Beszámoló az Alapítvány tevékenységéről
2014. január 1 – 2014. december 31.

Sikeres évet zárt az alapítvány. Közel 28,5 millió Ft értékű támogatást nyújtottunk és eredményes programokat valósítottunk
meg. Országos kampányokkal gyűjtött pénzadományokból megvásároltuk a rászoruló intézmények és családok számára
szükséges műszereket, gyógyszereket, ruhaneműket, játékokat, élelmiszereket, tisztasági- és irodaszereket, illetve
természetbeni felajánlásokat közvetítettünk. Szolgáltató tevékenységünk keretében egészségvédelmi-, életmódsegítő-,
önkéntes-, többcélú- és egyéb programokat valósítottunk meg, partnerségi programjainkban civil szervezetekkel működtünk
együtt.

Támogató tevékenység
Gyermekotthonok
Intézmény neve
1) Vakok Batthyány László Római
Katolikus Gyermekotthona, Óvoda,
Általános Iskola
1125 Budapest, Mátyás király u. 29.
2) Budapest Fővárosi Önkormányzat
Cseppkő Gyermek Gyermekotthona és
Óvodája
1025 Budapest, Cseppkő u. 74.
3) Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
2230 Gyömrő, Teleki Kastély, Üllői út
3.

Tevékenysége

Támogatás értéke

Súlyos látássérült gyermekeket lát el az intézmény
bentlakásos és bejáró formában. Enyhe és középsúlyos értelmi sérült gyermekekről is gondoskodnak.

1 686 522 Ft
élelmiszer, ruha, cipő

Normál és különleges szükségletű gyermekeket

1 055 957 Ft

nevelnek az intézményben, családias környezetben,

élelmiszer, ruha,

valamint óvodai ellátást biztosítanak.

Többcélú intézmény, melyben értelmi fogyatékos,
gyengénlátó,

hallássérült

és

beszédfogyatékos

gyermekekről gondoskodnak.

4) Budapest Főváros Önkormányzatá- A gyermekotthon 5 telephelyen működik, normál,
nak Balatonboglári Gyermekotthona
speciális és különleges nevelési igényű kiskorúakat

evőeszköz
3 516 263 Ft
ruhanemű, cipő,
élelmiszer, építőanyag,
oktatási eszközök
926 730 Ft
élelmiszer

8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.

lát el, ill. utógondozói ellátást biztosít.

5) Gyengénlátók Általános Iskolája,

Gyengénlátó gyermekeket fogadnak, a bekerülés-

2 955 427 Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszer- hez szakértői vélemény szükséges. Az ép intellektani Intézménye és Diákotthona
tusú gyermekek mellett halmozottan sérült, tanulás-

I-See olvasógép
oktatási eszközök, ruha,

ban akadályozott gyermekeket is ellát az intézmény.

cipő, iskolaszerek

1147 Budapest, Miskolci u. 77.

6) Fővárosi Önkormányzat Alföldi utcai Azok a gyerekek és kamaszok kerülnek ide, akik

cipő és ruhanemű

485 190 Ft

Gyermekotthona Befogadó Otthon

valamilyen ok miatt rendszerint átmenetileg nem

1081Budapest, Alföldi u. 9-13.

élhetnek családjukkal, rokonaikkal.

7) Fővárosi Önkormányzat Hűvösvölgyi Gyermekotthona
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.

Két épületegységben működik az intézmény, egyikben átmeneti és tartós nevelésben részesülő
gyermekek, másikban főként utógondozott fiatalok
ellátása történik.

482 769 Ft
élelmiszer, ruha

8) Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó
Otthona
2545 Dunaalmás, Jókai u. 16.

Fogyatékos, kizárólag férfi személyek, gyermekek
bennlakásos ellátása és gondozása (mintegy 150
fő), az ország minden részéről fogadja a betegeket.

518 650 Ft
ruha, cipő, élelmiszer

9) Fővárosi Önkormányzat Sztehló
Gábor Gyermekotthon
1121 Budapest, Budakeszi u. 48.

Otthont nyújtó ellátást biztosít kisgyermekek részére. Feladata a gyermekek egyéniségét szem előtt
tartva elősegíteni személyiségük kibontakoztatását
és a családba kerülésüket.

194 500 Ft
cipő, ruha, játékok

10) Dunántúli Református
Egyházkerület Árvácska Anya és
Csecsemőotthon
8674 Nágocs, Dózsa Gy. u. 24.

Az otthon célja a válsághelyzetbe jutott anyák és
gyermekeik megkülönböztetés nélküli ellátása,
gondozása, képviselete.

1 447 418 Ft
ruha, élelmiszer,
játékok, cipők

11) Győr-Moson-Sopron Megyei
Gyermekvédelmi Központ Bóbita
Gyermekotthon
9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.

