részesített támogatásban. 

A COVID19 miatti korlátozások által leginkább érintett csapat a JCC 
Budapest - Bálint Ház volt. Egyik napról a másikra programokat, 
ünnepségeket, közösségi tevékenységeket, utca- és fi lmfesztiválokat, 
kellett online módban megszervezni, miközben elbúcsúzott távozó 
igazgatójától és új igazgatót üdvözölt a soraiban. 

A COVID19 járvány által generált kihívásokkal együtt a MAZS sikeresen 
teljesített. A tervezett feladatain túl helyi adományokat szervezett, 
megújult az Alapítvány honlapja is, és az év végi ünnepekre saját dolgozói 
között adományt gyűjtött az Oltalom Egyesület számára, melyből 
30 rászoruló családot tudott támogatni. Végül, de nem utolsósorban, 
az év során a MAZS Alapítvány alapítót váltott, megkezdte a különválást 
a JDC-től és elkezdte közös útját az új alapítójával, a MAZSIHISZ-szel. 
A siker kulcsa a gyors reagálás volt – rugalmasan, kreatívan és egymással, 
illetve a partnerekkel és a közösséggel való együttműködésben.

A MAZS Alapítvány küldetése továbbra is az, hogy a közösség leginkább 
rászoruló tagjait segítse. Legfontosabb feladata az idős holokauszt-
túlélők gondozása oly módon, hogy igényeikre minél jobban refl ektálva 
lehetővé tegye, hogy méltóságban, otthonaik biztonságában élhessenek. 

A MAZS célja, hogy hasznos segítséget nyújtson a magyarországi 
rászoruló zsidó családok gyermekeinek, valamint a zsidó kultúrát és 
hagyományokat felölelve megőrizze és fejlessze a közösségi életet és 
az önkéntesség gyakorlatát. A MAZS víziója egy olyan résztvevő és aktív 
zsidóság felépítése, ahol a generációról generációra megújuló közösség 
segíti rászoruló tagjait. 

           Taly Shaul, 
    általános igazgató

Vezetői 
összefoglaló
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A MAZS ALAPÍTVÁNY VEZETŐSÉGE: KURATÓRIUM ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A KURATÓRIUM KORÁBBI 
TAGJAI
Astanoskaja Marina
Cernov Mircea Valentin 
Sobell Zaken Melanie

A KURATÓRIUM 
ÚJ TAGJAI
Dr. Győri Péter (elnök)
Heisler András Ferenc
Dr. Darvas Ágnes
Goldmann Tamás
Weisz Péter

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
KORÁBBI TAGJAI 
Russel Wolkind (elnök)
Pablo Weinsteiner
Moni Beniosev

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
ÚJ TAGJAI
Terták Ádám
Dr. Komáromi Péter István
Dr. Katona Tamás Vilmos
Kutas László
Dr. Mayer Balázs

A MAZS ALAPÍTVÁNY 
ÁLTALÁNOS IGAZGATÓJA:  
Csomó Shaul Talila Miriam

A MAZS ALAPÍTVÁNY 
OPERATÍV IGAZGATÓJA:  
Vermes Gábor
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2020 számokban 
a MAZS Alapítványnál

6 091 972 644
Ft teljes költségvetés

2 620 
holokauszt 

túlélő 
támogatása

1 793 853 
munkaóra otthon-kapható szolgáltatás

20 044  
Facebook 

követő 

a JCC Budapest 

– Bálint Ház 

Facebook 

oldalán

872
online program a JCC Budapest – Bálint Házban

37  
program 

a Judafesten

10 000 
ZsIFI néző

5 
új weboldal

1975 
órányi 

önkéntes segítség

17 
család számára 

krízis-támogatás 

a Jaff e Zsidó 

Családsegítőtől

1070 
eseti támogatás 

a MAZSIHISZ-el 

konzorciumban 

végzett EGYÜTT 

Programban

144 
család

248 
gyermekének

támogatása 

a Jaff e

Családsegítő 

által
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Holokauszt 
Túlélőket Támogató 
Program
A program 2020-ban 2620 holokauszt túlélőnek nyújtott segítséget 
abban, hogy az otthonuk megszokott nyugalmában és biztonságában, 
méltóságban élhessenek. Támogatottjaink életkorának előre haladtával 
az otthonukban kapható szolgáltatások kapnak egyre nagyobb 
hangsúlyt. Ezek nemcsak bizonyos tevékenységek elvégzésében nyújtanak 
segítséget, hanem sok esetben a gondozónő, gyógytornász vagy ápolónő 
látogatása jelenti a támogatott számára a kapcsolatot a külvilággal. 

