Kedves Olvasó!
Talán elfogultság nélkül mondhatom, hogy egy nagyon különleges csapat bemutatkozó
kiskönyvét tartod most a kezedben. Engedd meg, hogy körbevezesselek az Amigók világában, ahol a szorgos és elkötelezett egyetemista önkéntesek nap mint nap tesznek azért,
hogy ez a világ egy kicsit jobb legyen.
És hogyan tesszük mindezt? Kórházakban beteg gyerekeket látogatunk, barátságunkkal,
nyelvtudásunkkal segítjük őket. Amikor egy gyerkőc kórházba kerül, rengeteg segítő kéz és
jó szándék veszi körül. Egy hatalmas csapat dolgozik a gyógyulásáért. Ugyanakkor vannak,
akik nagyon hiányoznak neki: a családja és a barátai. Igaz, hogy őket senki sem pótolhatja,
mégis mi, Amigók, erre teszünk kísérletet. Egy hasznos eszközzel, a nyelvtanulással motiváljuk a gyerekeket a gyógyulásra. Majd amikor meggyógyulnak és visszamennek a suliba,
büszkén mesélhetik a társaiknak, hogy ők bizony megtanultak kínaiul, franciául és oroszul
– csak párat említve a 18 nyelv közül, amit tanítanak az Amigók –, és egyetemista barátaik
lettek. Mindez önbizalmat és tudást ad a gyerekeknek, ami pedig önfeledtebb gyógyuláshoz vezet. Mi ezért teszünk nap mint nap.
Most, amikor olvasod ezt a bemutatkozást, már minden valószínűséggel Budapest mellett
3 vidéki városban is tevékenykedünk, és hetente több, mint 20 alkalommal látogatjuk a gyerekeket országszerte. Mindez pedig egy hatalmas összefogás eredménye. Köszönjük Nektek,
az Amigos családnak, a szakembereknek, támogatóknak, barátoknak és önzetlen segítőknek a rengeteg energiát, munkát, amit az Amigos fejlődéséért és a gyerekekért tesztek.
A sok kicsi tényleg sokra megy!
Hiszem, hogy ennek az összefogásnak hatalmas eredménye lesz, és a jövőben még több
gyermek és család életét tudjuk majd szebbé tenni barátkozással, tanulással, játékkal.
Hiszen a barátság csodákra képes, ezt ne feledjétek!
Szeretettel és köszönettel:

Sára

MISSZIÓNK

Egyetemistákból álló jótékonysági szervezet
vagyunk, a célunk, hogy a súlyosan beteg
gyerekeket motiváljuk a gyógyulásra a nyelvtanuláson, játékon, kézműveskedésen és
barátkozáson keresztül.
Úgy gondoljuk, hogy egyetemistaként példát tudunk mutatni, hiszen mi is tanulunk,
diákok vagyunk, ugyanakkor a kis korkülönbség miatt barátként foglalkozunk a gyerekekkel.
Fontosnak tartjuk, hogy mindig vidáman és
pontosan érkezzünk a kórházba, hiszen tudjuk, pár kedves gesztus is elég lehet ahhoz,
hogy feldobjuk a gyerekek napját.

ALAPELVEK,

avagy amit mindig fejben tartunk

Játszva tanulunk
Értékünk minden Amigo
Ha megígértük, ott vagyunk
Az átláthatóság alapelvünk
Minden Amigónak számít
és fontos a véleménye

megbízható és következetes
rugalmas
közvetlen lelkes
csapatjátékos
egy Amigo

HOGYAN TELNEK A FOGLALKOZÁSAINK?
nyelvtanulás
Fontosnak tartjuk, hogy minden alkalommal belecsempésszük a nyelvtanulást a foglalkozásokba. Játékosan tanulunk, sőt legtöbbször játék közben tanulunk, de előfordul, hogy komolyabb vizsgára kell felkészítenünk a gyerekeket. Ilyen volt például, amikor Zolikának
segítettünk sikeresen felkészülni az osztályozó vizsgáira vagy Marcit a német középfokú
nyelvvizsgájára. A kisebbeknek pedig általában az alapokat segítünk elsajátítani, például úgy, hogy angolul mondjuk a számokat és a színeket UNO közben, de volt már, hogy
angolul Dixiteztünk vagy barkochbáztunk. Ilyenkor észre sem veszik, hogy tanulnak és rengeteg dolgot elsajátítanak közben. Főleg angolból és németből korrepetálunk, hiszen az
iskolában ezeket a nyelveket tanulják a legtöbben, de az Amigók segítségével megismerkedhetnek például a francia, orosz, olasz, spanyol, vietnámi és még sok más nyelvvel is.

kézműveskedés

játék

Általában kézműveskedéssel zárjuk a foglalkozásainkat, hogy a gyerekek alkothassanak
is valamit, ami a tanulás és játék mellett megmarad nekik emlékként. A rajzolás és festés
egy örök kedvenc, de az ünnepek alkalmával készülünk üvegfestéssel, karácsonyfadísz
vagy húsvéti nyuszi készítéssel is. Ezek a kis
művek nem csak a foglalkozás idejére kötik
le a gyerekeket, hanem örömmel mutogatják
a következő Amigóknak is, akik hozzájuk jönnek, és reméljük, hogy ezek majd a jövőben is
a jó pillanatokra fogják őket emlékeztetni.

A tanulás mellett a szórakozás is fontos, de
ha a kettőt kombinálni tudjuk, az a legjobb.
Amigóként a gyerekek kedvéért a logikai és
készségfejlesztő játékoktól a vonatozásig
mindenben benne vagyunk, de gyakran előkerülnek a különböző kártyajátékok is, így
néha az is előfordul, hogy óriási UNO-partikban találjuk magunkat.

TÖRTÉNETÜNK
2003
Amikor Fábián Sára
kilenc évesen egy évre
kórházba került, az élmény
örökre megváltoztatta az életét
és gondolkodásmódját. Felépülése után csak arra tudott gondolni, hogyan adhatná át azt a motivációt és támogatást a többi
beteg gyereknek, amivel őt
a szerettei elhalmozták.

2014

Több, mint tíz évvel
később, egy családi vacsora
közben kezdett el alakulni a nagy
terv: bár nem lett orvos, de még így is
gyógyíthat. Azok, akik a magány és motiválatlanság leküzdésében segítenek egy
2015 tavasz
betegnek, fizikai erőnlétük erősödéséhez is
Hosszú szerhozzájárulnak. Persze ekkor még sok volt a kérvezés és levelezés után
dőjel, Sára mégis úgy döntött, összeül pár baa kórházigazgató és kórházpedarátjával és felvázolja nekik ötletét: kinek lenne
gógusok segítségével elindulhatott a
kedve tanulni és játszani olyan gyerekekkezdeményezés: tízen felváltva kezdtek
kel, akiknek a családja, szeretteik, tanítójárni a II. Számú (Tűzoltó utcai) Gyermekkliniik nem tudnak mellettük lenni? Mikára. A terv egyszerű volt: kicsit tanulni, játszavel barátai is ugyanúgy lelkesedni, beszélgetni, „haverkodni”, innen jött a név is:
tek az ötletért, elindult
Amigos, vagyis barátok, hogy a gyerekek érezzék,
a tervezés.
még a legnehezebb időkben is mellettük áll valaki,
aki ismeretlenül is meg akarja őket ismerni. Egy jó
barát összekötő kapocs a kórházak sokszor fojtogató, lelombozó légköre és a „kinti” világ között. Így
a gyerekek is érezhetik: attól még, hogy itt vannak, ők is ugyanolyan kisgyerekek, nevetni,
tanulni, játszani akarnak, és igenis, túljutnak a nehézségeken! A pozitív
visszajelzések pedig minden elképzelést felülmúlnak.

