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Amigos

Amigo-érzés
2019-ben 5 évesek lettünk. Úgy érzem, ez az öt év minden
jó érzésű embert meggyőzött arról, amiben mi is hiszünk,
vagyis, hogy sok kicsi sokra megy, és hogy ez a „sok kicsi”
egyre szebbé és jobbá teheti a világot.
A mindennapokban sokszor nem találjuk a helyünket, nincs
időnk megállni, körülnézni, megállapítani hol tartunk, és
hogy vajon a legfontosabbal töltjük-e az időnket? Mi az, ami
előre visz, és mi az, ami nem? Na de merre is van az az előre?
Mi az az álom, az a pillanat, ami ha beteljesedik, boldogok
leszünk? Létezik egyáltalán egy mindenek felett álló cél?
Azt gondolom, hogy sajnos és szerencsére, nem. Minden
nap tennünk kell azért, hogy megtaláljuk, miben rejlik
a boldogság. Az elmúlt öt évben egy titkot már megfejtettem.
Bennünk, Amigókban és a kórházban gyógyuló gyerekekben van valami közös: az együtt töltött idő mindnyájunkat
boldoggá tesz. Kölcsönösen építkezünk belőle, kölcsönösen
adunk reményt és tanítunk valamit egymásnak. Az Amigo
példát mutat, nyelveket tanít, a játék és alkotás örömét viszi a kórház falai közé. Az idejét adja. A gyerek bátorságra,
türelemre nevel, arra, hogy nincsen lehetetlen, bizalmat kér
és ad, mosolya beragyogja a környezetét.

Ebből a kölcsönhatásból születik meg a csoda, amit az
Amigos Alapítvány önkéntesei és a látogatott gyerekek naponta átélnek. Ezt hívjuk mi Amigo-érzésnek.
2014-ben 10 barátommal kezdtünk el járni a Tűzoltó utcába,
és már az első látogatás végén körbelengett bennünket ez
a bizonyos érzés. 2020-ban pedig már több mint 150 Amigo
látogatja a gyerekeket az ország különböző pontjain, hogy
segítse őket a gyógyulás felé vezető úton.
Szeretnénk, ha ebből a kis füzetből te is megismernéd a csapatunkat, a missziónkat. Elmondjuk, hogy mi történt velünk
az elmúlt időszakban, hogyan fejlődtünk, mik a céljaink, és
azt is, hogyan tudsz segíteni, miként válhatsz te is részesévé
az Amigos világának.
Kérlek, ha teheted, kapcsolódj be a munkánkba támogatóként vagy Amigóként, hiszen a sok kicsi tényleg sokra megy.
Együtt meg tudjuk valósítani az álmunkat, hogy egy napon
a világ minden beteg gyereke mellett legyen egy Amigo.
Szeretettel:

Sára
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Missziónk
Egyetemistákból álló jótékonysági szervezet vagyunk,
a célunk, hogy a súlyosan beteg gyerekeket motiváljuk
a gyógyulásra a nyelvtanuláson, játékon, kézműveskedésen és barátkozáson keresztül.
Úgy gondoljuk, hogy egyetemistaként példát tudunk mutatni, hiszen mi is tanulunk, diákok vagyunk, ugyanakkor a kis
korkülönbség miatt barátként foglalkozunk a gyerekekkel.
Fontosnak tartjuk, hogy mindig vidáman és pontosan
érkezzünk a kórházba, hiszen tudjuk, pár kedves gesztus is
elég lehet ahhoz, hogy feldobjuk a gyerekek napját.

egy nap minden beteg gyerek
mellett legyen Amigo!
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Kórházak – budapest
I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika

Szent László Kórház

Tűzoltó utcai II. számú Gyermekgyógyászati Klinika

A klinika Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán a bent
fekvők általában bulimiás vagy anorexiás állapotuk miatt
maradnak ki az iskolából. Náluk teljes mértékben a tanuláson van a hangsúly. Főleg angolt és németet tanulunk velük,
nyelvvizsgára, érettségire készülünk és figyelünk, hogy ne
maradjanak le a tananyaggal. Néha pedig orosz, francia és
spanyol szavakkal is bővíthetjük a tudásukat.

