
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

ÉVES JELENTÉS 2017



Vannak dolgok, amik 35 éve nem változnak. A három gyermekfaluban Kecskemé-
ten, Kőszegen és Orosházán továbbra is többszáz gyereknek adtunk nevelőszülői 
családot 2017-ben. Arra törekszünk, hogy a nálunk nevelkedő fiatalok minimum 
egy szakmával, érettségivel és kellő magabiztossággal lépjenek be a felnőttek vi-
lágába. Helvécia, Kecskemét, Szombathely és Szeged ifjúsági házaiban 52 fiatalt 
készítettünk fel az önálló életre. 2017-ben 121 hátrányos helyzetű gyereknek és 
családjának segítettünk családmegerősítő programjainkkal.

Az SOS Gyermekfalvakban élő gyerekek nagyobb része bántalmazás, elhanyago-
lás, a szülők szenvedélybetegsége miatt került hozzánk. Magyarországon 23 ezer 
gyermek él a vér szerinti szülei nélkül, további 140 ezer gyereket fenyeget a veszély, 
hogy kiemelhetik a családból veszélyeztetettség miatt.

Azon dolgozunk, hogy biztonságos, szerető otthont adjunk a gyerekeknek, illetve 
megóvjuk a veszélyeztetett családokat a széthullástól.

Azért dolgozunk, hogy egy gyerek se nőjön fel egyedül, család nélkül!

Köszönjük, ha támogat minket abban, hogy ezt megvalósíthassuk!

Gosztonyi Gábor
ügyvezető igazgató
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Az SOS Gyermekfalvak közel hét évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi szervezet. Öt kontinensen 134 országban van 
jelen, több mint 84 000 gyermeket nevel nevelőszülőknél és ifjúsági házakban, világszerte további 500 000 gyermeket és 
felnőttet segít programjaival.

Nevelőszülői hálózat 
A három gyermekfaluban összesen 303 gyermek élt 2017-ben 
75 nevelőszülőnél. nem ritka, hogy akár öt testvér is egy csa-
ládba kerül, ami jelentősen megkönnyíti a súlyos traumákat 
átélt gyerekek számára az átmenetet, a beilleszkedést, segít 
fenntartani a családi kapcsolatok egy részét.

1. AZ SOS GYERMEKFALVAK MAGYARORSZÁG 
    TEVéKENYSéGEI ÖNálló életre való felkészítés 

A fiatalok 16 éves kortól ifjúsági házba költözhetnek, ahol már lazább 
keretek között, de még mindig felügyelet mellett élnek. Az önállóság 
következő lépcsőfokában az alapítvány által fenntartott lakásba költöz-
hetnek, ahol már önállóan gazdálkodva, nevelő nélkül, de még mindig 
az SOS Gyermekfalvak szakembereinek mindennapi támogatásával 
élnek. ez a felnőtté válás utolsó állomása. Célunk, hogy a gyerekek fo-
kozatosan tanulják meg az önállóságot és felkészülten lépjenek ki az 
életbe. Programjainkkal segítjük a fiatalokat, hogy megfelelő végzettsé-
get, munkát és lakhatást szerezzenek. 2017-ben 52 fiatalunk élt ifjúsági 
házban vagy alapítványi lakásban.

CSALÁdOK újRAEGYESÍTéSE,  
új CSALÁd éPÍTéSE 
Az SOS Gyermekfalvak egyik legfontosabb eredményének tartja, ha a 
gyerek újra visszakerülhet a vér szerinti családjába, vagy ha sikerül örök-
be adni. 2017-ben 6 gyermekünk örökbefogadását támogattuk, 7 gyer-
mek 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 fejlődé-
sét, és amint készen állnak rá, újra magukhoz vehessék.