A gyermekotthon az életkoruk miatt (0-3 éves)
különleges ellátást igénylő gyermekeknek teljes
körű ellátást nyújt. A gyermekek az ideiglenes
elhelyezés után saját családjukba, nevelőszülőkhöz
vagy örökbefogadó szülőkhöz kerülnek

12) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ápoló-Gondozó
Otthona
3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 2.

1-18 éves korú halmozottan fogyatékos, iskolarendszerű oktatásba nem vonható gyermekek teljes
körű ellátását végzi. A gondozott gyermekek önálló
képességekkel csak részben rendelkeznek, inkontinensek, munkajellegű foglalkozásba nem vonhatók
be. Ellátásukra csak intézményi keretek között van
lehetőség.

2 589 712 Ft
festék, cipő, játék
ruha, élelmiszer

13) Római Katolikus Egyházi
Szeretetszolgálat Szent Erzsébet
Halmozottan sérült, súlyos fogyatékos személyeket
Otthona
gondoznak.
2633 Ipolytölgyes, Kossuth Lajos u.32.

188.ooo Ft
cipők, ruhaneműk,
élelmiszer, játékok

14) Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

ruha, cipő

Többfunkciós feladatot lát el az intézmény, fogyatékos és menekült kisgyermekek ellátását is végzi.

ÖSSZESEN:

130 200 Ft
ruhanemű

1 300 640 Ft
élelmiszer, ruha, cipő,
festékek, csaptelepek,
ajándékok, édesség

17 477 978 Ft

Gyermekjóléti intézmények
Intézmény neve
1) Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár u. 7.

Tevékenysége
Az integrált intézmény feladatkörébe
tartoznak a szociális és gyermekjóléti
alapellátások, idősek területi ellátása,
egészségügyi ellátások.

Támogatás értéke

731 200 Ft
ruha, cipő

2) BÁRKA Kőbányai Szociális és
Gyermekvédelmi Központ
1104 Budapest, Mádi u. 86.

Hátrányos helyzetű családoknak nyújt
segítséget az intézmény, illetve
gyermekjóléti-gyermekvédelmi
szolgáltatásokat működtet.

187 400 Ft
ruha, cipő, oktatási eszközök

Összesen

918 600 Ft

Lakosság felé történő átadások
Program neve

Ételosztás (konzerv)

Ruhaosztás, cipő, játékok,
édesség, oktatási anyagok

Érintett település

Társszervezet

Budapest

Józsefvárosi Szabadidős
Egyesület

3 826 594.-

Éhező Gyermekekért
Alapítvány

1 413 700-

Nagycsaládosok Szent Lőrinc
Egyesülete
(Budapest, XVIII. ker.)

511 80o8.-

Baptista Szeretetszolgálat

294.400.-

Budapest

Összesen

Támogatás értéke

6 046 582 Ft

Kisebbségi szervezetek
Intézmény neve

Tevékenysége

Támogatás értéke

1) Maglód Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
2234 Maglód, Sallai u. 25.

A település hátrányos helyzetű kisebbségi
lakosainak segít, a szülők között sokan
alacsony
iskolai
végzett-ségűek,
munkanélküliek,
súlyos
meg-élhetési
gondokkal küzdenek.

414 700 Ft
élelmiszer, ruha, cipő

2) Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális
Központ
1088 Budapest, Szentkirályi u. 7.

Közösségi és művelődési tevékenységekkel, továbbá sport és kulturális
rendezvényekkel hozzájárul a roma és nem
roma egyének és közösségek minél
teljesebb megértéséhez, a tole-rancia
elmélyítéséhez. Ifjúsági irodát működtet.

1 575 000 Ft
ruha, cipő

ÖSSZESEN

1 989 700 Ft

Egészségügyi intézmények
Intézmény neve

Támogatás tartalma

Támogatás értéke

1) Heim Pál Gyermekkórház
1089 Budapest, Üllői út 86.

Gyermekek élelmezése

146 378 Ft

2) SOTE II számú Klinikája
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

Csecsemők élelmezése

558 840 Ft

3) Daganatos Betegek Rehabilitációs
Lelki Otthona
8572 Bakonyszűcs, Petőfi u. 2.

Tisztítószerek, élelmiszerek

231 440 Ft

4) Pécsi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Osztály
7622 Pécs Vasvári Pál u. 4.

