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1.Az Alapítvány főbb adatai
Név:
Rövid név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Közhasznúsági státusz:

Amigos a gyerekekért Alapítvány
Amigos Alapítvány
8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F
19-01-0001753
18758227-1-19
közhasznú

Beszámoló aláírására
jogosult képviselő :

Forgács-Fábián Sára
(8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F)

Képviseleti joga:

önálló

A szervezet 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.

Tevékenységi kör:

9499’08 M.n.s
egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
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1.1 Az Alapítvány missziója
Az Alapítvány különös gondot fordít a beteg és hátrányos helyzetű gyerekek
idegennyelvek oktatásán keresztül történő segítésére és motiválására. 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.

1.2. A vezető tisztségviselők és a kuratórium tagjaival kapcsolatos tájékoztatás
Név

Szervezetben betöltött pozíció

Forgács-Fábián Sára

Kuratórium Elnöke

Veszelszki Márta

Kuratóriumi Tag

Fábián József

Kuratóriumi Tag

Rácz Kamilla

Kuratóriumi Tag

Fehér Balázs

Kuratóriumi Tag
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2. 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: Amigók) Budapest 6 kórházában, Szegeden 2 kórházi egységben, Debrecenben
és Szombathelyen 1-1 kórházi egységben tartanak nyelvórákat a gyerekeknek, heti
rendszerességgel. Az Amigók is diákok, így egyrészt példát mutatnak, másrészt a gyerekek
barátaivá is válnak, enyhítve ezzel a kórházi magányt, miközben együtt tanulnak, fejlődnek.
2019-ben angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, portugál, holland, héber, horvát, koreai,
román, japán, svéd, vietnámi, latin, szerb, kínai, mongol, török és jelnyelv foglalkozásokat
tartottak, természetesen térítésmentesen. Fontosnak tartjuk az önkénteskedésre való
felhívást az egyetemisták körében. A felvételi időszakban pedig beigazolódott, hogy az
önkéntesség valóban nagyon fontos tevékenység a fiatal felnőttek életében.
Az Amigók 2019-ben több, mint 2000 foglalkozást tartottak. Az Amigók száma a 2018 évi
94-ről elérte az 149-et 2019-ben. Nagy eredményünknek tekintjük, hogy 2019-ben két vidéki
városban is megalapítottuk az Amigost, Szombathelyen és Debrecenben, így még több
gyerekhez értek el az önkéntesek. Továbbá már nem csak kórházakban tartott foglalkozásokat
a szervezet, hanem egyes esetekben az önkéntesek már otthon lábadozó gyerekekkel is
foglalkoztak, segítve ezzel a tanulás és az iskolába való felzárkózás további folyamatát.
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3. Közhasznú tevékenység részletes tartalmi beszámolója
3.1. Gyerekek és foglalkozások
2019-ben az Amigók az ország 10 kórházi egységében látogatták rendszeresen a beteg
gyerekeket. Az Alapítvány önkéntesei a kórházakban különféle osztályokra járnak, így
különböző betegséggel küzdő gyerekekkel találkoznak, foglalkozunk daganatos, leukémiás
gyerekekkel, baleset utáni rehabilitációs mozgáskoordinációs terápián lévő gyerekekkel,
illetve különböző pszichiátriai kezelésen lévő gyerekekkel (anorexia, bulimia, ADHD,
figyelemzavar, hiperaktivitás, depresszió).
Az Amigos Alapítvány által 2019-ben látogatott kórházak és kórházi egységek:
Város

Intézmény

Osztályok

Budapest

Semmelweis Egyetem Tűzoltó Utcai II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika

Onko-hematológiai
osztályok

Budapest

Dél-pesti Centrumkórház - Országos
Hematológiai és Infektológiai Intézet

Őssejt-transzplantációs
osztály, Démétér Ház

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz.
Gyermekgyógyászati Klinika

Pszichiátriai osztály

Budapest

Bethesda Kórház Alapítvány - Ilka utcai
egység

Rehabilitáció, neurológia,
mentálhigiéniás osztályok

Budapest

Bethesda Kórház Alapítvány - Központi
Egység

Belgyógyászat, égési osztály

Budapest

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Gyermekortopédia

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ - Gyermekklinika

Gyermekonkológia és
belgyógyászat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ Gyermekpszichiátria

