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Kedves Támogatónk!
Világszerte 153 millió olyan gyermek él, aki elvesztette egyik vagy mindkét szülőjét. Magyarországon 23 ezer
gyermek nevelkedik gyermekvédelmi gondoskodásban. Ma már nem árva gyerekekről beszélünk, sokkal
inkább arról van szó, hogy a szülők élethelyzetük miatt nem tudnak biztonságos otthont nyújtani. Márpedig
minden gyermeknek családra van szüksége ahhoz, hogy boldog gyerekkora legyen, és kiegyensúlyozott
felnőtté válhasson. Mi nem mondunk le róluk! Több mint 400 gyereknek biztosítunk szerető otthont az SOS
Gyermekfalvakban.
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2015 mérföldkő volt a magyar SOS életében, új tevékenységekbe fogott az alapítvány. Már nemcsak a
gondjainkra bízott gyerekeket látjuk el nevelőszülői hálózatunkkal, hanem a nehéz helyzetbe került családoknak
is segítünk, hogy átlendülhessenek a krízisen, ne kelljen kiemelni a gyerekeket a családból. Családmegerősítő
programunkban tavaly összesen 73 gyerek vett részt. Fontos eredménynek tartjuk, ha sikerül megakadályoznunk
a családok szétszakadását, vagy újraegyesíteni a gyerekeket szüleikkel.
Büszkék vagyunk rá, hogy létrejött az első magyar integrált gyermekfalu Orosházán, ezzel egy új fejezet kezdődött
az alapítvány és a családok életében. Míg korábban a családok egy zárt, körülhatárolt területen, közvetlenül
egymás mellett éltek, most beillesztettük őket egy város vérkeringésébe. 60 gyermek számára új továbbtanulási,
kulturális és társadalmi lehetőségek nyíltak meg a költözéssel.
Az SOS Gyermekfalvakban a gyerekek mindenek felett álló érdeke a legfontosabb szempont. 69 nevelőszülőnk
továbbképzéseken vesz részt, és rendszeres mentorálást kap, hogy a nehéz körülmények közül érkező, traumatizált
gyerekeket a lehető legjobban tudják átsegíteni a kríziseken. A nálunk nevelkedő fiatalok fejlesztőprogramok, táborok
és kulturális programok révén is esélyt kapnak az SOS-től, hogy bepótolhassák az életükből addig kimaradt dolgokat.
Köszönjük, ha támogat minket abban, hogy otthont teremthessünk a család nélkül maradt gyerekeknek!
Gosztonyi Gábor
ügyvezető igazgató
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
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I. AZ SOS GYERMEKFALVAK MAGYARORSZÁG TEVÉKENYSÉGEI
Az SOS Gyermekfalvak több évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi
szervezet. Öt kontinensen 134 országban van jelen, több mint 82 000
gyermeket nevel nevelőszülőknél és ifjúsági házakban, világszerte további
328 700 gyermeket és felnőttet segít programjaival.
Az SOS Gyermekfalvak 1983 óta működik Magyarországon: jelenleg Battonya,
Orosháza, Kecskemét, Helvécia, Kőszeg, Sé és Szeged településeken.
Az SOS-ben a gyerekek nevelőszülőknél, családias környezetben, családi
házban nőhetnek fel az SOS Gyermekfalvak ingatlanában, vagy a nevelőszülő
saját lakásában. Ifjúsági házakat (IH) működtetünk Szegeden, Kecskeméten,
Helvécián és Sében, illetve önálló lakásokat Szegeden, Kecskeméten és
Szombathelyen. Az alaptevékenység mellett az alapítvány családmegerősítő
programokat folytat, hogy megelőzzük a gyerekek családból való kiemelését.

