
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-08-06 13:14:08. Érkeztetési szám: EB00554400

19 Veszprémi Törvényszék

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

1 9 0 1 0 0 0 1 7 5 3 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .00



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

8 2 0 0 Veszprém

Gyöngyvirág utca

14/F

    

1 9 0 1 0 0 0 1 7 5 3

0 1 0 0 P k 6 0 0 3 8  2 0 1 6

1 8 7 5 8 2 2 7 1 1 9

Forgács-Fábián Sára

Veszprém 2 0 2 1 0 8 0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

1 489 6 438

606

1 489 5 832

46 132 78 542

149

145

45 987 78 393

5

47 626 84 980

22 644 53 521

100 100

6 057 22 544

16 487 30 877

580 1 638

580 1 638

24 402 29 821

47 626 84 980

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

145 367 145 367

35 847 114 970 35 847 114 970

35 844 113 481 35 844 113 481

24 355 24 355

3 6 3 6

35 995 115 343 35 995 115 343

35 995 115 343 35 995 115 343

8 535 46 331 8 535 46 331

10 387 22 679 10 387 22 679

3 912 5 741 3 912 5 741

585 15 410 585 15 410

1 46 1 46

19 508 84 466 19 508 84 466

19 508 84 466 19 508 84 466

16 487 30 877 16 487 30 877

16 487 30 877 16 487 30 877

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

2 050 3 950 2 050 3 950

4 884 4 884

24 355 24 355

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

8 2 0 0 Veszprém

Gyöngyvirág utca

14/F

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 3 8  2 0 1 6

1 9 0 1 0 0 0 1 7 5 3

1 8 7 5 8 2 2 7 1 1 9

Forgács-Fábián Sára

oktatási tevékenység

1997. évi CLIV.tv.144.§ (1), (2)  35.§ (1), (2)    2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1), (4), (8).

beteg és hátrányos helyzetű gyerekek

9000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

képviselő 3 912 5 741

3 912 5 741

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

35 995 115 343

4 884

35 995 110 459

19 508 84 466

10 387 22 679

19 508 84 466

16 487 30 877

149 170

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

LEGO COVID 19 akcióterv a hátrányos helyzetű gyerekek jövőjéért

LEGO Manufacturing Kft

2020-2021

44 681 200

28 737 439

28 737 439

44 681 200

7 283 262

20 621 772

16 776 166

44 681 200

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

LEGO 19 LEGO Csoport Helyi Közösségi Szerepvállalás (LCE)

LEGO Manufacturing Kft

2019-2021

5 000 000

4 752 589

4 752 589

0

3 858 939

893 650

247 411

5 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

TIDES20 Minden beteg gyerek mellett legyen egy Amigo

THE TIDES Foundation

2020-2021

1 110 080

1 320 420

1 320 420

2 803 758

1 227 727

92 693

1 483 338

2 803 758

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

TIDES19 Minden beteg gyerek mellett legyen egy Amigo

THE TIDES Foundation

2019-2020

1 110 080

1 024 216

1 024 216

0

480 252

543 964

0

1 024 216

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

SZJ19 Beteg hátrányos helyzetű gyermekek idegen nyelvek oktatásán keresztül történő segítése

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft

2019-2020

2 500 000

738 540

738 540

0

444 571

293 969

0

738 540

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

TESCO20 Ön választ, mi segítünk

EFFEKTEAM Egyesület

2020

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

PFIZER19: Minden beteg gyerek mellett legyen egy Amigo

PFIZER Gyógyszerkereskedelmi Kft

2020

120 700

120 700

120 700

120 700

120 700

120 700

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

SZJA 1% felajánlás

NAV

2020-2021 év

4 883 536

0

0

4 883 536

4 883 536

4 883 536

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

ITM 19 Beteg gyerekek 2020. évi kórházi látogatása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

2019-2020

2 000 000

1 950 000

1 950 000

0

1 600 000

350 000

0

1 950 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

ITM 20 Az Amigos a gyerekekért Alapítvány  adminisztratív és pénzügyi hátterének támogatása

Innovációs és Technológiai Minisztérium

2020-2021

2 000 000

1 815 900

1 815 900

2 000 000

1 815 900

0

184 100

2 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

CHE 19 Pszichoedukációs tábor

UNIQUA Biztosító Zrt

2019-2020

500 000

91 714

91 714

0

91 714

91 714

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

KPMG20  Felelős Társadalomért Program

KPMG Hungária Kft

2020

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

621 386

365 714

12 900

1 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

LEGO PRODUCT DONATION

LEGO Hungária Kft

2020

34 572 130

34 572 130

34 572 130

34 572 130

34 572 130

0

34 572 130

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

appy

Appy Alapítványi  Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Zrt

2020

1 485 986

1 485 986

1 485 986

1 485 986

1 485 986

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

Céges adományozók és magánadományok

2020

35 404 664

35 404 664

35 404 664

35 404 664

2 506 808

480 541

32 417 315

35 404 664

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

LEGO Csoport Helyi Közösségi Szerepvállalás "LCE"

LEGO HUNGÁRIA KFT

2020-2021

7 226 599

7 226 599

7 226 599

808 446

527 488

5 890 665

7 226 599

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

AMIGOS a gyerekekért Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .08 .06  13 .21 .01



    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

Amigos   a   gyerekekért   Alapítvány   
    

2020.   évi   
közhasznúsági   jelentése   

  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Budapest,   2021.   augusztus   5.       
          

  
  Vezető   tisztségviselő   

Forgács-Fábián   Sára     
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1. Az   Alapítvány    bemutatása,   főbb   adatai   
1.1   Az   Alapítvány   főbb   adatai   
    
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   
Közhasznúsági   státusz:   közhasznú   
    
Beszámoló   aláírására   
jogosult   képviselő   :   Forgács-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.     
Tevékenységi   kör:   9499’   08   M.n.s.     

egyéb   közösségi,   társadalmi   tevékenység   
    

    
    
    

  

  

  

  

  

   

http://www.amigosagyerekekert.hu/


1.2.   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.   
    