Pszichiátriai osztály

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermekonkológia,
belgyógyászat, diabétesz,
neurológiai osztályok

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Gyermekklinikai osztályok
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A különböző életkorú (2 éves babáktól kezdve
egészen 18 éves tinédzserekig) és betegségű
gyermekek különböző foglalkozást igényelnek,
azonban az önkéntesek mottója minden esetben a
“játékos tanulás”. Az Amigók elsődlegesen idegen
nyelvek tanításával, új nyelvek megismertetésével
szeretnék színesebbé tenni a kórházban töltött időt
a gyerekek számára. Segítenek abban, hogy az
iskolai kiesés miatt ne maradjanak le a társaikhoz
képest ezek a gyerekek. Célunk továbbra is, hogy
barátként tudjunk a gyerekekkel foglalkozni,
segíteni őket a házi feladat megírásában, és új
idegen nyelvekkel, ezáltal akár új kultúrával is
megismertethessük őket. 2019-ben ezért célul
tűztük ki a nyelvi foglalkoztató eszközeinknek a
fejlesztését. Ennek köszönhetően 2019. tavaszára elkészültek az angol és német nyelvű
foglalkoztató füzeteink, melyek kezdő és haladó szinten tudó gyerekek számára teszik
érdekesebbé a nyelvtanulást, és melyek azóta is a kórházi eszköztárunk szerves részét képezik
a foglalkozások alatt. Hangsúlyt fektetünk a széles körben tanult angol és német mellett
kevésbé ismert nyelvek megismertetésére, például a számok elsajátítására vietnámiul, vagy
akár egy francia nyelvű mondóka megtanulására.
A tanulást azonban játékos keretekbe öltöztetjük, így a különböző készségfejlesztő
társasjátékok, memória- vagy kártyajátékok is szerepet kapnak a foglalkozások során. A
gyermekek korosztályának megfelelően a játékba új idegen nyelvű szavak megtanulása, vagy
akár különböző szituációk eljátszása is bele van csempészve. A kézműves foglalkozások, pedig
szintén új lehetőséget nyitnak meg előttünk a programok színesítésére, hiszen a közös alkotás
öröme, apró ajándékok készítése sok gyermek számára segít elfeledtetni a kórházi közeget. A
kézműves foglalkozások segítik a gyerekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztését, és
ugyanúgy alkalmat adnak idegen nyelvű szavak megtanulására.
Mindezek mellett 2019. tavaszától egy új, modern eszköz használatával is színesítettük a
palettánkat a kórházi foglalkozások alatt: VR szemüvegekkel virtuális módon segítünk a
gyerekeknek kiszakadni a kórházi szobákból, és új országok, nevezetességek bejárásával,
egzotikus helyszínek felfedezésén keresztül tanítjuk őket az idegen nyelvekre. Az Amigók által
használt VR szemüvegek ezek mellett olyan hátrányos, vagy nehéz helyzetben lévő gyerekek
számára is lehetőséget nyújtanak az élmény kipróbálására, virtuális nyaralásra, utazásra, akik
ezt eddig nem tehették meg. A VR szemüvegek kórházi használatáról készült videó és cikk az
alábbi linken érhető el: https://bit.ly/3huNTal
