A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
nemzetközi programjai az ENSZ
Fenntartható Fejlődési Célok elnevezésű
feladatvállalásaival összhangban

• Keresztény definíció
• Fókuszban az ember és annak környezete
• Az emberi méltóság elvesztése lélekromboló élethelyzet

• Korszerű világi definíció
• Az emberi szabadság elvesztése, a létfenntartástól és a
fenntartható fejlődéstől való megfosztottság

• MMSZ definíció
• Amíg a szegénység nem szükségképpen rossz. Amíg az
integrálni is képes, a nyomor csak szegregál
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Középpontban az ember
Sorsközösség vállalása a leginkább rászoruló, sérülékeny emberekkel a
szubszidiaritás elve szerint (Szt. Ágoston, IV. sz.)
Az emberi szenvedés csökkentése (ICRC/IFRC 1965, majd UN GA 1991 46/182)
Önkéntességre, „önkéntes szolgálati attitűdre” építés (ICRC/IFRC 1965, majd UN GA
2004 58/114)
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A nyomorból való kivezetés valamint a szegénység csökkentése
A méltó emberi élethez szükséges körülmények megteremtése
✓
✓
✓

✓
✓
✓

A tiszta, elérhető ivóvíz
Adekvát higiéné
Alapvető egészségügyi
szolgáltatások
Egészséges környezet
Tisztességes munka
Emberi kapcsolatok

✓
✓
✓
✓
✓

Mentálhigiéné
Alapfokú oktatás
Nők speciális igényei
Társadalmi
egyenlőtlenség
Élhető városok,
települések

Kapcsolódás az ENSZ Millenniumi és Fenntartató Fejlődési Céljaihoz
MDG célok
Főcél, vagy alcél

SDG célok
Elért MMSZ eredmények

Főcél, vagy alcél

Elért MMSZ eredmények

(1) A szélsőséges szegénység csökkentése, a napi egy
dollárból élők és az éhinségtől szenvedők arányának
csökkentése