A PROGRAM 3 FŐ TERÜLETE 
- az otthon kapható szolgáltatások (otthoni szakápolás és gyógytorna, 
   házi gondozás és takarítás) 
- az egyéb szolgáltatások (gyógyszerköltségek támogatása; gyógyászati 
   segédeszközhöz támogatás; rezsiköltségek támogatása; élelmiszersegély 
   élelmiszer kártya formájában; melegétel házhozszállítás; taxi közlekedés 
   költségeinek támogatása azon túlélők számára, akik állapotuk miatt  
   igazoltan nem tudnak tömegközlekedést használni; „Body Guard” 
   életvédelmi távfelügyeleti rendszer; mentális egészség támogatás, 
  pszichológiai szolgáltatás; kisebb lakásjavítások) 
- és a szocializációs programok. 

Mivel a koronavírus járvány által okozott betegség leginkább az idős-
korúakra veszélyes, azonnali döntésekre volt szükség a holokauszt túlélők 
védelmének érdekében. Egészségi állapotuktól és életkörülményeiktől 
függően három fő csoportba soroltuk a támogatottakat, és a kategóriáknak 
megfelelően csoportosítottunk extra erőforrást a támogatásukra.

A járvány első hulláma idején a legnagyobb kihívást az otthon kapható 
szolgáltatások átszervezése és biztonságossá tétele jelentette többek 
között azért is, mert a fertőtlenítők és az egészségvédelmi eszközök 
gyorsan hiánycikké váltak. Ennek ellenére a MAZS Alapítvány már március 
végén maszkokat, gumikesztyűket és kézfertőtlenítőket szállított otthoni 
szakápolás, házi gondozás és takarító partnereinek és rajtuk keresztül 
a szolgáltatásokban részesülő holokauszt túlélőknek azért, hogy a 
szolgáltatást minél biztonságosabban, az egészség védelmét szem előtt 
tartva lehessen folytatni. Az eszközök használatát a MAZS folyamatosan 
ellenőrizte. A partnerek úgy szervezték át a munkabeosztásokat, hogy a 
szolgáltatásokat végző munkatársak mellőzni tudják a tömegközlekedés 
használatát.

Az Alapítvány fi gyelemmel kísérte és szigorúan betartotta a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ előírásait és folyamatos kapcsolatot tartott 
fenn olyan szakmai szervezetekkel, amelyek fő profilja az idősek 
egészségvédelme.
A holokauszt túlélők egészségének védelmében és az otthon kapható 
szolgáltatások folyamatos biztosításának érdekében a MAZS megszervezte 
a tesztelést, és maximális gondossággal ügyelt a gondozók és az ápolók 
egészségének biztosítására is. A gyógytorna szolgáltatás online módba 
került: április végére körülbelül 60 képzett gyógytornász folytatta segítő 
tevékenységét az online térben. A pszichológiai tanácsadás szintén átkerült 
az online térbe.

A koronavírus járvány miatt megnövekedett az igény a melegebéd 
szolgáltatásra, és számos új ügyfél jelentkezett a programnál segítségért. 
Az ügyintézés egyszerűsítése érdekében módosultak az adminisztrációs 
folyamatok is. Az otthon kapható szolgáltatásokon kívül, az egyéb 
szolgáltatások is igazodtak a rendkívüli helyzethez. A taxi támogatás 
több támogatotthoz jutott el azért, hogy ne kelljen tömegközlekedést 
használniuk. A szolgáltatások engedélyezésének folyamata felgyorsult, 
hogy minél hamarabb érkezzen a segítség.  Így az otthoni szolgáltatásokra 
és a krízistámogatásra összpontosítva nemcsak ügyfeleinek számát, hanem 
szolgáltatásainak körét is növelte a MAZS Alapítvány.

9



2020
számokban

2 336 
holokauszt túlélő 

kapott 

szárazélelmiszer 

és ünnepi 

csomagot

603 
holokauszt túlélő 

kapott meleg ételt 

házhoz 

szállítással

312 
holokauszt túlélő kapott gyógyászati 

segédeszköz támogatást

739 
holokauszt túlélő  kapott 

taxi támogatást

1 212 
holokauszt túlélő  

kapott rezsi 

támogatást

1 415 
holokauszt túlélő

 kapott 

gyógyszer

támogatást
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Összesen 

2 620 
holokauszt túlélő részesült támogatásban

közülük:

2 048 
holokauszt túlélő  kapott otthonában 

kapható szolgáltatást.

Összesen:

1 793 853 
órában



A MAZS Alapítvány szocializációs programjai és klubjai közel 20 önkéntes 
segítő vezetésével vagy aktív közreműködésével működnek. Céljuk a 
holokauszt túlélők elszigeteltség-, egyedüllét-, vagy magány érzetének 
oldása, kortárs közösségi programokban szórakozási lehetőségek 
nyújtása és az egészség megőrzésének segítése. 