Családok megóvása a széthullástól
Családmegerősítő programjaink célja, hogy különböző gazdasági, 
szakmai és pszichés támogatással segítsük a nehéz helyzetben lévő 
családokat túllépni a krízishelyzeten, megakadályozzuk a gyerekek ki-
emelését.
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Az SOS Gyermekfalvak 1983 óta működik Magyarországon: 
jelenleg Orosházán, Kecskeméten és Kőszegen gyermekfa-
lukat működtetünk. A gyerekek nevelőszülőknél, családias 
környezetben, családi házban nőhetnek fel az SOS Gyermek-
falvak ingatlanában, vagy a nevelőszülő saját lakásában. If-
júsági házakat és több önálló lakást tartunk fenn Szegeden, 
Kecskeméten, Helvécián és Szombathelyen.



kuCkót aduNk a gyerekekNek
előfordul, hogy a szülők egy váratlan élethelyzet miatt ideiglenesen nem 
tudnak gondoskodni gyermekükről. Ilyen lehet egy hosszantartó betegség, 
kórházi tartózkodás, lakhatási problémák, vagy épp ha családon belüli erő-
szak miatt kell elmenekülnie egy szülőnek gyermekével.

A kecskeméti Kuckó Gyermekek átmeneti Otthona ezekre a krízishelyze-
tekre nyújt megoldást. Amíg a szülők rendezik életkörülményeiket, a Kuckó 
biztonságos otthont nyújt a gyermekeknek és szüleiknek. A Kuckót 2015-
ben az európai Unió támogatásával és az európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával hoztuk létre. 2017-ben havonta 7-10 gyereket fogadtunk, egy 
részüket édesanyjukkal együtt.

Családmegerősítő program  
BattoNyáN és orosházáN
3 év után lezárult a pályázati forrásból működtetett családmegerősítő prog-
ramunk Battonyán és Orosházán. 2017-ben családmegerősítő programunk-
kal 42 családnak, összesen 109 gyereknek segítettünk a két településen. 

A battonyai program legfőbb célja a családok jövedelemszerző képessé-
gének javítása. A résztvevő családok baromfit kaptak, hogy elkezdhesse-
nek önállóan gazdálkodni. Az SOS baromfitartási képzést és mentorálást 
nyújtott, a családok eleinte megkapták a szükséges eszközöket, tápot, majd 
a későbbiekben ezt már maguk gazdálkodták ki. A programban résztvevő 
családok 60 %-a önellátó gazdálkodóvá vált, a gyerekek 40 %-ának javultak 
iskolai eredményei.

meNekült program 
Az SOS Gyermekfalvak küldetésével összhangban felelősséggel tartozik minden gyermekért, aki támogatásra és segítség-
re szorul, állampolgárságától függetlenül. Az alapítvány nemzetközi szervezete több évtizedes tapasztalattal rendelkezik 
humanitárius katasztrófák kezelése területén, számos országban aktívan részt veszünk vészhelyzetek megoldásában.  
A 2018 júniusáig tartó 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.

Orosházán szülői kompetenciákat megerősítő foglalkozásokat tartottunk, például gazdasági ismeretek, konfliktuskezelés, 
gyermeknevelés témakörökben. A gyerekeknek emellett táborokat, különböző fejlesztéseket is szerveztünk, a szülők számá-
ra pedig jogi és adósságkezelési tanácsadást nyújtottunk, illetve szociális munkások támogatták a családokat. A program 
megvalósítása során szorosan együttműködtünk a város és a környék állami és civil szervezeteivel.
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• tolmácsaink, orvosaink több ezer kísérő nélküli kiskorút
   segítettek 2017-ben.
• 141 gyerekkel foglalkoztak pszichológusaink.
• 883 családot láttak el gyermekorvosaink a határnál.

létrehoztunk egy olyan szakembergárdát (orvos, ápoló, szociális munkás, tolmács, pszichológus, interkulturális mediátor), 
amely azonnal bevethető az ország bármelyik részén. Szakembereink a Károlyi István Gyermekközpontban is segítették a 
kísérő nélkül érkező kiskorú gyerekekről való gondoskodást.

nevelőszülőket képeztünk kiskorú menekült gyerekek mellé. 
2017-ben az SOS Gyermekfalvak kereteiben megkezdte munká-
ját az első nevelőszülő, aki hazánkba kísérő nélkül érkezett kis-
korút elsőként fogadott be családjába. A menekült gyerekeket 
segítő programunk az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szerveze-
tének finanszírozásából valósul meg, a Magyarországon gyűjtött 
támogatást az itthoni SOS Gyermekfalvakban élő gyerekekre for-
dítjuk.



gyermekvédelmi jelzőreNdszer műkÖdtetése
Az SOS Gyermekfalvak határozottan elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját, akár a szervezeten belül, akár bárhol 
máshol történik. Fontos számunkra, hogy a vér szerinti szüleiktől kényszerűségből külön élő gyerekeknek megfelelő, gon-
doskodást és védelmet nyújtó környezetet biztosítsunk, amely megelőzi, megakadályozza a gyermekbántalmazást, illetve 
esetleges előfordulása esetén megfelelő választ adjunk rá. ezért 2013-ban gyermekvédelmi jelzőrendszert vezettünk be.  
A beérkezett jelzéseket 24 órán belül minden munkatárs köteles továbbítani az illetékes szakemberekből álló stábnak, amely 
48 órán belül megkezdi a kivizsgálást. A jelzésről tájékoztatjuk az illetékes szerveket, személyeket, valamint megtesszük a 
kötelező jogi lépéseket. Jelzés esetén azokat az ügyeket is kivizsgáljuk, amelyek 2013 előtt történtek. 2017-ben 21 bejelen-
tés érkezett hozzánk a gyerekektől valamilyen fizikai, vagy lelki/érzelmi sérelem miatt. ebből 12 esetben megerősítést nyert a 
gyereket ért sérelem, így megtettük a szükséges lépéseket.  előfordult, hogy a nevelőszülői családon belül került sor beavat-
kozásra, mediációra, de az is, hogy a kortárscsoporton belül kiélesedő konfliktust kellett sürgősséggel kezelni.

GYERMEKVédELMI TéMÁK
NYILVÁNOSSÁGA
Még 2014-ben elindítottuk kifejezetten gyermekvédelemmel foglalkozó blo-
gunkat, 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. Havi 10-30 
ezer olvasónk van, rendszeres rovattal jelentkezünk hétről hétre a nők lapja 
Cafén, de olvashatók cikkeink az Index díványon és a Bezzeganya blogon is.
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A három gyermekfaluban összesen 303 gyermek élt 2017-ben, akikről 75 nevelőszülő gondoskodott.
Ellátott gyerekek száma 2017-ben

terület Program Gyermekek száma
(2017.12.31.)

Gyermekfalu 54

orosháza / battonya ifjúsági ház Szeged

Családmegerősítő program

16

109

Gyermekfalu 75

külső nevelőszülői hálózat 99

ifjúsági ház kecskemét és Helvécia 23

kuckó gyermekek átmeneti otthona 12

kecskemét

Gyermekfalu 75

ifjúsági ház Szombathely 13
kőszeg

nevelőszülői ellátás, szakellátás 303

lakásotthonok (ifjúsági ház), 
szakellátás 52

szakellátás összesen 355

Családmegerősítő program, 
alapellátás összesen 121

Összesen



új KéPZéSEK A GYEREKEKéRT 
Gyermeki jogok és traumatudatos nevelés témakörben új akkreditált 
képzéseket indítottunk. A traumatudatos nevelés a gyerekekkel foglal-
kozó szakembereket felkészültté teszi a traumák hatásának megér-
tésére, a traumák felismerésére és kezelésére. A gyermekjogi képzés 
elvégzése segít, hogy a gyermeki jogokat a szakemberek és a szülők 
a munkájuk és a mindennapjaik részévé tegyék. 2017-ben 47 fő vett 
részt képzéseinken.

fiatal aNyákNak segítüNk kőszegeN 
éS KöRNYéKéN
Kőszegen is elindult eFOP pályázati forrásból családmegerősítő prog-
ramunk, melynek keretében nehéz élethelyzetbe került fiatal anyáknak 
segítünk, hogy biztonságos körülményeket tudjanak teremteni a gye-
rekneveléshez.