A Szent László Kórház picit eltér az általunk látogatott
kórházak sorától. Hogy miért is? Az odajáró Amigók gyakran tetőtől-talpig steril ruhába öltözve látogatnak. Szerencsére az osztály rendkívül készséges és segítőkész az Amigókat illetően. Rendkívül nagy megtiszteltetésnek tekintjük,
hogy látogathatunk, és ahol tudják, segítik az önkéntes
munkánkat. Ebbe a kórházi csapatba már legalább egy fél
éve önkénteskedő Amigo kerülhet be, mivel az itt tartózkodó gyerkőcök rendkívül szigorú steril körülmények között
élnek az osztályon a kezeléseik során, és látogatóikra is
ezek a szabályok érvényesek. Külön „kisokost” hoztunk létre
a Szent Lacis Amigóknak, hogy mindig tudjuk pontosan, mikor mi a teendő. Itt, az Őssejt-transzplantációs Osztályon
még inkább érezzük azt, hogy egy pár négyzetméteres steril boxban üldögélő gyerkőc, aki akár 100 napon keresztül
is ott van, mennyire értékeli azt, ha meglátogatják a barátai,
az Amigók.

A Tűzoltó utcai gyermekklinikára kezdtünk el legelőször
járni, immár ötödik éve látogatjuk a gyerekeket, jelenleg
két osztályon: az onkológián és a hematológián. Ezeken
a részlegeken a gyerekek általában hosszabb időt töltenek bent, így nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásra is, de
persze emellett a közös játék nem maradhat el sohasem.
A foglalkozásokat óriási szeretettel és izgalommal várják a
gyerekek, akik minden alkalommal egyre közvetlenebbek,

Bethesda Gyermekkórház – Bethesda utca
A Nagy Bethesdában három osztályra járunk: a sebészetre,
az égési osztályra és a belgyógyászatra. Ebben a kórházban csak pár napot töltenek általában a gyerekek. Talán a
legnehezebb az égési osztály számunkra, mivel ott gyakran
találkozunk olyan gyerekekkel, akiknek komoly fájdalmaik vannak. Mi azért vagyunk, hogy tudják, hogy csak azért,
mert egy baleset miatt ők kicsit máshogy néznek ki, nem
jelenti azt, hogy mások is lennének, mint a többi gyerek.
Ugyanolyanok, hisz ugyanazt szeretik csinálni, ugyanannyira ügyesek, okosak és kedvesek, mint a többiek.

Bethesda Gyermekkórház – Ilka utca
A Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának Ilka
utcában található Lórántffy-részlegére 2017-ben kezdtünk
el járni a pszichoszomatikus és rehabilitációs osztályokra.
A kórház jellegzetessége a gyerekbarát környezet, óvoda
hangulatú játszóterem, a színes mintás falak, ahol a gyerekek a lehető legkomfortosabban érzik magukat és kön�nyebben barátkoznak az Amigókkal.
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így mikor belépünk az osztályokra mosolygós szempárok
fogadnak minket és néhány perc múlva már harsog a folyosó a nevetéstől. Azokért a pillanatokért fantasztikus Amigónak lenni, amikor a gyerekekkel csak egy kicsit is sikerül
elfeledtetni, hogy kórházban vannak, és őszintén tudnak
örülni a játéknak vagy akár a tanulásnak, és a Tűzoltó utcai
Klinikán ezekből a pillanatokból sosincs hiány.

Ortopéd Klinika
Hetente háromszor járunk a Korányi tömbben lévő Ortopéd
Klinika gyermekosztályára. Ez az egyik legcsaládiasabb
osztály ahová járunk. Nincs sok kórterem és itt is mindig
jóhangulatú nővérek fogadnak minket, akik őszinte odaadással fordulnak a betegek felé. Főként műtéten átesett,
vagy műtét előtt álló gyerekekkel találkozunk, illetve olyanokkal, akiknek a gyógytorna miatt kell bent feküdniük a
kórházban. Minden látogatásunk alkalmával nagy szeretettel fogadnak minket. A műtét után gyógyuló gyerkőcök
sokszor erős fájdalmakat élnek meg, de ilyenkor egy-egy
Dobble party vagy Unózás talán a fájdalomcsillapító hatásával is vetekedhet.
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Kórházak
Szeged – Gyermekosztály