A tavalyi évhez hasonlóan, 2019-ben is rendszeresen tanultunk olyan gyerekekkel külön,
akikkel már a kórházi gyógyulásuk során elkezdtünk foglalkozni, és ezt a rendszeres tanulást az
otthoni gyógyulás során is folytattuk, hogy segítsük őket abban, hogy tanulmányaikban ne
maradjanak le.
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A kórházi szakmai kapcsolattartóinkkal rendszeresen kommunikálunk, alkalmazva a
javaslataikat a gyerekekkel végzett foglalkozásokat illetően. A rendszeres látogatásokon túl
2019-ben is több esetben működtünk együtt a kórházakkal, és vettünk részt olyan
programokon, melyek a kórház szervezésében valósultak meg a beteg gyerekek segítésére. Így
2019. nyarán a szombathelyi csapatunk 3 tagja részt vett egy daganatos gyerekek számára
szervezett táborban, ahol a VR szemüvegek segítségével tették izgalmasabbá a programot. A
szegedi csapatunk tagjai pedig Amigóként egy szegedi családi napon képviselték az
Alapítványt, mesélve az önkéntesség szépségeiről, szociálisan érzékenyítve ezzel a
gyermekeket és családjaikat. A Szent László Kórházban pedig az Amigók rendszeres résztvevői
a kórházi farsangnak, Halloween-nak, ahol játékkal, kézműveskedéssel csalnak mosolyt a
gyermekek arcára.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 2019 végére 149 Amigo az ország 4 városában, 10 kórházi
egység különböző osztályain látogatták a gyermekeket, összesen hetente 26 alkalommal. A
kórházakkal való rendszeres együttműködésnek köszönhetően folyamatosan a látogatások
fejlesztésén, interaktívabbá tételén dolgozunk 2020-ban is.
Kórházi látogatások szervezése
A kórházi látogatások koordinálása a kórházfelelős Amigók segítségével történik, akik
elősegítik az információáramlást a kórházi kapcsolattartóink és az Amigók között, és akik
biztosítják azt, hogy a látogatások rendszeresek legyenek. A kórházfelelősök ezen túlmenően
havi rendszerességgel megszervezik az adott kórházat látogató Amigók számára a közös
összejöveteleket, a kórháztalálkozókat. Ezeknek az alkalmaknak a legfőbb célja az önkéntesek
kórházi tapasztalatainak átbeszélése, a pozitív és a negatív élmények megosztása, és egymás
segítése tapasztalat-megosztással. Ezek a havonta megszervezett kórháztalálkozók
kulcsfontosságúak abban, hogy az önkéntesek mentális egészségére figyelni tudjunk, hogy
csatornát teremtsünk a kórházi nehéz helyzetek megbeszélésére, és együtt keressük a
megoldást a problémákra. A kórháztalálkozók alkalmat adnak különböző tréningek
megtartására is, így például szituációkon keresztül fejleszthették az önkéntesek azt, hogyan is
motiválják a gyermekeket a tanulásra, hogyan kezeljenek rendkívüli helyzeteket. A
kórházfelelősök munkáját pedig a mindenkori Boldogságért Felelős Amigo segíti, akivel szintén
havi rendszerességgel konzultálnak, megbeszélik a kórházakban azonosan felmerülő
kérdéseket, és tapasztalat-átadással segítik egymást.

