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Először került átadásra a 2016-os alapítású Jószolgálat-díj. A díjat a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 
hozta létre azzal a céllal, hogy elismerjék azoknak a munkáját, akik szociális területeken áldozatos és pél-
daértékű tevékenységet végeznek a hátrányos helyzetben élőkért egyénileg vagy intézményi keretek között. 
A díj a valódi emberi értékeket, a tenni akarást, az áldozatvállalást, a jószolgálati tevékenységet ismeri el. 

A karitatív kezdeményezés célja a szociális élet-
pályák népszerűsítése mellett az önkéntesek 
által végzett mindennapos odaadó munka és 
a példaértékű civil kezdeményezések bemuta-
tása, amelyek a társadalmunk egészére hatást 
gyakorolnak. A projekt társadalmi érzékenyítő 
kampánynak is tekinthető, aminek kiemelt célja 
az, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő prob-
lémákat, a segítségre szoruló embertársainkat, 
és cselekvésre ösztönözzön a saját lehetősége-
ihez és eszközeihez mérten mindenkit.
A Jószolgálat-díj megalapítását Zichy Mária 
Terézia grófnő élete ihlette, akinek szociális 
építő munkája és társadalmi felelősségválla-
lása iránytűként szolgálhat mindannyiunk szá-
mára. Az ő emlékére kíván a díj méltó emberi 
sorsokat és élettörténeteket bemutatni, hogy 
a társadalom megbecsülje azokat, akik nagy 
hatással vannak mások életére, akik profesz-
szionális vagy önkéntes szociális munkásként 
segítik a családokat, kisebbségeket, időseket, 
hajléktalanokat, fogyatékkal élőket. 
A díjra fél éves jelölési időszakban 2017. január 
31-ig bárki jelölhetett a környezetéből bárkit, 
akit érdemesnek ítélt az elismerésre. A több mint 
500 jelölésből a díj szakmai bizottsága, amely a 
7 nagy magyar segélyszervezetet tömöríti: Kato-
likus Karitász, a Magyar Református Szeretet-
szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröske-
reszt és a Johannita Segítőszolgálat képviselői 
választották ki a díjazottakat.
A díjakat a meghirdetett 13 kategóriában 2017. 
május 31-én adták át ünnepélyes keretek között 
a szakmai zsűri által kiválasztott tizenkét kate-
gória díjazottjának, valamint a különdíjat a májusi 
közönségszavazás győztesének. A díjazottak 
között megtalálható kuratóriumi elnök, intéz-
mény- és intézetigazgató, diplomás szociális 
munkás, trolibuszvezető, közmunkás, valamint 
életműdíjat vehetett át egy ismert plébános is. 
Az egyéni kategóriák díjazottjai 500.000, míg az 
intézményi kategóriák 1.000.000 forintos pénz-
jutalmat kapnak a díjjal.

A Jószolgálat-díj évről-évre elismeri azokat, akik 
áldozatos és példaértékű munkájukkal sokat 
tesznek a rászorulókért, fókuszáltan a kisebb tele-
püléseken tevékenykedőkre és az innovatív kezde-
ményezésekre. Az elismerés a díjazás mellett több 
programelemből építkezik, annak érdekében, hogy 
a társadalmi beágyazódás megvalósulhasson. 
A nonprofit és for-profit vállalatok között kíván 
kapocs lenni, így az intézményi díjazottak mellé 
egy vállalati partnert keres, amely a saját dolgo-
zóival társadalmi felelősségvállalás programot 
indítva vagy már meglévőbe kapcsolódva segíti a 
támogatott partnerét egy jó ügye szolgálatában.
A kisebbségekért végzett szociális munka 
2017-es díjazottja a SZIA InDaHouse Hungary 
Tanoda. A Benkő Fruzsina által vezetett tano-
da-program egy borsodi faluban, Perén segíti 
a hátrányos helyzetű cigány közösség mielőbbi 
felzárkózását. Önkénteseik minden második 
hétvégén egyénileg segítenek mintegy negyven 
gyereknek az iskolai tanulásban, szervezik a 
közösség életét és a családokkal is foglal-
koznak, falusi túrákat tartanak. Az InDaHuose 
Tanoda díjazott támogató partnere a projekt 
kommunikációs ügynöksége, a Salt Commu-
nications Kft. lett. A SaltComm fontosnak tar-
totta, hogy részt vállaljon a kezdeményezésben, 
és segítse a munkafolyamat koordinálását. 
A következő hónapokban a díjazottakat a média-
partnereken és a sajtón keresztül fogjuk bemu-
tatni, majd ősztől a FUGÁ-ban nyílik kiállítás 

róluk. A következő évi jelölési időszakot szeptem-
berben nyitjuk meg, és bízunk benne, hogy még 
több emberi sorsot és értékes, érdekes törté-
netet mutathatunk be a Jószolgálat-díj által.

A 2017-es év díjazottjai:
1. Életműdíj – Somos László
2. Civil közösségi kategória – Szociális Cso-
magküldő Mozgalom (SZOCSOMA)
3. Családokért végzett szociális munka egyéni 
kategóriája – Juhász Péter
4. Családokért végett szociális munka intéz-
ményi kategóriája – Szent Imre Iskolaház
5. Kisebbségekért végzett szociális munka 
egyéni kategóriája – Raffael István
6. Kisebbségekért végzett szociális munka intéz-
ményi kategóriája – SZIA InDaHouse Hungary
7. Fogyatékkal élőkért végzett szociális 
munka egyéni kategóriája – Magyar László
8. Fogyatékkal élőkért végzett szociális munka 
intézményi kategóriája – Fogad A Kezem  
Alapítvány
9. Idősekért végzett szociális munka egyéni 
kategóriája – Kiss Pál
10. Idősekért végzett szociális munka intézményi 
kategóriája – Dr. Szántó László Szeretetotthon
11. Hajléktalanokért végzett szociális munka 
egyéni kategóriája – Gróf András
12. Hajléktalanokért végzett szociális munka 
intézményi kategóriája – Periféria Egyesület
13. Különdíj – Brandt Viktor
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