2016 tavasz

2015 ősz
A kezdeményezés
teljes sikernek bizonyult, és
egy-egy találkozás után mindenki
feltöltődve és hálásan folytatta mindennapi, „civil” életét, tanulmányait. Folyamatosan érkeztek a megkeresések, mások is segíteni szerettek volna. Az Amigók pedig mérlegeltek: megmaradjanak bensőséges, apró baráti társaságkként, vagy lépjenek egy szinttel feljebb? Átgondolva a dolgot, nem is volt kérdés,
hogy a bővülés a jobb út, minél több kisgyereknek segíteni, de megtartani a csapat ös�szetartó, baráti légkörét. Kreatív feladatok
és hosszú szóbeli interjúk után a társaság tizenhat főre bővült.

2017 tavasz
Nem telhet el
félév új kezdeményezések nélkül: minden gyerek mellé el szeretnének jutni,
hogy tudást és jókedvet hozzannak és erre emlékezzenek a gyerekek a fehér falak helyett. Az 52 lelkes
egyetemista egy új kórházba, az
Ilka utcai Bethesdába is ugyanolyan mosollyal és jó kedvvel
jár, mint a többi kórházba.

Folytatva a fél évvel korábban megkezdett
hagyományt újabb tagfelvétel
következik, már 23 lelkes Amigo jár
be hétről-hétre, napról-napra, egymást segítve, a gyerekeket sosem cserbenhagyva. Azonban nem csak taglétszámban történik a bővülés, hanem
az Amigos végre valódi, kórházakon
átívelő szervezetté válik: elindul a munka a Szent László kórházban is.

2016 ősz

Újabb felvételi, írásbeli jelentkezés után szóbeli meghallgatás. Az új Amigók
természetesen megkapnak minden
tudást a tapasztalt kórházba járóktól:
Amigo-iskola, avató és csapatépítők; sűrű
az Amigo-élet. Az Amigók nem csak a gyerekek haverjai, de egymás barátai is lesznek, így
a családias hangulat megmaradt immár 34
főnél is. Most is van mire büszkének lenni:
hála az áldozatos szervezésnek elindult a
kórházba járás az I. Számú Gyermekklinikán is, az Amigos pedig hivatalosan is alapítvánnyá vált.

2017 ősz
Fél év múlva ismét
sok új Amigóval bővül a csapat. Miközben Sára, az alapítónk
külföldön tanul, hogy hazahozza a sok
tudást és még többhelyre, még nagyobbá
bővitse az alapítványt, az Amigók közül ketten már munkavállalóként szorgosan dolgoznak azért, hogy a mindennapokban segítsék
az önkénteseket. A félévtől kezdve a Boldogságért felelős Amigo Le Kim Evelin, a Fenntarthatóságért felelős Amigo pedig Molnár Noémi. Októberben együtt ünnepel az Amigo
közösség az első nagyszabású születésnapi ünnepségünkön, ahol persze
a torta sem maradt el!

2018 ősz
Budapesten és Szegeden is gyarapodik az
Amigók száma: összesen 94-en
tesznek nap, mint nap azért, hogy
szebbé tegyék a beteg gyerekek mindennapjait. A nagy létszámú csapatot
pedig már három elhivatott felelős fogja össze: Fábián Sára a kezdeményezés
megálmodója, Le Kim Evelin továbbra is a Boldogságért felelős, Szegő
Júlia pedig Fenntarthatóságért felelős Amigo.

2018 tavasz

Az Amigók
száma egyre gyarapodik, méghozzá nem csak Budapesten, hanem Szegeden is!
Óriási mérföldkő ez a csapat számára, több hónapos előkészület után végre
Szegeden is elindul a felvételi és így létrejön az első vidéki csapat. A budapesti Amigók természetesen mindenben a szegedi csapat segítségére vannak. Nyáron
pedig együtt táborozva, angol órákat imitálva, előadásokat hallgatva jobban megismerhetjük
egymást.

2019 tavasz
Az „Egy napon
minden gyerek mellett legyen Amigo” vízió jegyében
Budapest és Szeged mellett
megalakul a debreceni és a szombathelyi Amigos is. Hihetetlen, hogy
a pár évvel ezelőtt indult 10 fős csapat immáron több, mint 100 főből
áll, fantasztikus, hogy ilyen sokan tudják vidámmá tenni
a gyerekeket országszerte.

KÓRHÁZAK

II. Számú (Tűzoltó utcai) Gyermekklinika
A Tűzoltó utcai Gyermekklinikára kezdtünk
el legelőször járni, 2015 óta immár negyedik
éve látogatjuk a gyerekeket, heti három alkalommal. Jelenleg átköltözés miatt a Korányi
tömbben találkozunk velük három osztályon:
onkológia, hematológia és gasztroenterológia.
Ezeken a részlegeken a gyerekek általában
hosszabb időt töltenek, így sokat és sokáig
szoktunk velük tanulni, hogy az eltöltött idő
alatt ne maradjanak le az osztálytársaiktól.
A foglalkozásokat mindig óriási szeretettel és
izgalommal várják a gyerekek, akik minden
alkalommal egyre közvetlenebbek, mesélnek
arról, ami éppen izgatja őket, legyen az foci,
kutyafajták vagy éppen amiről olvastak. Mikor
belépünk az osztályokra, mosolygós szempárok és vidám sikkantások fogadnak minket,

mint ahogy pár hónapja egy 13 éves kislány
örült nekünk a második találkozásunk alkalmával. A közös kézműveskedések alatt jókat
beszélgetünk, mindig van valami, ami foglalkoztatja őt, ha pedig utána kártyajátékokról
van szó, legyőzhetetlen, arcán elégedett mosollyal nyugtázza, amikor lerakja az utolsó lapot. Elmehettünk együtt moziba, megfejtettük közösen a Dobble rejtelmeit, csináltunk
karácsonyfadíszt és persze mindezek alatt
sokat nevettünk. Azokért a pillanatokért, amikor a gyerekekkel csak egy kicsit is sikerül elfeledtetni, hogy kórházban vannak, és őszintén tudnak örülni annak, amiket közösen csinálunk, azokért a pillanatokért fantasztikus
Amigónak lenni, és a Tűzoltó utcai Klinikán
ezekből a pillanatokból sosincs hiány.

I. Számú Gyermekklinika
A klinika Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán a bent fekvők általában bulimiás vagy
anorexiás állapotuk miatt maradnak ki az iskolából. Náluk teljes mértékben a tanuláson van
a hangsúly. Főleg angolt és németet tanulunk velük, nyelvvizsgára, érettségire készülünk és figyelünk, hogy ne maradjanak le a
tananyaggal. Néha pedig orosz, francia és
spanyol szavakkal is bővíthetjük a tudásukat.
Az idei év kiemelkedően sikeres volt, Katát

és Csengét több mint egy éve ismerjük
és járunk hozzájuk az I. Számú Gyerekklinikára. Mindketten hosszú távú bentlakói voltak a kórháznak, és csodával határos módon egy hét eltéréssel estek át
a gyógyulásukhoz szükséges transzplantációs műtéten a közelmúltban. Jelenleg már
mindketten otthon gyógyulnak, így a tanulás velük Skype segítségével folytatódik.