Nevelőszülői hálózat
A gyerekek nevelőszülői családokban az alapítvány ingatlanában, vagy a
nevelőszülő saját házában laknak. A három gyermekfaluban összesen 37
család a külső nevelőszülői hálózatban, saját ingatlanán pedig 32 család él. A
69 nevelőszülőnk összesen 295 gyermeket gondozott 2015-ben. Az SOS egyik
sajátossága, hogy a testvéreket nem szakítja el egymástól. Nem ritka, hogy akár
öt testvér is egy családba kerül, ami jelentősen megkönnyíti a súlyos traumákat
átélt gyerekek számára az átmenetet, a beilleszkedést, segít fenntartani a családi
kapcsolatok egy részét.
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Önálló életre való felkészítés
Az SOS újszülött kortól fogadja a gyerekeket. A fiatalok 16 éves kortól ifjúsági házba költözhetnek,
ahol már lazább keretek között, de még mindig felügyelet mellett élnek. Maximum 21-25 éves
korukig maradhatnak itt, attól függően, hogy tanulnak vagy dolgoznak. Az önállóság következő
lépcsőfokában az alapítvány által fenntartott lakásba költözhetnek, ahol már önállóan gazdálkodva,
nevelő nélkül, de még mindig az SOS szakembereinek háttértámogatásával élnek. Ez a felnőtté
válás utolsó állomása. Célunk, hogy a gyerekek fokozatosan tanulják meg az önállóságot és
felkészülten lépjenek ki az életbe. 2015-ben 65 fiatalunk élt ifjúsági házban, vagy alapítványi
lakásban.
„Két tesómmal most az SOS egyik ifjúsági házában élünk és nagyon szoros kapcsolatunk van.”
(Sára, 20 éves)

Családok támogatása
Az SOS egyik legfontosabb eredményének tartja, ha a gyerekeket sikerül visszagondozni
a vér szerinti családba, vagy ha sikerül örökbe adni. 2015-ben 7 gyermeknek találtunk
örökbefogadó szülőket, 7 gyermek pedig újra a szüleivel élhet. A családok újraegyesítése
érdekében kiemelten foglalkozunk nemcsak a gyerekekkel, hanem a vér szerinti szülőkkel
is. Támogatjuk a kapcsolattartást, rendszeres szülő-gyerek programokat szervezünk,
hogy nyomon követhessék gyerekük fejlődését, és amint készen állnak rá, újra magukhoz
vehessék, ha erre van mód. 2015-ben családmegerősítő programokat indítottunk
Battonyán, Orosházán és Kecskeméten, hogy különböző gazdasági, szakmai és pszichés
támogatással segítsük a nehéz helyzetben lévő családokat túllépni a krízishelyzeteken,
valamint megakadályozzuk a gyerekek kiemelését.
„Megpuszilta az arcomat, átmászott az asztalon az anyukájához és beleborult a nyakába.”
(Éva, SOS nevelőszülő)
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Az SOS programjaiban tavaly közel 440 gyerek és fiatal kapott ellátást, ebből 69 nevelőszülő összesen 295 gyermekről gondoskodott.

Ellátott gyerekek száma 2015-ben

60

Orosháza
Battonya

62
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Gyerekjogi programok
Az SOS Gyermekfalvaknál a gyerekjogi szemlélet minden program alapját képezi. Fontosnak tartjuk, hogy az SOS-ben dolgozó
nevelőszülők tisztában legyenek a gyerekek jogaival, ezért számukra képzést tartunk a témában. Alapítványunk rendszeresen
szerepet vállal gyermeki jogokról szóló civil jelentések elkészítésében. Gyerekjogi kiadványaink részben a szakmának, részben a
gyermekvédelemben élőknek szólnak, de Gyereksorsok blogunkon is rendszeresen foglalkozunk a témával.

156

79

Kecskemét

29

34

Gyermekfalu

Gyermekfalu

Családmegerősítő program

IH Kecskemét és Helvécia

IH Sé

IH Szeged

Gyermekek átmeneti otthona
Helyettes szülői ellátás
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19

Gyermekfalu

Gyermekvédelmi témák nyilvánossága
Még 2014-ben elindítottuk kifejezetten gyermekvédelemmel foglalkozó blogunkat, amely gyerekek és családok történetein
keresztül hozza közelebb az olvasóhoz a hátrányos helyzetű csoportok történeteit. A Gyereksorsok blog egyedisége, hogy az
egyetlen média kifejezetten ebben a témában. Mára már havi 30 ezer olvasónk van, rendszeres rovatban jelentkezünk hétről
hétre a Nők Lapja Cafén, de olvashatók cikkeink az Index Díványon és a Bezzeganya blogon is.