    

1.3.  A  vezető  tisztségviselők  és  a  kuratórium  tagjaival                 
kapcsolatos   tájékoztatás   

  
Forgács-Fábián   Sára   –   Kuratórium   elnöke   
Veszelszki   Márta   –   Kuratóriumi   tag   
Fábián   József   –   Kuratóriumi   tag     
Rácz   Kamilla   –   Kuratóriumi   tag     
Fehér   Balázs   –   Kuratóriumi   tag     
  
  
    

      



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  az  Amigók)  Budapest  6  kórházában,  Szegeden  3  kórházi  egységben,            
Debrecenben  2,  Szombathelyen  1  kórházi  egységben  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.  Fontosnak  tartjuk  az  önkénteskedésre  való  felhívást  az  egyetemisták  körében.  A             
felvételi  időszakban  pedig  újra  visszaigazolódott,  hogy  az  önkéntesség  valóban  nagyon            
fontos   tevékenység   a   fiatal   felnőttek   életében.     
A  koronavírus-járvány  2020-as  megjelenésével  újra  kellett  terveznünk  a  tevékenységünk           
alapját  jelentő  kórházi  látogatásokat.  Új,  online  projekttervek  születtek,  mivel  nyilvánvalóvá            
vált,  hogy  2020  tavaszán  a  lezárások  idején  minden  gyerek  hasonló  helyzetbe  került,  mint  a                
kórházban  gyógyuló  gyerekek.  A  bezártság,  a  szociális  kapcsolatok  hiánya  mindenkit  új             
kihívások  elé  állított.  Ezért  döntöttünk  úgy,  hogy  a  beteg  gyerekek  mellett  a  hátrányos,  vagy                
a  koronavírus  miatt  nehéz  helyzetbe  került  gyerekeket  is  támogatni  fogjuk.  Ez  volt  az  első               
rendszerszintű,  válság  eredményezte  nagy  döntés  az  Amigos  működése  során,  amit  meg             
kellett  hoznunk.  Hamarosan  4  új,  online  projektet  indítottunk  el,  amellyel  több,  mint  1000               
gyereknek  tudtunk  segíteni  a  programjainkban  2020-ban,  és  ezen  túl  közel  9000  gyerekkel              
kerültünk   kapcsolatba,   ami   közel   tízszerese   a   korábbi   évek   munkájának.   
  

2020-ban  az  Amigók  4  online  program  keretein  belül  foglalkoztak  a  beteg,  vagy  hátrányos               
helyzetű  gyerekekkel.  Az  Alapítvány  önkénteseinek  az  év  elején  még  volt  lehetőségük             
személyesen  is  látogatni  a  kórházban  fekvő  gyerekeket,  az  általunk  így  2020-ban  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   



  
  
  
  

3.   kiegészítő   melléklet    
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:     

  
2021.   január   31.   

  
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   

  

Szeged   Szegedi   Tudományegyetem   
Szent-Györgyi   Albert   Klinikai   Központ   -   
Gyermekpszichiátria   

Pszichiátriai   osztály   

Szeged   Szegedi   Tudományegyetem   
Szent-Györgyi   Albert   Klinikai   Központ   -   
Gyermekklinika   

Belgyógyászat   

Debrecen   Debreceni   Egyetem   Klinikai   Központ   
Gyermekgyógyászati   Klinika  

Gyermekonkológia   

Debrecen   Debreceni   Egyetem   Klinikai   Központ   
Gyermekgyógyászati   Klinika  

Belgyógyászat,   diabétesz,   
neurológiai   osztályok   

Szombathely   Markusovszky   Egyetemi   Oktatókórház   Gyermekklinikai   osztályok   



● 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.   
  

  
● 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   

  
● 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:   

AZ   ALKALMAZOTT   LEÍRÁSI   KULCSOK   ESZKÖZCSOPORTONKÉNT,   EZER   FORINTBAN   

Immateriális   javak   

Vagyoni   értékűjogok    16,6   %   

Szellemi   termékek    33%   

Tárgyi   eszközök   

Ingatlanok    hosszú   élettartamú   szerkezetből    2   %   

közepes   élettartamú   szerkezetből    3   %   

rövid   élettartamú   szerkezetből    6   %   

műszaki  és     
egyéb   
berendezések   

200   000   Ft   egyedi   beszerzési   értékig      

számítástechnikai   berendezések    33   -   50%   egyedi   elbírálás   alapján   

egyéb   berendezések    14,5   -   50%   egyedi   elbírálás   alapján   

járművek    20%   



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.   

  
3.1.   Tájékoztató   adatok   

a) a  civil  szervezet  által  alkalmazott  munkavállalók  átlagos  statisztikai  állományi                   
létszáma,   állomány-csoportonkénti   megbontásban:   5   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   

  

3.2.   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   

  

Kivételes   nagyságú   vagy   előforduló   bevételek    összes   bevétel   10%-a   

Kivételes   nagyságú   vagy   előforduló   költségek,   ráfordítások    összes   ráfordítás   10%-a   



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     

  
  

3.3.   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   

  
  

4.   Közhasznú   tevékenység   részletes   tartalmi   beszámolója     
  

A  továbbiakban  a  kreatív  közhasznúsági  jelentésben  számolunk  be  a  2020.  évi                       
eredményeinkről.   Lásd   mellékelve.   
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Ezért döntöttünk úgy, hogy a beteg gyerekek mellett a hátrányos, vagy a koronavírus miatt nehéz helyzetbe
került gyerekeket is támogatni fogjuk. Ez volt az első rendszerszintű, válság eredményezte nagy döntés az
Amigos működése során, amit meg kellett hoznunk. Bő egy év távlatából értékelve úgy gondolom, hogy jó
döntést hoztunk. Több mint 1000 gyereknek tudtunk segíteni a programjainkban 2020-ban, ezen felül több
mint 9000 gyerekkel kerültünk kapcsolatba, ami közel tízszerese a korábbi "válságmentes" évek munkájának. 
A tapasztalatokat beépítjük a hosszú távú működési stratégiánkba, a tény, hogy agilisan tudtunk kezelni egy
válságot erőt és magabiztosságot ad a következő hasonló helyzethez, hiszen ha az Amigossal nem 10 vagy 20,
hanem 500 évre tervezünk, számos válság áll majd még előttünk, amit kezelni és végső soron túlélni kell.  
 
Most pedig az ügybe vetett erős hittel teszünk nap mint nap a vízióért, hogy egy napon minden beteg gyerek
mellett legyen majd egy Amigo. 
 