Bethesda Gyermekkórház – Bethesda utca
A Nagy Bethesdában 3 osztályra járunk: a sebészetre, az égési osztályra és a belgyógyászatra. Itt szoktunk heti kétszer tanulni, játszani és kézműveskedni a gyerekekkel. Ebben a kórházban csak pár napot töltenek
általában a gyerekek. Talán a legnehezebb az
égési osztály számunkra, mivel ott gyakran találkozunk olyan gyerekekkel, akiknek komoly
fájdalmaik voltak/vannak. De csodálatos látni,
hogy ha mi betoppanunk, akkor van egykét óra, amíg elfeledik, hogy fáj nekik valami,

vagy hogy akár maradandó sérülést is szereztek. Mi azért vagyunk, hogy tudják, hogy csak
azért, mert egy baleset miatt ők kicsit máshogy
néznek ki, nem jelenti azt, hogy mások lennének, mint a többi gyerek. Ugyanolyanok, hisz
ugyanazt szeretik csinálni, ugyanannyira ügyesek, okosak és kedvesek, mint a többiek. Ami
nem attól függ, hogy van-e egy sérülésed. És
nekünk ezért kell itt lennünk (a sok másik ok
mellett), hogy érezze minden gyerek, hogy
csodálatos és igazi hős.

Bethesda Gyermekkórház – Ilka utca
A Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának Ilka utcában található Lórántffy-részlegére 2017-ben kezdtünk el járni a pszichoszomatikus és rehabilitációs osztályokra.
Jelenleg 15 Amigo önkénteskedik itt kedd,
szerda és csütörtök délután. A kórház jellegzetessége a gyerekbarát környezet, óvoda

hangulatú játszóterem, a színes mintás falak,
ahol az Amigók játszanak, nyelvet tanítanak,
kézműveskednek, valamint beszélgetnek a
beteg gyerekekkel. A hangulat leginkabb egy
óvodához hasonlít, ahol a gyerekek a lehető
legkomfortosabban érzik magukat és kön�nyebben barátkoznak az Amigókkal.

Szent László Kórház
A Szent László Kórház picit eltér az általunk
látogatott kórházak sorától. Hogy miért is? Az
odajáró Amigók gyakran tetőtől-talpig steril
ruhába öltözve látogatnak, illetve rugalmasabb a bejárási rendszer, hiszen hétvégén is
lehet menni. Szerencsénkre az osztály rendkívül készséges és segítőkész az Amigókat
illetően, rendkívül nagy megtiszteltetésnek
tekintjük, hogy látogathatunk, és ahol tudnak, segítik az önkéntes munkánkat. Az osztály kórházpszichológusa minden héten figyelemmel kísér bennünket, ellát tanácsokkal és információkkal, így tényleg remek kezekben vagyunk. Először 5-6 fővel működött
a csapat az osztályon, heti egy látogatással.
Ez mára már 9 főre duzzadt és heti két alkalommal járunk kórházba. Az influenzaszezonban – tehát minden évben ősszel/télen – csak
úgy lehet látogatni, ha oltást kapunk, ebben
is mindig segítenek az osztályon. Ebbe a kórházi csapatba már legalább egy fél éve amigóskódó Amigo kerülhet be, mivel az itt tar-

tózkodó gyerkőcök rendkívül szigorú steril
körülmények között „élnek” az osztályon a kezeléseik során, és látogatóikra is ezek a szabályok érvényesek. Külön kisokost hoztunk
létre a Szent Lacis Amigóknak, hogy mindig
tudjuk pontosan, mikor mi a teendő. A foglalkozások nagy felelősséggel járnak, és a steril boxokban egyszerre csak egy Amigo lehet
bent a gyerkőc mellett. Itt, az Őssejt-transzplantációs osztályon még inkább érezzük
azt, hogy egy pár négyzetméteres steril boxban üldögélő gyerkőc, aki akár 100 napon
keresztül is ott van, mennyire értékeli azt,
ha meglátogatják a barátai, az Amigók.

Szeged – Pszichiátria
Az első félévünk a szegedi pszichiátrián tanulságos volt, kicsit talán óvatos – felmértük
a környezetünket, a határainkat, hogy mit
merre találunk és hogyan tudjuk minél hasznosabbá tenni magunkat heti egy alkalommal. A második félév ehhez képest sokkal
gördülékenyebben ment: immáron heti két
nap járunk a kórházba, sokkal többet tanulunk nyelveket. Már nem csak a tananyagokra és játékokra támaszkodunk. Új játékokat
tanulnak tőlünk, mint például a kent-kupé,
és időnként mi is új kézműves-nyelvtanulós
ötletekkel állunk elő. Mindentől függetlenül
a Monopoly nálunk fogalom. Ez az a társasjáték, amit a gyerkőcök elsőként vesznek ki
a dobozból. Kézműveskedéskor, színezéskor

lehet a gyerekekkel a legjobbakat beszélgetni – ilyenkor lehet őket igazán megismerni
és ilyenkor törnek elő belőlük olyan gyermeki őszinteséggel feltett kérdések, mint
például „A néni hány kiló?” Ezek a megnyilvánulások mindig megmosolyogtatják az
embert és általuk visszaidézzük a saját gyerekkorunkat, amikor mi is ilyen kérdésekkel bombáztuk a felnőtteket. Az osztályon a
gyerekek, a nővérek és az ápolók egyaránt
várnak minket, és távozásunkkor biztató szavakkal búcsúznak: ,,Jó, hogy jöttetek.”, ,,Jó
volt ez a foglalkozás!”, ,,Jöttök holnap is?” –
s ez csupa pozitív gondolattal tölti meg az
Amigo-szíveket.

Szeged – Onkológia
A szegedi onkohematológiai osztályra 2018
márciusában kezdtünk el járni. Azóta sok sikeres bevetést tudhatunk a hátuk mögött. Heti
egyszer – szerdánként – várnak bennünket a
csöppségek, és a sok játék és kézműveskedés mellett sosem marad el a tanulás. A foglalkozások fő nyelve az angol, német, de egy
kis szerb és latin nyelvi leckéről is lehet szó! A
mindennapokat rendszeresen olyan aranyos
történetek dobják fel, mint például Zsófi Amigóé:
Szerdai napra ébredtünk, így az elmaradhatatlan délutáni bevetés izgalma egész nap
bennem volt. Még akkor is, amikor a fagyos
utak miatt elkéstem a vizsgámról, vagy amikor
rám léptek a villamoson, bizony mindvégig

bennem volt és adta a végtelen motivációt.
Egy 4 éves tündérkéhez mentem. Első alkalom volt, hogy Amigóval találkozott, de egy
percig sem éreztem rajta feszengést. Felszabadultan csicsergett nekem. Üvegfestés és
kártyázás után megpillantotta a külön kis dobozba kigyűjtött társasjáték figurákat. Először
majszolni való finomságokat főztünk belőle,
hisz a nagy játszás közben bizony vacsoraidő
kerekedett és a kisasszony is megéhezett egy
jó tükörtojásra, ezt a malomhoz való fehér
korongokból sütöttük ki. Aztán szétosztottuk

a bábukat a következő koncepció szerint –
akik hozzá kerültek, ők a lányok, akik hozzám,
ők a fiúk. Egymáshoz tipegve a fiú megkérdezte a szép hölgyet “Szabad egy táncra?” –
a válasz a következőképp hangzott „Oké!”.
Bizony megtanítottam neki, hogy minden
alkalommal ki kell várni, amíg a hercegnőket
a hercegek kérik fel táncolni, így mindig türelmesen állt a bábuval, amíg meg nem kérdeztem efelől. Ez a története annak, hogyan
lett egy négy éves tündérke igazi kis hölgy és
a bálozási etikett szakértője, és hogyan lett a
szívem ismét hálával teli, hogy Amigo lehetek!