A szakképesítés nékül, nagyvárosokban élők
A szakképesítés nékül, nagyvárosokban élők
munkapiaci integrációjának javítása személyes
(1) Megszüntetni a szegénység minden formáját
munkapiaci integrációjának javítása személyes
higiénük javulása okán
higiénük javulása okán
A női nemi ciklushoz adekvát iskolai higiéné
(2) A mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás
A tiszta vízhez és alapvető egészségügyi
biztosítása révén az általános iskolás korú lányok nem (3) Biztosítani az egészséges életet és előmozdítani a
biztosítása. Annak biztosítása, hogy minden fiú és lány
szolgáltatásokhoz való hozzájutás alapvető emberi
esnek ki az oktatásból, életkoruknak megfelelően
jólétet
befejezze az általános iskolát
jog
fejezhetik be az alapfokú oktatást
(3) A nemek felemelkedésének előmozdítása. A
A női nemi ciklushoz adekvát iskolai higiéné
A női nemi ciklushoz adekvát iskolai higiéné
nemek közötti beiskolázási különbségek
biztosítása révén az általános iskolás korú lányok nem
biztosítása révén az általános iskolás korú lányok nem
(4) Igazságos és minőségi oktatás
megszüntetése az alap- és középfokú oktatásban
esnek ki az oktatásból, életkoruknak megfelelően
esnek ki az oktatásból, életkoruknak megfelelően
lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten 2015-ig
fejezhetik be az alapfokú oktatást
fejezhetik be az alapfokú oktatást
A nagyvárosi szegregátumokban a fő halálozási okai:
a környezet okozta tűdőmegbetegedések, valamint a
A női nemi ciklushoz adekvát iskolai higiéné
(4) A gyermekhalandóság csökkentése. Az öt év alatti
fertőzött ivóvízből, rossz higiénéből fakadó
(5) A nemek közötti egyenlőség, a nők
biztosítása révén az általános iskolás korú lányok nem
gyermekek halandósági arányának kétharmadával
bélrendszeri fertőzések, emésztési megbetegedések.
felemelkedésének biztosítása
esnek ki az oktatásból, életkoruknak megfelelően
való csökkentése
Elsődleges célcsoportjai az 5 éven elúli gyermekek,
fejezhetik be az alapfokú oktatást
várandós anyák és idősek
A nagyvárosi szegregátumokban nincs folyamatosan
elérhető, stabil, tiszta ivóvíz. Ami van az nem elérhető
a legszegényebb családoknak. A rossz higiénéből és
A nagyvárosi szegregátumokban csatornarendszer és
fertőző ivóvízból fakadó megbetegedések okán
WC-k hiányában az emberi és állati ürüléket, valamint
(6) Biztosítani a vízhez való hozzájutást és a
(7) A környezetei tenntarthatóság biztosítása
gyakori az egészségügyi ellátás igénye: orvos,
más hulladékot szabályozás nélkül öntin a földre, a
közegészségügyhöz való hozzáférést
szakképzet ápoló, egészségügyi itnzémény hiányában
talajszennyezettség így kritikus
azonban ez nem lehetséges. Jellemző még a
hamisított gyógyszer, orvosság, ami további
egészségkárosodást okoz.
A szubszidiaritás elve és helyi közösségek teljeskörű
bevonása, civil, állami és hit lapú (egyházi)
A szakképesítés nékül, nagyvárosokban élők
(8) Foglalkoztatás és munkához jutás támogatása,
(8) Globális partnerségek létrehozása
szervezetekkel együttműködésben. Nemzetközi
munkapiaci integrációjának javítása személyes
erősítése
kutatóközpontokkal, egyetemekkel
higiénük javulása okán
együttműködésben
A fejlődő világban, különösen a szubszaharai
Afrikában, Ázsia egyes területein és Dél-Amerikában
(10) Csökkenteni az országon belüli egyenlőtlenséget a világon a legnagyobb a társadalmi egyenlőtlenség A
városi szegregátumokban nyomor van, ami a vidéki
szegnységgel ellentétben kirekeszt és ellehetetlenít
(11) A városok, települések befogadóvá,
biztonságossá tétele

(15) A talaj degradációjának csökkentése

(17) Globális partnerségek létrehozása

A nagyvárosokban élők lélekszámának drasztikus
emelkedése korunk egyik legejelentősebb globális
problémája. A városi szegregátumok e terület egyik
speciális szelete, állandósult humanitárius krízis
A nagyvárosi szegregátumokban csatornarendszer és
WC-k hiányában az emberi és állati ürüléket, valamint
más hulladékot szabályozás nélkül öntin a földre, a
talajszennyezettség így kritikus
A szubszidiaritás elve és helyi közösségek teljeskörű
bevonása, civil, állami és hit lapú (egyházi)
szervezetekkel együttműködésben. Nemzetközi
kutatóközpontokkal, egyetemekkel
együttműködésben

Tevékenység (2015)
Terület
Kórház

Tüdőgondozó
k

Afrika

1 295

5 181

Fertőző betegségeket
(lepra) kezelő
intézmények
187

Idősotthonok és
Ápolási
mozgéssérülteket ellátó Árvaházak
Szülőotthonok
otthonok
intézmények
669
1 191
3 131
2 127

230

Egyéb
szociális
intézmények
2 019

Észak- és Dél-Amerika

1 627

4 731
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4 086
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3 435

5 546

1 573

16 212

39 734

Ázsia
Európa
Óceánia
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1 040
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554
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3 934
2 201
132

3 247
2 431
132

943
5 666
269
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1 148
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4 093
15 831
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20 661
39 361
2 200

ÖSSZESEN

5 391

16 610

604

16 270

12 376

12 376

14 551

3 776

38 484

117 986

Pszichoszociális
központok

• a Caritas International költségvetése 2015-ben 4 milliárd EUR
• több, mint 200.000 plébánia önálló karitatív programmal
• közel 100.000 egyházi fenntartású általános és középiskola