Mindannyian, akik velünk voltatok ebben a rendhagyó évben, köszönöm, hogy kitartottatok és az 2021-ben
Nektek köszönhetően tervezhetjük, hogy új városokban, új kórházakban, középtávon új országban segíthessük
a beteg vagy nehéz helyzetben lévő gyerekeket.

Kedves Barátunk!
A válság a működés természetes velejárója. Voltak
válságok és lesznek is, az Amigos életében 2020-ban
köszöntött be az első világválság, a koronavírus járvány. A
kezdeti ijedelem után egyből tervezni, gondolkodni
kezdtünk. Sok kreatív Amigo összedugta a fejét: ,,Hol
tudunk segíteni? Kinek van ránk most a legnagyobb
szüksége? Hogy tudjuk elérni őket?". Válaszokat kaptunk,
amiből projekttervek születtek, pár napon belül a
megvalósítás is elindult. Ráébredtünk, hogy 2020
tavaszán a lezárások idején minden gyerek hasonló
helyzetbe került (és talán felnőtt is), mint a kórházban
gyógyuló gyerekek: hiányoztak a barátaink, egyedül
éreztük magunkat és sokan még a betegségtől is féltek.

Forgács-Fábián Sára
Az Amigos megálmodója és vezetője

3.
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Az Amigos önkénteseiként heti
rendszerességgel látogatunk kór-
házban gyógyuló beteg gye-
rekeket. Célunk, hogy játékkal, és
nyelvtanulással motiváljuk őket a
gyógyulásra és a fehér kórházi
falak közé is becsempésszük a
mosolyt, a jókedvet és a
barátságot. 

Víziónk, hogy egy nap
minden beteg gyerek

mellett legyen egy Amigo.
4.



a kapocs: A közösen eltöltöltött,
nevetéssel teli, játékos foglalkozások!

A kórházban gyógyuló gyerkőcök és
a járványhelyzet miatt távoktatásban
tanulók is hasonló élményeket élnek
át: kiszakadnak az addig megszokott
napi ritmusból, új, számukra idegen, s
ezért félelmetes szituációkkal
találkoznak, és a barátaikkal való
kapcsolat is megszakad. 

Barátokkal barátként a gyerekekért!

Lelkes egyetemista önkéntesek,
akik hisznek abban, hogy a
kreatív kézműveskedés, az
önfeledt játék és a hasznos
nyelvtanulás kombinációja biztos
pontként és motiváló erőként
szolgál a beteg gyerekeknek.

Amigók Gyerekek
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2003

2014

2015

2016

Amikor Sára kilenc évesen egy évre kórházba került,
az élmény örökre megváltoztatta az életét. Nagyon
szerencsésnek érezte magát, ugyanis szerettei
mindvégig mellette álltak, és támogatták. Ez sajnos
nem adatik meg minden gyereknek.

Több mint tíz évvel később fogalmazódott meg
benne az Amigos gondolata. Tudta, hogy szeretne
segíteni a hozzá hasonló beteg gyerekek
gyógyulásában. Összegyűjtötte 10 barátját és
elkezdtek beszélgetni az Amigosról, tervezni
ennek megalakulását. 

Hosszas tervezés és szervezés után 11-en kezdtünk el
járni a Tűzoltó utcai II. Számú Gyermekklinikára. A
terv egyszerű volt: tanulni, játszani, "haverkodni" -
innen jött a név is: Amigos, vagyis barátok. Egy jó
barát összekötő kapocs a kórházak sokszor idegen,
szürke légköre és a külvilág között. Játékkal és
nevetéssel könnyebb túljutni a nehézségeken. A
rengeteg pozitív visszajelzés miatt egyre több
megkeresést kaptunk, így 16 főre bővült a csapat.

Tör
tén

etü
nk

Hatalmas mérföldkő volt a 2016-os év az Amigos
számára ugyanis alapítvánnyá váltunk és egyre
többen és többen lettek Amigók. Év végére már a
Szent László Kórház és az I. Számú Gyermekklinika
gyerkőceinek a gyógyulásában is segíthettünk. Az
önkéntesek fejlődése érdekében beindultak a
csapatépítők, az Amigo-iskola, Amigo Avató és
egyéb események.
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Történetünk
2017

2019

2020
Az év váratlan helyzetére, a pandémiára senki sem volt
felkészülve, azonban sikerült tovább növekednünk és
fejlődnünk úgy, ahogy eddig is: együtt, egy csapatként.     
 és már 170 önkéntessel kezdtük meg az évet offline a
kórházakban, valamint később 4 online programban. 

2018

Célunk, hogy egy nap minden beteg gyerek mellett legyen egy
Amigo. Ehhez a célhoz 2017-ben még közelebb kerülhettünk,
ugyanis elkezdhettünk járni az Ilka utcai Bethesda
Gyermekkórházba, hogy itt is jókedvvel és tanulással segíthessünk
a gyerekeknek. A fejlődésünk érdekében két lelkes Amigo is
hozzáfogott munkavállalóként dolgozni az Alapítványban. 

Több hónapos előkészület után létrejött az első
vidéki csapat és végre Szegeden is elindultunk, így
már 94 Amigo tett a gyerekmosolyokért. Ennek
köszönhetően az év során több mint 1000
alkalommal jártunk kórházba.

2019-ben tovább bővült a csapat és megalakult a
debreceni és szombathelyi Amigos is. Az indulásakor 11
fős csapat 149 főre nőtte ki magát erre az évre, és már 4
különböző városban tevékenykedtek egyetemista
önkéntesek.

7.



Habár az évet szokásosan tartalmas
kórházi bevetésekkel kezdtük,
évközben mindent újraterveztünk a
pandémia miatt és a fizikai távolságot
legyőzve döntöttünk úgy, hogy még
több gyerek mellett szeretnénk ott
lenni. 
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ávo

lsá
g s

em
 je

len
t a

kad
ály

t Kerestük, hogy kik azok, akiknek a
legnagyobb szüksége van ránk, és
rájöttünk, hogy egy kicsit minden
gyereknek. Az ötletekből végül
megszületett az Amigos Mini, az
Amigos Extra, az Amigos Online és a
TanulTablet mentorprogram. 

8.