Az első vidéki városunk:

SZEGED

2018 nagy Amigo projektje az első vidéki csapat elindítása volt, mindannyiunk nagy örömére ez a város Szeged lett. Hónapokig tartó szervezés, ezernyi telefon és e-mail váltás
után megkaptuk a várva várt választ: nagy
örömmel fogadnak bennünket a gyermekklinikán. A februári kampány sikerességének
köszönhetően március elejére felállt a 10 fős
kis csapatunk - 5 fő az onkológián, 5 fő pedig
a pszichiátrián kezdte a bevetéseket. A tavaszi

félévben több, mint 40 gyermekhez jutottunk
el, köztük szoros barátságok is alakultak.
Azóta az őszi felvételin bővült a kis csapat, ma
már 15 szegedi Amigo mosolyogtatja meg
a gyerkőcöket. Sok kisebb-nagyobb sikert
tudhatunk a hátunk mögött, de mind közül
szeretném kiemelni a kórházi dolgozóktól kapott rengeteg szeretetet, hálát és elismerést
a munkánkért.
Szántói Zsófi

Zsófi Amigo

„

MINDEN VÁROSBAN LESZ AMIGO!

Két új városban az Amigos:
Szombathelyen és Debrecenben

Mire ez a kiadvány elkészül, addigra már négy
városban is szorgoskodnak az Amigók. Hogy
hogyan is történt? 2018 őszén óriási lendülettel dolgoztunk tovább azon, hogy egy napon
minden gyerek mellett legyen Amigo. A szegedi bővülés után, elkezdtük a további vidéki
onkológiai központok felmérését: személyes
találkozókat beszéltünk meg és persze elkezdtük a szervezeti hátteret is biztosítani. Az események nagyon gyorsan és már-már meseszerűen alakultak, mivel a kórházi nyitottság
mellett egy nagyon lelkes és segítőkész egyetemi közeget ismerhettünk meg. Az anyagi háttér biztosításához egy egész közösség

beállt az Amigos mögé, az ősszel induló közösségi finanszírozási kampányunknak és
a Vodafone Angyal kezdeményezésnek hála
minden lehetőség adott volt az újabb városok elindításához. Végül, sok-sok beszélgetés, közös gondolkodás és tervezés után 2018
decemberétől megkezdtük a debreceni és
a szombathelyi bővülés első lépéseit és a
munka továbbra is folytatódik. Nagyon izgatottak vagyunk, mivel két nagyon különleges
helyen indíthatunk el újabb alapító Amigos
csapatokat, hogy még több gyerek mellett
legyen Amigo!

AMIGOS SZÁMOKBAN

Kórházi látogatások
száma éves bontásban
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Ismerjétek meg

JULCSI AMIGO EGY NAPJÁT

Julcsi az egyetem és munka mellett kéthetente egyszer jár kórházba a gyerkőcökhöz.
Ebben a félévben a Tűzoltó utcai Gyermekklinikát látogatja 16 Amigóval együtt.
Ezen a napon Anna és Dávid Amigókkal közösen mennek. Tegnap Orsi és Tomi voltak
Nórinál, akinek megígérték, hogy Julcsiék
mindenképpen mennek hozzá a következő
napon. Orsiék részletesen megírták Julcsiéknak, hogyan haladtak az angollal, így tudják,
honnan folytassák az anyagot.
Julcsiék megérkeznek a kórházba. A kézmosás és maszk felvétele után felveszik az Amigos dobozt. A doboz nagyon fontos kelléke
a foglalkozásnak. Minden kórházban van az

Amigóknak egy kelléktára tele tankönyvekkel,
játékokkal és kézműves csodákkal.
Pár perc és ott is vannak Nórinál, aki már nagyon várta őket. 45 perc angolozás, 15 perc
UNO-zás angolul levezetőnek és utána még
egy óra kézműveskedés, origami hajtogatás.
Eközben Dávid Bencét kereste meg az egyik
kórteremben, mert múlt héten megbeszélték, hogy ma autóversenyezni fognak Bence
legújabb kisautóival.
Tartalmas látogatás volt és nagyon jól érezték
magukat.
Este Julcsiék megírják a másnap látogató
Amigóknak az élményeiket, hiszen ha megígértük, mindig ott vagyunk!

A SZABADSÁG SZIGETE
Amigóink sokszor nemcsak a kórház falain
belül, hanem azokon kívül is igyekeznek a lehető legváltozatosabb módszerekkel örömet
okozni és motiválni a gyerkőcöket. Így esett,
hogy Marci Amigo egészen a Sziget fesztivál
nagyszínpadáig vitte Katát, hogy megnézhesse kedvenc előadóját, ennek a történetét
meséli el most Marci.
„Katát több mint egy éve ismerem már, ő
a kórház egyik hosszabb távú lakója, vagy ha
úgy tetszik látogatója, aki rendszeresen tölt
bent időt. Eleinte németeztünk, majd gyakran játszottunk vagy beszélgettünk – amire
éppen szükség volt. Kata jelenleg otthon van,
így néha Skype-on keresztül tanulunk angolt.
Az elmúlt év során mindenképpen egy átlagon felüli, szorosabb kommunikáció és ezáltal egy szorosabb kapcsolat is alakult ki közöttünk, amely során nyáron elhangzott, hogy
nagyon szereti Shawn Mendes zenéjét és ha
ki tudna menni a koncertjére, akkor biztosan
megnézné a Sziget fesztiválon.
Amikor szó esett a koncertről, akkor én már
tudtam, hogy ha rajtam múlik akkor Kata
ott lesz a Shawn Mendes koncerten. Ugyan-

akkor figyelembe kellett venni a kórházhoz
kötöttséget és számos más tényezőt is. Szerencsére Kata állapota akkorra már javult, és
a kezelőorvosai is elengedték, sőt, még a fuvarozását is elintézték a kórház és a Sziget között oda és vissza.
A koncert előtt sikerült bejárnunk a Sziget
egy részét, megmutattam néhány nevezetes
helyszínt neki, így a fesztiválon tett első látogatás élménye sem maradhatott el. Shawn
Mendest és Kygo-t a tömeget elkerülve, egy
lelátóról néztük, így komfortosan és biztonságosan élvezhettük a koncertet, ami kulcsfontosságú volt. Kata is és én is nagyon jól éreztük magunkat!
Számomra nagyon jó élmény volt, mert egy
apró kedvességgel sikerült szebbé tenni azt
a napot, vagy talán hetet is Katának. Azt gondolom, hogy az ilyen kis kórházon kívüli ,,szabadság-élmények’’ rendkívül motiválóak tudnak lenni.”
Lendvai Marci

Marci Amigo

„

„

EGY FÉL NAP CSODA

– szállj fel az Amigókkal,
avagy hogyan kötöttünk ki egy hőlégballonon?

Hajnali fél négy van, és én izgatottan suhanok
a Margit híd lábánál a buszmegállóhoz, a megbeszélt találkozóhelyhez. Vállamon a táska,
ami jelzi Amigo mivoltom, de ott lapul a szinte már ikonikus zöld pulóver is. És hogy miért
is járkál hajnalok hajnalán a még alvó Budapesten egy Amigo így felszerelkezve?
Kezdjük az elején…
Kezdjük Marcival.
Lendvai Marci Amigónk az utóbbi fél évben lázasan és lelkesen működött együtt a MOL PbGáz üzletág munkatársaival, hogy megszervezzenek egy hőlégballonos utazást a gyerkőcöknek. Marci nem csak összeszedte a csapatot és koordinálta ennek a folyamatát, de
akkor sem adta fel, amikor a nem túl kegyes
időjárás miatt két alkalommal is le kellett
mondani a hajnali repülést…
De végül – mindenki nagy örömére – sikerült
egy olyan napot leegyeztetni, amivel az időjárás is egyetértett. Marci még az utazásban
is segédkezett – a MOL munkatársak mellett
ő is fuvarozott gyerkőcöket, és többek között
engem is, hogy a hajnali félhomályban pontosan odaérjünk, ahova kell.
Folytassuk az élménnyel.
Budapestről 4 órakor indultunk Bercel felé,

és 6 órakor már ott álltunk a falu határában,
ámulattal figyelve, hogyan csomagolják ki
a hőlégballont.
Mindenki izgatott volt, és a felkelő nap sugarai mellett a kicsit hűvös mezőt gyerekkacagás is betöltötte. A Balloon4You munkatársaitól instrukciókat kaptunk a beszálláshoz,
és felvettük a pozíciót, hogy simán menjen
a beszállási folyamat, miközben a hőlégballont még mindig fújták, egyre hatalmasabbra. Egyikünk sem látott még hasonlót.
A beszállás után, a kosárban még mindig lelkes beszélgetés folyt, amikor azonban elindultunk felfelé, és egyre feljebb emelkedtünk,
hirtelen mindenki elcsendesedett. Ámulattal figyeltük az elénk táruló tájat, és ha vis�szanéznénk a hőlégballonra szerelt kis GoPro
kamera felvételeit, szinte biztos vagyok benne,
hogy látszana: még a szánk is tátva maradt.
Engem teljesen elvarázsolt az ébredező táj,
maga a látvány, és ahogyan a szél fújta az
arcunkat. Másfél órát repültünk így Nógrád
megye felett, láttuk az apró falvakat, a – felülről – még apróbb ott lakókat, ahogyan elindul a napjuk; az érintetlen erdős területeket,
a mezőket és szántóföldeket, és a távolban a
hegyek sziluettjeit. Az odafent töltött másfél

óra hamar elrepült, szinte nem is érzékeltük
az időt. Nem számított, milyen korán keltünk,
és ki mennyire volt fáradt; odafent minden
olyan békés volt, szinte idilli.
Fotóztunk és nevettünk, és mutogattunk
egymásnak: „odanézz!”
A leszálláshoz is külön instrukciókat kaptunk,
így ez is simán zajlott, egy mezőn landoltunk.
A leszállást követően gyerekpezsgővel koccinthattunk, ami igazán megkoronázta az
egész élményt, nagyon kedves gesztus volt.
Kapott mindenki leszállókártyát, így kézzel
fogható emlékkel is gazdagodtunk.
A ballonozás után a berceli kastélyban bográcsos ebéddel vendégeltek meg bennünket,
volt úszómedence, amibe két kislány azonnal,
ruhástul belevetette magát. Klasszikus zene
szólt, és ahogyan ott ültem és figyeltem a
gyerkőcöket, a szülőket, a MOL munkatársait,
Marcit és Evit, elöntött a hála.
A medencében lubickoló kislányokat nézve

a legnagyobb tiszteletet éreztem. Tudnak
gyerekek maradni, még akkor is, amikor már
több olyan nehézségen kellett átmenniük,
ami másokra felnőtt korban sem vár. Ahogyan beszélgettem velük a nap folyamán, ez
újra és újra eszembe jutott.
A szülőket is tisztelet illeti: ők a kis hőseik mellett a nagy hősök.
Hálás vagyok, hogy ezt az egész élményt
együtt tapasztalhattuk meg. És büszke arra,
hogy egy olyan csapat tagja vagyok, ahol egy
ilyen esemény létrejöhet. Büszke vagyok a
gyerkőcökre és a szülőkre, hogy bátran és szeretettel néznek szembe az élet nehézségeivel.
Köszönjük a MOL munkatársainak lehetőséget, a szervezést, és Marci Amigónknak, hogy
segédkezett ennek létrejöttében.
Illy Eszter

Eszter Amigo

DOMA ÉS CSABI
története

Szia Doma! Mesélj magadról egy picit!
Sziasztok! Doma alumni Amigo vagyok,
jelenleg tanácsadóként dolgozom. Van 3
öcsém és nagy focirajongó vagyok, így mindig könnyen megtaláltam a hangot a fiúkkal
a kórházban.
Mikor találkoztatok először Csabival?
Csabival már az első Amigo bevetésemen
találkoztunk a kórházban. Angolt tanítottam
neki, és már akkor láttam, hogy van hozzá érzéke. Emellett gyorsan jóban lettünk a közös
érdeklődésünk miatt.
Mit kell tudnunk róla?
Csabi most 18 éves, és nagyon tehetséges
focista. Bár sajnos nem tudja profi focistaként
folytatni karrierjét, más úton szeretne majd a
sport világában elhelyezkedni. Már visszatért
az iskolapadba és idén fog érettségizni. Csabi
egy nagyon kedves, pozitív és kitartó srác: egy
igazi harcos, akiről mind példát vehetünk.
Egyből megtaláltátok a közös hangot?
Abszolút, hiszen mindketten nagy foci- és
filmrajongók vagyunk. Bár az előbbiben
ellentétesek az érdekeink, hiszen ő Barcelona-drukker, én pedig a Manchester United-nek szorítok, ez is fokozta a hangulatot
minden találkozásunkkor.

Mennyi ideig jártál hozzá a kórházba? Általában mit csináltatok?
Fél évig jártam hozzá a kórházba, majd miután meggyógyult és haza mehetett, a kórházon kívül is tanultunk tovább: általában angoloztunk, abban kérte a segítségemet, hogy
tanuljak vele.
A látogatások között is tartottátok a kapcsolatot?
Igen, online sokat beszélgettünk, a hétvégi
meccsek eredményei után gyakran viccelődtünk.
Szerinted mi kellett ahhoz, hogy a kórház falain kívül is megmaradjon a barátság?
Szerintem alapvetően két tényezőn múlik: a
közös érdeklődésen és a proaktivitáson. Fontos, hogy legyen valami, amiről beszélgetni
tudunk, akár találkozni és valamilyen programon együtt részt venni. Ugyanakkor a mai
rohanó világban, mindkét fél részéről kell egy
proaktív hozzáállás és törődés, hogy legyen
idő egymásra.
Legutóbb mikor találkoztatok/ beszéltetek?
Legutóbb az Amigos 4. szülinapján találkoztunk pár hete. Előtte elvittem őt és a
kisöcsémet moziba. Nagyszerű nap volt, Csabi és az öcsém is nagyon élvezték, mind a fil-

met, mind a szülinapot. Ez is jó példa arra, ha
megvan a közös érdeklődés, könnyebb tartani a kapcsolatot.
Mi az eddigi legkedvesebb emléked?
Talán az, amikor Csabi azt mondta, hogy az
Amigók a példaképei és ő is olyan szeretne
lenni egyszer, mint mi: ekkor nagyon boldog
voltam és realizáltam, mennyire fontos, amit
az Amigók csinálnak.

Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történeteteket és picit mi is megismerhettünk mindkettőtöket. Reméljük, továbbra
is marad időtök a közös programokra, beszélgetésekre, élményekre a munka és a tanulás mellett!
Kulcsár Niki

AMIGOS A GYEREKEK SZERINT...
„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
„A legjobb,
kaptam. Szebbé teszik a kórházban tölhogy velünk vantött napokat. Ha visszaemlékezek 10
nak, és azokat az órákat
év múlva erre az időszakra, nem lesz
vidáman, boldogan töltjük,
bennem rossz érzés a betegsénem gondolunk arra, hogy migemmel
kapcsolatban,
és
ért is vagyunk itt a kórházban.
ebben nagyban közrejátMegtanultam tőlük, hogy bolszott az Amigos.”
doggá tenni valakit jobb,
mint szórakozni menni.”

Marci

Csabi

Niki Amigo

„Az Amigók nagyon intelligensek, kedvesek és segítőkészek. Bármikor számíthatok rájuk, szóval
megbízhatók is. Nagyszerű olyan
fiatalokat látni, akiknek céljaik vannak az életben, nekem ők egy plusz
motiváció. Nagyon sokat gondolkodtam már, hogy hátha egyszer
én is lehetek Amigo. Az Amigos
nekem egy olyan csoport,
amely példaképeket
állít elém.”

Csabi

„

AMIGOS A SZÜLŐK SZERINT...

Az Amigos a gyerekekért Alapítvánnyal 2014ben találkoztunk először, amikor Kriszti betegsége kiderült és kórházba került.
Az első alkalommal Krisztivel egy krokodilt
színeztek és hajtogattak. Krisztinek annyira
megtetszett, hogy kirakatta a kórházi ágya fölötti falra és ott is maradt egy hónapig, amíg
egyhuzamban bent voltunk a kórházban.
Mindig mosolyt csalt az arcára, ha csak ránézett, ez a krokodil a mai napig is megvan.
Aztán sokszor találkoztuk a kezelések alatt,
kézműveskedtetek, társasoztatok, játszottatok vele. Mindig felüdülés volt, ha ott voltak
az Amigók, mert olyankor kicsit elfelejtette,
hogy hol is van.
Később szerencsére már nem csak a kórházban találkoztunk, egy fantasztikus hőlégballonozáson vehettünk rész, aminek a záró bulija
is nagyon jó volt, a csajok kiélvezték a kastély
által nyújtott összes szórakozási lehetőséget,
először csak a csónakot, aztán már a ruhás fürdés is belefért. A végén a lovakat se lehetett
kihagyni, nagyon emlékezetes, élménydús
napot töltöttünk akkor az Amigos csapatával.
Utána a születésnapi buli következett, ahol
megint nagyon jól érezte magát Kriszti, is-

mét jött a kézműveskedés és a társasozás,
valamint extra finom tortát ehetett, és még
az se zavarta, hogy a tombolán nem sikerült nyernie, mert ismét élményekkel gazdagodott és egy nagyon jó estét töltöttünk el
veletek, ahonnan sikerült utolsóként eljönni
a vendégek közül.
Ekkor az Amigos csapatának sikerült Kriszti
egy nagyon nagy- és titkos kívánságát teljesítenie, amiről soha nem hitte, hogy valaha is
teljesülni fog. Elintézték neki, hogy találkozhat E. Márkkal, a kedvenc színészével. Az Amigók segítője pedig Márk menedzsere volt, aki
az első perctől kezdve odavolt Krisztiért. Ekkor
tudatosult benne, hogy az álmok igenis teljesülhetnek, csak nagyon jó emberek kellenek,
hogy megvalósítsák.
És elérkezett a csoda napja, amikor találkozhatott Márkkal, és nem is csak találkozott,
de megnézhette a Pál utcai fiúk előadást és
másnap a Padlás előadást is.
És ami még hatalmas élmény volt, hogy kapott egy Márk által aláírt táskát, egy minden
fiú által dedikált CD-t és még egy Pál utcai
fiúk bögrét is, sőt megkapta V. H. Miklóstól a
Nemecsek kék sávos üveggolyóját is. És a vé-

gén még a fiúk a Kriszti által vitt könyvet is dedikálták. Leírhatatlan és szinte felfoghatatlan
öröm volt számára. Az már csak hab volt a tortán, hogy teljesen véletlenül össze is öltöztek
Márkkal, majdnem teljesen egyforma ruhában voltak, csak a cipőjük volt más.
Hetekig járt a fellegekben, hátán a táskában
a kincseivel és mindenkinek azt mutogatta, hogy milyen nagy megtiszteltetés érte.
Ezt az élményt is az Amigos csapatának
köszönhetjük.

Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy ennyire sokat tettek Krisztiért. Amikor elkezdte
Kriszti a közel másfél éves kezelést, azt mondta az orvos, hogy csak 50%-ban a gyógyszerek segítenek a gyógyulásban a másik 50%-ot
Krisztinek kell hozzá tennie lelkileg.
Ezek az élmények nagyban segítik, hogy lelkileg helyre álljon és elhiggye, hogy meg fog
gyógyulni.
Mindent nagyon köszönünk és reméljük még
sokat találkozunk!

„

Mi Békescsabáról kerültünk a Bethesdába.
Lackó elég rossz állapotban volt, de nagyon
örült annak, hogy már délután jön „valaki”
hozzá játszani. Első alkalommal a szívünkbe
zártuk az Amigókat. Amilyen szeretettel fordulnak a gyerekek felé, ez nem is alakulhatott
másként. Teltek a napok, Lackóm – és bevallom én is – egyre jobban vártam az Amigos
napokat a kórházban. Jó volt látni, hogy a
beteg gyerkőcöm pár órára el tudta felejteni,
miért is van ott. Nyugodt szívvel mertem rá-

juk bízni Lackómat, én addig el tudtam szaladni boltba/étterembe. Visszaérve sokszor
Lackóm nem is vette észre a jövetelemet, úgy
belefeledkezett a játekba. Hálás vagyok hogy
létrejött ez az alapítvány. Sosem hagyják cserben a gyerekeket, hiszen nekik ők jelentik a
kapcsolatot a külvilággal. Konkrétan az én
fiam sírt is, ha véletlenül egy Amigos napon
elkerültük egymást.
Nagyon sok erőt, kitartást és rengeteg gyerekmosolyt kívánok az elkövetkezendőkben!

