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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 Aranytoll Kft. 004469 

Tevékenységi kör 9499’ 08 M.n.s. egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység 

http://www.amigosagyerekekert.hu/
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Az Alapítvány  missziója 

  

Az Alapítvány különös gondot fordít a beteg, hátrányos helyzetű gyerekek 

idegennyelvek 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, szülőknek, családtagoknak. 

  

  

A vezető tisztségviselők és a kuratórium tagjaival kapcsolatos tájékoztatás 

Fábián Sára                   – a Kuratórium elnöke 

Veszelszki Márta          – Kuratóriumi tag 

Fábián József                – Kuratóriumi tag  
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Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

Az Amigos a gyerekekért Alapítvány célja, hogy tartós kórházi kezelésen lévő, súlyosan 

beteg, hátrányos helyzetű gyerekeket motiválja a gyógyulásra egy hasznos eszközön, a 

nyelvtanuláson keresztül. Az egyetemistákból álló Amigos Alapítvány önkéntesei 

(továbbiakban az Amigók) Budapest 5 kórházában, Szegeden pedig egy kórházban két 

osztályon tartanak nyelvórákat a gyerekeknek heti rendszerességgel. Az Amigók is diákok, így 

egyrészt példát mutatnak, másrészt barátaikká válnak a gyerekeknek, enyhítve a kórházi 

magányt, miközben együtt tanulnak, fejlődnek. 2018-ben angol, német, spanyol, olasz, francia, 

norvég, orosz, jelnyelv és vietnámi nyelvórákat tartottak természetesen ingyenesen. Fontosnak 

tartjuk az önkénteskedésre való felhívást az egyetemisták körében. A felvételi időszakba pedig 

visszaigazolódott, hogy ez valóban nagyon fontos a fiatal felnőttek életében. Az Amigók 2018-

ban több, mint 1000-szer látogatták a beteg gyermekeket. Az Amigók száma a 2017 évi 68-ról 

2018-ban elérte a 94-et, beleértve az első vidéki bővülést, a szegedi Amigókat is, így a heti 

látogatások száma is növekedett és még több gyerekhez értek el az önkéntesek. Továbbá már 

nem csak kórházakban tartott foglalkozásokat a szervezet, de egyes esetekben az önkéntesek 

már otthon lábadozó gyerekekkel is foglalkoztak, segítve ezzel a tanulás és az iskolába való 

felzárkózás további folyamatát. A gyerekek továbbra is játékosan tanulnak, a szülőknek pedig 

nagyon nagy segítség, hisz nem egyedül kell erről gondoskodniuk. 

 

Gyerekek 
A kórházakban különféle osztályokra járnak az Amigók, így különböző betegséggel 

küzdő gyerekekkel találkoznak, akiknek eltérő foglalkozásokra lehet szükségük. Találkoznak 

daganatos, leukémiás gyerekkel, baleset utáni 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 tartottak a gyerekek 

otthonában vagy pedig Skype használatával tanítottak online. 2018-ban 3 gyerek készült fel 

érettségire és osztályozó vizsgákra sikeresen. Velük azóta is tart a rendszeres, közös tanulás. 
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Amigók 
Az Amigók az Amigos Alapítványnál tevékenykedő önkéntesek. 2018-ban Az 

önkéntesek több különböző egyetem különböző szakáról csatlakoztak az Alapítványhoz, így 

egy diverz, mégis összetartó csapatot képeznek. Egy Amigo átlagosan két évet marad 

Alapítványnál. Aki felvételt nyer, mint önkéntest átlagosan kéthetente másfél órát kell 

önkénteskedéssel tölteni Budapest vagy Szeged gyermekkórházaiban. Az Alapítvány életében 

fontosak a közösségi események is, melyek havonta kerülnek megrendezésre (továbbiakban: 

Amigo-est). Az Amigo-eseteken fókuszban az önkéntesek közösségének építése, 

tájékoztatásnyújtás az Alapítvány aktuális helyzetéről, valamint a felmerülő nehézségeket 

megbeszélése áll. Az Amigók sokszor nehéz helyzetekkel is találkoznak, ezek megbeszélése 

segíti a feldolgozást, ezt mind az önkéntesek, mind az Alapítvány nagyon fontosnak tartja.   