Kőszeg
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Nevelőszülői ellátás, szakellátás - 295

Lakásotthonok, szakellátás - 65

Szakellátás összesen - 360
Családmegerősítő program, alapellátás - 73
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II. Új tevékenységeink 2015-ben
2. Családmegerősítő program Battonyán

1. Integrált falu
A battonyai SOS gyermekfaluban lakó 10 család átköltözött Orosházára az SOS által vásárolt családi házakba, ezzel létrejött
az első magyarországi integrált SOS gyermekfalu. A költözéssel a gyerekek előtt számos új oktatási, kulturális és társadalmi
lehetőség nyílt meg. Az integrált falu kialakításához a VELUX ALAPÍTVÁNYOK nyújtott pályázati úton 400 millió forint értékű
támogatást, melyből a 2015-ben felhasznált rész 63 millió forint volt. 2015 decemberében az orosházi integrált faluban élő
gyermekek száma összesen 60 fő volt, közülük 19 fő különleges szükségletű.
A 10 ház kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a város szívében legyenek, egymástól nem túl messze, de – a korábbiakkal
ellentétben - mégsem egy helyen. A költözést megelőzően felmértük a gyerekek szükségleteit, ezek alapján választottunk nekik
óvodát, iskolát.
„Nagyon féltem a költözéstől, mindig Battonyán laktam, a barátaim is itt vannak. De hamar megszerettem az új házat és az új
sulimat, itt lehet balettozni is. Rögtön lettek új barátaim.” (Bianka, 8 éves)

Családmegerősítő programunk Battonyán 20 családnak, összesen 62 gyereknek ad lehetőséget, hogy kitörjön a mélyszegénységből.
A gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés egyik gyakori oka a szegénység és annak következményei. Az SOS programja segít
megelőzni, hogy ilyen okok miatt széthulljon egy család. A családmegerősítő programot a VELUX ALAPÍTVÁNYOK támogatásával
indítottuk 2015-ben Battonyán. A program legfőbb célja a családok jövedelemszerző képességének javítása. A résztvevő
családok baromfit kapnak, hogy elkezdhessenek önállóan gazdálkodni. Az SOS baromfitartási képzést és mentorálást nyújt,
a családok eleinte megkapják a szükséges eszközöket, tápot, majd
a későbbiekben ezt maguk gazdálkodják ki. A baromfi felnevelése
után maguk döntik el, hogy ebből mennyit fogyasztanak el, mennyit
értékesítenek. Eddig családonként 128 csirke került kiosztásra. A
program egyik lényege, hogy ne kelljen az adott hónapban húsra
költeniük, vagy az eladott baromfik árából egyéb kiadásaikat tudják
fedezni. A gyerekeknek emellett táborokat, különböző fejlesztéseket
is szervezünk, a szülők számára pedig jogi és adósságkezelési
tanácsadást is nyújtunk, illetve szociális munkások támogatják a
SOS
családokat.
„Minden nap van friss tojás és végre hús is az asztalon. Levágjuk
a csirkéket és lefagyasztjuk. Reméljük, hogy majd el tudjuk adni
és abból új baromfit vehetünk.” (Edit, 28 éves)
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3. Családmegerősítő program Orosházán
Orosházán és kistérségében élő 20-25 veszélyeztetett család
számára 2015-ben az alapítvány szülői kompetenciákat
megerősítő foglalkozásokat tartott, például gazdasági
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ismeretek, konfliktuskezelés, gyermeknevelés témákban. A program célja volt,
hogy különböző segítséget nyújtson a legnehezebb helyzetben élő családoknak,
amelynek nyomán a családok megerősödve, önállóan is képesek lesznek
szerető, biztonságos otthont nyújtani gyermekeik számára. A programot az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta pályázati úton 5 millió forinttal. A
program folytatására 2016-ban a VELUX ALAPÍTVÁNYOK támogatásával nyílik
mód.

4.

