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Üdvözlünk! Welcome!
Willkommen! ¡Bienvenido!
Dobro došli! Assalaamu 'Alaikum!

Kedves Olvasó!
Üdvözöl az Amigók közössége, hadd 

mutassuk be Neked a 2019-es évünket! 

Ötödik évét töltötte az Alapítvány és a 

folyamatos fejlődésnek nem láthatjuk 

lassulását, szorgosan dolgozunk a 

fenntartható növekedésünkön figyelve az 

önkéntesek jólétére, hogy egy nap 

minden gyerek mellett legyen Amigo!

Kép: Amigos 5. születésnap
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Amikor egy gyerek kórházba kerül, az 

élete gyökeresen megváltozik. Mi ebben a 

változásban segítünk pótolni a közösség, 

barátok hiányát, méghozzá egy hasznos 

eszközön, a nyelvtanuláson keresztül.

A kórházi bizonytalanságban Amigóként 

egy biztos pont vagyunk a gyerekek 

gyógyulásának útján, játékosan tanulunk, 

kreatívan kézműveskedünk és barátként 

motiváljuk őket a bevetések alkalmával.

Barátokkal barátként a gyerekekért!

2832 óra
gyerekekkel

21 nyelv

26 kórházi
alkalom hetente

1069
gyerkőc

2120
kórházi bevetés

149
Amigo

10 kórházi
egység

A 2019-es évünk:
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Mindannyian egyetemista diákok 

vagyunk, így példát tudunk mutatni a 

tanulásban és a kis korkülönbség miatt 

könnyen barátaikká tudnak minket 

fogadni a gyerekek, enyhítve a kórházi 

magányt. A gyerekek barátsága mellett 

fontosnak tartjuk, hogy Amigóként felhív-

juk a figyelmet az önkénteskedés fontos-

ságára a fiatalok körében. Mi sem mutatja 

jobban az érdeklődést, mint hogy a felvé-

telik alkalmával átlagosan kétszeres túlje-

lentkezés érkezik az egyetemistáktól. A 

kórházakkal és egyéb szakmai partnerek-

kel, pszichológusokkal együttműködve 

folyamatosan a látogatások fejlesztésén, 

azok interaktívabbá tételén dolgozunk.

100%-os példamutatás mellett 150%-os fejlődés
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egy Amigo

megbízható 
és következetes

közvetlen

rugalmas

lelkes
csapatjátékos

minden Amigónak
számít és fontos

a véleménye értékünk minden Amigo

segít a másiknak

őszinte

az átláthatóság
alapelvünk

ha megígértük,
ott vagyunk

Számunkra fontos a közös értékrend, 
amit viselkedésünkön keresztül

átadunk a gyerekeknek is.

Alapelveink
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Egy szuper látogatás receptje?

latin

Nyelvtanulás

alkotás

fejlesztés

gyógyír

szórakozás

kacaj emlék

kézműveskedésjáték

Játszva tanulunk

Egy odaadó Amigo, lelkes gyerekek
és játékba csomagolt fejlődés! 
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A kórházi látogatások mellett igény 

szerint akkor is a gyerekek mellett mara-

dunk és támogatjuk őket, amikor már 

otthon vannak és készülnek az iskolai 

visszaintegrálódásra. Ezek mellett nagyon 

büszkén gondolunk vissza arra, hogy  

2019-ben két vidéki városban is megalapí-

tottuk az Amigost, Debrecenben és 

Szombathelyen, így még több gyerekhez 

értek el az önkéntesek. 12 és 6 új Amigo 

kezdett boldogságot csempészni a 

kórházban gyógyuló gyerekek arcára, 

majd év végén már majdnem megduplá-

zott létszámmal látogatták kisbarátaikat!
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Amigók száma

2015
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416

864

256

2000

1176

2120

Kórházi látogatások száma

Debrecen
Szombathely

amigos

amigos

2019

Már 4 városban tevékenykedünk
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7920
percnyi felvételi

1056
oldalnyi feladat

2256
megtett km

4
város

91
felvett Amigo

2x
évente

Küldetésünk, hogy egyszer minden beteg 

gyermek legyen egy Amigo, ezért évente 

kétszer felvételit rendezünk. A két felvételi 

időpont  az egyetemi szemeszterekhez 

igazítva kerül megrendezésre, a jelent-

kezőket két fordulóban teszteljük le.
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Minden hónapban összegyűlnek a 

városok Amigói, amikor először is szakmai 

szupervíziós alkalmat tartunk kórházi 

csapatonként. Erre nagyon nagy szükség 

van, mivel ekkor osztjuk meg egymással a 

kórházi élményeinket és tapasztalatain-

kat. Legyen szó örömökről, vagy akár 

nehézségekről, mindig itt vagyunk 

egymásnak! A kórháztalálkozók után 

pedig kezdődik a közös Amigo-est, 

amikor csapatépítő játékokon keresztül 

mélyítjük el egymással a barátságunkat.