Online programjaink



Együtt építettünk....
Az Amigos Miniben készségfejlesztő
kalandfoglalkozásokat tartunk 1-6. osztályos
gyerekeknek, különféle izgalmas témákban
építőkockákkal. A bevetések legfőbb
különlegességét az Amigók által fejlesztett
mesealapú tananyag és a szabadon szárnyaló
fantázia adja.  Amigos Mini

,,Emlékszem, hogy nagyon izgultam az első
Minis bevetésem előtt annak ellenére, hogy
sokat jártam kórházban. Egyszerűen azt hittem,
hogy az online közeg idegen és más, mint a
személyes foglalkozás. Azonban az első perc
után rájöttem, hogy egyáltalán nem így van. A
gyerekek ugyanúgy csillogó szemekkel várják,
hogy elinduljunk a közös bevetésre és
ugyanolyan szeretettel játszanak egymással.
Számomra nagy tanulság volt, hogy bár az
elején mindannyiunknak fura volt ez a mostani
helyzet

                  még ha néha félünk is az elején tőle.”

Balázs Amigo

 ki kell hoznunk belőle a legtöbbet,
9.



...az érettségizőket sem
hagytuk magukra....

Az Amigos Extra programot  végzős gimnazistáknak
hoztuk létre, hogy megkönnyítsük nekik a nyelvi
érettségire készülést. Amigókkal gyakorolhattak a
szóbeli és az írásbeli vizsgákra is heti
rendszerességgel.

Am
igo

s E
xtr

a

,,Hallo Leute!
Ezt a köszönést akár Erik is mondhatta volna Nektek,
ugyanis az előző félévben sikeres német középszintű
érettségit tett le, kimagasló eredménnyel!  Őszinte
leszek, amikor először meghallottam, hogy online
folytatódnak az Amigos bevetések, eléggé berezeltem
főleg mikor megtudtam, hogy egy érettségi előtt álló
nagyfiúhoz vagyok beosztva - tudok én elég jól
németül ehhez a feladathoz? Ehhez hasonló
kérdésekkel a fejemben vágtam bele az első órába.
Amennyire izgultam, annyira jól alakult minden a közös
munkánk során. A kitűzött cél - a középszintű érettségi
- gyönyörű eredménnyel sikerült, és olyan hatékony
lett a közös tanulási folyamat, hogy Erik úgy döntött
tavasszal

az emelt szintű német érettségit is leteszi!”

Zsófi Amigo
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,,Az online térben megmaradtak az örömök, a kihívások
és a sikerek az Amigo-létben, csak átalakultak.
Különleges dolog egy félév alatt egyetlen gyermekkel
tanulni, másféle barátság alakul ki, mint a kórházban,
ahova eddig jártam: a hétről-hétre való beszélgetés
során egyre jobban megismerjük a másikat és így igazi
Amigók tudunk maradni. Most minden otthonról tanuló
iskolásnak kihívást jelent a tananyag elsajátítása, az
Amigóknak pedig a visszaemlékezés, a felkészülés
jelenti a legnagyobb feladatot: angol, német, biológia,
kémia, matek, földrajz, történelem... nem csak játékos,
hanem igazán tanulós órákat tartunk sokszor, ami
egyszerre kihívás, de közben rengeteg siker és persze

...a már ismert gyerkőcökkel
is találkoztunk....

Az Amigos Onlineban kórházban lévő vagy otthon
gyógyuló gyerekeknek személyre szabott foglalko-
zásokat tartunk. Angolból, németből, kémiából,
matematikából, informatikából, biológiából, törté-
nelemből és földrajzból is segítettük a gyerekeket
egyedi korrepetálással. 

 Amigos Online

Katica Amigo

 a közös munkából kifolyólag hatalmas öröm!”
11.



A TanulTablet mentorprogramot azzal a céllal
hoztuk létre, hogy egy tablettel és egy Amigo
általi mentorálással lehetőséget adjunk
hátrányos helyzetű gyerekeknek a saját céljuk
megvalósítására. Volt, aki a digitálisan alkotásba
akart belelátni, mások a főzés és angolozás
rejtelmeibe merültek el.

...és nagy álmok után nyúltunk.
Tan

ulT
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,,A hagyományos bevetésekben legjobban a
gyerekekkel való közvetlenséget szerettem,
hogy megismertük egymást, és már
barátokként találkozhatunk újra és újra.
Ezért csatlakoztam ősszel a TanulTablet
programhoz, hogy ezt az élményt átadjam és
átéljem. A legszebb dolog az volt a program
során, amikor az általam mentorált kisfiú arra
a megszólalásomra hogy én sem vagyok
tökéletes azt mondta hogy: "de nekem az
vagy". Azóta is megmosolyogtat, ha
rágondolok. Nálunk az angol tanulás volt a fő
profil és nagyon szépen haladunk vele,
játékosan vidáman, 

Kitti Amigo

olyan Amigósan.”
12.



272 boldog óra a gyerekekkel

233
foglalkozás

71
Amigo

676
gyerek

10
Amigo

38
foglalkozás

20
gyerek

66 boldog óra a gyerekekkel

254 boldog óra a gyerekekkel

55
gyerek

165
foglalkozás

56
Amigo

94
foglalkozás

18
gyerek

21
Amigo

141 boldog óra a gyerekekkel

Egy gyerek kezét sem engedjük el
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Személyesen a pandémia miatt keveset lehettünk a gyerekekkel, azonban az
online programok mellett is megtaláltuk a módját, hogy alapítványokkal és más
segítőkkel együttműködve több ezer gyereket ajándékozzunk meg játékokkal.
Az évben három turnusban, 11 nonprofit szervezettel és 36 kórházzal  
 együttműködve összesen 9305 ajándék LEGO szettel okoztunk örömöt a
gyerekeknek. 
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kórházi egység

kiosztott LEGO szett

nonprofit szervezet

turnus különleges
karácsonyi kampány

36 11
3 1

9305
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A februári felvételi folyamatban összesen 38 új Amigo csatlakozott a
csapathoz, és minden városban köszönhettünk új generációs Amigókat,
így már 170 Amigo szorgoskodott azért, hogy egy nap minden beteg
gyerek mellett legyenek Amigók. 

Debrecenben 8, Szegeden 7, Szombathelyen 3, 
Budapesten pedig 20 lelkes egyetemistával bővültünk.