Családmegerősítő program Kecskeméten is

Előfordul, hogy a szülők egy váratlan élethelyzet miatt ideiglenesen nem tudnak
gondoskodni gyermekükről. Ilyen lehet egy hosszantartó betegség, kórházi
tartózkodás, lakhatási problémák, vagy épp családon belüli erőszak miatt kell
elmenekülnie egy anyának gyermekével.
A Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona ezekre a krízishelyzetekre nyújt megoldást.
Amíg a szülők rendezik életkörülményeiket, a Kuckó biztonságos otthont nyújt a
gyermekeknek és a csecsemővel érkező anyukáknak. A Kuckó 2015 júliusában nyílt
meg az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
Az elnyert támogatás összege 95 millió forint volt, amelyből a tárgyév során mintegy
10 millió forintot használtunk fel. 2015 decemberéig bezáróan havonta 7-10 gyereket
fogadott, egy részüket édesanyjukkal együtt. A Kuckó munkatársai a bekerülés előtt és
után is foglalkoztak a családokkal, szoros együttműködésben a helyi szakmai partnerekkel.
„Amikor hónapokra kórházba kerültem és nem tudtam ellátni a gyerekemet, majdnem
elvesztettem őt. A Kuckóban biztonságban tudhatom, és ma már hétvégékre haza is tudom
vinni.”
(Elvira, 32 éves)
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5. Mobil team és képzés a szexuálisan
bántalmazott gyerekekért
A KSH adatai szerint 2013-ban 371 gyermeket ért
szexuális bántalmazás, 80 százalékban az elkövető
valamelyik családtag volt. Az esetek túlnyomó többsége
rejtve marad. Ingyenes tanácsadást és képzést
indítottunk a gyerekekkel foglalkozó szakemberek
számára Bács-Kiskun, Békés és Vas megyében,
hogy minél hamarabb felismerjék a bántalmazás
jeleit, eredményesen tudják kezelni a bántalmazott
gyerekeket a nevelőcsaládokban. Célunk volt, hogy
létrejöjjön egy szakembergárda, amely segíteni tud a
szexuális bántalmazás gyermekáldozatain. A program
a Norvég Alap támogatásával valósult meg 16 millió
forintból, 9 képzésen összesen 137 főt képeztünk
ki, tanácsadásainkon 214 főt értünk el 2015-ben. A
2015 évben felhasznált pályázati rész 9,5 millió Ft
volt.

SOS
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6. Gyerekjogi képzés

GYERMEKFALVAK

A gyermekek általánosságban is speciális védelemre és támogatásra szorulnak, és ez különösen igaz azokra a gyerekekre,
akik kikerültek a vér szerinti családjukból. Ezért gyerekjogi képzést dolgoztunk ki 2015-ben gyermekvédelmi szakellátásban
dolgozóknak az Európai Bizottság támogatásával. A 9 uniós országban folytatott program keretében összesen 800 szakembert
képeznek ki 2016-ban Európa szerte. A projekt teljes hazai költségvetése 80 ezer euró, melyből a 2015-re eső rész
10,2 millió
GYERMEKFALVAK
forint volt.
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7. Menekült program

8. Önkéntesprogram

Az SOS küldetésével összhangban felelősséggel tartozik minden gyermekért, aki támogatásra és segítségre szorul,
állampolgárságtól függetlenül. Az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezete több évtizedes tapasztalattal rendelkezik
humanitárius katasztrófák kezelése területén, számos országban aktívan részt veszünk vészhelyzetek megoldásában. Ezt
a nemzetközi tapasztalatot felhasználva a magyar SOS is kialakította a menekült gyermekek segítését célzó programját
hazánkban. A program a Magyarországra kísérő nélkül
érkező, szüleiktől elszakadt kiskorú menekültekre
koncentrál, valamint azokra a gyerekekre, akik
bár családdal érkeztek, a menekülésből kifolyólag
veszélyben vannak, nélkülöznek, akár a családtól
való elszakadás is fenyegeti őket.
Létrehoztunk egy olyan szakembergárdát, ami
mindazt a tudást és készséget képviseli, amire
krízishelyzetben a leginkább szükség van (orvos,
ápoló, szociális munkás, tolmács, pszichológus,
interkulturális mediátor). A Mobil team azonnal
bevethető az ország bármelyik részén. A
menekült gyerekeket segítő programunk az SOS
nemzetközi szervezetének finanszírozásából
valósul meg, a Magyarországon gyűjtött
támogatást az itthoni SOS gyermekfalvakban
élő gyerekekre fordítjuk.
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A 2015-ös év újdonsága, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk önkéntesek bevonására, összesen 200 önkéntes segítette
munkánkat. Nekik köszönhetően egy hónapon keresztül tudtuk működtetni Mesesátrunkat a Gyerekszigeten, ahol kicsik és
nagyok egyaránt élvezhették olyan csodálatos mesemondók történeteit, mint például Bodrogi Gyula, Voith Ági, Tóth Kriszta,
Elekes Dóra vagy Szalóki Ági. Önkénteseink segítettek a gyerekek számos szabadidős programjában, de nekik köszönhetjük
az SOS-Restaurant
Day ínyenc ételeit és
azt is, hogy katonás
rendben sorakoznak az
adatok, iratok, számlák
a budapesti irodában.
2015-ben 13 vállalati
önkéntes
programot
szerveztünk,
közel
70 programba
tudtak
SOS
GYERMEKFALVAK
bekapcsolódni
segítőink.
MAGYARORSZÁG
Önkénteseink
összesen
7797 órát dolgoztak.
GYERMEKFALVAK