A családok a szakemberekkel közösen próbálnak megoldást találni a 
krízishelyzetekre. A szülők emellett szülői képességfejlesztő és élet-
vezetést segítő csoportokban vehetnek részt. A családok egyedi tá-
mogatása mellett a gyermekfalu szabadidős programokat is szervez 
számukra. 2017-ben 15 családdal dolgoztunk szorosan, összesen 60 
családot tervezünk elérni a programban.

szomBathelyeN ÖNállósodhatNak  
A FIATALjAINK
A korábban Sében működtetett ifjúsági házunk 2017-ben 
Szombathelyre költözött. A nevelőszülői családhoz képest 
a 18. életévüket betöltött fiatalok itt már lazább, az életkori 
sajátosságaikhoz jobban igazodó keretek között élnek, de 
még mindig az alapítvány szakembereinek támogatása és a 
nevelők ellenőrzése mellett. A költözés a szombathelyi önkor-
mányzat támogatásával valósulhatott meg.

Az ifjúsági házba 8 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fia-
tal költözhetett, emellett további 6 fiatal él önállóan az alapít-
vány fenntartásában lévő lakásokban.

TÁMOGATjUK A FIATALOK 
éLETKEZdéSéT
50 fiatalt készítettünk fel a munka világára Youth Can prog-
ramunk keretében. Céges partnereinkkel együttműködve 
pályaorientációval és készségfejlesztő foglalkozásokkal tá-
mogattuk őket, hogy sikeresen elhelyezkedhessenek a mun-
kaerő-piacon. Többek között a lidl, a Schwarzkopf, a Janssen 
Magyarország, a British Petrol, az nMHH és az nn Biztosító 
segítségével különböző szakmákba tekinthettek be és próbál-
hatták ki magukat az egyes területeken.
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2. 2017-ES ESEMéNYEINK



leBoNtjuk az előítéleteket
Híresség a házban projektünk keretében különböző ismert embereket 
költöztettünk be nevelőszülői családokba, hogy adománygyűjtési kam-
pányidőszakok alatt felhívjuk a figyelmet a szülők nélkül maradt gyere-
kekre és a nevelőszülői munka súlyára. Sebestyén Balázs, Harsányi le-
vente és varga Iza egy-egy napot töltött a három gyermekfaluban, hogy 
betekinthessenek a nevelőszülői családok életébe.

öNKéNTESPROGRAM
2017-ben több mint 100 önkéntes programba kapcsolódhattak be az ér-
deklődők. Irodai munkától a Családi Sütizőben való sütésen át a csillám-
tetkózásig számtalan különböző lehetőség adódott az alapítvány mun-
káját támogatni kívánó magánszemélyek számára. Önkénteseink több 

mint 14 ezer órát segítettek 
nekünk. Az SOS-ben élő fi-
atalok is bekapcsolódtak 
munkánkba 4000 önkéntes 
órával, valamint egyre több 
nyugdíjas önkéntest is sike-
rült bevonnunk. Önkéntese-
ink közel 13 millió Ft érték-
ben segítették munkánkat. 
2017-ben 13 önkéntes prog-
ramot szerveztünk az érdek-
lődő vállalatok számára.

A SOS Gyermekfalvakban élő gyerekek 
súlyos családi konfliktusokból, érzelmi 
traumákkal terhelve érkeznek a nevelő-
szülőkhöz, ezért rengeteg odafigyelést, 
pszichológiai segítséget, fejlesztést és 
szeretetet igényelnek. A színvonalas 
szolgáltatást magánszemélyek és vál-
lalatok rendszeres adományainak segít- 
ségével, illetve pályázati támogatások-
ból tudjuk biztosítani. Az adomány-
gyűjtési bevételek az alapítvány össz-
bevételének 34 %-át teszik ki, a többi 
bevétel az SOS Gyermekfalvak nemzet-
közi szervezete külföldi adományokból 
összegyűjtött pénzügyi támogatásából, 
illetve állami normatívából származik.  
Az adománygyűjtésből elért bevétel 
2017-ben 635 millió Ft volt.