3.2.Amigók
Az Amigos Alapítványnál 2019-ben 149 önkéntes (továbbiakban Amigo) foglalkozott a
kórházakban a gyerekekért, idén már 4 városban: Budapesten, Debrecenben, Szegeden és
Szombathelyen. Az önkéntesek különböző szakokon tanuló egyetemisták. A tanulmányukból
eredő különbözőségnek köszönhetően a gyerekek minden alkalommal más megközelítésben
találkoznak a nyelvvel, a játékkal, a tanulással. A szervezetbe azért az egyetemisták
jelentkezését várjuk, mert ez a korosztály közelebb áll a gyerekekhez korban, mint az szülők
vagy az orvosok, viszont az önkéntesek már idősek annyira, hogy felelősséget tudjanak vállalni
a gyerekekért.
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Félévente tartunk felvételiket minden városban, a tavaszi félév és az őszi félév elején. 2019.
februárjában volt az első felvételink Debrecenben és Szombathelyen, amely egy nagy
előrelépés volt a szervezet számára is.
A felvételi során a jelentkezőknek egy felvételi feladatlapot kell kitölteniük kreatív
kérdésekkel és egy szóbeli beszélgetésen kell részt venniük, ami szituációs feladatokat is
tartalmaz. Ahogy megannyi háttérfeladatot, a felvételi koordinációját, a feladatlapok
értékelését és a szóbeli felvételiztetést mind önkénteseink végzik, az Amigo-Felelősök (a
szervezet munkavállalói) támogatásával.
A félév elején vállalható háttérfeladatok között megtalálható a céges és
magánadományszervezés, pályázatírás, közösségi média és blog kezelése, VR és offline
tananyagfejlesztés, kreatív foglalkozások tervezése és az eseményszervezés is. Miközben a
foglalkozásaink minőségéhez és az Alapítvány fejlődéséhez járulnak hozzá a lelkes Amigók,
magukat is fejlesztik és a kisebb csapatokban való együttműködés közelebb hozza a szervezet
tagjait is egymáshoz.
A felvett önkéntesek vidéken egy tréningen - Amigo-iskolán - vesznek részt, ahol a kórházi
tanulásról, a gyerekekkel való kommunikációról kapnak tudásanyagot, illetve a szervezet
felépítéséről és a szervezeti kultúráról tanulnak. A tréning végén egy összefoglaló füzetet is
kapnak az elhangzottakról. Emellett az újonnan csatlakozó Amigók az első három alkalommal
mindig egy tapasztaltabb önkéntessel együtt mennek a gyerekekhez a klinikákra, hogy
mindent biztonságos körülmények között sajátíthassanak el.
Egy Amigo átlagosan két éven keresztül önkénteskedik a szervezetnél, ez idő alatt kéthetente
legalább másfél órát tölt a gyerekekkel a kórházban, és részt vesz a közösségi eseményeken is.
Az önkéntes munkánk során a gyerekekkel barátként bánunk és a mi baráti közösségünk
részeként tekintünk rájuk, ezért elengedhetetlenek számunkra a közösségi események.
Ezeknek az eseményeknek a célja, hogy az Amigóknak legyen alkalmuk megismerni egymást,
és hogy tudjanak beszélni az önkéntes élményeikről. Ezért havi rendszerességgel tartunk
csapatépítő Amigo-esteket, illetve szupervíziós céllal kórháztalálkozókat.
Új Amigo-városok: Debrecen, Szombathely
Hosszú egyeztetések és közös gondolkodás eredményeképpen alkalmasnak találtuk a
lehetőséget 2019-ben a további terjeszkedésre. A felvételiket Debrecenben februárban
tartottuk és 12 új Amigo kezdte el látogatni a helyi gyermek onkológiai osztályt. Ez a csapat
szeptemberben pedig további 6 fővel bővült, hogy még több kórházi osztályon még több
gyerek arcára csalhassunk mosolyt.
íA szombathelyi csapat márciusban indult el 6 fővel és először heti egy nap látogatták a
Markusovszky Kórház gyermekosztályát. Októberben a csapat megnövekedett létszámmal,
már 11 fővel, heti két nap járt kórházba.
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3.3. Események 2019-ben
Pszichoedukációs tábor és alkalmak
Pszichoedukációs táborban és alkalmakon egymásról és leginkább önmagunkról tanulhattuk.
Arról, hogy hogyan kezeljünk bizonyos konfliktusokat és dolgozzuk fel a nehezebb és
érzékenyebb helyzeteket. Ez az alkalom kifejezetten az Amigók lelki jólétéről szólt. Voltak
önismereti játékok, plakátkészítés az Amigó-felelősségekről, szervezeti kérdések megvitatása,
megemlékezés azokról a gyermekekről, akiktől el kellett búcsúznunk. A táborról készült
blogbejegyzésünkben részletesebben is olvasható, hogyan alakult ez a tanulságos hétvége:
https://bit.ly/3jr3Tfg