Tevékenységüknek jelentős
költségcsökkentő
hatása
is volt, mintegy 4,5-5 millió
forint értékben segítették
GYERMEKFALVAK
munkájukkal az alapítványt.
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III. Adománygyűjtés, bevételeink
A gyermekfalvakban élő gyerekek súlyos családi konfliktusokból, érzelmi traumákkal terhelve érkeznek a nevelőszülőkhöz, ezért
rengeteg odafigyelést, pszichológiai segítséget, fejlesztést és szeretetet igényelnek. A színvonalas szolgáltatást magánszemélyek
és vállalatok rendszeres adományainak segítségével, illetve pályázati támogatásokból tudjuk biztosítani. Az adománygyűjtési
bevételek az alapítvány összbevételének mintegy 26%-át teszik ki, a többi összeget az SOS Gyermekfalvak nemzetközi
szervezete külföldi adományokból összegyűjtött pénzügyi támogatásából, illetve állami normatívából tudtuk előteremteni. Az
adománygyűjtésből származó bevétel 2015-ben 423 millió forint volt.

Elnyert pályázataink:
Az elmúlt évben összesen 5 pályázati program futott az alapítványnál. A VELUX ALAPÍTVÁNYOK segítségével létrejött orosházi
integrált gyermekfalu és a battonyai családsegítő program, a kecskeméti gyermekfalu területén TIOP támogatásból felépített
átmeneti otthon gyermekek számára, az EMMI támogatásával megvalósult orosházi családmegerősítő program, a Norvég Alap
finanszírozásával felállított Mobil team a szexuális abúzus gyerekáldozatainak segítésére, valamint a hozzá kapcsolódó képzések
és tanácsadások, és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló gyerekjogi képzési program. Az összes befolyt pályázati
bevétel 129 millió forint volt 2015-ben, amelyből 95 millió forintot használtunk fel a tárgyév során.

Adománygyűjtésből származó bevételek 2015-ben:

Magánszemélyektől, vállalatoktól és pályázati támogatásokból befolyó bevételeink:

Magánszemélyek támogatása 182 millió forint

Adománygyűjtési bevételek

Vállalati támogatások 64 millió forint
Vállalati pro bono támogatások 53 millió forint
Pályázati támogatások 95 millió forint
1 % felajánlások 29 millió forint
a. Adománygyűjtésből származó támogatások
Magánszemélyek támogatása:
Magánszemélyek pártfogóként eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával,
illetve hagyatéki felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2015-ben összesen 182 millió forint adomány érkezett
magánszemélyektől.
Vállalati támogatások:
Céges támogatóink pénzadományokkal, nagyobb projektjeink számára nyújtott célzott adománnyal, természetbeni adománnyal és
önkéntes munkával, programok szervezésével segítették az alapítványt. Vállalati partnereink összesen 64 millió forint összeggel
támogattak minket 2015-ben, a pro bono támogatások összértéke 53 millió forint volt.
Platina fokozatú céges támogatóink: Allen & Overy, C&A Foundation, Dr. Oetker, Marriott Hotels, Nivea, The Velux Foundations.
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2014 év millió forint 2015 év millió forint 2015 év %-os megoszlás