Csecsemők élelmezése

558 84 Ft

5) Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

Vérnyomásmérők

150 000 Ft

Összesen

1 596 058 Ft

Beteg gyermekek táogatása
Támogatás tartalma
Felfekvés elleni matrac beszerzés támogatása, gyógykezelés támogatása;
külföldi gyógykezelés támogatása;
gyógyszervásárlás támogatása

Támogatások MINDÖSSZESEN

Támogatás értéke

429 500 Ft

28 458 418 Ft

Szolgáltató tevékenység
1. Egészségvédelmi és életmódsegítő programok
Kiadványok
Szervezetünk cél szerinti tevékenysége az ismeretterjesztő-tájékoztató kiadványok megjelentetése. Korábban
havi 5-10 ezres példányszámban jelentettük meg egészségvédelmi kiadványokat, évente 2-3 félét. Az elmúlt
évben korábbi kiadványainkat aktualizáltuk – a gyermekegészségről, a kábítószer-helyzetről, a drogprevencióról,
szervezetünk egészségvédelmi tevékenységéről – és terjesztettük a Közép-magyarországi Régió lakossága
körében. 2014. a család nemzetközi éve volt, ehhez kapcsolódóan is jelentettünk meg kiadványt melyben a
család pozitív, mintaadó szerepét hangsúlyoztuk.

„Egészségország Hűvösvölgyben”
„Egészségország kincsei”

E programok közvetlen előzménye 2013-ban a Gyömrői Gyermekotthonban megvalósult „Egészségország” című
egészségvédelmi és drogprevenciós programunk volt, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott. A program két fő
részből állt: egy dolgozói csoport tréningből és egy egészségnapból, melyen az otthon lakói vettek részt. A tréning segítségével
a gyermekotthon munkatársainak szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismeretei bővültek, eredményesebben végezhetik
segítői tevékenységüket. Az otthon értelmi fogyatékos lakói az egészség fogalmának jobb megismerése, gyakorlati
megtapasztalása által (játékokkal, bábokkal, kézműves tevékenységekkel) könnyebben tudnak választani a számukra hasznos
és káros dolgok, jelenségek, tevékenységek közül.

A program folytatásaként dolgoztuk ki két további programunkat, melyek színesek, érdekesek, ugyanakkor tanulságosak. A
programok lényege egy egészségnap, melyen többféle játékos, sport, kézműves és ismeret-terjesztő foglalkozással várjuk a
hátrányos helyzetű gyerekeket. Egy dramatikus játék keretében 8 település – Finomfalva, Erődia, Totolónia, Mérceföld, Életfalu,
Pingálónia, Pöckölőnia és Ugravár – fogadja a résztvevőket, változatos feladatokkal, érdekességekkel. A gyerekek megismerik
az egészséges életmódhoz vezető utat és maradandó élményekkel gazdagodnak. Hűvösvölgyben a Gyermekotthon a fő
partnerünk, az „Egészségország kincsei” rendezvényen Budapest VII-VIII-IX. kerületi szociális és gyermekjóléti intézmények,
illetve több civil szervezettel is együttműködünk. Mindkét program pályázati szakaszban van.

2. Önkéntes és többcélú programok
„Közösségi összefogás Boldogkőváralján”
A Boldogkőváraljai Gyermekotthonban halmozottan fogyatékos gyermekeket gondoznak, akik súlyos állapotuk miatt nem
térhetnek haza a családjukhoz. Az intézmény nagyon szűkös keretek között gazdálkodik, szükség volna a 2500 nm-es
kastélyépületben található lakószobák és foglalkoztató helyiségek felújítására, a kert karbantartására, ágyneműkre (a
gondozottak fele nem tud járni, önellátásra képtelen, napi több alkalommal is kell ágyneműt cserélni), a megkopott bútorzat
cseréjére, számítástechnikai eszközökre, régi mikrobuszuk cseréjére, illetve ruhaneműkre.
Szervezetünk „Segítség a boldogkőváraljai beteg gyerekeknek” címmel többéves programot indított, amelynek részei:
– a lakhatási feltételek javítása (szobák festése, foglalkoztatók felújítása, kert rendbetétele)
– önkéntesek mozgósítása, bevonása a munkálatokba
– a fejlesztő-rehabilitációs tevékenység támogatása (eszközök adományozása)
– a mindennapi használati eszközök (ágyneműk, törölközök, ruházat, számítógép) pótlása

– a dolgozók mentálhigiénés támogatása (szupervízió).
2010-ben adományokat, 2012-ben hidroterápiás medencét és ágyneműket adtunk át. 2013-ban a „Kétszer ad, ki gyorsan ad”
projektben önkéntes segítőkkel foglalkoztató helyiséget és kápolnát alakítottunk ki, felújítottuk a fürdőszobát, amely már nem
volt alkalmas a súlyos egészségi problémával élő gyermekek, fiatalok ellátására. 2014-ben a „Közösségi összefogás
Boldogkőváralján” c. projektben 244 önkéntessel, közel 2000 órában megújítottuk a gyerekek lakószobáit és nagy mennyiségű
játékkal, élelmiszerrel, ruhaneműkkel láttuk el a gyerekeket. Fő civil partnerünk a Tündérkert Európai Alapítvány volt. A NEA
támogatta a projektet.