Havi Amigo-találkozók

17
képzés

123
esemény

2019 mozgalmasan telt a kórházi lá-

togatások mellett is, összesen 17 

képzésen vettünk részt, hogy szakmailag 

fejlődjünk és 123 közösségi eseményt 

szerveztünk, mivel hiszünk abban, hogy a 

gyerekek csak akkor tudnak igazán meg-

bízni bennünk és  barátként tekinteni 

ránk, ha mi magunk is egy csapat 

vagyunk, és csak akkor tudjuk átadni a 

gyerekeknek az igazi barátságból áradó 

erőt, ha összekovácsolódunk, és mi is 

számíthatunk egymásra, mint csapat!

Közösségben gondolkodunk
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Pszichoedukáció
Az éves össz-Amigos tábor és a 

rendszeres városi  alkalmak keretein belül 

pszichológusokkal kifejezetten az Amigók 

lelki jóllétére fókuszálunk. Elmélyülünk 

abban, hogy hogyan dolgozzuk fel a 

nehezebb és érzékenyebb helyzeteket, 

önismereti feladatok által feltérképezzük 

magunkat és a közösségi témákat is 

átgondoljuk együtt. Ezek az alkalmak 

lehetőséget adnak a megnyílásra, az 

egymással való kapcsolódásra. A pszicho-

edukációs bensőséges alkalmaival 

emlékezünk meg azokról a gyerekekről is, 

akiktől sajnos el kellett búcsúznunk.

Közös sportolás
Nyári sporttábor, a közös sportolás, legyen 

szó kenuzásról, vagy biciklizésről, az 

Amigók leküzdenek hegyet, völgyet, 

Dunakanyart! A sportolás itt nem áll meg: 

a rendszeresen szervezett közös edzések 

után a Vivicittán 29 eltökélt Amigo össze-

sen 336 km-t futott együtt gyerekekért.

AmiGOES
Minden évben az egyik Amigo-város kitár-

ja kapuit, hogy megvendégelje az Amigos 

országos közösségét! 2019-ben Szegedet 

fedeztük fel, miközben közös élményeket 

gyűjtve mélyítettük barátságainkat! Városi 

kincskeresés, ismerkedés, egy összetartó 

közösség, erről szólt az AmiGOES 2019.

Különleges eseményeink
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Szakmai tábor
Szakmai fejlődésünk érdekében évente 3 

teljes napot gyermekonkológusokkal, 

pszichológusokkal, gyógypedagógusok-

kal és nyelvtanárokkal töltünk, hogy 

tapasztalatok és tanácsok cseréljenek 

gazdát, miközben a gyerekekhez való 

kapcsolódásról, a betegségekről, a 

nyelvtanításról, szervezeti folyamatokról, 

egymásról, önmagunkról és a közösségről 

folytatunk elmélyült beszélgetéseket. 

Amigos szülinap
Minden Amigónak kétszer van egy évben 

születésnapja. Idén az alapítvány 5. 

Szülinapjának okán gyűlhettünk össze 

mindahányan! 5 év alatt összesen 260 

Amigo 4720 alkalommal tette szebbé 

közel 3000 gyerek kórházi gyógyulását!
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Értékünk minden Amigo
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Állj mellénk te is támogatóként!

Cégként

pénzbeli
adománnyal 

tárgybeli
adománnyal 

Amigos
brandelt termékkel 

Állj mellénk egy termékkel, aminek a 
bevételéből támogatod az Amigost! 
Örömmel segítünk a kitalálásban és 

a kommunikációban is.

Sok eszközre, játékra, kézműves alapanyagra van 
szükségünk a foglalkozásokhoz, de sokat kell 
utaznunk, termet és szállást bérelnünk az önkéntes 
felvételikhez, többek között ezek kapcsán is szívesen 

fogadunk e-mailes megkereséseket!

Az adományokról adományozási szerződést 
szoktunk kötni és támogatási igazolást is kiállítunk 
róluk. Mivel közhasznú alapítvány vagyunk, az 

adomány adóalap-csökkentő tétel lehet.

Támogass akár online bankkártyával,
akár banki utalással!

tamogatas.amigosagyerekekert.hu

AMIGOS
FAMILIA

A havi rendszerességgel adományozó Familia tagok az 
Alapítvány gondoskodó közössége, akik a hosszú távú 
stabilitás érdekében mellettünk vannak, hogy 

biztosabban tudjunk tervezni jövőbeli bevételeinkkel.

2020 tavaszától már tudunk 
fogadni 1% felajánlásokat a 

18758227-1-19 adószámon.  

