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1. A szervezet bemutatása

Név:

Amigos a gyerekekért Alapítvány

Rövid név:

Amigos Alapítvány

Székhely:

8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14. F.

Nyilvántartási szám:

19-01-0001753

Adószám:

18758227-1-19

Beszámoló aláírására jogosult
képviselő :

Fábián Sára (8200 Veszprém Gyöngyvirág u. 14/F)
képviseleti joga: önálló

A társaság honlapjának címe:

http://www.amigosagyerekekert.hu/

A szervezet típusa:

Alapítvány

Nyilvántartásba vételi végzés száma,
kelte:

19.Pk.60038/2016., 2016. szeptember 09.

A könyvviteli szolgáltatást végzi:

Hajdúné Rózsa Réka e.v.
regisztrációs száma PM 125 003

Tevékenységi kör:

9499’ 08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az Alapítvány missziója
Az alapítvány különös gondot fordít a beteg, hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek idegen-nyelvek oktatásán keresztül történő segítésére, motiválására, felkarolására,
felzárkóztató foglalkoztatásukra, társadalomba való beilleszkedésükre. A nyelvi készségek fejlesztése
mellett az Alapítvány logikai játékokkal, készségfejlesztéssel, kézműves foglalkozásokkal kívánja
segíteni a beteg gyerekek gyógyulását, valamint az értelmi, szellemi és lelki fejlődését. Az Alapítvány
célja, hogy a rendszeres segítségnyújtás eredményeként a gyógyulás szellemi és lelki hátterében
biztos támaszt nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek, családtagoknak.

2. A vezető tisztségviselők és a kuratórium tagjaival kapcsolatos tájékoztatás
Fábián Sára

– a Kuratórium elnöke

Veszelszki Márta

– Kuratóriumi tag

Fábián József

– Kuratóriumi tag

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Megnevezés
Induló vagyon
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény
közhasznú
tevékenységből

Előző év (1000HUF)

Tárgyév (1000HUF)

100
0
0

Változás %
0

100
5

0
5

0

5 236
5 236

100%
100%

Az Amigos a gyerekekért Alapítvány 2017. évben az alábbi támogatásokat kapta:
Megnevezés

Előző
év

(1000HUF)

Belföldi gazd. társaságoktól kapott
támogatás

4 550

Egyéb

0

Európai Úniós gazd. társaságoktól
kapott támogatás

Tárgy
év

Változás %

(1000HUF)

Támogatott cél

6 724

Működés támogatása

1 825

Működés támogatása

0

A támogatás nyújtója szerinti
besorolás
Allianz Hungária Zrt.

0

500

Működés támogatása

Szerencsejáték Zrt.

0

3 600

Működés támogatása

Concorde Értékpapír Zrt.

0

150

Működés támogatása

K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány

0

200

Működés támogatása

Egyéb jogi személyek adományai

4 550

2 274

Működés támogatása

Magánszemélyek adományai

0

1 825

Működés támogatása

4. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének
felhasználása
Az Amigos Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) kapott 1 677 229,- Ft-ot két
megvalósítandó programra az alábbiak szerint:

Megnevezés

Előző
év

(1000HUF)

Tárgy
év

(1000HUF)

Változás %

Támogatott cél

NEASZ

0

677

100%

szakmai tábor megvalósítására

NEAM

0

1 000

100%

működési költségek fedezetére

5. A választott tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az Alapítvány által kifizetett személyi jellegű ráfordítások összesen:
Tétel megnevezése

Adatok (1000 HUF)

Személyi jellegű ráfordítások, ebből

2 740

- bérköltség

2 089

- személyi jellegű egyéb kifizetések

438

- bérjárulékok

213

Ebből:
Az Alapítvány vezető tisztségviselőjének díjazása
Megnevezés
Vezető tisztségviselő

Előző év (1000 HUF)
0

Tárgy év (1000HUF)
1 442

Az AMIGOS a gyerekekért Alapítvány 2017.évben nem nyújtott szolgáltatást és természetbeni
juttatást valamint nem fizetett tiszteletdíjat egyéb választott tisztségviselőinek.