Szja 1% felajánlás

40

29

7

Egyszeri magánadományok

119

128

30

Rendszeres magánadományok

54

54

13

Vállalati támogatások

70

64

15

Vállalati tárgyi adományok

49

53

Pályázatok, egyéb célzott adományok

9

95

13
SOS

341

423

Adománygyűjtési bevételek összesen
b. Adománygyűjtési aktivitásunk
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22
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100
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DM kampányaink:
2015-ben is havonta küldtünk elektronikus és 5 alkalommal papír alapú DM levelet. Adományozóink így rendszeresen, átlátható
módon értesülhettek munkánkról, eredményeinkről. Kiemelkedő kampányidőszakaink az anyák napja, az iskolakezdés és a
GYERMEKFALVAK
karácsony. 2015-ben összesen 300 ezer DM levelet küldtünk ki egyéni adományozóinknak, 129 ezer DM levelet donorjaink
és
potenciális donorok részére. Aktív DM kampányunk eredményeképp 5065 új egyéni adományozó csatlakozott hozzánk.
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IV. Pénzügyi áttekintés
Face to Face az utcán:
2015 őszén új egyéni adománygyűjtési módot vezettünk be: elindult a Face2Face (F2F)
adománygyűjtés. Az F2F egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor
megbízott adománygyűjtőink az utcán szólítják meg a járókelőket, bemutatják nekik röviden
az SOS tevékenységét és felkérik őket támogatónak. A facerek több ezer emberrel kerültek
kapcsolatba, közülük 250 fő tett ígéretet adományozásra 2015 év végéig.
Kéznyom-kampány:
A 2015-ös Kéznyom kampány az előző évhez hasonlóan a Dr. Oetker cég támogatásával valósult
meg. Újdonsága volt, hogy online térben zajlott, a közösségi média segítségével igyekezett
elérni a szervezetet támogató magánszemélyeket. Az akcióhoz 30 híresség csatlakozott, akiknek
összesen 1,5 milliós Facebook rajongói tábora van, így rajtuk keresztül több millió FB felhasználóhoz
jutottunk el. A kampány összbevétele közel 2,7 millió forint volt, összesen 5 ezer ember adta meg
virtuális kéznyomát honlapunkon és fejezte ki támogatását.

Alapítványunk teljes bevétele kevesebb volt 2015-ben az előző évhez viszonyítva, elsősorban a külföldi támogatás csökkenése
miatt. A nemzetközi SOS szervezetektől kapott 653 millió forint még mindig 41%-a a teljes bevételnek, így az önfinanszírozási
modell megvalósítása 2020-ra komoly kihívást jelent számunkra.
Az állami normatív támogatás mértéke a gyereklétszámmal és a nevelőszülői létszámmal arányos, a vizsgált két év állami
támogatásból származó bevétele nagyságrendileg hasonló. Az állami támogatás mindössze 36%-ban fedezte a közvetlenül
gyerekekhez és családokhoz kapcsolódó programok költségeit. Az adománygyűjtési bevétel jelentősen emelkedett, ezen belül
is a pályázati tevékenység ért el említésre méltó sikereket 2015-ben. A részletekről egy fejezettel korábban, az adománygyűjtési
aktivitásoknál lehet bővebben olvasni. Az egyéb bevételek emelkedésénél a kőszegi egyik üres épület bérbeadásán túl az
épületekre kapott jelentős összegű adományok elszámolása jelenik meg.1
Alapítványunk 1596 millió forint teljes bevétele fedezte az összes felmerülő kiadást (1581 millió forint), így a szervezet a tárgyévet
15 millió forint közhasznú eredménnyel (nyereséggel) zárta.

Bevételek alakulása

Általános PR aktivitás:
Az alapítvány a korábbiaknál lényegesen többet szerepelt a médiában 2015-ben. A megjelenések
közvetetten támogatják az adománygyűjtést azzal, hogy növelik az SOS ismertségét és népszerűségét.
A kommunikációnk további célja a szakmai tartalmak közvetítése, a társadalom érzékenyítse a
hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos témák iránt, a különböző érzékeny tartalmak és tabutémák
bevitele a közbeszédbe, az általános információátadás gyermekvédelem és gyermeki jogok terén.
2015-ben összesen 428 sajtómegjelenése volt a szervezetnek, köztük a legolvasottabb lapokban és
legnézettebb televíziókban. Youtube csatornánkon szereplő tartalmakat közel 290 ezren látták.
1 % kampány:
A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlását célzó 2015-ös kampányunk nagyszabású
médiamegjelenést hozott a mainstream médiában (53 db). 738 ezer rádió hallgatóhoz, 1 millió 274 ezer
TV nézőhöz, 6 millió online felhasználóhoz jutott el. A kampányfilmeket összesen 140 ezren látták. A
kampány bevétele 29 millió forint volt.
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Bevételek forrása
Külföldi bevételek
Állami normatív támogatás
Adománygyűjtési bevételek
Egyéb bevételek (működési bevétel, külföldi
adomány utáni áfavisszatérítés, árfolyam
nyereség, bankkamat, eszköz eladás és
egyéb bevétel)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014 év millió forint 2015 év millió forint 2015 év %-os megoszlás
819
384
341