ÖSSZESEN: 171,600,000,000 USD

ÖSSZESEN
16 030

• Explicit és implicit karakter: nemzetközi krízisben született az MMSZ, amely jegy
máig meghatározó
o a Szuverén Máltai Lovagrend, mint a világ első karitatív formációja (alapítás 1048, okirat 1113) a
korabeli vallási világ ,,epicentrumában” jött létre, Jeruzsálemben, majd többször is menekülésre
kényszerült (Ciprus, Rodosz, Málta, Róma)
o az MMSZ 1989-ben a keletnémet menekültek ellátásának megszervezésére jött létre, majd 1991-ben a
romániai forradalomban és 1992-ben a délszláv háborúban került rövid időn belül újra a nemzetközi
humanitárius tér középpontjába

• Mára hazánk legnagyobb karitatív szervezete
o 1998 óta folyamatos és aktív jelenlét Európában és Ázsiában humanitárius segélynyújtási programok
keretében (1998 Kárpátalja, 2004 Sri Lanka, 2005 Pakisztán majd Indonézia, 2005 Románia Nyikó
Mente, 2008 Kína Chengdu, valamint Vietnám, 2009 Libanon)
o a magyar állammal 2010-ben kétoldalú megállapodás születtet (2010. évi CXL törvény), amely első
pontjába expressis verbis rögzíti a nemzetközi fejlesztési és humanitárius feladatvállalásokat
o 2011 óta folyamatos és úttörő munka Kelet-Afrikában (Kenya, Uganda, Tanzánia), nem ,,befizetőként”
o 2014 óta újra folyamatos jelenlét a Közel-Keleten, elsők között dolgozik a helyreállításban 2015-től a
szíriai Aleppóban (Libanon, Szíria, Jordánia, Palesztin Autonóm Területek)
o 2015-től Sphere Project magyarországi focal point és tréning központ
o 2017-től új munkaterületek: Dél-Szudán, Líbia és Dél-Amerika
o 2018-tól újraszerveződött nemzetközi osztály

• Jelenlét program
• Forrása: önreflexió, ,,nem vagyunk a cipőjükben”. Megértés,
odafordulás, sorsközösség vállalása a mindennapok
valóságában
• Személyes áldozat, lemondás, management költségek szigorú
maximalizálása (magatartás kódex először Magyarországon
a management ráfordításról)
• Személyre szabott válaszok, mindig az egyéntől haladva a
közösségi felé, az egyén érdekeltté tétele, mint
fenntarthatósági garancia
• A közösség mobilizálása, mint fenntarthatósági garancia

• Mert, a jelenléttel elsőkezű, folyamatos az információ, így van
visszacsatolás
• Mert, erős a szervezeti beágyazódás
• Mert, szubszidiaritásra épül (egyéni majd közösségi bevonással
történik)
• Mert, a foglalkoztatási programok elsőbbséget élveznek
• Mert, direkt és szoros az együttműködés a helyi közösséggel
• Mert, hitelesek a szereplők mindkét „oldalon”

• Belső, szervezeti struktúra, speciális divíziók létrehozásával
o EMCS Magyarország Kft. – energiamenedzsment rendszer bevezetése
az MMSZ általi programokra
o Gondoskodás Nonprofit Kft. – környezettechnológiák, foglalkoztatás,
képzés, munkahelyteremtés, integráció
o Befogadás Nonprofit Kft. – az MMSZ által létrehozott, létesítmények
környezetbarát fejlesztése
o Szociális szövetkezetek
o MMSZ Iskola Alapítvány
• Fenntarthatósági Magatartás Kódex – kivitelezési, megvalósítási
dokumentum a donor-recipiens viszonyról és fenntarthatósági pillérekről
• Fenntarthatósági Munkacsoport – a honi és nemzetközi fejlesztési
projektek fenntarthatósági kompatibilitásáról

• A fenntarthatóság teljes körű megvalósulása
érdekében szükséges forrást biztosítani:
• Monitoring
• Után követés
• Hatásvizsgálat
• Korrekció
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