Szeged – Pszichiátria

Nagyon várnak bennünket a csöppségek, és a sok játék és
kézműveskedés mellett sosem marad el a tanulás. A foglalkozások fő nyelve az angol, német, de egy kis szerb és latin nyelvi leckéről is lehet szó! A mindennapokat rendszeresen olyan
aranyos történetek dobják fel, mint például Zsófi Amigóé:

A szegedi pszichiátrián kézműveskedéskor, színezéskor lehet a gyerekekkel a legjobbakat beszélgetni – ilyenkor
lehet őket igazán megismerni és ilyenkor törnek elő belőlük olyan gyermeki őszinteséggel feltett kérdések, mint
például „ A néni hány kiló?” Ezek a megnyilvánulások
mindig megmosolyogtatják az embert és általuk visszaidézzük a saját gyerekkorunkat, amikor mi is ilyen kérdésekkel bombáztuk a felnőtteket. Az osztályon a gyerekek, a nővérek és az ápolók egyaránt várnak minket, és
távozásunkkor biztató szavakkal búcsúznak: ,,Jó, hogy
jöttetek.”, ,,Jó volt ez a foglalkozás!”, ,,Jöttök holnap is?” –
s ez csupa pozitív gondolattal tölti meg az Amigo-szíveket.

„Az elmaradhatatlan délutáni bevetés izgalma egész nap
bennem volt, még akkor is, amikor a fagyos utak miatt
elkéstem a vizsgámról, vagy amikor rám léptek a villamoson. Egy 4 éves tündérkéhez mentem. Első alkalom
volt, hogy Amigóval találkozott, de egy percig sem éreztem rajta feszengést. Felszabadultan csicsergett nekem.
Üvegfestés és kártyázás után megpillantotta a külön kis
dobozba kigyűjtött társasjáték figurákat. Szétosztottuk
a bábukat, akik hozzá kerültek, ők a lányok, akik hozzám,
ők a fiúk. Egymáshoz tipegve a fiú megkérdezte a szép hölgyet “Szabad egy táncra?” – a válasz a következőképp hangzott „Oké!”. Bizony megtanítottam neki, hogy minden alkalommal ki kell várni, amíg a hercegnőket a hercegek kérik
fel táncolni, így mindig türelmesen állt a bábuval, amíg
meg nem kérdeztem efelől. Ez a története annak, hogyan
lett egy négy éves tündérke igazi kis hölgy és a bálozási
etikett szakértője, és hogyan lett a szívem ismét hálával teli,
hogy Amigo lehetek!”

Szombathely
2019 áprilisa óta járunk Szombathelyre, itt leginkább játékkal és kreatív programokkal töltjük az időt. Általában
akikkel találkozunk, mindig megtanulják a Dixit szabályait,
vagy alkotnak valami apróságot. Nagyon jó a kapcsolat a nővérekkel is, akik nem csak a zöld pulcsi vagy a névtábla miatt
ismerik meg az Amigókat, hanem arcról is.

Amigók száma
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Debrecen
Elsősorban a gyermekonkológiára járunk, de ott vagyunk a
belgyógyászati, pulmonológiai, sebészeti és intenzív osztályokon is. A sok-sok kézműveskedés mellett, a társasjáték
a másik nagy kedvenc. A gyerekek életkorától függően a
nyelvtanulás is sokszor fókuszba kerül. Főleg angolt és németet tanulunk, de előkerül a román, orosz, spanyol, francia és a jelnyelv is.
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Amigo történetek
Idei félévem egyik legszebb pillanatát éltem át, mikor
„szerepet váltva” egy kislány tanított engem, méghozzá jelnyelvre. A legizgalmasabb pedig egyértelműen az volt, mikor
egy tinifiú angolos VR-ozás közben még Cupidot is próbált
játszani saját magának és nekünk, Amigóknak is. A bevetés
bővelkedett a vicces pillanatokban és a metrón hazafele is
ezen nevettünk és erről beszélgettünk Amigo-társaimmal.