653
379
423

41SOS
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123

141

9

1667

1596

100
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A számviteli előírásoknak megfelelően a tárgyi eszközökre, épületekre kapott adományokat halasztott bevételként kell elkönyvelni passzív elhatárolással szemben, majd az éves
értékcsökkenésnek megfelelő összeget feloldani az elhatárolásból és egyéb bevételre lekönyvelni, így a tárgyévben mindig a valós költségnek megfelelő bevételi rész jelenik csak meg.
1
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Kiadások alakulása
Tényleges kiadások
A szervezet kiadásai emelkedtek 2015-ben az előző évhez képest, különösen az orosházi és kecskeméti Gyermekfalu Programok
esetében látható érdemi növekedés. A battonyai gyermekfalu 2015 nyarán költözött át Orosházára és új típusú integrált
gyermekfaluként folytatja működését. A költözés költségein kívül a battonyai épületek őrzését és alapszintű fenntartását is
biztosítani kell az orosházi működéssel párhuzamosan. Amíg értékesítésükre nem kerül sor, ez jócskán megemeli a kiadásokat.
Mindkét városban családmegerősítő programok kezdődtek el, hogy megelőzzék a gyermekek kiemelését a veszélyeztetett
családokból.
A kecskeméti területen szintén sok változás történt. Habár a lajosmizsei ifjúsági ház 2015 elején befejezte tevékenységét, a
Kuckó gyermekek átmeneti otthona viszont kitárta kapuit az átmeneti segítségre szoruló gyermekek és családok előtt. Tovább
bővítettük a kecskeméti külső nevelőszülői hálózatot, számos üres pozíció betöltésre került a külső és a belső nevelőszülői
hálózatban egyaránt, amire hosszú hónapokig kerestünk alkalmas munkatársakat korábban. A helvéciai lakásotthon 2014 nyár
vége óta működik, ezért a 2015 év adatai már a lakásotthon teljes éves működési költségét tükrözik.
A költségvetésben jóváhagyott adománygyűjtési keretet nem használtuk fel teljesen, mert a tervezett bevételeket nem sikerült
elérni, így az éves megtérülési mutató (ROI) és a nettó FR eredmény kedvezőbb képet mutat.
Kőszegen csökkentek a kiadások az előző évhez viszonyítva. Az ausztriai munkavállalás lehetősége miatt kihívást jelentett a
megfelelő munkatársak megtalálása nem csupán a nevelőszülői vagy segítői pozícióra, de akár még a szolgáltatási munkakörökbe
is. 2015-ben két családi ház megüresedett, illetve folyamatosan jelentek meg hirdetések több üres pozícióra.
A gyerekjogi aktivitások fedezetére két pályázatot nyertünk (gyerekjogi képzés, az abúzus áldozatainak felismerése és kezelése),
ezért a tárgyévi gyermekjogi kiadások megemelkedtek az előző évhez képest.
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Battonya, gyermekfalu
Szeged, ifjúsági ház
A jövő faluja, Orosháza gyermekfalu
Családmegerősítő Program Battonya
Családmegerősítő Program Orosháza
Orosháza Gyermekfalu Program összesen
Kecskemét, gyermekfalu
Kecskemét, külső nevelőszülői hálózat
Kecskemét, ifjúsági ház
Lajosmizse, ifjúsági ház
Helvécia, ifjúsági ház
Családmegerősítő Program Kecskemét (Kuckó)
Kecskeméti Gyermekfalu Program összesen
Kőszeg, gyermekfalu
Sé, ifjúsági ház
Kőszegi Gyermekfalu Program összesen
Egyéb működési költségek
Adománygyűjtési költségek
Gyermekjogi tevékenységek
KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014 év millió forint 2015 év millió forint 2015 év %-os megoszlás
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46
14
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0
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117
39
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0
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44
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162
10
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139
47
131
8
6
331
301
125
44
14
49
24
558
235
48
283
241
143
26
1581

9
3
8
1
0
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8
3
1
3
2
36
15
3
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Alapítványunk gazdálkodása a tárgyév során kiegyensúlyozott volt, kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Vállalkozási
tevékenységet nem folytattunk, társasági adó fizetési kötelezettség sem keletkezett. Az éves könyvvizsgálatot a korábbi évekhez
hasonlóan a KPMG Hungária Kft. végezte el. A gazdálkodás részleteiről a honlapon található éves beszámoló és a közhasznúsági
GYERMEKFALVAK
melléklet ad további áttekintést. Adataink nyilvánosak, előzetes egyeztetés után megtekinthetőek székhelyünkön.
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