2020-ban is gyarapodtunk
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Hiszünk abban, hogy úgy tudunk igazán példát mutatni a gyerekeknek, ha
mi is ismerjük egymást és igazán barátok vagyunk. Így az Amigók nem csak
a bevetéseken találkoznak, hanem ezeken túl is, sok közös programot
szervezünk, hogy szoros közösséggé kovácsolódjunk. A pandémia sem
állított meg abban, hogy kreatívabbnál kreatívabb módon online, de
folyamatosan kapcsolatban maradjunk.
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Mi is barátok vagyunk!



játszva
tanulunk

egy amigo...

rugalmas

csapatjátékos

lelkes Értékünk minden Amigo

tiszteljük
a határidőket

következetes

a gyerekekhez és egymáshoz
barátokként fordulunk

ha megígértük,
ott vagyunk

segítünk a másiknak

a kórházba energiát és jókedvet
viszünk magunkkal

 a sikereken osztozunk,
a problémákon együtt

dolgozunk

nyelvet tanulunk

játszunk kézműveskedünk
alkotás 
emlék 

fejlesztés

szórakozás
kacaj 

gyógyír

megbízható

közvetlen
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A kórháztalálkozók olyan szupervíziós havi események, ahol a szakmai
kérdéseket és kihívásokat osztjuk meg egymással, közösen
gondolkodunk és beszélünk arról, ki hogyan érzi magát Amigóként. 

Az Amigo-estek lényege, hogy a városi csapatok még jobban
megismerhessék egymást, a közös élmények összekössék őket és
játékos csapatépítés által még jobban összekovácsolódjanak.
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2020-ban 100 kórháztalálkozót és
 28 Amigo estet szerveztünk online vagy offline.
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Az Amigos első online programokat szervező közössége, a MindenhOnline,
rugalmasan fejlődött, segítségével az ország összes Amigója kapcsolódhatott
egymáshoz az év 12 különböző közösségi programján.

Elindult az e-chat (Amigósan csak ecset),
melynek célja a távolságot nem ismerő
ismerkedés volt. A  véletlenszerűen
összesorsolt Amigók különböző
kérdéseket kaptak, így sok-sok új
barátság alapozódott meg. Az e-chat
során egy szegedi és szombathelyi, vagy
épp budapesti és debreceni önkéntes is
könnyen barátságot köthetett. 

Elkészítettük az első Amigos
Szabadulószobát, melyben szétszórt
főhősünknek 33 Amigo 8 különböző
csapatban segített eljuttatni a felvételis
feladatlapját. 
3 Honfoglaló bajnokságot is rendeztünk,
így egymás tudását is próbára tehettük, a
Ki mit tud?-ban pedig sok Amigo előállt
különleges produkciójával. 

E-chat

Amigos 
Szabadulószoba

online is egy csapat vagyunk!
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Szakmai táborunk programját  mindenki
egészségére és biztonságára oda-
figyelve 2 nap alatt kellett újra-
gondolnunk és átszerveznünk. Végül 51
lelkes Amigo vette be 1 nap erejéig a
Normafát, ahol az Amigos jövőjéről
beszélgettünk, csapatépítő felada-
tokban és pszichoedukáción vettünk
részt, másnap pedig online a
gyermekbetegségekről és társasjáték
pedagógiáról tanultunk szakértők
bevonásával. 

A nyári korlátozások enyhülésével és az
azt megelőző 4 hónap bezártság emlékére
úgy döntöttük, hogy kimozdulunk és
aktívan töltünk együtt egy kis időt. 
4000 km megtételét tűztük ki célul
közösen egy hónap alatt, melyet végül
sikerült túlszárnyalnunk és 5050 km-rel
zártunk. 61 Amigo a lehető
legkülönfélébb módokon: futva, túrázva,
biciklizve vagy akár kenuzva gyűjtötte
együtt a kilométereket. 
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Az Alapítvány születésnapja mindig nagy
ünnep, hiszen ilyenkor alkalmunk adódik
lecsendesedni, reflektálni és együtt
ünnepelni nem csak az önkéntesekkel,
hanem mindenkivel, akik közel állnak
hozzánk: gyerekek, Alumni és támogatók
egyaránt. 6. születésnapunk alkalmából több
állomásos kalandtúrát szerveztünk a
Normafára, melynek lebonyolításában       
 34 Amigo segédkezett.

Születésnap
A 2020-as karácsony alkalmából egy
hatalmas Zoom hívásba tömörítettünk
92 Amigót, akik egy héttel az ünnep
előtt egy meglepetés csomagot kaptak.
Együtt reflektáltunk az évre és az
ajándékokat is közösen bontottuk fel, az
újgenerációs Amigókat pedig
hivatalosan is zöld pulcsisokká avattuk. 

Karácsony

már megszokott események újragondolva
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Az Amigos Akadémia keretein belül
havonta hallgathattunk meg érdekes
előadásokat olyan témákban, melyek az
önkénteskedésben, a gyerekekkel való
foglalkozásban segítenek minket, így
szakmai szempontból is tovább
fejlődhettünk. Ilyen fontos téma volt
például a digitális oktatás, ennek
módszerei és a relaxáció, jóllét is. 

Amigos Akadémia
Fej
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23.

A barátság csodákra képes



"A 2020-as év váratlan változásai ellenére a szombathelyi csapat sok pozitív élménnyel,
tapasztalattal gazdagodott ebben az esztendőben is. A tavaszi félév felvételije után
lelkes, csodás Amigók csatlakoztak kis csapatunkhoz. A közösségépítő események
hiányára is megtaláltuk közösen a megoldást: a csapat online meetingeket tartott, ahol
változatos programokkal dobtuk fel a beszélgetéseket.

Lehetőségünk nyílt arra, hogy online tanulásban nyújtsunk segítséget a gyerekeknek.  
 A szombathelyi csapat legnagyobb öröme a 2020-as nyár volt: újra visszamehettünk a
kórházba ideiglenesen a gyermekekhez és részt vehettünk az Alpokalja a Daganatos
Gyermekekért Kh. Alapítvány Csodaszarvas táborában, ahol közel egy hetet tölthettünk
el a gyógyuló és gyógyult gyermekekkel és családjukkal."
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Szombathely

Horváth Mirtill, szombathelyi Városfelelős Amigo 2020
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Sok kicsi sokra megy

,,A kihívások ellenére magasan átugorva a lécet galoppoztunk végig ezen a megerőltető
időszakon, hiszen ott voltunk egymásnak, tudtuk, hogy számíthatunk a másikra.
Február egy igen mozgalmas hónap volt: régigenerációs Amigo-avatás,
pszichoedukáció és felvételi, mely után 7 csodás Amigóval bővült szuperhős csapatunk.
Elkezdődtek a korlátozások, azonban a szegedi csapat nem arról híres, hogy bármi is
megállítaná a programszervezésben őket!

