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Kedves Támogatónk!
Viola megszületése után pár héttel került Annához és férjéhez, nem sokkal karácsony előtt. Ők
nevelik, amíg nem talál örökbefogadó családra.
A 11 éves Juli már dolgozott prostituáltként is, mielőtt az SOS-be került. Jövőre érettségizik, tanító
szeretne lenni.
Viki egyike azoknak a gyerekeknek, akinek sikerült visszakerülnie családjába, most már szülei
viszik reggelente óvodába.
Magyarországon 23 000 gyerek él állami gondoskodásban. Haza kerülhetnek valaha? Örökbe
fogadják őket? Vagy gyermekvédelmi gondoskodásban érik el a nagykorúságot?
Mi szeretettel és szakértelemmel gondoskodunk róluk. Az SOS Gyermekfalvaknál közel 400 gyerek
és 81 nevelőszülő él. Minden szám mögött egy élet van, egy külön történet.
A gyereksorsokon lehet fordítani, ez a dolgunk. Arra törekszünk, hogy fiataljaink minimum egy
szakmával, lehetőleg érettségivel és kellő magabiztossággal lépjenek ki a felnőtt életbe.
Az SOS-nevelőszülők a világon 70, Magyarországon 36 éve biztonságos otthont, gyerekkort és jövőt
adnak a gyerekeknek.
Köszönjük, hogy támogat minket abban, hogy ezt megvalósíthassuk!

Kiss Gergely
ügyvezető igazgató
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I. AZ SOS GYERMEKFALVAK MAGYARORSZÁG TEVÉKENYSÉGEI
Az SOS Gyermekfalvak hét évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi szervezet. Öt kontinensen, 136 országban van jelen, több
mint 84 000 gyermeket nevel nevelőszülőknél és ifjúsági házakban, világszerte további 500 000 gyermeket és felnőttet segít
programjaival.
Az SOS Gyermekfalvak 1983 óta működtet nevelőszülői hálózatot Magyarországon, jelenleg Orosházán, Kecskeméten, Kőszegen
és a települések 60 kilométeres körzetében. Emellett Ifjúsági házakat és több önálló lakást tartunk fenn Szegeden, Kecskeméten,
Helvécián és Szombathelyen.

Nevelőszülői hálózat
2018-ban összesen 309 gyermek élt az SOS-ben 81 nevelőszülőnél. A
nevelőszülő ideiglenesen gondoskodik a rábízott gyerekről, amíg örökbefogadó
családot találnak neki, vagy amíg családjának körülményei annyira rendeződnek,
hogy hazakerülhet. Sajnos a legtöbb gyereknél egyikre sincs esély, ők az
SOS-nevelőszülőknél nőnek fel. A gyermekvédelembe bekerülő gyerekek az
elhanyagolás és a korábbi nehéz életkörülmények miatt sokszor lemaradásokkal
érkeznek a nevelőszülői családba, súlyos traumákat hordoznak. Nevelőszülők
és az SOS szakemberei, fejlesztőpedagógus, pszichológus közösen dolgoznak
azon, hogy a gyerekek behozzák hátrányaikat és a továbbiakban kiegyensúlyozott
gyermekkoruk legyen. A nevelőszülő a rábízott gyermekekkel sajátjaként törődik,
gondoskodik testi-lelki szükségleteikről, megadja nekik ugyanazt, mint amit egy vér
szerinti családban élő gyerek is megkap.

Önálló életre való felkészítés
A fiatalok 18 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 költözhetnek, ahol már egyedül gazdálkodva, nevelő
nélkül, de még mindig az alapítvány szakembereinek rendszeres támogatásával élnek. Ez a felnőtté válás utolsó állomása. Célunk,
hogy a gyerekek fokozatosan tanulják meg az önállóságot és felkészülten lépjenek ki az életbe. Programjainkkal segítjük a fiatalokat,
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hogy megfelelő végzettséget, munkát és lakhatást szerezzenek. 2018-ban 78 fiatalunk élt
ifjúsági házban, vagy alapítványi lakásban.

Családok újraegyesítése, új család építése
Az SOS Gyermekfalvak egyik legfontosabb eredményének tartja, ha a gyerek visszakerülhet a
vér szerinti családjába, vagy ha sikerül örökbe adni. 2018-ban 1 gyermekünk örökbefogadását
támogattuk, 12 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.