„
Önkéntes napok a gyömrői gyerekekért”
A program-sorozat célja a többcélú intézmény keretében működő Gyömrői Gyermekotthon épületeinek és környezetének
megújítása. Pest megye legnagyobb gyermekvédelmi intézménye egy kastélyban és 5 lakásotthonban működik, szép
környezetben, de rossz állapotban. Alapítványunk felvállalta, hogy összefogást kezdeményez a leromlott állapotú lakásotthonok
önkéntes munkával történő felújítására. Önkéntes csapatokat toboroztunk, szponzorokat kerestünk, civil partnereket nyertünk
meg közreműködőként. A közös munka eredményeként eddig 3 lakásotthon felújítása történt meg. 2014-ben folytattuk a
lakásotthonok megújításának szervezését.

„Önkéntes nap a Fóti Gyermekvárosban”
A Károlyi István Gyermekközpont 57 éves története során közel 6000 gyermeknek és
fiatalnak biztosított

otthont

és

perspektívát

a

jövőre

vonatkozóan.

A

központ

területén jelenleg négy otthon látja el a gondozást, a Kísérő Nélküli (menekült) Kiskorúak
Gyermekotthona, a súlyos pszichés sérülések miatt kiemelt figyelmet igénylő fiúk
számára

létrehozott Speciális

ellátó Különleges

Gyermekotthon,

Gyermekotthon,
valamint

a

a
18

tartós
éven

beteg

felüli

fiatal

kiskorúakat
felnőtteket

támogató Utógondozói Otthon. Alapítványunk partnereivel együtt - élükön a Reménytadó
Alapítvánnyal - önkénteseket toborzott a gyermekotthont körülvevő gyönyörű park megóvása érdekében. Feladataik: a falevelek
összegyűjtése, kerti utak kátyúzása, teraszok festése, külső és belső kandeláberek festése, erdőrészek gaztalanítása, kisebb
bokrok, cserjék kivágása.

„Védett játszótér”
A „Védett játszótér” programban a Kreatív Közösség Egyesület partnereként
közreműködtünk. A program keretében három pécsi játszótér megújulásához járultunk
hozzá több szervezettel - BIOKOM Kft. (a közterület kezelője), iskola, óvoda,
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, civil szervezetek – együtt-működésben.
Átfestettük a játékokat, homokot cseréltünk, miközben tevékeny résztvevői voltunk a
helyi közösség fejlesztésének.

Városi Tanoda
A Városi Tanoda projekt hátrányos helyzetű VIII. kerületi gyerekeknek segít a tanulmányaik
folytatásában, tehetségük kibontakoztatásában. A Józsefvárosi Szabadidős Egyesület
partnereként kapcsolódtunk be a projektbe. 40 nehéz sorsú, gyermek kap itt esélyt a
fejlődésre, roma és nem roma gyerekek együtt, a szülők bevonásával, sokféle
foglalkozással, táborral. Adományokkal és önkéntes munkával vettünk részt a projektben.

Havanna-projekt

A Havanna Lakótelepen élő gyermekek, családok segítésére, közösségfejlesztésre és
Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda működtetésére irányul ez a TÁMOP projekt. A
Jövő Ifjúságáért Egyesülettel együttműködve vettünk részt benne. Adományokkal és
önkéntes munkával segítettünk.

3. Egyéb programok
Kiadványok
Tájékoztató kiadványt terjesztettünk az önkéntesség népszerűsítése érdekében, valamint az európai polgárság témakörében.
Mikulás és Karácsonyi ünnepségek
Több partner intézménynél és szervezetnél szépítettük meg a gyerekek ünnepét ajándékok átadásával és személyes
közreműködéssel, például a Cseppkő-, Batthyány-, Gyömrői és Hűvösvölgyi Gyermekotthonokban.

Partnerségi programok
Civil szakmai műhely
Szervezetünk vezetésével több éve működik egy civil szakmai műhely, melyben 10 szervezet vesz részt. Havi
rendszerességgel tartunk találkozókat. Egyeztetjük programjainkat, érdek-képviseleti tevékenységet folytatunk, elősegítjük a
civil szervezetek társadalmi szerepének növekedését.

Az alapítvány egy munkavállalót alkalmazott irodavezetőként. Megbízással tapasztalt szociális szakembereket foglalkoztattunk
programjainkban. 25-30 rendszeres és 300 alkalmi önkéntesünk volt. A Nemzeti Együttműködési Alaptól 2,34 millió támogatást
nyertünk működésre és szakmai program megvalósítására. Az szja 1%-ából 140 ezer Ft bevételünk keletkezett.

Budapest, 2015. január 31.
Gegő Gáborné
kuratóriumi elnök