A koronavírus járvány eddig soha nem tapasztalt kihívásokat állított a 
klubok elé, hiszen ezek alapja és működtető motorja a személyes együttlét 
varázsa. Az online térbe való áttérést nehezítette az is, hogy a klubtagok 
idős emberek, akik jellemzően nem, vagy csak alig rendelkeznek az online 
részvételhez szükséges készségekkel és eszközökkel.

A szocializációs programokért felelős koordinátor felmérte a különféle 
klubok tagjainak online jártasságát és ennek megfelelő csatornákon 
igyekezett elérni minden klubtagot. 

Az elszigeteltség érzésének csökkentése érdekében telefonos önkénteseink 
270 órában beszélgettek azokkal a klubtagokkal, akik nem rendelkeznek 
online jártassággal és eszközük sem volt az online programokban 
való részvételhez.

A koordinátor több mint száz személynek küld hetente több alkalommal 
kulturális, társadalmi és zsidó témájú híreket. Ezek nagyon jó visszhangot 
kapnak és a rendszeresség és minőségi tartalom miatt az online teret 
alapszinten használó klubtagok életének is hamar részévé váltak. 

A Café Európa klub tagjai főleg a ZOOM-on keresztül találkoztak 2020-ban, 
és az Eötvös Klub is a ZOOM-ot használta találkozóin, amelyeket meghívott 
szakemberek és ismert személyek  tettek még érdekesebbé.

A Salom Klub programjai az online térbe költöztek, kivéve azokat, 
amelyeknél nélkülözhetetlen a személyes jelenlét. A programok mind 
közéleti, mind pedig az egészségtudatos igényeket kiszolgálták. 

EZEK KÖZÖTT VANNAK:
- a híres vendégeket meghívó Salom Klub Rádió
- az Osteoporosis torna és a karantén ideje alatt hetente bejelentkező heti 
   zumba és jóga órák
- a havi Bársony Ági zenei fi lmklub, Dr. Jászberényi József előadásai, 
  Szebényi Ági színháztörténész előadásai, Balázs Gábor eszmetörténész 
   interaktív előadásai, Fritz Zsuzsa havi Biblia dráma foglalkozásai, a 
  Művészeti betekintő Somogyi-Rohonczy Zsófi ával és a Virtuális Városi Séta 
   Aradi Péter idegenvezetésével. 

A COVID19 járvány magyarországi kirobbanását megelőző időszakban a 
Salom Klub közös kirándulásokat szervezett, amelyeket sajnos márciustól 
fel kellett függeszteni.

Holokauszt Túlélőket 
Támogató Program
Szocializációs 
Programok és Klubok
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Jaffe Zsidó 
Családsegítő 
Szolgálat
A MAZS Jaff e Zsidó Családsegítőjének célja a gyermekes zsidó családok 
elérése és segítése holisztikus, innovatív és a problémákra megfelelően 
reagáló támogatási módokkal, a közösség különböző szereplőinek aktív 
részvételével, önkéntesek segítségével és azzal a vággyal, hogy az általunk 
támogatottak segítettekből segítőkké váljanak. A Jaff e Zsidó Családsegítő 
2020-ban megfeszített kapacitással dolgozott azért, hogy az általa 
támogatott 144 család 248 gyermeke számára több támogatást tudjon 
nyújtani a pandémia előtti időszakhoz képest. 

A Jaff e által támogatott családokban a munkanélküliség elsöprő probléma. 
Sok szülő már a válság elején elvesztette munkáját vagy jövedelmének 
jelentős részét. Néhányan átmeneti munkákkal próbálták biztosítani 
a megélhetést, míg másoknak hónapokig nem volt jövedelmük. A Jaff e 
kliensei számára a világjárvány második hulláma az elsőnél is súlyosabb 
következményekkel jár, a Családsegítő így arra összpontosított, hogy a 
legsürgősebb szükségleteikre reagáljon: az élelmiszerre és a lakhatásra.

2020-ban 13 család fordult új ügyfélként a Jaffe-hoz segítségért, 
de számos olyan, korábbi ügyfél is visszatért, akiknek a világjárvány 
kitörésekor még stabil volt az anyagi helyzete. Az első karantén idején 
rendkívül nehéz volt új ügyfelekkel elkezdeni a munkát személyes 
ügyfélfogadás és családlátogatások nélkül, az online térben való 
találkozással. Amikor a helyzet a nyár folyamán enyhült, ismét 
megnyílt az ügyfélfogadás, ami lehetővé tette a családgondozó 
szociális munkások számára a szakmai igényfelmérést.