6. Közhasznúsági melléklet táblázata
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

55

10 218

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

55

10 218

H. Összes ráfordítás (kiadás)

50

4 982

0

2 740

50

4 982

5

5 236

35

76

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.nek megfelelően) (fő)

Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az Amigos a gyerekekért Alapítvány célja, hogy tartós kórházi kezelésen lévő, súlyosan
beteg, hátrányos helyzetű gyerekeket motiváljunk a gyógyulásra egy hasznos eszközön, a
nyelvtanuláson keresztül. Az egyetemistákból álló Amigos Alapítvány önkéntesei
(továbbiakban az Amigók) Budapest 4 kórházában tartanak nyelvórákat a gyerekeknek heti
rendszerességgel. Az Amigók is diákok, így egyrészt példát mutatnak, másrészt barátaivá
válnak a gyerkőcöknek, enyhítve a kórházi magányt, miközben együtt tanulnak, fejlődnek.
2017-ben angol, német, spanyol, olasz, francia, norvég, orosz és vietnámi nyelvórákat
tartottak természetesen ingyenesen. Az Amigók száma 35-ről 2017-ben elérte a 76-ot
összesen és már Budapest 4 kórházában látogatják a gyerekeket, ami két kórházzal való
bővülést jelentett. Az Amigók 2017-ben több, mint 1000-szer látogatták a beteg
gyermekeket. Továbbá már nem csak kórházakban, de egyes esetekben már otthon lábadozó
gyerekekkel is foglalkoztunk.
Ahogy a gyerekek látnak minket:
“Eddig csak pozitív élményeim vannak az Amigosszal kapcsolatban. Ha egyetemista, leszek,
mindenképpen szeretnék csatlakozni én is a csapathoz, hogy visszaadhassam azt a sok jót,
amit kaptam. Szebbé teszik a kórházban töltött napokat. Ha visszaemlékezek 10 év múlva
erre az időszakra, nem lesz bennem rossz érzés a betegségemmel kapcsolatban és ebben
nagyban közrejátszott az Amigos.”
A Szent László Kórház egyik beteg
“Az Amigók nagyon intelligensek, kedvesek és segítőkészek. Bármikor számíthatok rájuk,
szóval megbízhatóak is. Nagyszerű olyan fiatalokat látni, akiknek céljaik vannak az életben,
nekem ők egy plusz motiváció. Nagyon sokat gondolkodtam már ezen, hogy hátha egyszer
én is lehetek Amigo. Az Amigos nekem egy olyan csoport, amely példaképeket állt elém.”
A Tűzoltó utcai kórházi egyik beteg
“A legjobb dolog, hogy velünk vannak és azokat az órákat vidáman, boldogan töltjük arra
nem gondolva, hogy miért is vagyunk itt a kórházban. Megtanultam tőlük azt, hogy boldoggá
tegyünk valakit jobb, mint hogy én szórakozni menjek.”
A Tűzoltó utcai kórházi egyik beteg
Amigók: az Amigók az Amigos Alapítványnál tevékenykedő önkéntesek. 2017-ben Budapest
szinte minden egyeteméről, főiskolájáról csatlakoztak az Alapítványhoz önkéntesként. Egy
Amigo átlagosan két évet marad Alapítványunknál. Akit felveszünk, mint önkéntest, annak
követnie kell az alapelveket és átlagosan kéthetente egy-másfél órát kell önkénteskedéssel
tölteni Budapest gyermekkórházaiban. Alapítványunk életében fontosak a közösségi
események is, amiket havonta rendezünk meg (továbbiakban Amigo-est). Az Amigoeseteken építjük az önkéntesek közösségét, az Alapítványhoz tartozását és megbeszéljük a
kórházi élményeket, tapasztalatokat. Az Amigo-lét sok szépséget és olykor nehézséget is
hordoz magában. Előfordul, hogy az önkéntesek nehéz helyzetekkel is találkoznak, melyek
megbeszélése segíti azok kezelését, feldolgozását.