JÖVŐRŐL
A 2018-as első vidéki bővülést folytatva 2019-ben elindítjuk a debreceni és szombathelyi
Amigos csapatokat. Így Budapest, Szeged, Szombathely és Debrecen is zöld színbe burkolózva lett vidámabb város a beteg gyerekek számára. A következő években pedig Miskolc
és Pécs lett a cél.
A terjeszkedés mellett nagy figyelmet fordítunk az összes város összes csapatának még stabilabb működésére, a közösségépítésre és az átlátható működésre.
Célunk, hogy 2021-re az ország összes gyermekonkológiai központjában ott legyünk.
Hosszú távon pedig az az álmunk, hogy egy napon minden beteg gyermek mellett legyen egy
Amigo egész Magyarországon, majd pedig a világon is.

Támogatóinknak, segítőinknek, a kórházi dolgozóknak és az Amigóknak hála 2018-ban
fantasztikus dolgokat sikerült megvalósítanunk. Ugyanakkor itt nem szeretnénk megállni.
A következő három évre ambíciózus terveket
tűztünk ki magunk elé, hogy még több gyereknek segíthessünk:

Az ország ös�szes gyermekonkológiai osztályában
jelen leszünk és
rendszeresen látogatjuk azokat.

Kiemelkedő minőségben tartjuk a
foglalkozásainkat és
végezzük a küldetésünket.

Magyarország
legelkötelezettebb
önkéntesekből álló
szervezete leszünk
közös értékekre
alapozva.

Céljaink eléréséhez tovább szorgoskodunk
a szervezet stabilitásán és az ehhez szükséges anyagi források megteremtésén. Hogy
mire is lesz szükségünk a céljaink megvalósításához?

Minőségi eszközökre a kórházi tanuláshoz, játékhoz,
foglalkozásokhoz.

Rendszeres
képzésekre és közösségépítésre az
önkéntes Amigók
számára.

Elkötelezett
munkavállalókra a stabil szervezeti működés és
fejlődés biztosításához.

Ha szeretnél Te is velünk együtt küzdeni a gyerekmosolyokért, akkor támogasd Te is az
Amigos küldetését! Bankszámlaszám: 10404089-50526787-78761016

ESEMÉNYEK
Felvételik
2018-ban tavasszal és ősszel két városban:
Szegeden és Budapesten is tartottunk felvételit a csapatunkhoz. A 4 felvételi alatt ös�szesen 50 lelkes újgenerációs Amigóval bővült a csapatunk.

Képzések és előadások
Idén számos alkalommal tartottunk szakmai
előadásokat és mi is részt vettünk workshopokon, hogy a lehető legfelkészültebbek legyünk a kórházakban.

Közösségi események
Az év elengedhetetlen része volt idén is a rendszeres kórházi találkozó, szupervízió és az
Amigo-est, továbbá az évzárók, évnyitók, az
Amigos karácsony és a számos közös sportesemény.

Szülinap
Az Amigos születésnap minden évben különleges. Idén 4. szülinapunkat ünnepeltük közösen a családunkkal, barátainkkal, gyerekekkel,
kórházi dolgozókkal, pedagógusokkal, pszichológusokkal, partnerekkel, támogatókkal.

Táborok

Idén többféle tábort is tartottunk, volt szakmai képzés, pszichoedukációs tábor és kenutúra is, ahol az Amigóknak számos előadással,
pszichoedukációs képzéssel, workshoppal és
csapatépítő feladatokkal készültünk.

Új iroda, új lehetőségek
Másfél év után a KAPTÁR Közösségi Irodából
új irodába költöztünk, az idei tavasztól az Appy
Centrum ad teret a mindennapi munkánknak, és támogat minket szakmai fejlesztéssel, szakértői konzultációkkal.

Vodafone Angyal díj
2019-ben Fábián Sára lesz a Vodafone Digitális Kórházi Angyala. Az együttműködés célja,
hogy minél több kórházban fekvő gyerek oktatásában tudjunk segíteni digitális eszközökön keresztül.

Jószolgálati díj

Idén Fábián Sára példaértékű szociális munkájáért elnyerte a Jószolgálati díjat, melyet
különböző szociális területeken dolgozó személyek kiemelkedő eredményeinek elismeréséül adnak.

HOGYAN GAZDÁLKODTUNK 2018-BAN?

kiadásaink

bevételeink

7 800 000 Ft

8 500 000 Ft
pályázatok

a pénzügyi nyilvántartáson alapulnak.

A grafikonok a könyvelési év zárása előtt készültek,

Magánszemélyek és vállalatok is az Amigos eszközök előteremtése, a nyelvórák megszerügye mellé álltak az elmúlt évben, számos pá- vezése és az országos mozgalom működtelyázatot nyertünk, amire nagyon büszkék va- tése tette lehetővé, hogy 2018-ban már ös�gyunk. Hálásan köszönjük a támogatásokat. szesen, országos szinten heti 16 alkalommal
Bevételünk az előbb említett három forrásból látogattuk a gyerekeket a kórházakban. Arról
származik, emellett pedig tárgyadományok- sem szabad azonban megfeledkezni, hogy
kal is támogattak minket 2018-ban is. Műkö- Amigos nem működhetne Amigók nélkül.
désünk fontos része, hogy a foerásteremtés- Fontosnak tartjuk a több, mint 100 fős csapat
ben az Amigók is nélkülözhetetlen szerepet összetartását és képzését, az Amigóknak szervállalnak, a pályázat-, magánadomány- és vezett programokat, hogy még jobban megcéges csapat írja a pályázatokat, készíti elő ismerjük egymást és hogy segítsük egymást
a kampányokat és keresik fel a cégeket. a kórházi történések feldolgozásában. 2018
Ennek a hatalmas összefogásnak az eredmé- eredménye a stabil működés megalapozása.
nye, hogy 2018-ban is sikerült előteremteni az Ezek teszik lehetővé, hogy szervezetként műAmigos küldetéséhez szükséges forrásokat. ködjünk, országosan növekedjünk és biztos
Kiadásaink három részre osztódnak. Elsősor- alapot nyújtsunk a kórházi foglalkozásokhoz.
ban a kórházi foglalkozásokhoz szükséges

stabil működés
biztosítása

kórházi nyelvórák és
foglalkozások

tárgyadományok

28%

a csapat
képzése és
összetartása

12%

60%

magánszemélyek

7%
21%

10%

62%
vállalatok

A HÁTTÉRBŐL
Azért, hogy még több gyermek mosolyoghasson, az Amigók mellett a háttérben egy kis csapat
dolgozik nap mint nap.

Amigo-felelősök:

2014-2017:

Sára

2017/2018: Evelin Boldogságért
felelős Amigo és Noémi Fenntarthatóságért felelős Amigo

2018/2019: Evelin Boldogságért felelős
Amigo, Juli Fenntarthatóságért felelős
Amigo és Sára Általános Amigo felelős

A Boldogságért felelős Amigo ügyel arra, hogy az összes Amigo jól érezze magát a szervezetben, illetve hogy a kórház részéről is minden gördülékenyen menjen.
A Fenntarthatóságért felelős Amigo felügyeli a pénzügyeket és ellátja a jogi és adminisztratív
feladatokat.
Az Általános Amigo felelős felel a hosszú távú stratégiai kérdésekért.

Kuratórium és Senior Amigók
Állandó tagok

Fábián Sára

– Kuratórium elnöke: Gyerekként
rájöttem, hogy milyen fontos a társaság, a lehetőség a tanulásra és a fejlődésre, a játék
a kórház falain belül. Felnőttként pedig azért
szeretnék tenni nap mint nap, hogy a most
gyógyuló gyerekek mindennapjait jobbá és
könnyebbé tegyük. Mi így segítjük a felépülésüket és boldog vagyok, hogy ennek a küldetésnek részese lehetek.