Az első COVID19-hullám alatt a gyermekek távoktatásának támogatása 
volt a Jaff e egyik prioritása: közösségi adományozással laptopokat és 
táblagépeket szerzett rászoruló gyermekeknek. A biztonságos közlekedés 
támogatására a Jaff e egy olyan alapítvánnyal is együttműködött, amely 
kerékpárokat újít fel és adományoz – így 10 kerékpárt juttattunk el 
rászoruló családokhoz.

Felismerve annak a fontosságát, hogy az első hullám korlátozásai után a 
gyerekek ismét közösségben lehessenek, a nyári járvány-enyhülés idején 
55 gyermek részvételét támogattuk különböző táborok részvételi díjával. 

A Jaff e Családsegítő támogatta a koronavírus járvány okozta mentális 
terhek enyhítését is:  új pszichodráma csoportot alakított ki a gyermekek 
számára és egy klubot elvált szülőknek, miközben folytatódtak a mentális 
egészséget támogató terápiák mind a szülők, mind a gyermekek 
részvételével. Közösségi programjai részeként egy bát mitzvah-t előkészítő 
csoportot is megalakított a program. Számos önkéntes mentor online 
módon továbbra is segítette a gyerekeket iskolai munkájukban.

A Zvia Alapnak köszönhetően a Jaff e 2020-ban továbbra is tudott krízis-
támogatást nyújtani: 17 családot segített sürgős otthoni javításokban és 
felújításokban, bútorok és háztartási készülékek vásárlásában vagy azok 
adományként való beszerzésében. 

Adományszervezési munkatársa erőfeszítéseinek köszönhetően a Jaff e 
Családsegítő az alap költségvetésen túl helyi adományozóktól több 
mint 3 millió forintnyi támogatást kapott az év folyamán. Így került 
az eredetileg tervezett 26 családon kívül további 11 családhoz számítógép 
az otthontanuláshoz, ami az online oktatási időszakban különösen 
fontos segítség volt. A magyar adományozók támogatásával további 
7 család kapott új háztartási gépet, 6 család extra pénzügyi támogatást, 
2 családnál a speciális étkeztetéshez kaptunk anyagi segítséget, és egy 
Jaff e támogatott család mozgásában korlátozott gyermekének a teljes 
éves szállítását vállalta át egy helyi adományozó.
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2020 
számokban

Gyermekek 
száma 

a családokban

248

Iskoláztatási 
támogatást

111
család

204
gyermeke kapott

Száraz 
élelmiszer 
csomagot 

76 
család kapott 

a Jaff e-től

Zsidó ünnepek 
alkalmából  

72 
család kapott 

csomagot

Gyógyszer, 
gyógyászati 
segédeszköz 

vagy fi zioterápiás 
szolgáltatás-

csomag 
támogatása: 

45 
esetben

Nyári 
táborozáshoz 

26
család

55
gyermekét 
segítettük 

hozzá

A mentális 
egészséget segítő 
konzultációkkal  

44
család

54
(gyermek

 és felnőtt) 
tagját 

támogattunk

480
órában

Lakhatási 
támogatással 

108
család

182
gyermekét 

tudtuk 
segíteni 

Ruhaneművel 

25
család

38
gyermekét 
támogattuk

Támogatott 
családok száma

144

Háztartási 
eszközzel 

16+7  
(helyi adományból) 

családot 
támogattunk

Élelmiszer-támogatás 
(kártya és étkezés)

218
gyermek számára 

122
családban
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Narancsliget 
Adományközpont
A hagyományos zsidó negyed közepén található Narancsliget 
Adományközpontot a MAZS Alapítvány 2011-ben hozta létre azzal a 
fő céllal, hogy az itt generált bevételből a JAFFE Zsidó Családsegítő 
Szolgálattal kapcsolatban álló, rászoruló gyerekeket támogasson. 

A 2020-as év nagy részében az Adományközpont a COVID19 járvány 
miatt zárva tartott. Azonban ilyen körülmények között is sikerült 
intézkednie tárgyi adományok átvételéről 41 alkalommal. Az 
Adományközpontban 434 alkalommal történt pénzadományozás. 
4 alkalommal adományozott tovább a Narancsliget 3 mély-
szegénységben élő közösség/település számára összességében 
2983 kg ruhaneműt, 180 kg műszaki cikket és konyhai eszköz, 
illetve 167 kg egyéb adományt. 

Az év végi adománygyűjtés részeként az Oltalom Egyesületnek 8 zsák 
téli ruhaneműt tudott az Adományközpont eljuttatni. 

