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Kezdem a rossz hírrel. A MÉSE nem jutott be a 30 különdíjas közé. A jó hír, hogy olyan 

szervezetek kaptak támogatást a programjaikhoz és különdíjat, akik nagyon megérdemlik, és 

talán rosszabb helyzetben is vannak, mint mi.  A díjkiosztón furcsa volt hallani, azoknak a 

településeknek a neveit, akikről nem is oly rég még a hírekben lehetett olvasni, mert éppen 

valamilyen háború, vagy népirtás folyt azon a területen. A programokat hallva pedig rájöttem, 

hogy a MÉSE miért nem kerülhetett be a különdíjasok közé. A támogatott szervezetek szinte 

mindegyike a már bajban lévő embereken próbál segíteni a programjával. Legyen az értelmi 

fogyatékosok számára oktatás, vagy munka lehetősége, mozgássérült gyerekek, vagy 

balesetben megsérült személyek részére sporttevékenység biztosítása, a roma kisebbségnek 

jogi és egyéb segítség, így például saját média felület biztosítása, bántalmazott nők és anyák 

megsegítése, anya és nő házak illetve egyéb kimenekülési utak biztosításával, vagy pedig a 

hajléktalan emberek részére lakhatás, munka és egyéb segítség.  

Ezek a szervezetek azért mások, mint a MÉSE, mert mi prevencióval, megelőzéssel próbáljuk 

elkerülni a problémát, a többiek, pedig a már bekövetkezett problémát orvosolják.  

Mindentől függetlenül óriási eredmény, és dicsőség, hogy egy nemzetközi pályázaton az 1850 

pályázó közül a legjobb 130 szervezet közé bekerült a MÉSE. Jó lett volna bekerülni a 

különdíjasok közé, de azt hiszem, ők jobban rá voltak szorulva a segítségre, mint mi. 

 

Néhány szó az  Erste Alapítványról (idézet a nonprifit.hu-ról):  

„Az alapítványt 2003-ban hozták létre, a 190 éves “Erste Oesterreichische Spar-Kasse”, az 

első ausztriai takarékpénztár jogutódjaként. Az ERSTE Alapítvány jelenleg 25,3%-os 

részesedéssel rendelkezik az Erste Group-ban. Az alapítvány osztalékjövedelmének egy részét 

Ausztria, Közép- és Délkelet Európa társadalmainak fejlesztésére fordítja. Támogatja a 

társadalmi elkötelezettséget és a civil társadalom aktív szerepvállalását; célja, hogy közelebb 

hozza az embereket egymáshoz és terjessze az 1989 óta radikális változásokon átesett régió 

történelmét. Az Alapítvány fő tevékenységi területei: a társadalmi fejlesztés (social 

development), a kultúra és Európa.” 

Erre a díjra pályázott a MÉSE is a Holdsugár programjával de az ERSTE Alapítvány 

Társadalmi Integrációs Díjáért 2011-ben ádázabb küzdelem folyt, mint valaha. 12 országból 

1850 projekttel pályáztak a szervezetek, alapítványok, egyesületek a három és fél hónapos 

pályázati periódus alatt. A bírálóbizottság 24 tagja nagyon alapos és szigorú értékelés után 

végül 133 döntőst választott ki a 12 közép- és délkelet-európai országból – Magyarország 

mellett Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Csehországból, Koszovóból, 



Macedóniából, Moldovából, Montenegróból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és 

Szlovéniából. 

Az alábbi lista az egyes országokból a döntőbe került projektek számát mutatja : 

• Csehország: 25 

• Magyarország: 20 

• Románia: 20 

• Horvátország: 12 

• Szerbia: 10 

• Szlovákia: 9 

• Moldova: 8 

• Bosznia-Hercegovina: 7 

• Macedónia: 7 

• Szlovénia: 6 

• Koszovó: 5 

• Montenegró: 4 

Dejan Petrovic, az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs Díjának felelőse nyilatkozta : 

„A kiválasztás mindig nehéz feladat számunkra, hiszen rengeteg kiváló, társadalmi 

integrációval foglalkozó projektet kapunk. A válság idején a non-profit szervezeteknek újra 

kellett gondolniuk tevékenységüket, alternatív lehetőségeket kellett találniuk 

finanszírozásukra, hiszen folytatniuk kell a társadalom peremére szorultak segítését, 

integrálását. Ezekben a nehéz időkben a szervezetek innovatív, új módszereket alkalmaznak 

és kreatív módon nyúlnak ugyanazokhoz a témákhoz, hogy elérhessék céljaikat.”  

Ezen a linken megtalálható a 2011 szűkített lista, térképre szerkesztve: 

 http://www.socialintegration.org/erstestiftung-nsi/micropage.html 

A díjkiosztó az Erste Alapítvány honlapjáról: 

http://www.erstestiftung.org/blog/social-development/winners-erste-foundation-award-for-

social-integration-2011/ 
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