Veszelszki Márta:

Közgazdászként tisztelem és
szeretem a számokat, ugyanakkor hiszek az
önzetlenség erejében is. Szaktudásommal és
élettapasztalatommal a kezdetektől támogatom az Amigost. Megtiszteltetés önkéntes segítőnek lenni, a háttérben maradni, mégis az
egész részévé válni.

Fábián József:

10 év tapasztalattal rendelkezem
a non-profit szektorra vonatkozóan. Korábban szervezetépítéssel, pénzügyekkel, gazdálkodással, pályázatokkal foglalkoztam, az
Amigos működését a felhalmozott tapasztalataimmal valamint az operatív működés
segítésével támogatom.
2018-2021

Rácz Kamilla: A közel három év alatt amit Ami-

goként töltöttem a legszuperebb csapat tagjaként jártam a kórházakat, és a legcsodásabb

gyerekekkel tölthettem délutánjaimat hétről-hétre. Végigkövethettem lépésről-lépésre,
ahogy egy 10 fős szervezet 80 főssé alakult
valamint megismerhettem megannyi háttérfeladatot is. Hiszem, hogy a kórházi és háttérfeladatok során szerzett tapasztalataimmal
segíteni tudom az Amigost a továbbiakban is.

Fehér Balázs:

Az alapítócsapat tagjaként részt
vettem a szervezet felépítésében az alapoktól,
miközben számos csillogó szempárral találkozhattam a kórházi foglalkozások során. Az
Amigos fejlődését üzleti tanácsadóként szerzett tapasztalatommal segítem, hogy tovább
küzdhessünk a gyermekmosolyokért.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Senior
Amigók évek óta elkötelezetten és lelkesen
segítenek szakmai tudásukkal:

Horváth Magyary Nóra – a K&H Bank kommunikációs igazgatója: Ezekkel a lelkes és kedves fiatalokkal először az 50 tehetséges magyar fiatal programon keresztül találkoztam.
Sára volt a mentoráltam a programban és
ahogyan megismerkedtünk, egyből tudtam,
hogy nem csak Sára szakmai életútja, hanem
az Amigos kiteljesedése is fontos számomra.
Kommunikációs szakemberként tapasztalatommal segítem az Amigost, amikor kérdésük merül fel, tudják, hogy számíthatnak rám.

„

„

Mészáros Ágnes: Hogy is lettem Senior Amigo?
Úgy, hogy már jó ideje terveztem, helyet találok az életemben önkéntes, és ha lehet, ezen
belül is szakmai mentor típusú munkára.
Tavaly tavasszal jelentkeztem a Badur Alapítvány által meghirdetett Keltető Programra,
ahol induló társadalmi vállalkozások mellé kerestek szakmai mentorokat, és így, nagy örömömre, az Amigos csapata mellé kerültem!
Külön ajándék volt, hogy a program hat
mentorából négyet kedves régi ismerősként
üdvözölhettem. Innen pedig egy izgalmas, alkotó közös utazás vette kezdetét az Amigos
csapatával, megszületett az első vállalkozási
ötlet, és a helyes, szerethető „termékek” immár megvásárolhatók! Én pedig Senior Amigo lettem az év végére, amire nagyon büszke
vagyok, és remélem, továbbra is érdemben tudom segíteni az Alapítvány munkáját,
Senior Amigo társaimmal együtt! Szakmai
hátterem a banki-pénzügyi világhoz köt, az
elmúlt 25 év alatt 4 bankban dolgoztam közép-/felsővezetőként, strukturált finanszírozási és vállalati ügyfélkapcsolati területeken.
Emellett évekig tagja voltam a banki mentor
klubnak, ahol fiatal tehetséges vezetőket támogattunk. A tavalyi évben pedig egy régóta
dédelgetetett szakmai álmom valósult meg

azzal, hogy executive business coach lettem.
Nagyon élveztem, hogy újra intenzíven tanulhatok, új dolgokat! Örülök, hogy közétek tartozom, és remélem, hogy az Amigos példáján keresztül is egyre több ember tapasztalja
meg az önzetlen segítés örömét.

Bajnogel Péter

– az XTRM Group vezetője:
A kreatív és kommunikációs iparágban szerzett tapasztalatommal támogatom az Amigos Alapítványt. Ha rendezvényszervezésről,
adományozói bázis kiépítéséről vagy éppen
kreatív közösségszervező kérdésekről van szó,
számíthattak rám az Amigók. Elképesztő látni
a lelkesedést, amivel a gyerekek segítése mellé állnak én pedig boldog vagyok, hogy Senior Amigóként csatlakoztam küldetésükhöz.

Radványi László – a PwC magyarország Cégtársa:

Nagyon fontos számára a jótékonysági
programok támogatása. László jelenleg a
PwC Társadalmi Felelősségvállalás Csoportjának egyik vezetője. Nyolc éve álmodta
meg a PwC középiskolásoknak és főiskolásoknak szóló „Másokról Szól” programját,
melynek mai napig zsűri tagja és vezetője.
A programban résztvevő Amigos szervezetének lelkes támogatója, mentora.

MÉDIAMEGJELENÉSEK

2018-ban az RTL Klub az Év Emberének választotta
az Amigost, amire nagyon büszkék vagyunk!

Támogatóink
Vállalati támogatóink:
Forker 2006 Kft.

ProgSpektrum Bt.

És még rengeteg lelkes és elkötelezett magánszemély.

FaBolhaPiac

MOL IT munkatársai

Támogasd Te is az Amigost!
Hogyan lehetsz Te is Amigo?
Jelentkezz Amigónak!
Ha Te is igazi Amigónak érzed magad és szeretnél csapatunk részese lenni, figyeld honlapunkat
(www.amigosagyerekekert.hu), hogy le ne maradj az aktuális jelentkezési időszakról. Minden
évben az őszi és a tavaszi szemeszter elején várjuk a lelkes új jelentkezőket!
Támogass minket!
Ha szívesen segítenéd a tartósan beteg gyerekek gyógyulását és tanulmányait, ráadásul szimpatikus
a kezdeményezésünk, akkor jó helyen jársz. Támogasd Te is az Amigos a gyerekekért Alapítványt,
hogy minél több gyereket tudjuk motiválni a gyógyulásra!
http://www.amigosagyerekekert.hu/tamogatas/
Bankszámlaszámunk: 10404089-50526787-78761016
Számlatulajdonos: Amigos a gyerekekért Alapítvány
Bank: K&H BANK
Közlemény: Én is támogatlak titeket!
Kövesd híreinket!
facebook.com/amigosagyarekekért

irjnekunk@amigosagyerekekért www.amigosagyerekekert.hu

A kiadvány készítői:
Dóczy Orsolya – Orsi Amigo | Dóka Tamás – Tomi Amigo | Kupcsik Júlia – Julcsi Amigo
Pribula Péter – Peti Amigo | Szegő Júlia – Juli Amigo | Tombácz Gábor – Gábor Amigo
Grafikus – Visnyai Zoltán

A Legyen minden beteg gyermek mellett Amigo projekt működtetését,
és a kiadvány megvalósulását a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

www.amigosagyerekekert.hu irjnekunk@amigosagyerekekert.hu