A 2020-as év a Narancsliget számára is nagy kihívás volt. A járvány 
első hullámában, amikor még maszkot szerezni se lehetett, 
önkéntesei segítségével az Adományközpont készletében lévő 
anyagokból maszkokat varrtak, melyből több száz jutott el a Délpesti 
járványkórházba.

A téli időszakban ismét „szabadfogas” akciót tartott: a Narancsliget 
kollégái folyamatosan helyeztek ki kabátot, sapkát, sálat, pulóvereket 
a rászorulók részére az Adományközpont elé.

A kényszert lehetőségként kihasználva a Narancsliget a teljes áru-
készletét átválogatta, szelektálta. Az adományközpont számos 
változáson ment át: új részlegeket (gyermeksarok, jelmezrészleg) 
alakított ki, és segítőivel olyan átalakításokat végzett, amelyek 
megnövelték a rendelkezésre álló kihasználható tereket, és színesebbé, 
vonzóbbá varázsolták a központi „eladótér” helyiséget. 

Szintén a COVID19 helyzetre reagálva az év folyamán több ezer könyvet 
helyeztek ki az Adományközpont elé, hogy azok is olvashassanak 
a járvány alatt karanténba szorulva, akiknek a könyvvásárlás anyagi 
terhet jelentene. Segített a Narancsliget a „Hunyadi közösen” 
önkéntes program elindításában is könyvek, DVD-k és gyermekjátékok 
felajánlásával.

2020-ban 13 fő önkéntes segítette 730 órában ezt a munkát.
19



2020 
számokban

3 3 30
kg adomány 

tovább-adományozása 

730 
önkéntes 

óra

1 519 000 
Ft bevétel a karantén idején
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EGYÜTt
a Magyarországi Rászoruló Holokauszt Túlélők 
Másodgenerációjának Megsegítéséért program

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) által kiírt 
pályázaton a MAZSIHISZ (mint fő pályázó) és a MAZS Alapítvány 
konzorciumi partnerségben támogatást nyert. A partnerek közösen 981 
jelentkező regisztrálását végezték el, akik összesen 1070 esetben kaptak 
támogatást, melyek kiterjedtek a szociális jellegű-, a mentálhigiénés-, és az 
egészséggel kapcsolatos segítségre, melyeknek kivitelezését a két partner 
a szakmai tapasztalatuknak megfelelő módon osztott meg egymás között.  

A COVID19 járvány miatt az eredetileg tervezett projektet (pl. egészség-
nap, csoportos gyógytornák esetében) folyamatosan felülvizsgálni 
és változtatni volt szükséges. Az adatok kiértékelése és a támogatási 
javaslatok online munkában készültek el, amiket egy független Jóváhagyó 
Testület online üléseken hagyott jóvá a következő eredmények szerint:

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
330 esetben 120.000 Ft rezsi hozzájárulás (megvalósító: MAZSIHISZ) 
39 esetben 45.000 Ft értékben élelmiszer-támogatás (megvalósító: MAZS) 
52 esetben 30.000 Ft plusz szociális támogatás (megvalósító: MAZSIHISZ)

EGÉSZSÉG/ÜGYI TÁMOGATÁS
372 esetben hozzájárulás legfeljebb 45.000 Ft értékben egészségügyi 
segédeszköz vásárláshoz (megvalósító: MAZSIHISZ) 
9 esetben segítségnyújtás egészségügyi krízis helyzetben, hozzájárulás 
sürgős diagnosztikai eljárások költségéhez maximum 50.000 Ft értékben 
(megvalósító: MAZSIHISZ) 
81+77 esetben gyógyszerkártya (helyettesítő) támogatás 45.000 Ft 
értékben (megvalósító: MAZS)
9 esetben gyógytorna támogatás 45.000 Ft értékben (megvalósító: MAZS) 
28 esetben Béres csepp-csomag (eredetileg egészségnapok) 
(megvalósító: MAZS)

MENTÁLIS TÁMOGATÁS 
A regisztráció időszakában 198 fő jelezte érdeklődését a mentális 
egészséget megerősítő  támogatási forma iránt.  A COVID19 koronavírus 
okozta járványhelyzet miatt az eredetileg személyesre tervezett 
konzultációk online/ táv konzultációra változtak. Összességében a 
projektben 1+5 szakértő konzultáns vezetésével 73 másodgenerációs 
pályázó vett részt (megvalósító: MAZS)
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Az EGYÜTt Program
MAZS Alapítvány által 
nyújtott támogatásai számokban*

28
esetben Béres csepp-csomag

39
élelmiszer csomag jellegű 

támogatás 

45 000
Ft értékben plasztik kártyán

9
esetben 

gyógytorna 
támogatás

45 000
Ft értékben158

esetben gyógyszerkártya 
(helyettesítő) támogatás

45 000
Ft értékben

6
mentális támogatást nyújtó 

szakember

73
résztvevővel

437
órában

A regisztrációt

17
önkéntes

408
órában segítette
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*
Az ezen az oldalon feltüntetett számok csak a MAZS Alapítvány munkáját sorolják; a konzorciumi 
partnerek teljesítményének teljes körű bemutatása az előző oldalon tételesen olvasható.