Reni Amigo

Megosztanék pár gondolatot a gyerekektől: Ricardo – „Karácsonykor jöttök hozzánk foglalkozni?” Matyi – „Jövőre fogunk találkozni?” Szintén Matyi – „Meddig maradtok? Még
van fél óránk. Ez az! Akkor még van egy kis időnk!”
Én inkább a megnyilvánulásaikon meg a szemükön látom,
hogy mennyire szeretnek és tisztelnek minket. Én pozitív
pedagógiával állok hozzájuk és úgy meghálálják. Készítettek nekem origamit, rajzot, még az Amigos zoknit is nekem
akarták adni.

Gábor Amigo

A kedvenc élményem talán az volt,
amikor egy kislány (Andika, 5), aki már
hosszú ideje ott van, amikor meglátott
bennünket, Amigókat, száguldani kezdett felénk a kis piros autóján és teljes
hangerővel azt kiabálta, hogy „Szeretlek!” Aztán a kórházi plakátunkon
megmutogatta, hogy kik az Amigók.

Viola Amigo

„Jövőre fogunk találkozni?”
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Minden kórházba járás egy kisebb csoda, amikor 1-2 óra erejéig a külvilág
nem számít. Az aktuális kedvenc csodám nem is olyan régen történt, amikor egy újonnan bekerült csöppség
a Dobble partik és legjobb focisták/
focicsapatok megbeszélése közepette
elfelejtette, hol is van. Ennek hangot is
adott, ugyanis amikor búcsúzásra került sor, akkor meglepetten konstatálta, hogy: „ Anya pont olyan volt, mintha
otthon játszottunk volna.”

Anna Amigo

Újabb látogatás a Korányi tömb onkológiai osztályán.
Utam egyből az 5 éves Mátéhoz vezetett, akit nem volt nehéz megtalálni, hiszen ikonikus kis motorjával már elém is
gurult a folyosón. A kezdeti megszokott gyurmázás és bújócskázás után hirtelen eszembe jutott, hogy a táskám tele
van színes, kis tojásokkal, a közeledő húsvét alkalmából.
Megkérdeztem Mátét: „Otthon szoktatok tojásvadászatot
tartani húsvétkor?” Máténak egyből felcsillant a szeme,
úgyhogy nem haboztunk sokat, el is kezdődött a hajsza.
Mátéval felváltva rejtettük el a kis tojásokat az osztályon, a
mosolygó nővéreket kerülgetve. Máté a motorjával, kacagva kereste a kis „kincseket”.
Legemlékezetesebb, legjókedvűbb látogatásom volt és csodás volt látni, hogy mekkora örömöt lehet szerezni egy kis
külvilági játék kórházba csempészésével.

Vera Amigo
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Amigo történetek
Környei

