A SOLWODI Hungary Egyesület beszámolója a 2021-es évről
Egyesületünk tevékenységei
A SOLWODI Hungary sajátos tevékenysége az egyházi érzékenyítés, hálózatépítés, áldozat-azonosítás,
áldozat-irányítás együttműködésben egyházi és civil szervezetekkel, a rendőrséggel az áldozatok és
túlélők védelmében és segítésében.
Tevékenységeink:
• Ismeretterjesztést és megelőzést célzó érzékenyítő és figyelemfelkeltő programok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, melyek az áldozat-azonosításban és áldozat-irányításban segítenek
olyan egyházban szolgáló segítőket (hitoktatókat, lelki gondozókat, lelkipásztorokat,
szerzeteseket stb.) akik a pasztorációban túlélőkkel, áldozatokkal vagy potenciális áldozatokkal
találkoznak.
• Hálózatépítés és együttműködés más hazai és külföldi szervezetekkel
• Esetenként konkrét segítségnyújtás abban, amire éppen szükség van, és az Egyesület a saját
erőforrásból segíteni tud
• Imaháló: az érintetteket heti imaalkalmakon hordozzuk imáinkban az együttműködő
partnerszervezeteink képviselőivel együtt, valamint havi imaszándékainkba bevonjuk az imaháló
tagjait.
1.

Lelkiségi programok, imanapok, imádságok az emberi méltóság védelmében a túlélőkért, az
áldozatokért és veszélyeztetettekért
• 2021. február 8-án, hétfőn 18 órakor a pesti Jézus Szíve templom adott helyet az
emberkereskedelem áldozataiért és túlélőiért immár hatodik alkalommal megrendezett
szentmisének. A pandémiára való tekintettel online közvetítés is volt. Sokan így tudtak
bekapcsolódni az imanapba.
• Az előző évhez hasonlóan havonta imaszándékokat küldtünk ki azoknak, akik imaháttérrel
kapcsolódtak az Egyesület küldetéséhez. Az imaszándékok mellett gyakorlati ötleteket is
kínálunk az áldozatoknak vagy túlélőknek nyújtott konkrét segítségre. Ehhez az imahálónkhoz
szerzetesközösségek és magánszemélyek is csatlakoznak.
• Hetente egy este közös imádságban hordozunk számos konkrét személyt és helyzetet, akiket az
emberkereskedelem bármilyen módon érint. Ez évben ezek az imádságok a világjárvány miatt
online módon voltak.

2.

Konferencia szervezése
• 2021. október 16-án, szombaton a jezsuiták budapesti Párbeszéd Házában konferenciát
szerveztünk. Előadást tartottak: Jakubovich Nóra Dr, a Belügyminisztérium Emberkereskedelem
Elleni és Horizontális Ügyek Osztálya osztályvezetője Az emberkereskedelem elleni küzdelem
aktualitásairól; Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon címmel De Coll Ágnes,
a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programvezetője; A mélyszegénységben
élő közösségekről Kovács László rendőrezredes osztotta meg személyes tapasztalatait; végül egy
túlélő tanúságtételét hallgattuk meg felvételről. Ezután mind a jelenlévő, mind pedig az online
módon bekapcsolódó résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadókhoz.

3.

Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel
2021. április 17-én Online-Szimpózium „Heikle Beziehungen – Sexualpädagogik und
Kindesmissbrauch”
2021. szeptember 27-28. Részvétel a XI. Média Konferencián az MTA-n
2021. október 19-től 22-ig részt vettünk a németországi Ulm város emberkereskedelem elleni
októberi konferenciáján, amely az Ulmer Bündnis és Donaubüro szervezésében a Dunamenti

•
•
•

országok részvételével online módon történt. Címe: Exit Strategies from Human Trafficking and
Sexual Exploitation in the Danube Region
4.

Együttműködés más szervezetekkel
• Egyesületünk megalakulása óta együttműködik a Névtelen Utak Alapítvánnyal, és így több
hozzánk forduló áldozatnak sikerült megfelelő segítséget nyújtanunk. A 2020-as év elején
felajánlották, hogy a rehabilitációs programjuk részeként heti rendszerességgel tartsunk
foglalkozásokat azoknak a nőknek, akik a programjukban részt vesznek. Ezeket a
foglalkozásokat 2021 első félévében is folytattuk. Nyáron egy az Alapítványnál történt
váratlan haláleset miatt megszakadt ez a folyamat, de reményeink szerint a jövőben újra
folytathatjuk.
• Karácsony előtt az Üdvhadsereg RÁHÁB utcai missziójához csatlakozva férfi és női
szerzetesrendek, valamint civil adományozók ajándékcsomagjait gyűjtöttük össze és részt
vettünk ezek kiosztásában.
• Az október 16-án megszervezett konferenciánk után meghívást kaptunk a Nemzeti
Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal szervezetei közé.

5.

Konkrét segítségnyújtások
A Covid-19 világjárvány 2021-es hullámai nagyban korlátozták a személyes találkozásokat és
jelenléti programokat. Amit lehetett, igyekeztünk az online térben megvalósítani vagy
elhalasztani a lazítások idejére.
• Ez év folyamán több telefonos megkeresésünk volt, akiknek leginkább rendszeres lelki
segélyt nyújtottunk.
• Egy személy esetében Egyesületünk terápia folytatásához nyújtott anyagi támogatást.
• Egy nehéz körülmények között élő kisgyermekes édesanyának a lelkigondozói
beszélgetéseken túl, a kapcsolati hálónkon keresztül jogi kérdésekben is sikerült
megoldásokat találni.
• Egy PTSD-ben szenvedő nő esetében összeköttetéseink révén terápiás lehetőségeket
tudtunk biztosítani.
• Két 15 év alatti kiskorú leánygyermeknek rendszeres lelkigondozói támogatást
nyújtottunk.
• Egy kényszerprostitúció túlélője számára önkénteseink bevonásával tárgyi
adománygyűjtést szerveztünk. Ezzel támogattuk őt az önálló élet elkezdésében.
• Június elején 500 kg adományba kapott lisztet továbbítottunk: 400 kg-ot elszállítottunk
Miskolcra, mélyszegénységben élő roma családoknak, 100 kg-ot pedig a Budapesten lévő
hajléktalanszállóra.

Támogatóink
Egyesületünk működési feltételeit támogatóink nagylelkűségének köszönhetően tudja megteremteni.
Hálásan köszönjük, a Szerzetesi Iroda, a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája, a Congregatio Jesu
Szerzetesrend, a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek Kongregációja, a Jézus Szíve Társasága, az
Isteni Üdvözítő Nővérei, a Segítő Nővérek, a Szent Ferenc Kisnővérei, a Jézus Társasága, a Magyar
Ferences Rendtartomány, Önkénteseink, a Névtelen Utak Alapítvány, a BRFK, az ORFK, az Üdvhadsereg,
a SOLWODI Österreich, továbbá magánszemélyek imáit, valamint anyagi és humán erőforrásbeli
támogatását.

Budapest, 2021.12.30.