 

Felvételi folyamat és felkészítés 
Felvételi az önkéntesek körében minden évben 2 alkalommal kerül meghirdetésre, az egyetemi 

félévekhez igazítva: szeptember-október és január-február hónapokban, immáron két 

városban. A jelentkezési folyamat 2 részből áll, egy kreatív írásbeli feladatsor illetve egy szóbeli 

interjú, ahol a személyes megismerkedésen túl különböző szituációs feladatokat tárunk a 

jelentkező felé, hogy egyes kórházi szituációkra hogyan reagálnának. A sikeres felvételit nyert 

jelentkezők az úgynevezett Amigo-iskola keretein belül szerzik meg tudásukat és készülnek fel 

az első látogatásokra. Az Amigo-iskolán először a szervezeti alapokra és kultúrára helyeződik 

a hangsúly, majd tanításmódszertani és kórházi kommunikációs tréning következik. Az Amigo-

iskola elvégzése után az Amigók készen állnak az első látogatásra. Az újonnan csatlakozott 

önkénteseket az első 3 alkalommal egy tapasztalt Amigo kíséri el a kórházakban, így biztosítva 

a mentorálást és támogatást.  

 

Az első vidéki város – Szeged 

2018-es év legnagyobb projektje az első vidéki csapat elindítása volt, ez a város Szeged lett. 

Hónapokig tartó szervezés után örömmel fogadták az Amigost a gyermekklinikán. A februári 

kampány sikerességének köszönhetően március elejére felállt a 10 fős szegedi alapító csapat 

- 5 fő az onkológián, 5 fő pedig a pszichiátrián kezdte a látogatásokat. A tavaszi félévben több, 



 
 
 

7 
 

mint 40 gyermekhez jutottak el az Amigók, és szoros barátságok is alakultak. Az őszi felvételin 

bővült a csapat, 2018. év végén már 15 szegedi Amigo gondoskodott a gyerekek 

nyelvoktatásáról és jókedvéről. 

 

Események 

Táborok: 
Idén többféle tábor került 

megrendezésre, volt szakmai képzés, 

pszichoedukációs tábor és kenutúra is, ahol 

az Amigóknak számos előadással, 

pszichoedukációs képzéssel, workshoppal 

és csapatépítő feladatokkal készültek. 

 

 

 

Új iroda, költözés:  
Másfél év után a KAPTÁR Közösségi Irodából után egy új helyre került az Amigos-otthon, 

2018 tavasz óta az Appy Centrum ad teret a mindennapi munkánknak, és támogatja az 

Alapítvány szakmai fejlődését szakértői konzultációk és tanácsadásokon keresztül. 
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Képzések:  
Idén számos alkalommal tartott az Amigos szakmai előadásokat és részt is vettek 

workshopokon, hogy a lehető legfelkészültebbek legyünk a kórházakban. 

 

 

 

Szülinap:  
Az Amigos születésnap minden évben különleges. Idén közösen ünnepeltük 4. 

szülinapunkat az Amigos-családdal, gyerekekkel, kórházi dolgozókkal, pedagógusokkal, 

pszichológusokkal, partnerekkel, támogatókkal. A majd egy napos eseményre 300 fő jött el. 
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Amigos karácsony:  
Az Amigók minden évben közösen megünneplik a karácsonyt. Ilyenkor titkosan “húznak 

egymás között”, majd jelképes értékű ajándékkal ”ajándékozzák” meg egymást, ez kiemelten 

fontos a csapatépítés és egymás még jobb megismerése miatt. Ezen felül megrendezésre 

került egy bárki számára meghirdetett, “nyílt” kézműveskedést is. Az elkészült ajándékokkal a 

kórházban ápolt gyerekeket lepték meg. 

 

Hőlégballonozás:  
A MOL PB-vel együttműködve életre szóló élményben volt része a csapat egy részének, 

hat, már gyógyult gyerek és szüleikkel együtt, akiket a kórházakban ismertek meg. 2018 nyarán 

nyáron, több hónapos előkészületek után egy egész napos hőlégballonozást, majd közös 

sütögetésen és állatsimogatáson vettek rész a MOL BP munkatársainak jóvoltából. 
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Sikerek összefoglalva 
2018 egy újabb sikeres évként zárult. Külön figyelmet érdemel az első vidéki csapat 

megalakulása, majd az őszi bővülése. Az önkéntesek száma 2018-ban is jelentősen, 50 fővel 

növekedett összességében, így még több gyerekhez értek el az Amigók, mint az előző 

években.  Most is nagyon fontos volt, hogy minél felkészültebbek legyenek az Amigók, ezért 

az évközbeni képzések mellett ismét több napos szakmai táboron vettek részt, ahol a 

tanulásmódszertanon kívül Dr. Benyó Gábor országos gyermekonkológiai szakértő készítette 

fel az Amigókat a kórházakban található tipikus betegségek fiziológiai és lelki hátteréről.  

 

Terveink 2019-re 
Az Amigos küldetése, hogy egy nap minden beteg gyermek mellett legyen Amigo. Az 

Alapítvány 2019-es célkitűzése, hogy a budapesti és szegedi működés mellett Szombathelyen 

és Debrecenben is felálljon 1-1 önkéntes csapat, ezzel is közelebb kerülve a küldetés 

megvalósításához. További cél, hogy az Amigók száma meghaladja a 150 főt 2019-ben.  

 

 