Szeged

Részünk volt heti online teadélutánban, szeretetet és bátorságot küldő videót
készítettünk az egészségügyi dolgozók és a kórházakban fekvő gyermekek számára. A
nyáron Amigos Telenovella címen indítottuk útjára újabb projektünket, így részesei
lehettünk egymás napjainak. Ősszel tovább zajlottak az online foglalkozások és még
közös színházi élményben is volt részünk. Összefoglalva a szegedi csapat számára a
2020-as év is nagy többségében olyan volt, mint a többi, volt részünk sok önfeledt
nevetésben, programszervezésben és határtalan szeretetben."
 

Kuti Lilla, szegedi Városfelelős Amigo 2020 25.
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"A debreceni csapatban a 2020-as évben sem unatkozunk. Összeteszem kezeimet,
hogy sikerült megtartanunk év elején a felvételit és hogy elindítottuk az első
boardunkat is városi szinten, hiszen nekik hála, sikerült a legtöbbet kihoznunk az
évből. A COVID kezdeti időszaka során kihívást jelentett a kérdés, hogy hogyan
tudnánk jobban megismerni egymást az újgenerációsokkal.

Igyekeztünk online csapatot építeni: heti szinten tartottunk kiscsoportos
beszélgetéseket, ahol személyesebb kérdések segítségével kerültünk közelebb
egymáshoz. A nyáron túrázni mentünk, csapatot építettünk a Balatonon, majd az
őszi félév beköszöntével visszatértünk a városba és helyben találkoztunk, a
gyerekekkel pedig online foglalkoztunk az év hátralévő részében."

Bácsi Marci, debreceni Városfelelős Amigo 2020

26.



Sok kicsi sokra megy

Budapest

"A budapesti csapat egy-kettőre alkalmazkodott a vírushelyzethez, sorban
indítottuk el a személyes kórházi találkozások miatt kimaradt
foglalkozásokat hátrányos helyzetű és otthon gyógyuló gyerekek számára. A
közösségi élmények és a csapatépítés sem maradt el, átmenetileg az online
térbe vittük programjainkat, melyekbe mindig próbáltak az Amigók jókedvet
és újdonságot hozni. Nagyon vártuk (és várjuk a mai napig is), hogy ismét
teljes létszámmal visszatérhessünk a beteg gyerekekhez személyesen is,
hiszen ilyenkor nagy segítség számukra is, ha ott van mellettük egy Amigo,
egy barát."

Tóth Bálint, budapesti Városfelelős Amigo 2020
27.



Az Appycentrum ad helyet az Amigók főhadiszállásának; egy inspiráló közösségi
iroda, ahol sok más, gyerekeket segítő civil szervezettel dolgozhatunk együtt. Az
Appy felszerelt fizikai környezeten túl szakmai tudásátadásával is segíti az
Amigos munkáját: tréningekkel, workshopokkal, tanácsadással igyekeznek
profibbá tenni a nonprofit szervezetek működését.  Karácsony előtt pedig
elindítottak egy, a hazánkban egyedülálló adományozási formát, melyben bárki
egyszerűen, egy automatából támogathatja az Appy irodájában működő
szervezeteket.

APPY x AMIGOS
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A Poket csapat célja, hogy automatákból kapható kisméretű klasszikusokkal
népszerűsítsék az olvasást és a kultúrán át közösséget formáljanak. 2020
márciusában került az automatákba a "Tündérboszorkány" című ifjúsági kötet,
melynek az Amigók lettek a nagykövetei. Az év második felében pedig úgy
döntöttünk, hogy közösen hirdetünk egy irodalmi pályázatot. Ennek
eredményeként "Barátság a négy fal között" címmel jelent meg a közös
kiadványunk, mely egy korlenyomat a pandémiás, bezárt időszakról. A könyvet
Amigók és gyerekek rajzai díszítik és az irodalmi pályázat legjobb 50 alkotása
található meg benne. 

amire még büszkék vagyunk
POKET x AMIGOS
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Adományokból fedezzük a kórházakban
felhasznált eszközök, tananyagok költségét
és az online foglalkozások eszközeit is. 

A támogatások segítségével képezhetjük az
Amigókat és fejleszhetjük a  közösségünket,
rendezhetünk pszichoedukációs alkalmakat
és táborokat.

A folyamatos fejlődés és a biztonságos
növekedés, a munkavállalói csapat bővítése
is csak biztos anyagi háttérrel építhető.

Célunk, hogy egy nap Magyarország összes
gyermekkórházában, majd pedig a világon
mindenhol jelen legyünk. Adományoddal
ezt a  célt szolgálod. 
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egyszeri
adomány

cégként

rendszeres
adomány

Amigos márkás
termékek

tárgybeli
adomány

szakmai
támogatás

pénzbeli
adomány

magánszemélyként

Állj mellénk te is!

adó 1% 
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Támogasd Te is a munkánkat!
https://tamogatas.amigosagyerekekert.hu/
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Bevételek

2020-ban 115,3 millió Ft adományt kaptunk, melynek
megoszlása a következő:

2 millió forint felett:
BlackRock Hungary // The Tides Foundation
Innovációs és Technológiai Minisztérium
LEGO Manufacturing Kft.

1 - 2 millió forint:
Appy Nonprofit Zrt.
Bridge Budapest Egyesület
Hunnect Kft.
KPMG Hungária Kft.
Loc & More Kft.
McKinsey and Company Inc. Hungary
Pentacolor Kft.

500 ezer és 1 millió forint között:
FoxPost Zrt.

200 - 500 ezer forint:
Immergas Hungária Kft.
iTrend Store Hungary Kft.
Híreső.hu Kft.
Magicom Kft.
Tesco Globál Zrt.

100 - 200 ezer forint:
Digic Pictures
Gémker-Gémklub Kft.
Ötkert Kft.
POKET Nonprofit Kft.
Tiba Építész Stúdió Kft.