MAGÁNSZEMéLYEK TÁMOGATÁSA
Magánszemélyek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, illetve 
hagyatéki felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2017-ben összesen 335 millió Ft adomány érkezett magán- 
személyektől.

a.  adománygyűj tésből  származó támogatások
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3. adomáNygyűjtés, BevételeiNk



VÁLLALATI TÁMOGATÁSOK
Céges támogatóink pénzadományokkal, nagyobb projektjeink számára nyújtott célzott adománnyal, természetbeni adomán-
nyal és önkéntes munkával, programok szervezésével segítették az alapítványt. vállalati partnereink összesen 150 millió Ft 
értékben támogattak minket 2017-ben.

Best Partners, valamint platina fokozatú támogatóink, akik egyszeri nagy összegű támogatást nyújtottak, vagy hosszútávra 
elköteleződtek az SOS mellett: AKA-Alföld Koncessziós Autópálya Zrt., Beirsdorf Kft., Budapest Marriott Hotels, C&A Foun-
dation, deloitte Üzletvezetési és vezetési Tanácsadó Zrt., dr. Oetker Magyarország Kft., Mazda Motor Hungary Kft., lengyel 
Allen & Overy Iroda (A&O), MvM Partner energiakereskedelmi Zrt., nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, OBServer Bu-
dapest Médiafigyelő Kft., Prímaenergia ltd., TnT express Hungary Kft., Mars Magyarország Értékesítő Bt., Morgan Stanley 
Magyarország elemző Kft.

ELNYERT PÁLYÁZATAINK
2017-ben 3 európai uniós eFOP pályázat segítette munkánkat. A Gyerekek és családok támogatása mobil teammel című 
program keretében a nehéz élethelyzetben lévő családok, a gyermeküket egyedül nevelő fiatal anyák, a gyermekvédelmi gon-
doskodásban élő gyerekek és fiatalok valamint nevelőszüleik támogatását tűztük ki célul kőszegi területünkön. A pályázat 
elnyert összege 40 millió Ft.

A hátrányos helyzetben élő gyerekek életkezdési esélyeinek növelése című 25 millió forintos pályázat keretében az SOS-ben 
élő gyerekek és fiatalok sikeres társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítjük a kikerülést követően.

A szuperhősöknek is kell a segítség című program 34 462 711 Ft értékben nevelőszülői hálózatunk infrastrukturális és szak-
mai fejlesztését támogatja.

Sikeresen pályáztunk a Magyar nemzeti Bankhoz is a mindennapi működéshez szükséges eszközök és szolgáltatások be-
szerzésére 22,5 millió Ft összeg erejéig, illetve 20 millió forinttal támogatja a J&J Trust szakembereink felkészítését, hogy 
időben felismerjék a gyerekeknél az esetleges lemaradásokat és megfelelő fejlesztést tudjanak nyújtani számukra.

 Az emberi erőforrások Minisztériumának támogatásával 
2017-ben két programunk valósult meg. vas megyében, 
a nevelőszülői ellátás kapacitásának bővítése, az ellátás 
minőségének fejlesztése céljából 4 712 000 Ft pályázati 
támogatást nyertünk el, illetve a nevelőszülői munka mi-
nőségének fejlesztésére 15 millió Ft támogatást. ennek 
keretében rendszeres szakmai konzultációt tudtunk biz-
tosítani a szexuálisan bántalmazott gyerekeket nevelő 
nevelőszülők és a gyerekekkel dolgozó szakemberek, a 
gyerekeket fogadó iskolák pedagógusai számára, illetve 
több új képzést, tréninget is nyújtottunk a nálunk dolgozó 
nevelőszülőknek, az őket támogató segítőknek és szak-
embereknek.