Amigo-estek
Minden hónapban egy új- és egy régigenerációs
Amigo rendezi meg a közösségépítő estünket, ahol
közvetlen hangulatban találkoznak az adott város
Amigói. Az Amigo-estek a közös együttlétről,
barátságunk mélyítéséről, játékról, éneklésről és
mindenféle vidám csapatépítő időtöltésről
szólnak. Remek lehetőség ez arra, hogy ne csak a
kórházi csapatunkat ismerhessük meg jobban,
hanem a többieket is; hogy az újgenerációsok be
tudjanak jobban illeszkedni; hogy az új, közös
élmények által még erősebb legyen az Amigos
életérzés. Bővebben: https://bit.ly/2ZPN4D4

9

Évnyitók és évzárók
Minden félév elején tartunk külön-külön
minden városban egy évnyitót, amelyen
reflektálunk kicsit az elmúlt időszakra, és
megajándékozzuk az így már többé nem
“újgenerációs” Amigóinkat a zöld
pulcsijukkal.
Emellett
az
Amigo
alapelveket is átvesszük, de inkább a
jövőre helyezzük a fókuszt, hisz fény
derül az új kórházbeosztásokra, szó esik a
közelgő
felvételiről,
illetve
a
háttércsapatokba
és
Amigo-est
szervezésre is jelentkezhetnek a lelkes
Amigók!
Június utolsó vasárnapján került sor az idei évzárónkra, amire az összes Amigo hivatalos,
valamint az Alumni is meghívást kap, hiszen aki egyszer Amigo, örökké Amigo marad! A napot
egy csapatos városfelderítő kalandtúrával kezdtük, kisebb csapatokra osztva rejtvényeket
oldottunk meg Budapest utcáin. Az évzáró hivatalosabb részét az irodánk, az Appy teraszán
szervezhettük meg egy barbequeval összekötve. A visszatekintés, az évösszegzés és az
előretekintés mellett lehetőségünk nyílt csapatépítő feladat keretében megismerkedni a másik
Amigo-városokba tartozó Amigo-társainkkal is, kötetlenül beszélgettünk várostól és kórháztól
függetlenül. Ez azért is nagyon fontos része az Amigos életének, hiszen kevés olyan alkalom
van, amikor a négy város Amigói találkozhatnak egymással.
Az őszi félév zárását az összes Amigo számára nyitott karácsonyozással kötöttük össze a TRIP
hajón, ahol reflektáltunk a 2019-es évre, majd a jövőbe tekintve megválasztottuk a
board-tagokat, bemutatkoztak a budapesti városfelelős-jelöltek és megajándékoztuk egymást.
Bővebben: https://bit.ly/3eVgvI0
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Amigos szakmai tábor
A szakmai tábor évente egyszer kerül
megrendezésre melynek központjában az
önkéntesek fejlődése és a csapat
összekovácsolása áll. A 2019-es évben a
tábort a Velencei-tónál tartottunk, hogy a
saját városunk közegéből kiszakadva
tudjunk új ismeretek szerezni és
feltöltődni. Az első nap egy közös
tudásmegosztást szerveztünk az Amigók
számára, ahol az ország négy pontjáról
érkezett amigók megoszthatták a közös
kórházi élményeiket, tapasztalataikat és tanácsokat adtak egymásnak a kihívást jelentő
szituációkhoz is.
A három nap alatt meghívott vendégek segítették az önkéntesek minőségi fejlődését. Dr.
Benyó Gábor onkológus főorvos előadást tartott a daganatos gyermek megbetegedésekről és
kezelésükről, illetve orvosi szemszögből megközelítve mesélt az önkéntesmunkánk
jelentőségéről. Mellette Ludvigh Károly coach a szervezeti bővülés közösségre ható
következményeiről tartott workshopot. Illy Eszter - önkéntes pszichológusunk pszichoedukációs foglalkozásain keresztül pedig, mélyebb önismeretre tehettek szert az
önkéntesek és egymást is jobban megismerhették.
A szakmai tábor a stratégiai tervezésnek is helyet adott, ahol a kuratóriummal közösen
ötletlehettek az önkéntesek a szervezetet érintő kihívások megoldásairól.
A szakmaiság mellett a csapatépítés is fontos szerepet játszik mindig a táborban, hiszen
ilyenkor van a legtöbb idejük az önkénteseknek egymásra. A közös együttlét mellett
folyamatosan szem előtt volt a programok során, hogy a különböző városokból érkező Amigók
megismerhessék egymást. Színes játékok, esti programok, és reggeli tornák segítségével
teremtettek a szervezők oldott hangulatot, ahol mindenki egy nyitott befogadó közegben
érezhette magát.
Felvételik
Évente kétszer tartunk felvételit, az év kezdetén februárban és szeptemberben, hisz célunk,
hogy egy nap minden beteg gyerek mellett legyen Amigo. A felvételi időszakban összefog az
összes Amigo, toborzunk és felvételiztetünk mindannyian.
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Vivicitta - #futazamigos
A példamutatáshoz tartozik az egészségmegőrzés is,
így nagy öröm, hogy a közös futás is lelkesedésre
talált az Amigók körében. Szép eredmény is
született, hisz 29-en futottak a gyerekekért a
Vivicitta futóversenyen, összesen 336 km-t.
Bővebben: https://bit.ly/30IYzeE

AmiGOES
Májusban a szegedi csapat egy rendkívül
különleges hétvégét szervezett AmiGoes néven,
ahol vendégül látták a többi város Amigóit. A
rendezvényt évről évre más város szervezi majd
meg, hogy minél jobban megismerjük a többi
csapatot is és hogy év közben is tudjunk velük
találkozni.