100 ezer forintig:
Fourcolours Kft.
Renessaince Alapítvány

és még sok
fantasztikus

magánszemély!

32.

4 %
6%
9%

38%

43%

4,9 M Ft

6,4 M Ft

10,5 M Ft

43,5 M Ft

50 M Ft

adó 1% felajánlások által

pályázatok, grantek által

magánszemélyek által

tárgyi adományok

céges adományok



Kampánybevétel
adományozótól
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Tapsi
Adsz-maszk
Karácsony

9 Amigos relikvia 
Zoknik
Maszkok
Pulcsik

3 395 200 Ft
437



18,7 millió
Ft

60,5 millió
Ft

2020-ban 84,4 millió Ft-ot költöttünk, melynek megoszlása
a következő:
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4
város

Kiadások

stabil működés biztosítása

foglalkozások biztosítása a gyerekek számára

22%

6%
72%

6
munkavállaló

4
online program

1132
gyerek foglalkozásainkon

733
óra a gyerekekkel
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9305
megajándékozott gyerek

5,2 millió
 Ft

csapat képzése

7
képzés

170
Amigo

138
esemény



2020-as év értékelése
A 2020-as év nem csak az Amigóknak, de az egész világnak kihívást
jelentett. Növekedtünk, új programokat indítottunk, sok-sok gyerek
arcára csaltunk mosolyt. A 2020-as évet sikeresnek értékeljük, hiszen
ha új formában is, de megvalósítottuk terveinket és az Amigók már
nem csak a kórházban, de online is segítették a gyerekeket. 

2021-ben szeretnénk további kórházi egységekben, és további
magyarországi városokban is elindulni, valamint célunk, hogy az
Amigók bázisát 180 főre növeljük. 

35.
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Oltási önkéntesség

Hamarabb térhettünk vissza zöld pulcsiban a kórházi falak közé, mint
gondoltuk volna. Az a megtisztelő felkérés ért minket, hogy az oltási
folyamat különböző szakaszaiban segédkezzünk. Ez nekünk is nagy
segítség volt abban, hogy hamarabb visszatérhettünk a gyerekekhez és
2021 márciusában több, mint 30 Amigo munkálkodott hétről-hétre
orvosokkal, katonákkal együttműködve 2 oltóponton. 
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2021-ben sem állunk meg
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megvalósult az Amigos Kalandor

Online, 10 hetes nyelvi kurzust indítottunk általános iskolás gyerekeknek,
melyben az angol, francia, spanyol, olasz és német nyelv, kultúra és
gasztronómia rejtelmeibe nyerhettek betekintést. A történet alapú
oktatást egy újabb szintjére emeltük, és az Amigos Kalandorban 14 gyerek
összesen 21 Amigo vezetésével kapott segítséget a középiskolai
nyelvválasztásban. 
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újra lelkes Amigókkal bővültünk
Újra tartottunk felvételit

A félévente meghirdetett önkéntes-felvételinket csak 2020 őszén hagytuk ki
biztonsági és közösségi okokból, 2021 tavaszán már újra megnyitottuk a
lehetőséget az egyetemisták előtt, hogy Amigónak jelentkezzenek. Lelkes
újgenerációsok csatlakoztak hozzánk, akiket a diplomájukat sikeresen
megszerző Alumni-Amigók is büszkén engednek útjukra, mint utánpótlás
csapat. Persze mindannyian tudjuk: aki egyszer Amigo, az örökké Amigo marad!

Debrecenben 5, Szegeden 5, Szombathelyen 3, 
Budapesten pedig 23 lelkes egyetemistával bővültünk 2021-ben.
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Visszatértünk a  kórházakba

2021 nyarán újra lehetőséget kaptunk arra, hogy visszatérjünk a
kórházakba, így heti rendszerességgel látogatunk újra 12 kórházi egységet.
A védettségi igazolvánnyal rendelkező Amigók pedig pont ott folytatják a
játékot és tanulást, ahol egy évvel ezelőtt abbahagyták, és új, online
szerzett tapasztalatokkal felvértezve még több mosolyt csempésznek a
gyerekek arcára. 
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Tovább terjeszkedtünk
Új kórházi egységet alapítottunk

Budapesten az oltási önkéntesség folyamatában segítettünk az Országos
Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben (OMIII) és az első
pillanattól fogva egy jó kapcsolat és szoros bizalom alakult ki a kórház és
Amigos között. Így indítottuk el a 13. Amigos egységet az OMIII
gyermekosztályán. 
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Megosztjuk a játékos tanulás örömét

2021 gyereknapján elindítottuk az Amigos Kihívásokat, amibe az ország
összes gyerekét egy hétről-hétre megújuló izgalmas kihívás sorozatba
invitáltuk. Emellett elindítottuk az Amigos Workshopokat, amiben
felnőttekkel osztjuk meg tapasztalatainkat az élményalapú, küldetésekkel
tűzdélt meseanyagalkotásról, játékosan tanító hatásáról.
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Új formákban adjuk át a tudást
A polcon is az Amigók várnak

2021-ben újabb kiadványokkal bővült az Amigók palettája. A játékos,
történet alapú foglalkoztató küldetésfüzetben Abigél és Aladár
szuperhősök kalandjaiba kapcsolódhatnak be a gyerekek, míg a Nyelvi
kavalkád munkafüzetben 16 különböző nyelvbe nyerhetnek betekintést. 
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Munkavállalók és gyakornokok
2020-ban:
Forgács-Fábián Sára - Kuratórium elnöke, 
az Alapítvány vezetője
Fejes-Tóth Helga - Közösségért felelős Amigo
Rozmanicz Lisa - Amigos Mini projekt vezetője
Ferencz Fanni - Boldogságért felelős Amigo
Sayej Petra - Boldogságért felelős Amigo
Vajda Viktória - Pénzügyi és jogi asszisztens
Le Kim Evelin - Kommunikációért
és adományszervezésért felelős Amigo
Schmidt Gergő - Adományszervező menedzser
Várszegi Csenge - Gyakornok
Gyebnár Katalin - Gyakornok
Harazin Regina - Rendszergazda, vagyis szakmai
asszisztense a kuratórium elnökének

Munkavállalók és gyakornokok 2021 első
felében:
Forgács-Fábián Sára - Kuratórium elnöke, az

Alapítvány vezetője

Fejes-Tóth Helga - Közösségért felelős Amigo

Rozmanicz Lisa - Amigos Mini projekt vezetője

Sayej Petra - Boldogságért felelős Amigo

Végh Eszter - Irodavezető és pénzügyi asszisztens

Schmidt Gergő - Adományszervező menedzser

Biczók Boglárka - Gyakornok

Gellén Imola - Gyakornok

Harazin Regina - Kommunikációért felelős Amigo
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Amigo Felelősök
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                                      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. 