2017-ben lezárult a velUX Alapítványok támogatásával megvalósult a battonyai és orosházi családmegerősítő programunk. 
Szintén a velUX Alapítványok segítségével költözhetett át a battonyai gyermekfalu Orosházára és ezzel létrejöhetett az első 
integrált gyermekfalu Magyarországon. A három évig tartó projekt teljes összköltségvetése 1,3 millió eUr volt.

dM KAMPÁNYAINK
Fontosnak tartjuk, hogy adományozóink tudják, mire fordítjuk a 
támogatásukat. ezért 2017-ben is havonta küldtünk számukra 
elektronikus és 5 alkalommal papír alapú dM levelet, hogy nyomon 
követhessék munkánkat és eredményeinket. Kiemelkedő kampány-
időszakunk az Anyák napja, a tanévkezdés és a karácsony. 2017-ben 
összesen 220 ezer dM levelet küldtünk egyéni adományozóinknak, 
valamint közel 400 ezer példányban mellékeltünk csekkes szóróla-
pot újságokba és magazinokba. Aktív dM kampányunk eredménye-
képp 9400 új egyéni adományozó csatlakozott hozzánk.

b.  adománygyűj tés i  akt iv i tásunk
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Magánszemélyektől, vállalatoktól és pályázati támogatásokból befolyó bevételeink



FACE-TO-FACE AZ UTCÁN
Két éve működik utcai egyéni adománygyűjtésünk, a Face-to-Face (F2F). 
A F2F egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor 
megbízott adománygyűjtőink (a facerek) az utcán szólítják meg a járóke-
lőket, bemutatják nekik röviden az SOS Gyermekfalvak tevékenységét és 
felkérik őket támogatónak. A facerek 2017-ben közel 10 ezer emberrel 
beszélgettek munkánkról és 1000 új támogatót szereztek.

tűzifa-program
A hosszú, hideg tél mindig megviseli a szegénységben élő családokat. 
Családmegerősítő programjainkban résztvevő családoknak ez az év leg-
nehezebb időszaka, mert nem csak kint fáznak a nem megfelelő ruházat 
miatt, hanem a lakáson belül is, hiszen nem mindig telik fűtésre. Támoga-
tóink segítségével 150 battonyai és orosházi kisgyereknek tudtuk bizto-
sítani a meleget a leghidegebb napokban is. Tűzifa kampányunkban 2,8 
millió forintot gyűjtöttünk fűtőanyagra.

ÁLTALÁNOS PR AKTIVITÁS
Fontosnak tartjuk, hogy minél többen értsék a nehéz helyzetbe került családok problémáit és előítéletmentesen viszonyulja-
nak a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő gyerekekhez. ezért minden médiamegjelenésünk célja a szakmai tartalmak 
átadása mellett a társadalom érzékenyítése a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos témák és a gyermeki jogok iránt. 
2017-ben több mint 900 sajtómegjelenése volt az Alapítványnak, köztük a legolvasottabb lapokban és legnézettebb televízi-
ós csatornákon. Youtube csatornánkon szereplő tartalmakat közel 300 ezren látták.

Az Alapítvány teljes bevétele az előző évhez viszonyítva 
emelkedett 2017-ben. A növekedés a belföldi bevételeken be-
lül elsősorban az adománygyűjtés illetve kisebb mértékben 
az állami normatív támogatás sorokon jelenik meg. Az SOS 
Gyermekfalvak nemzetközi szervezetének külföldi támogatá-
sa jelentősen csökkent, de még így is 36%-a teljes bevételnek, 
így az önfinanszírozás  megvalósítása 2020-ra komoly kihí-
vást jelent az Alapítvány számára.

Az állami normatív támogatás mértéke a gyereklétszámmal 
és a nevelőszülői létszámmal arányos. 2017-ben a külső ne-
velőszülői hálózat bővítése miatt az állami támogatás ösz-
szege is emelkedett, az összes bevételnek azonban ez csak 
mintegy 21%-át teszi ki.