Számos cég állt mellénk olyan termékekkel, 
amelyekből a befolyt bevétel egy részét az 
Amigosnak adományozták. Keresd az aktuális 

termékeket a web és Facebook oldalainkon.

rendszeres
adománnyal 

termékek
megvásárlásával 

egyszeri
adománnyal 

Magánszemélyként
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12,5M Ft
magánszemélyek által

8,2M Ft
vállalatok támogatása által

15,2M Ft
pályázatok + grantek által

amigos

amigos

2019-ben 35,9 millió Ft adomány kaptunk,
melynek a megoszlása a következő: 

Gazdálkodásunk 2019-ben

2-5 millió forint:
LEGO Manufacturing Kft.
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
Vodafone Magyarország Alapítvány
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Miniszterelnökség

1-2 millió forint:
GS Pipe Kft.
BlackRock Hungary // The Tides Foundation
Hunnect Kft.
Pentacolor Kft.

500 ezer-1 millió forint:
UNIQA biztosító Zrt.
Tigáz földelosztó Zrt
Loc & More Kft.

200-500 ezer forint:
Myad Marketing Kft.
iTrend Store Hungary Kft.
Boom Marketing Kft.
MTD HUNGÁRIA Kft.
E.ON Hungária Zrt.
IKEA lakberendezési Kft.
Aquacomet Kft.
Tesco-Global Zrt.

100-200 ezer forint:
Concorde Értékpapír Zrt.
Pszinapszis Alapítvány
Aliz Tech Kft.
Rubin informatikai Zrt.
Biztribútor Kft.
Prime 2010 Kft. 

100 ezer forintig:
Molnár-Jankovics Építőipari Kft.
The Roster Management Kft.
Patol Kft.
H&H Assistance Szolgáltató Kft.
Startupub drink Kft. - Hi5
Design Terminál
Pannon fényképész Egyesület
Miklonor Kft.

100-200 ezer forint (folyt.):
Novotrading Kft.
Cushman and Wakefield Ltd.
Városmajori Sarok - Fióka étterem
Pfizer gyógyszerkereskedelmi Kft.
Badur foundation
K-X Consulting Kft.
Sum Balance Kft.

és még sok fantasztikus magánszemély!
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285 eFt
adomány gyűjtése

158
tok eladása

TámogaTok kampány
az iTrend támogatásával

2M Ft
adomány gyűjtése

550 db
zokni rendelése

3,5
hét alatt

Karácsonyi Rudolf kampány

30
napont át

5,9M Ft
adomány gyűjtése

775
adományozó

24
Nagykövet

Nagykövet kampány 

Kampányaink
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37%

40%
23%

Kiadások lebontása
2019-ben 19,5 millió Ft-ot költöttünk,
melynek a megoszlása a következő: 

kórházi nyelvórák és foglalkozások

2832
óra gyerekekkel

1888
kórházi bevetés

1069
gyerkőc

7,4M
Ft kiadás

10
kórház

4
város

3
munkavállaló

stabil működés biztosítása 7,7M
Ft kiadás

123
esemény

17
képzés

149
Amigo

a csapat képzése, összetartása4,4M
Ft kiadás
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Forgács-Fábián Sára, elnök

Fábián József, kuratóriumi tag

Fehér Balázs, kuratóriumi tag

Rácz Kamilla, kuratóriumi tag

Veszelszki Márta, kuratóriumi tag

A kuratórium tagjai:

Tisztségviselők, munkatársak
Azért, hogy még több gyermek 

mosolyoghasson az Amigo-felelősökből, 

szorgos segítőikből és a kuratóriumból 

álló csapat munkálkodik nap mint nap. 

2019-ben a Megálmodó Amigo, a 

Boldogságért Felelős Amigo és a 

Fenntarthatóságért Felelős Amigók 

munkáját először az alapítvány életében 

egy, majd őt követően további 

gyakornokok is szorgosan támogatták!



2019-es év értékelése
A 2018. évi közhasznúsági beszámolónk-

ban 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 Amigóink segítségével a 

magas minőségű foglalkozásainkat.
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A 2019-es sikereken felbuzdulva célunk, 

hogy 2020-ban előkészítsük a bővülést 

egy újabb vidéki városba. A foglalkozások 

minőségét tovább fejlesszük képzéseken 

keresztül, valamint az, hogy 2020-ban 190 

főre bővüljön a csapatunk úgy, hogy 

mellette mélyítsük és építsük az 

egyetemista önkéntesek közösségét is. 

A fenti három pont megvalósításával 

egyre közelebb jutunk a missziónkhoz, 

hogy egy napon minden beteg 

gyermek mellett legyen egy Amigo.

Terveink 2020-ra
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Legyen minden beteg gyermek
mellett egy Amigo!
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Médiamegjelenések

Patol Kft.
Miklonor Kft.

Molnár-Jankovics Építőipari Kft.
H&H Assistance Szolgáltató Kft.

Támogatóink 2019-ben

Biztribútor Kft.
FaBolhaPiac

Sum Balance Kft.

…és még rengeteg lelkes és elkötelezett magánszemély.
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