Viktória

Tres Amigos Rimai Olivér
Monostori Levente

Ismeritek a három jóbarát történetét? Ha
nem, én most megosztom veletek, ugyan
kicsit másképp… Amigos kiadásban.
Második éves Amigo-létem során a Korányi tömb harmadik
emeletét kezdtem el látogatni. Második alkalommal egyedül tévedtem be a kórházba, amikor az utam nem máshoz,
mint Olikához vezetett. Akkor láttam először ezt az eleinte
még szerénynek mutatkozó, udvarias, csendes fiút, aki nagyon nyitottan állt ahhoz az ötletemhez, hogy németezzünk
egy kicsit. A következő alkalommal már többen látogattuk
meg Olikát, méghozzá Levivel és nem is kell mondanom,
de kibújt a szög a zsákból és egy igazi csibész fiú mutatkozott meg Olika személyében, aki szellemes humorával
szórakoztatta a nővéreket, örök jókedvvel fogadott minket
és alig várta, hogy velünk töltse azt az 1-2 órát a kórház falain belül. Már a második alkalommal teljesen elvarázsolt
minket Olika huncutsága és felhőtlen jókedve, amit még a
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kórház falain belül is képes volt 100%-os energiával átadni nekünk. A két fiú Levi Amigo és Olika, azonnal egy hullámhosszra perdültek, amint előkerültek a focis-, FIFA- és
a tinifiú témák. Azóta is rendszeres értekezés folyik köztük,
hogy épp melyik focicsapat, hogy teljesít a ligákban, BL-en,
melyik edző vált meg csapatától, vagy melyik játékos került
új csapathoz.
Hirtelen idegenekből barátok lettünk. Ez a jó baráti viszony pedig annyira elmélyült, hogy egyik este Levi ott maradt Olikáékkal megnézni egy BL meccset, mi pedig Olika
névnapján nachos partyt csaptunk a kórház falain belül.
Azóta Olikával már a Normafán is voltunk hárman kirándulni, ahol megmutattuk Olikának a város legfinomabb
rétesét, vagy épp, ha a városban jár kivizsgáláson, igyekszünk mindig bekukkantani hozzá és egy kicsit beszélgetni
vele. Furcsa az élet, hogy Amigóként, azért jársz a kórházba,
hogy adj egy kis boldogságot, örömöt, tudást, megértést a
gyerekeknek és mégis, ettől a 18 éves kissráctól sokkal többet kaptunk, mint amennyit mi adtunk. Az ő boldogsága és
életereje megmutatta, hogy mik is az igazán fontos dolgok
az életben. Én és Levi is sokszor találtunk megértő fülekre,
kérdés és bizonytalanság esetén támaszra, mosolygó, vidám arcra Olika személyében, aki mellett egy szempillantás alatt úgy érezted, hogy az életben minden sikerülhet és
nem kell félni az akadályoktól. Azt hiszem, ezekért a pillanatokért és élményekért, amiket ő okozott nekünk, nem
tudok eléggé hálás lenni.
A kaland még tovább fog folytatódni, azonban a három
jóbarátból a legkisebb legyőzte az ellenséget és azóta halad az ő kis útján újabb élmények elé nézve… Mi pedig barátian nyújtjuk a kezünket, ha szüksége van ránk.

Lehet nem is kell gyógyszert
adni, mert jöttek az Amigók.
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Ez történt velünk 2019-ben
felvételik
2019-ben 4 városban: Szegeden, Debrecenben,
Szombathelyen és Budapesten is tartottunk felvételit, melyek alatt összesen 90 lelkes újgenerációs
Amigóval bővült a csapatunk.

szülinap
képzések
és előadások
2019-ben számos alkalommal tartottunk
szakmai előadásokat és mi is részt vettünk workshopokon, hogy a lehető legfelkészültebbek legyünk a kórházakban.

2019-ben az 5. születésnapunkat
ünnepeltük közösen a családunkkal, barátainkkal, gyerekekkel, kórházi dolgozókkal, pedagógusokkal, partnerekkel, támogatókkal.

közösségi események
Az év elengedhetetlen része volt idén
is a rendszeres kórházi találkozó, szupervízió és Amigo-estek, továbbá az évnyitók, évzárók, az Amigos karácsony
és számos közös sportesemény.
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táborok
2019-ben is többféle tábort tartottunk,
volt kenutúra, pszichoedukációs tábor
és szakmai tábor is, számos workshoppal és csapatépítő feladatokkal.
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A jövőről

Célkitűzés

Támogatóinknak, segítőinknek, a kórházi dolgozóknak és az Amigóknak
hála 2019-ben is fantasztikus dolgokat sikerült megvalósítanunk.
Ugyanakkor itt nem szeretnénk megállni.

2020

boldog gyerekek és Amigók
4 városban stabil működés és összetartó
közösségek fenntartása

2021

az ország összes gyermekonkológiai
központjában legyenek zöld pulcsis Amigók

hosszú távú álmunk pedig, hogy egy napon
minden gyermek mellett legyen Amigo egész
Magyarországon, majd pedig a világon is.