Az adománygyűjtési bevétel jelentősen emelkedett, ezen 
belül is főként az egyéni adományok területe és a pályázati 
tevékenység ért el kiemelkedő sikereket 2017-ben. A rész-
letekről az adománygyűjtési aktivitásoknál lehet bővebben 
olvasni. Az egyéb bevételek csökkenésénél a 2018-ra áttoló-
dott ingatlan eladási bevételeket kell megemlíteni a 2016-ban 
eladott ingatlan bevételével szemben.
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*A menekült program 100%-ban célzot adományokból valósul meg, amelyet az
Alapítvány a nemzetközi SOS szervezettől kap.

4. péNzügyi áttekiNtés



Az Alapítvány 1.869 millió Ft teljes bevétele bőven meghaladta az összes felmerülő kiadást (1.738 millió Ft), így a 
szervezet a tárgyévet 131 millió Ft közhasznú eredménnyel (nyereséggel) zárta. 

Az Alapítvány kiadásai emelkedtek 2017-ben az előző évhez képest, új projektek indultak a kiemelkedő pályázati 
bevételek nyomán. Az orosházi területen a velux projektből elindított két családmegerősítő programot év végén sike-
resen lezártuk, míg a budapesti területhez kapcsolódóan a menekült programra kapott külföldi adományt használtuk 
fel 113 millió Ft értékben.

A fenntartható fejlődést szem előtt tartva igyekeztünk mérsékelni a működés költségeit a növekvő bérpiaci nyomás 
ellenére, sőt több helyen sikerült racionalizálni a kiadásokat. Miután a séi ingatlanból Szombathelyre átköltöztek a fi-
atalok, sikerült a működési költségeket csökkenteni és a szolgáltatást rugalmasabbá tenni a változó igényű létszám-
hoz. Tárgyév végéig aláírtuk a séi ingatlan eladási szerződését, de a vételár kézhezvétele és a tulajdonjog átruházása 
csak 2018-ban valósul meg.

A battonyai gyermekfalu 2015 nyarán ugyan átköltözött  Orosházára, de az üres ingatlanokat továbbra sem sikerült 
még értékesíteni, ezért az épületek őrzését és alapszintű működtetését biztosítani kell.

A kecskeméti területen a gyermekfalu és a külső nevelőszülői hálózat között a családonkénti gyereklétszám optima-
lizálására törekedtünk, így a nevelőszülői családok és gyermekek létszáma a külső hálózatban jelentősen megnöve-
kedett.

Kőszegen 100%-os pályázati finanszírozással új családmegerősítő program indult el. 

A költségvetésben jóváhagyott adománygyűjtési keretből az 1%-os kampány költségeiből maradt fel nem használt 
rész, továbbá a pártfogók gyűjtéséhez F2F (face-to-face) rendelkezésre álló keretnek is csak egy részét lehetett 
elkölteni kellő számú jelentkező híján. Az adománygyűjtéshez igénybe vett szolgáltatások árszintjét folyamatosan 
optimalizáljuk.

A gyermekjogi tevékenységeink fedezetét továbbra is pályázatokból biztosítjuk, a tárgyév során egy kifutó eU pályá-
zatot zártunk le és a nemzetközi SOS-el együttműködve egy Youth Can elnevezésű közös projektben vettünk részt.

Az egyéb működési költség soron szerepelnek a koordinációs iroda kiadásai és a központilag szervezett tréningek, 
szolgáltatások, illetve az egyéb ráfordítások egy része.

 
Az Alapítvány gazdálkodása a tárgyév során kiegyensúlyozott volt, kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. vál-
lalkozási tevékenységet nem folytattunk, ezért társasági adó fizetési kötelezettség sem keletkezett. Az éves könyv-
vizsgálatot a korábbi évekhez hasonlóan a KPMG Hungária Kft. végezte el. A gazdálkodás részleteiről a honlapon 
található éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet ad további áttekintést. Az Alapítvány etikus adománygyűjtő 
szervezet, adataink nyilvánosak és előzetes egyeztetés után megtekinthetőek a szervezet székhelyén
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