A MAZS Alapítvány közel száz önkéntes segítőt tud maga mellett, akik 
a COVID19 koronavírus járvány időszakában is kitartottak mellettünk - 
bár ebben a megváltozott helyzetben nem mindegyikük tudott aktívan 
segíteni. Az önkéntes csapatban szinte valamennyi korosztály képviselteti 
magát az általános iskolástól a legidősebbekig. Tevékenységük az adomány-
válogatástól a programszervezésen keresztül, a tanulásban lemaradt gyerekek 
rendszeres mentorálásáig számos területet lefed. Vannak, akik a klubok 
megszervezésében, időseknek szervezett nyári táborokban vagy idősek 
meglátogatásában segítenek. Mások technikai vagy informatikai tudást igénylő 
feladatokban, fordításban, tolmácsolásban, kreatív foglalkozásokban nyújtanak 
segítséget, vagy rendezvények szervezésében, lebonyolításában, illetve a 
közösségi médiához kapcsolódó feladatokban, telefonközpontot igénylő, 
regisztrációhoz kapcsolódó munkákban is.

2020-ban a program önkéntes segítői nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak 
a MAZSIHISZ és a MAZS Alapítvány közös programjában, az EGYÜTT 
a Magyarországi Rászoruló Holokauszt Túlélők Másodgenerációjának 
Támogatásáért Programban. Feladataik között szerepelt az ügyfelek 
fogadása személyes az ügyfélfogadáson, a bejövő hívások kezelése és az 
időpontfoglalás személyesen valamint telefonon keresztül. Több hónapon 
keresztül 17 segítő vett részt heti négy napon, 3 órás beosztásban. 

A COVID19 első hullámát megelőzően a Narancsliget Adományközpont 
megszokott működését 13 önkéntes segítette. Feladataik között szerepelt 
az adományok átválogatása és rendszerezése, valamint az üzletbe látogató 
vásárlók kiszolgálása. Az önkéntesek saját beosztás szerint segítették az 
Adományközpont működését. A pandémia első hullámában az Önkéntes 
Program megkérte segítőit, hogy a saját egészségük érdekében átmenetileg 
maradjanak otthon.   

A Holokauszt Túlélőket Támogató Program önkéntesei az év elején kezelték 
az alapítványhoz beérkező telefonokat a telefonközpontban. Ez a 
feladat azonban megszűnt, mert a járványhelyzet miatt a telefonközpont 
digitálisra állt át.

A holokauszt túlélőknek szervezett szocializációs programokban jellemzően 
sok önkéntes segít – ők egész évben segítettek a telefonos kapcsolattartásban.

A COVID19 miatt létrehozta a MAZSIHISZ a krízis csapatát, melyhez 
csatlakozott a MAZS Alapítvány Önkéntes Programja is. A csapat 
önkénteseinek feladatai között szerepelt az élelmiszerek, gyógyszerek 
vásárlása, ügyintézés, maszkok és tárgyi adományok szállítása, bejövő 
hívások kezelése. 

Az Önkéntes Program szervezésében minden évben megrendezésre kerül 
a Micve Napi rendezvény, ahol az alapítvány munkatársai egyként ünneplik 
az alapítvány segítőit. Miután a 10 főnél nagyobb események megrendezése 
tilossá vált, más megoldást kellett találni arra, hogy a MAZS köszönthesse 
a program legaktívabb, legelhivatottabb segítőit. Így 2020-ban a Micve 
Nap helyett a MAZS munkatársai személyesen látogattak el az önkéntesek 
otthonaihoz, ahol ajándékcsomaggal kedveskedtek nekik.

Önkéntes 
ProgramokMAZS ALAPÍTVÁNY
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2020 
számokban

Összesen az évben 

1975
órányi segítség 

a MAZS programjaihoz

Telefonközpont

270
óra

Kapcsolat program

288
óra

Maszkvarrás

22
óra

Kliensek hívása

24
óra

Kávéházi program

50
óra

Látogatók 

18
óra

Kávéházi vezetők 
hívása 

100
óra

Az az EGYÜTT 

a Magyarországi 

Rászoruló 

Holokauszt Túlélők 

Másodgenerációjának 

Támogatásáért 

Programban  

17
önkéntes 

összesen

408
órában 

segített Összesen az évben 

69
önkéntes segítő támogatta 

a MAZS munkáját

A Narancsligetben 

13
fő 

730
órában segített

A JCC 
Budapest 

– Bálint Ház 
programjaiban 

5
fő

65
órában 
segített

A szocializációs és klub programokban 

34
önkéntes

722
órában segített
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A JCC Budapest - Bálint Ház a COVID19 járvány kihívásaira innovációval 
válaszolt, és átköltöztette programjait a virtuális térbe. Ehhez kiépült egy 
Stream stúdió, ami lehetővé tette a beszélgetős programok közvetítését, 
illetve egyes programok utólagos, felvételről lejátszását. 