célja, hogy a magyarországi
ő
f
t
a
p
a
s
c
terjesz
jekt
o
r
p
kedés
m
k
o
ü
l
á
l
f
s
ö
o
l
g
d
i
ön is. Ehh
d
m
A
l
z
ö
a
f
n
l
o
e z fo n
ass
Kü
h
l
s
u
s
a
t
u
p
a
n
o
s
k
C
tos
.
n
s
ó
é
a
p mint n
g
l
ed
k
i
a
e
v
v
ö
n
m
g
a
ó
e
p ezen
Az A llett m nntarthat
f
e
k
l
a
d
e
n
r
n
í
t
a
é
g
s
e, hogy m
pedi
el yik
me tos, fe kitűzésünk
m
i
A
g
i
o
d
s
l
s
ö
z
f
a
é
l
k
l
hely.
ső kü
oz zeli cé
l
e
k
z
a
o
a f k, kö
gyen
e
l
i gban
z
o
g
á
dol orsz

Hogy mire van szükségünk
céljaink megvalósításához?
Minőségi eszközökre a kórházi tanuláshoz, játékhoz, foglalkozásokhoz.

Rendszeres képzésekre és közösségépítésre az önkéntes Amigók számára.

Elkötelezett munkavállalókra a stabil szervezeti működés és fejlődés
biztosításához.

Ha szeretnél Te is velünk tenni a gyermekmosolyokért,
akkor támogasd az Amigos küldetését!
10404089-50526787-78761016
18
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Hogyan lehet minket támogatni?
Támogass akár online bankkártyával, akár banki
utalással! tamogatas.amigosagyerekekert.hu

Te is állj mellénk támogatóként!
Tegyünk együtt a gyerekért!

Csatlakozz az Amigos Familiához honlapunkon havi rendszeres adománnyal, hogy
biztosabban tudjunk tervezni jövőbeli bevételeinkkel. Az online bankkártyás feliratkozás ugyanolyan egyszerűen működik, mint
akármilyen havi zene vagy videó streaming
szolgáltatás.

egyszeri
adománnyal

rendszeres
adománnyal

Magánszemélyként

AMIGOS
FAMILIA

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

1%
termékek
megvásárlásával

2020 tavaszától már tudunk
fogadni 1% felajánlásokat
a 18758227-1-19 adószámon.

Számos cég állt mellénk olyan termékekkel, amelyekből a befolyt bevétel
egy részét az Amigosnak adományozták. Keresd az aktuális termékeket a
web és Facebook oldalainkon.

Cégként
tárgybeli
adománnyal

10404089-50526787-78761016 K&H Bank
Közlemény: Én is támogatlak titeket!
22

amigosagyerekekert.hu
fb.com/amigosagyerekekert
irjnekunk@amigosagyerekekert.hu
tamogatas.amigosagyerekekert.hu

Amigos
brandelt termékkel

Sok eszközre, játékra, kézműves alapanyagra van szükségünk a foglalkozásokhoz, de például sokat kell utaznunk, termet és szállást bérelnünk az önkéntes felvételikhez. Mindig fejlődünk, így változik az
is, hogy éppen mire van leginkább szükségünk. Keress minket e-mailben, mert lehet, hogy éppen egy olyan termékre vagy szolgáltatásra
van szükségünk, amivel segíteni tudnál minket.

pénzbeli
adománnyal
Az adományokról adományozási szerződést
szoktunk kötni és támogatási igazolást is kiállítunk róluk. Mivel közhasznú alapítvány vagyunk,
az adomány adóalap-csökkentő tétel lehet.
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Kuratórium

A háttérből
Azért, hogy még több gyermek mosolyoghasson, az Amigók mellett
a háttérben egy kis csapat dolgozik nap mint nap.
Ez a csapat az Amigo-felelősökből,
szorgos segítőikből és a kuratóriumból áll.

Állandó tagok
Forgács-Fábián Sára – Kuratórium elnöke: 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.
Veszelszki Márta:

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

Fábián József: 10 év tapasztalattal rendelkezem a non-profit
szektorra vonatkozóan. Korábban szervezetépítéssel, pénzügyekkel, gazdálkodással, pályázatokkal foglalkoztam, az
Amigos működését a felhalmozott tapasztalataimmal, valamint az operatív működés segítésével támogatom.
2018-2021
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A Boldogságért felelős Amigo küldetése
a gyerekek boldogsága. Ő szervezi az
Amigók kórházi látogatásait és a szükséges képzéseket, hogy a lehető legjobb minőségben tudjunk foglalkozni
a gyerkőcökkel.