Félvételi folyamat és felkészítés: A felvételit az önkéntesek körében minden évben 2
alkalommal hirdetjük meg, az egyetemi félévhez igazítva: szeptemberben és februárban. A
jelentkezési folyamat 2 részből áll, egy kreatív írásbeli feladatsor kitöltése után hívjuk be a
jelentkezőket egy szóbeli interjúra, amely során amellett, hogy jobban megismerjük őket,
különböző szituációs feladatban mérjük fel, hogy hogyan reagálnának egyes kórházi
szituációkra. A sikeres felvételit nyert jelentkezőket egy Amigo-iskola keretein belül tanítjuk
be és készítjük fel. Az Amigo-iskolán először a szervezeti alapokat és kultúrát adjuk át, majd
tanításmódszertani és kórházi kommunikációs tréningen vesznek részt. Az Amigo-iskola
elvégzése után, az Amigók készen állnak az első bevetéseikre, amikre az első 3 alkalommal
minden esetben egy tapasztalt Amigóval mennek, hogy biztosítsuk a mentorálást és
támogatást.
Gyerekek: A 4 kórházban különböző osztályokra járunk, így különböző megbetegedésű
gyerekekkel találkozunk, akiknek különböző foglalkozásokra van szükségük. A látogatott
kórházak a következők: I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika, II. Számú Gyermekklinika,
Szent László Kórház, Bethesda Gyermekkórház. Találkozunk daganatos, leukémiás gyerekkel,
baleset után rehabilitációs mozgáskoordinációs terápián lévő gyerekkel, illetve különböző
pszichiátriás kezeléseken lévőkkel (anorexia, bulimia, ADHD, figyelemzavar, hiperaktivitás,
depresszió). A kórházakon felül ebben az évben volt rá példa, hogy már különórákat
tartottunk a gyerekek otthonában vagy pedig Skypeon keresztül. A korrepetáláson kívül,
felkészítettünk gyerekeket osztályozó vizsgákra és nyelvvizsgákra. Idén 2 gyereket
készítettünk fel középfokú angol nyelvvizsgára és felsőfokú német nyelvvizsgára is.
Szervezeti fejlődés: 2017-ben lett először fizetett alkalmazottja az Alapítványnak, ami egy
óriási és elengedhetetlen lépése volt a folytonos fejlődés biztosításának. A fizetett
alkalmazott feladata, hogy a szervezeti hátteret átlássa és koordinálja, biztosítsa a megfelelő
szakmai hátteret.
Eseményeink:
A 2017 augusztusában megszerveztük az első, hagyományteremtő szakmai Amigos tábort. A
táborban az Amigók tanulhattak különböző alternatív és kreatív nyelvtanítási módszerekről,
illetve különböző megbetegedésekről. A szakmai fejlődés mellett hangsúlyt fektettünk a
szervezetfejlesztésre és csapatépítésre egy coach segítségével, továbbá a CaseSolvers
közreműködésével egy izgalmas esetoldással gondolkodtunk tovább az Amigos jövőéről és
hogy hogyan segíthetnénk minél több gyerkőcnek és a szüleinek. A fennmaradó
szabadidőben az Amigóknak jutott ideje egy kis strandolásra és kötetlen programra, az
estéken spontán alakultak élőzenés estek.
2017 október 16-án ünnepelte az Amigos a 3. születésnapját, amely alkalmából egy szülinapi
ünneplést szerveztünk. A rendezvény nyilvános volt, illetve meghívtuk az egész Amigos
családot, minden támogatót, mentort, és érintettet, hogy közösen ünnepeljék az Amigókkal
az Amigos sikerét. A szülinapot egy közösségi finanszírozási kampánnyal kötöttük egybe,
amellyel a vidéki bővülésünk alapjaira gyűjtöttünk.
A karácsonyi előkészületeket már novemberben megkezdtük, december 2-án nyilvános
ajándék készítést szerveztünk, ahol minden érdeklődő kézzel készített ajándékot készíthetett
a gyerekeknek. Ezeket további ajándékokkal; Amigos tollal és szövettáskával kiegészítve

ajándékoztuk a gyerekeknek a kórházakban. Idén 70 gyereknek kedveskedtünk ezekkel az
ajándékokkal. A kórházakra is gondoltunk és minden kórházi kapcsolat tartónknak, illetve
minden kórházi osztályra készültünk házi készítésű mézeskaláccsal. Emellett minden
látogatott osztály nővérpultját karácsonyfával leptük meg az ünnepi hangulat megteremtése
érdekében.
December 15-én megrendeztük az Amigo karácsonyt, ahol az önkéntesek egymás között is
megünnepelték a karácsonyt. Közösségi játékokkal és élő zenével kiegészítve, boldogan
lezártuk a 2017-es évet, megköszöntük egymás munkáját és így vágtunk bele még nagyobb
lendülettel következő gyermekmosolyokkal teli 2018-as évbe.
Sikerek összefoglalva:
2017 egy újabb sikeres évnek számított az Alapítvány életében. Az önkénteseink száma
megduplázódott, Budapest szinte már összes gyermek kórházában segítjük a gyerekeket. A
látogatások száma is megduplázódott, így sokkal több gyermeknek tudtunk segíteni. Több
hagyomány teremtő eseményünket is ebben az évben szerveztük meg először, mint a
szakmai táborunk, karácsonyi ajándék készítés a gyermekeknek és az Alapítvány
születésnapja.
Terveink 2018-ra:
Küldetésünk, hogy egy nap majd minden beteg gyermek mellett legyen Amigo.
Legnagyobb célja az Alapítványnak 2018-ban, a budapesti mellett a szegedi működés
beindítása is. Hosszútávú célunk, hogy az ország összes onkológiai központjában segítsük a
gyereket, aminek első lépése Szegeden valósulna meg. Budapesten egy újabb kózházban is
látogatják majd az Amigók a gyerekeket. Továbbá célunk, hogy az Amigók száma meghaladja
a 100 főt 2018-ban.

Az Amigók csapata:

Amigos születésnap:

Amigos Tábor:

Amigos Karácsony:

Amigók bevetésen:

