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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
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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.
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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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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.
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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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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. 
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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,
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...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!”
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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.”
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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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 Am
igo
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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

17.



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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20.



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

lőd
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k é
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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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Debrecen

"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
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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% 

31.

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

50,0 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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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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Állandó tagok
                                      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. 



Sen
ior

 Am
igó

k

,,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. 

52.

Támogatóink

Médiamegjelenések

híreső.hu Kft.

Renessaince Alapítvány
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