A Közösségért felelős Amigo ügyel arra,
hogy az összes Amigo jól érezze magát a szervezetben, hogy egy összetartó csapattá alakuljanak a lelkes egyetemisták és ezt fent is tartsuk.

A Megálmodó Amigo az adományszervezésért és a szervezet vezetéséért felelős, miközben a hosszú távú stratégiai kérdéseken és a szervezeti növekedésen dolgozik.

A gyakornokok a mindennapi működést
segítik, miközben nem csak megtanulják, hogyan működik egy Social Startup, hanem fejlesztik is azt.

A Fenntarthatóságért felelős Amigo
felügyeli a pénzügyeket, ellátja az
adminisztratív feladatokat és segíti az
Amigos kommunikációját.

A „Rendszergazda” Amigo a szervezet
átlátható működésén és támogatásán
dolgozik, szakmai asszisztensként segítve a kuratórium elnökének munkáját.

Rácz Kamilla: A közel három év alatt amit Amigóként töltöttem a legszuperebb csapat tagjaként jártam a kórházakat,
és a legcsodásabb gyerekekkel tölthettem délutánjaimat
hétről-hétre, valamint megismerhettem megannyi háttérfeladatot is. Hiszem, hogy a kórházi és háttérfeladatok során szerzett tapasztalataimmal segíteni tudom az Amigost
a továbbiakban is.
Fehér Balázs: Az alapítócsapat tagjaként részt vettem a szervezet felépítésében az alapoktól, miközben számos csillogó szempárral találkozhattam a kórházi foglalkozások
során. Az Amigos fejlődését üzleti tanácsadóként szerzett
tapasztalatommal segítem, hogy tovább küzdhessünk a
gyermekmosolyokért.
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Hogyan gazdálkodtunk 2019-ben?
Magánszemélyek és vállalatok is az Amigos ügye mellé
álltak az elmúlt évben, számos pályázatot nyertünk, amire nagyon büszkék vagyunk. Hálásan köszönjük a támogatásokat. Bevételünk az előbb említett három forrásból
származik, emellett pedig tárgyadományokkal is támogattak minket 2019-ben is. Működésünk fontos része, hogy a
forrásteremtésben az Amigók is nélkülözhetetlen szerepet
vállalnak, a pályázat-, magánadomány- és céges csapat írja
a pályázatokat, készíti elő a kampányokat és keresik fel a
cégeket.

Kiadásaink három részre osztódnak:
A kórházi foglalkozásokhoz szükséges eszközök, játékok és tananyagok beszerzése.
Az országos szervezet működtetése, bevetések megszervezése.
A közel 150 Amigo összetartása és szakmai képzése,
hogy egy hozzáértő csapatként tudjunk a bevetéseken
együtt tenni a gyerekekért.

Kiemelten fontos célunk, hogy a jövő tervezhetőségét és stabilitását is garantáljuk, így igyekszünk tartalékot képezni.
Hiszünk benne, hogy a fenntartható növekedés segít álmunk megvalósításában és egy napon minden beteg gyermek
mellett lesz egy Amigo.

bevételeink

kiadásaink

28 400 000 ft

19 800 000 ft
tárgyadományok

vállalatok

pályázatok

39%

3,5%
Amigos Familia
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23%
37%

11%

32,5%
magánszemélyek

40%
kórházi nyelvórák
és foglalkozások

A grafikonok a könyvelési év zárása előtt készültek,
a pénzügyi nyilvántartáson alapulnak.

14%

stabil működés
biztosítása

a csapat képzése
és összetartása

Támogatóink 2019-ben

Patol Kft.
Miklonor Kft.

Biztribútor Kft.
FaBolhaPiac

Sum Balance Kft.

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

…és még rengeteg lelkes és elkötelezett magánszemély.
Médiamegjelenések

Amigos a gyerekekért Alapítvány
8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F
levelezési cím: Appy 1066 Budapest,
Nyugati tér 1. III. emelet
grafikai tervezés — Visnyai Zoltán
behance/visnyaizoltan

amigosagyerekekert.hu
irjnekunk@amigosagyerekekert.hu