Kenutábor
A
nyári
időszakban
sok
gyereket
hazaengednek,
így
kevesebbet
találkozhatunk velük és egymással. Ilyenkor
kihasználjuk a szabadidőt a feltöltődésre és a
csapatépítésre, így került sor újra a
kenutáborunkra. Augusztus 16-a és 18-a
között a Szigetközben gyűltünk össze, hogy
maradandó közös élményeket szerezzünk.
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5. Szülinap
Október 20-án Amigók, családtagok, barátok, támogatók és Familia tagok mind-mind együtt
ünnepelhették meg az elmúlt öt évet. Idén az eseménynek a Symbol adott helyet, ahol az
Amigo-mindennapokba adtunk betekintést. Ezalatt mindenkit csoportokba osztottak és
idegenvezető Amigók segítségével a gyönyörű helyszínen négy teremben mutatták be azt,
hogy hogyan is néz ki egy kórházi bevetés. A három alappilérünk képeze az állomásokat:
nyelvtanulás, játék, kézműveskedés és virtuális valóság. Bővebben: https://bit.ly/3eQ2onz

3.4. Amire még büszkék vagyunk
Év embere díj átvétele (2018)
Az év kezdetén átvehettük az RTL-től az Év
Embere díjat, amit a szerkesztőség által
kiválasztott
10
jelölt
közül
közönségszavazás útján ítéltek nekünk és
példamutató magatartásunkat emelték ki.
Bővebben: https://bit.ly/3f0mo76
Hungarian Academy of Sciences
A Budapesti Corvinus Egyetem és a
Hungarian Academy of Sciences szervezett konferenciát társadalmi vállalkozások témájában,
ahol a megnyitó kerekasztal-beszélgetésen Forgács-Fábián Sára (Megálmodó Amigo) is az
előadók között szerepelt, így az Amigos egy nemzetközi konferencián is bemutatkozott.
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Vodafone Kórházi Angyal: Fábián Sára és az
Amigos Alapítvány
Megálmodó Amigónk, Forgács-Fábián Sára a
Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális
Kórházi Angyalaként februárban megkapta a
tableteket és VR szemüvegeket, amivel a kórházi
látogatásaink palettáját tudtuk színesíteni, hisz
ezzel a világ számtalan pontjára el tudjuk repíteni
a gyerekeket, akik a választott idegennyelven
mesélhetnek a látványosságokról.

Budapesti Orvosbál
A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete meghívott minket a februári
Budapesti Orvosbálra, ahol a bálon adományt is tudtunk gyűjteni. Ezek mellett komoly
elismerés, hogy a szakmai társadalom is támogat minket és biztosítanak tevékenységünk
létjogosultságáról!

Fábián Sára a Forbes 30/30 listán
A Forbes kiválasztott harminc 30 év alatti sikeres
fiatalt, ebben a listában alapító Amigónkat,
Forgács-Fábián Sárát is elismerték figyelemre
méltó teljesítménye miatt.
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Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete IV. Egészségverseny
A
Budapesti
Orvostanhallgatók
Egyesületének meghívására az Amigók
előadást tartottak a IV. Egészségversenyen
180 gimnazista diáknak és tanáraiknak az
Amigosról és arról, hogy az egyetemi éveik
alatt, tanulmányaik mellett találják meg a
helyüket és teremtsenek értéket a
környezetükben.
Felállt az Amigos Familia rendszeres
adományozás
2019. májusában elindult az Amigos Familia
mely az Alapítvány gondoskodó közössége
és azokból a támogatókból áll, akik havi
rendszerességgel adományoznak a hosszú távú stabilitás érdekében.