Forgács-Fábián Sára:

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

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

Fábián József:

2018-2021
                    A közel 3 év alatt, amit Amigóként
tölthettem a legszuperebb csapat tagjaként
jártam a kórházakat és a legcsodásabb
gyerekekkel tölthettem délutánjaimat hétről-
hétre, valamint megismerhettem megannyi
háttérfeladatot is. Hiszem, hogy az Amigóként és
a társadalmi vállalkozásokba történő befektetések
területén szerzett tapasztalataimmal segíteni
tudom az Amigost a továbbiakban is. 

Rácz Kamilla:                  Amigos alapítótagként kezdetektől
kivehettem a részem a szervezet felépítésében,
miközben számos csillogó szempárral
találkozhattam a kórházi foglalkozások során. Az
Amigos fejlődését üzleti tanácsadóként szerzett
tapasztalatommal segítem, hogy tovább
küzdhessünk a gyermekmosolyokért.

Fehér Balázs:
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Senior Amigók

,,Orvosi munkámat az I. sz. Gyermekklinikán kezdtem meg,
mely mind hangulatában, mind szakmaiságában ma is pályám
meghatározója. A gyermekonkológiai osztályon
megtanulhattam, hogy a gyógyítók közösségi szellemben,
csapatként tegyék a dolgukat és az osztály baráti, már-már
családias légköre örökké példakép. Büszke lehetek arra, hogy
olyan hallgatók nevelésében vehettem rész, akik később kiváló
szakemberek lettek. 

Az Amigókat igazán 4 éve ismertem meg és kezdettől fogva
megérintett elhivatottságuk, fiatalos lendületük és az általam is
gondját viselt betegcsoporthoz való kötődésük.
Nagy megtisztelésként ért, mikor felkértek Senior Amigónak és
örömmel mondtam igent. Fő feladatomnak tekintem a civil és
egészségügyi folyamatok összehangolását, az egészségügyi
kihivások "lefordítását" és kontextusba helyezését."

Dr. Benyó Gábor

49.

A Senior Amigók olyan tapasztalt szakemberek, akik tudásukkal, tapasztalatukkal,
kapcsolati hálójukkal támogatják az Amigókat. Már évek óta együttműködünk
velük, különböző szakmai-közösségi kérdésekben egyeztetünk és kérjük ki a
véleményüket. 
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,,Szeleiné Mészáros Ágnes vagyok, 30 éve dolgozom a banki-
pénzügyi szektorban. JÓ ideje éreztem már, hogy a JÓból, amit
az életben kapunk, visszaadni JÓ. Elhatároztam, hogy ezt
JÓtékony célú szakmai munkával fogom tenni, így ismertem meg
az Amigos fantasztikus, elkötelezett csapatát és Forgács-Fábián
Sárát, a megálmodót. Pár éve egy képzés során találkoztunk, ahol
önkéntes szakmai mentorként dolgoztam az Amigos csapatával. 

Azóta is - többek között - szervezetfejlesztési, vezetői feladatok
folyamatos átgondolásával támogatom a munkát. Mindeközben a
Senior Amigo csapat tagjává is válhattam, ennek keretében
stratégiai, szakmai kérdésekben és kapcsolati hálónkon keresztül
támogatjuk a csapatot - amire nagyon büszke vagyok!"

,,2016-ban egy Nők Lapja cikkben figyeltem fel Sárára, és az
Amigosra is, és ez év nyarán volt az esküvőnk is. Úgy
döntöttünk, hogy a nekünk szánt nászajándék összegét
felajánljuk az Amigos a gyerekekért Alapítványnak. 
Nagyon hálás voltam, hogy a Nagykövet Kampányban is részt
vehettem bebizonyosodott, hogy milyen sok jó és segíteni
vágyó ember vesz minket körül. 

Gyógypedagógusként és gimnáziumi tanárként a tananyagokkal
kapcsolatos szakmai kérdésekben tudok a legtöbbet segíteni,
illetve a belső képzések témáján is közösen ötletelünk az
Amigókkal. 
Ahogy már sokszor elmondtam, ez a történet akkor lesz egészen
kerek, amikor az unokáimat is abban a bizonyos zöld pulcsiban
láthatom majd."

50.
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Senior Amigók
,,Ha az embernek egész életében az a munkája, hogy pénzzel
foglalkozzon és hol máshol tenné ezt mint különböző bankoknál,
akkor előbb vagy utóbb de eljön az a pillanat, amikor már nem
csak a részvényeseknek vagy saját magának szeretne ebből
lehetőségeket teremteni. Ha pedig eljött ez a pillanat, akkor
próbál egy olyan célt találni, amellyel maximálisan tud azonosulni
és ahol a pénz jóval több értéket tud teremteni, mint egy
bankszámlán.

Hogy én miért pont az Amigosnál találtam meg ezt a célt és
helyet? Egyszerűen hiszek a sorsszerűségben, hogy dolgok nem
véletlenül történnek velünk és ők folyamatosan szembe jöttek
velem, legyen az a virtuális térben vagy akár személyes
találkozásokon keresztül. És amikor találkoztam velük, akkor
minden pillanatban azt éreztem, hogy ha tehetném, én is ezt
csinálnám, és úgy csinálnám, ahogy ők teszik, hittel, szeretettel,
alázattal és meggyőződéssel."

,,Az XTRM Group vezetőjeként 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."

TÓTH TIBOR

BAJNOGEL PÉTER
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...és még rengeteg lelkes és elkötelezett magánszemély. 
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Támogatóink

Médiamegjelenések

híreső.hu Kft.

Renessaince Alapítvány



Elérhetőségeink: 
e-mail: irjnekunk@amigosagyerekekert.hu
telefon: +36 30 903 0922
cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. 

tamogatas.amigosagyerekekert.hu
www.amigosagyerekekert.hu
              @amigosagyerekekert
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