Egyelőre az online térben megalakult a Zsidó Tudásközpont azzal a 
céllal, hogy az érdeklődők számára 21. századi, könnyen befogadható 
módon fogalmazza meg a zsidó hagyományokat. Megkezdődött a 
Hálózati Központ kialakítása is, aminek létrehozásával a JCC a zsidó 
mikroközösségeket akarja jobban megismerni, felmérni igényeiket 
és ezek megvalósításában segíteni őket úgy, hogy közben minőségi 
együttműködést alakít ki a partnerekkel. 

A JCC BUDAPEST - BÁLINT HÁZ KIEMELT PROGRAMJAI 2020-BAN:
Elkezdődött az online péntek esti gyertyagyújtás és a Sábáti mesék 
hagyománya, melyeket élőben 60-100 fő, utólag felvételről 2000-3000 
fő nézett. 

Szombat esténként online Havdalát rendeztek, aminek vezetésére 
a közösség aktív tagjait kérték fel. 

A Zsidó ünnepeket a Ház a virtuális térben tartotta meg, ezért új 
weboldalak is születtek, ahol innovatív, interaktív módon lehetett 
megismerni a hagyományokat. Az új és átfogó weboldalak a Ros Hásáná, 
a Szukot, a Hanuka és a Tu Bisvát ünnepéhez kapcsolódnak.

A JCC Budapest a Szarvas Camp projekttel közösen nyári napközi családi 
tábort szervezett, amelynek a járványhelyzet miatt csak egy turnusát 
lehetett megtartani. 

Online folytatódott a Csupaszív Táncház a down szindrómával élő 
gyerekek számára, melybe két izraeli önkéntes is bekapcsolódott. 

JUDAFEST UTCABÁL 
4 nap alatt 37 program volt követhető az online térben és ZOOM-on 
közvetített programok nézésével 31.817 percet töltöttek az érdeklődők. 
A fesztivál posztjai összesen 53.778 emberhez értek el. A legnépszerűbb 
program a Salom klub Rádió volt élőben (vendége Rangos Katalin).

JCC Budapest 
– Bálint Ház  
(Jewish Community Center Budapest)
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ZSIDÓ ÉS IZRAELI FILM FESZTIVÁL (ZSIFI) 
A ZsIFI 13 napja alatt 40 filmvetítés volt 12 kisérőprogrammal. 
3500 jegyeladás történt és közel 10.000 néző élvezte a filmeket. 
Számos kísérőprogram színesítette a kínálatot: két filmes quiz, 5 
fi lmrendezővel beszélgetés, illetve a Teleki Téri Imaház és a Gláser Jakab 
Emlékalapítvánnyal közösen készített dokumentumfi lm vetítése.

2 0 1 8 .  J Ú N I US  7- 1 0 .



2020 
számokban

20 044 
Facebook követő, a világon a legnagyobb követő táború 

Zsidó Közösségi Központ

339 754  
megtekintés a YouTube csatornán, ami 

75 000  
órányi idő a YouTube csatornán

1
új Hálózati Központ

4
napos 

Judafest

3500
jegy 

eladás

1 
új Zsidó Tudásközpont

4 
új weboldal

872 
online program 

37
program 

a Judafesten

10 000
ZsIFI 
néző

13
nap ZsIFI

40
fi lmvetítés

12
kísérő 

programmal

1 
stream stúdió
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A MAZS Alapítvány legfontosabb missziójában, a holokauszt túlélők 
szolgálatában támogatója a Claims Conference on Jewish Material 
Claims against Germany, akik a világ zsidóságát képviselik a nácizmus 
üldözötteinek és leszármazottainak kárpótlása és kompenzálása 
ügyében. A Claims Conference missziója, hogy megpróbáljon 
méltányosságot szolgáltatni a Holokauszt Áldozatainak. A Claims 
Conference fi nanszírozza a MAZS Alapítvány minden olyan programját, 
ami a Holokauszt Túlélőinek támogatását szolgálja.