Edison100
Júniusban felkerültünk a Bridge Budapest Edisonplatform Edison100-as listájára. Itt a 100
leginnovatívabb kezdeményezésre lehetett szavazni, amely a gyerekek képességeit, tudását
innovatív, jövőbarát módon fejleszti.
Amigos sütemény együttműködés
Gyereknap alkalmából együttműködtünk a The
Bake Shoppal egy Amigosos sütemény
keretében, aminek bevételével az alapítványt
támogatták.
iTrend x Amigos támogaTok
A tavaszi félév egyik háttércsapata vitte végig
az iTrend.store-ral való együttműködést,
amiben Varsányi Orsolya designerrel karöltve
megalkottuk
a
telefontokokat,
a
támogaTokokat. A cég az eladott tokok
bevételének 50%-át az Amigosnak ajánlja fel a
mai napig!
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Samsung One Week ,,Best Impact”
Két Amigónk, Vida Ágnes és Szepesi-Nagy István képviselte a csapatot a Samsung és az
Egyesek Youth Association által szervezett Samsung One Week programon, ahol a
szervezetek digitális megoldásain dolgoztak a Samsung kollégáival. Zárásként elnyerték a
„Best Impact” kategória egyik díját.

Nagykövet kampány
Elindult az első nagykövet kampányunk, ahol Nagyköveteink 30 napon keresztül az általuk
kitalált kreatív módon kampányoltak az Amigosért, és egy közös célért. A Nagykövetek között
négy Amigót is támogattunk, róluk itt olvashatsz:
http://www.amigosagyerekekert.hu/2019/11/26/az-amigos-elso-nagykovet-kampanya/.
A kampány sikeresnek bizonyult, 5.919.888 ft gyűlt össze a közös álom megvalósításához.
LEGO szett ajándékok
A karácsonyi időszaktól kezdve különböző LEGO szettekkel ajándékozhattuk meg a
gyerekeket a LEGO Manufacturing Kft. jóvoltából. A készségfejlesztő játékot egyrészt
magában is nyelvgyakorlási eszközként használhattuk, hisz az építési utasítások és a kész
remekmű körülírása is folyhat idegennyelven. Emellett igazán nagy elismerés egy kézzel
fogható ajándékban részesülnie a gyerekeknek. Bővebben: https://bit.ly/3eXCiim
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3.5. 2019-es év értékelése
A 2018. évi közhasznúsági beszámolónkban írtuk: “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.”
A 2019-es évet rendkívül sikeresnek értékeljük, hiszen terveinket meg tudtuk valósítani, ma
már 4 városban van jelen az Amigos, valamint önkéntes csapatunk is 149 fősre növekedett, így
biztonsággal tudtuk megvalósítani magas minőségű tevékenységünket.

3.6. Terveink 2020-ra
A 2019-es sikereken felbuzdulva célunk, hogy 2020-ban előkészítsük a bővülést egy újabb
vidéki városba. A foglalkozások minőségét tovább növeljük képzéseken keresztül, valamint az
önkéntes tábort bővítsük (190 főre 2020-ban), valamint mélyítsük és építsük az egyetemista
önkéntesek közösségét.
A fenti három pont megvalósításával közelebb jutunk a missziónkhoz, hogy egy napon minden
gyerek mellett legyen Amigo.

4. Kiegészítő Melléklet
4.1. A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, eredményre gyakorolt
hatása:
a) a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői, többek
közt:
●

a jogszabályok, melyeket a beszámoló elkészítése során figyelembe vettek:
az Alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvényben ( „Ectv” ) foglaltaknak és a számviteli
törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét valamint a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendelet szerint

●

az Alapítvány 2019. november 21-én megszerezte a közhasznú jogállást

●

a könyvvezetés módja:
kettős könyvvitel

●

a mérlegkészítés időpontja:
2020. január 31.
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A számviteli politikában az előző évekhez képest nem volt változás. A vagyoni és pénzügyi helyzetre
vonatkozóan az adatok összehasonlíthatók az előző évvel.
b) az alkalmazott értékelési eljárások a mérlegben szereplő eszközök és források
értékének meghatározása során:
●

bekerülési értékének meghatározása:
a számviteli törvény 46.-51. §. szerint

●

a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszere, leírási kulcsok
meghatározása eszközcsoportonként, vagy az azok meghatározásánál figyelembe
veendő elvek, az elszámolás gyakorisága

●

az értékcsökkenés elszámolása:

Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik, elszámolása
évente az éves zárással egyidejűleg.
AZ ALKALMAZOTT LEÍRÁSI KULCSOK ESZKÖZCSOPORTONKÉNT
Immateriális javak
Vagyoni jogok

16,6%

Szellemi termékek

33%

Tárgyi eszközök
Ingatlanok

műszaki
és
egyéb
berendezések

hosszú élettartamú szerkezetből

2%

közepes élettartamú szerkezetből

3%

rövid élettartamú szerkezetből

6%

100 000 Ft egyedi beszerzési értékig

100%

számítástechnikai berendezések

33 - 50% egyedi elbírálás alapján

egyéb berendezések

14,5 - 50% egyedi elbírálás alapján

járművek

20%

●

maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó
eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján

●

a terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása során alkalmazandó
szabályok:
számviteli törvény 52.-56. § szerint

●

az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának feltételei:
az értékhelyesbítés lehetőségével nem élünk
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●

a devizás tételek forintra történő átszámításakor alkalmazott árfolyam
meghatározása:
MNB középárfolyam alapján

●

az alkalmazott értékelési eljárásokban nem volt változás az előző évhez képest

c) az elszámolások, értékelés szempontjából melyek azok a bevételek, költségek vagy
ráfordítások, amiket a civil szervezet jelentősnek vagy nem jelentősnek, illetve kivételes
nagyságúnak vagy előfordulásúnak tekint:
Jelentős összegű hiba:
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti
évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt,
saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes
összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt.
Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az
ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák,
hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől független)
abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem
haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
Nem jelentős összegű hiba:
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti
évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt,
saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes
összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 3. pont szerinti értékhatárát.
Kivételes nagyságú vagy előforduló bevételek

összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előforduló költségek, ráfordítások

összes ráfordítás 10%-a

4.2. Tájékoztató adatok:
a) a civil szervezet által alkalmazott munkavállalók átlagos statisztikai állományi
létszáma, állomány-csoportonkénti megbontásban: 3 fő szellemi foglalkozású
b) a beszámoló összeállításáért felelős:
● Aranytoll Kft.
● Dr. Takács Gézáné bevonásával (könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 004469)
c) az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett
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4.3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok (abban a sorrendben, ahogy a mérlegben
az egyes mérlegtételek szerepelnek):
a) a befektetett eszközök értékelésekor alkalmazott értékhelyesbítés esetén a piaci érték
meghatározásakor alkalmazott elveket és módszereket, a könyvelést megalapozó
döntés körülményeit:
az értékhelyesbítést nem alkalmazzuk
b) öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása (összeg, hátralévő
futamidő):
nincs
c) zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása (összeg, biztosíték
fajtája és formája):
nincs
d) vezető tisztségviselőknek, a felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek,
kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák (kamat, lényeges egyéb feltételek,
visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei bemutatásával):
nincsenek
e) jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi
helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak (például támogatás
felhasználáshoz kapcsolódó fenntartási időszak nem teljesítése esetén keletkező
fizetési kötelezettség):
nincsenek
f)

egyéb mérlegen kívüli tételek, mérlegben nem szereplő megállapodások, ha az ezekből
származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, bemutatásuk szükséges a civil
szervezet pénzügyi helyzetének megítéléséhez (például eszközök szívességi
használata):
nincsenek

g) ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák és azok hatása az eszközök és források
állományára – ez jelentős hiba esetén tulajdonképpen a középső oszlophoz írt
magyarázat – évenkénti bontásban:
nem voltak
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4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő adatok (abban a sorrendben, ahogy
az eredménykimutatásban az egyes eredménytételek szerepelnek):
a) be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és
előfordulású bevételek összegét és azok jellegét
➢ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek :
nem voltak
b) be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és
előfordulású költségek és ráfordítások összegét és azok jellegét
➢ Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások:
nem voltak
c) az alapítók, a tagok, a jogi személyiséggel rendelkező egységek és a civil szervezet által
alapított más gazdálkodó szervezettel kapcsolatosan be lehet mutatni a tőlük kapott
bevételeket (támogatásokat), illetve a velük kapcsolatos gazdasági eseményeket:
nincsenek
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