Az Amerikai Joint (American Jewish Joint Distirbution Committee/
AJJDC) alapította a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt 
1991-ben helyi működési szervezeteként. Az Amerikai Joint a világ 
vezető nemzetközi humanitárius szervezetként 70 országban van jelen, 
és dolgozik a zsidó emberek megsegítésén, a közösségek újjáélesztésén 
és fenntartásán. Számos egyéb elengedhetetlen támogatás mellett, 
az Amerikai Joint nyújtja a Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat 
működéséhez szükséges alap-költségvetést.

A MAZS alapítói jogait 2020-ban átvette a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ). A MAZSIHISZ és a Budapesti 
Zsidó Hitközség (BZSH) az alapítástól kezdve támogatja a MAZS 
Alapítványt a működéshez szükséges irodai terekkel, illetve a JCC 
Budapest – Bálint Ház helyszínéül szolgáló épület rendelkezésre 
bocsájtásával is. 2020-ban a MAZSIHISZ a MAZS konzorcium-vezető 
projekt partnere volt az EGYÜTT a Magyarországi Rászoruló Holokauszt 
Túlélők Másodgenerációjának Megsegítésért programban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEA) legfőbb feladata a 
szerződött egészségügyi szolgáltatóknál elvégzett egészségügyi ellátások 
fi nanszírozása. A NEA a MAZS Alapítványnak meghatározott budapesti 
kerületekben végzett otthon ápolási munkájáért viszont-fi nanszírozást 
biztosít.

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) 2020-ban 
pályázati úton segítette a Jaffe Zsidó Családsegítő által támogatott 
gyerekek nyári táborozási lehetőségeit, az Önkéntes Programot és a JCC 
Budapest – Bálint Ház programjait is.  A MAZSÖK támogatta az EGYÜTT 
a Magyarországi Rászoruló Holokauszt Túlélők Másodgenerációjának 
Megsegítéséért programot is, melyet a MAZS a MAZSIHISZ-el 
konzorciumban hajtott végre. 

Támogatók, partnerek 
és együttműködők
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A JCC Budapest – Bálint Ház programjaihoz támogatást kapott a következő 
szervezetektől: European Jewish Fund, Dutch Jewish Humanitarian Fund, 
Izrael Magyarországi Nagykövetsége, Németország Magyarországi 
Nagykövetsége, Friends of JCC Budapest.

A Szarvas Camp-el partnerségben szervezte a JCC Budapest – Bálint Ház 
a budapesti nyári tábort.

A Jaff e Zsidó Családsegítő Szolgálat számára végzett helyi adomány-
szervezői erőfeszítéseknek köszönhetően több mint 3 millió forint értékű 
támogatást kaptunk magyar adományozóktól. Köszönettel tartozunk 
azoknak a ügyfeleinknek is, akik lehetőségeikhez mérten rendszeresen 
küldenek kisebb támogatásokat a MAZS számára, illetve mindazoknak 
a magánszemélyeknek is, akik a JCC Budapest – Bálint Ház programjait
támogatták, vagy a Narancsliget Adományközponton keresztül
támogatták a Jaff e Családsegítőt tárgyi vagy pénzadományokkal. A Jaff e 
Zsidó Családsegítő Szolgálat számára nyújtott támogatásért köszönettel 
tartozunk Merav Mandelbaumnak, illetve Maxine és Robert Morrisnak is. 

Idén negyedig alkalommal csatlakozhattunk a Lauder Javne Iskola Micve 
csapata által szervezett Hanukai Csodavárók programhoz. 
A projekt keretében a Lauder iskola diákjai és családjaik Jaff e-s gyerekeket 
ajándékoznak meg, hogy szebbé varázsolják számukra az ünnepet. Míg 
a korábbi években konkrét gyermek-álmok lettek valóra váltva, most 
a vírushelyzet miatt ajándékutalványokat fi nanszíroztak a támogató 
családok - így 46 támogatott család részesült ünnepi ajándékban, 
összesen több mint 1 millió forint értékében.

Partnereink között tartjuk számon a Scheiber Sándor Iskolát és a
Wesselényi Utcai Iskolát is, akikkel a Jaff e Zsidó Családsegítő munkájában 
és az önkéntes programokhoz való toborzásban működünk együtt.
Önkéntes segítőink közel 2.000 órában segítették a MAZS Alapítvány 
működését 2020-ban.

A FIDA Finland és a Hilfe und Hoff nung partnerségének köszönhetően 
2020 februárjában is megrendezték a már hagyománnyá vált Barátság 
Hídja Koncertet. Ötödik alkalommal tudta a MAZS meghívni a Holokauszt 
Túlélőket Támogató Program klienseit a koncertre és az azt követő 
fogadásra. A program 300 főnél is több résztvevővel ismét felejthetetlen 
zenei és társasági élményt nyújtott.
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