Családok megóvása a széthullástól
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
erőszak miatt kell elmenekülnie egy szülőnek gyermekével.
A kecskeméti Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona ezekre a krízishelyzetekre nyújt megoldást.
SOS
Amíg a szülők rendezik életkörülményeiket, a Kuckó biztonságos otthont nyújt a gyermekeknek
GYERMEKFALVAK
és szüleiknek. A Kuckót 2015-ben az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap
MAGYARORSZÁG
társfinanszírozásával hoztuk létre 12 férőhellyel, majd 2018-ban bővítettük, így további 12
gyereket tudunk fogadni. A bent lakók 90%-ának segített a Kuckó abban, hogy a gyermekek
ne kerüljenek kiemelésre és a család együtt maradhasson. 2018-ban összesen 57 gyermek
GYERMEKFALVAK
és 17 szülő vette igénybe ezt a szolgáltatást.

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 gondoskodást és védelmet nyújtó
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környezetet biztosítsunk, amely megelőzi, megakadályozza a gyermekbántalmazást, illetve esetleges előfordulása esetén megfelelő
választ ad 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. 2018-ban 22 bejelentés érkezett hozzánk a gyerekeket ért valamilyen fizikai, vagy lelki/érzelmi sérelem miatt. Ebből
15 esetben megerősítést nyert a gyereket ért sérelem, így megtettük a szükséges lépéseket. Előfordult, hogy a nevelőszülői családon
belül került sor beavatkozásra, mediációra, de az is, hogy a kortárscsoporton belül kiélesedő konfliktust kellett sürgősséggel kezelni.

Ellátott gyerekek száma 2018-ban

44
61

Orosháza

173

Kecskemét

35
57

18

75

16
Gyermekfalu
Ifjúsági Ház Szeged

Kőszeg

Gyermekfalu
Ifjúsági Ház Kecskemét és Helvécia
Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona

Nevelőszülői ellátás, szakellátás - 309

Gyermekfalu
Ifjúsági Ház Szombathely
Családmegerősítő program

Lakásotthonok, szakellátás - 78

Szakellátás összesen - 387
Családmegerősítő program, alapellátás - 92
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II. 2018-as eseményeink
Átalakul az SOS Gyermekfalvak
Megkezdődött az SOS Gyermekfalvak szakmai átalakulása: a korábbi faluszerű elrendezés helyett 2030-ig
fokozatosan integrált lakókörnyezetbe költöznek a családok. A törvényben maximalizáltnál is kevesebb, legfeljebb
3-4 gyerek fog nevelkedni egy-egy nevelőszülői családban, hogy még több figyelem jusson a gyerekekre és
kevesebb teher háruljon a nevelőszülőkre. Bár az SOS családok nagyobb része eddig is saját lakásában nevelte
a gyerekeket, az SOS 2030-tól tér át teljesen erre a modellre. Az előkészítések 2018-ban már javában zajlottak. A
jövőben ezért olyan nevelőszülőket keres az alapítvány, akik saját lakásukban gondoskodnának a gyerekekről. Az
együttélés sokban segíti a gyerekek későbbi társadalmi beilleszkedését és boldogulását. A nevelőszülői családok
továbbra is megkapják majd az alapítványtól azt a szakmai segítséget, amit eddig, az SOS Gyermekfalvak, mint
közösség ugyanúgy megmarad.

Leaving Care – Útravaló projekt
Magyarországon a statisztikák szerint naponta 7 fiatal kerül ki a gyermekvédelmi gondoskodásból és kezdi
meg önálló életét. Az SOS Leaving Care - Útravaló projektje keretében őket segíti az önálló életkezdésben.
Az Európai Bizottság finanszírozásával, 6 ország együttműködésében megvalósuló program célja a
SOS a gyerekek
gyermekvédelmi szakemberek képzése, hogy megfelelő szemlélettel és tudással támogassák
GYERMEKFALVAK
önállósodását, illetve különböző szakértő mentorok – munkaügyi tanácsadó, pénzügyi
tanácsadó,
MAGYARORSZÁG
pszichológus stb.közreműködésével támogató közösség kiépítése a kikerülő fiatalok köré. A
szakemberek képzésében maguk a gyermekvédelemben élő fiatalok is részt vesznek, hogy megosszák
tapasztalataikat és javaslataikat. 2018-ban közel 50 fiatal és 7 mentor csatlakozott a programhoz.
GYERMEKFALVAK

Messzi mama, Messzi papa
Erika még nincs harminc éves, de már háromszor majdnem teljesen kisiklott az élete. Amikor kiemelték vér szerinti családjából, amikor
GYERMEKFALVAK
várandósan börtönbe került, és amikor tőle is elvették a kisbabáját. Az ő történetén keresztül mutattuk be érzékenyítő kampányunkban
egy film segítségével, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok, milyen veszélyek leselkednek
rájuk. https://youtu.be/m49iFGCqHvw
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Képzések a gyerekekért
Két éve zajlanak gyermeki jogok és traumatudatos nevelés témakörben akkreditált képzéseink.
A traumatudatos nevelés a gyerekekkel foglalkozó szakembereket felkészültté teszi a
traumák hatásának megértésére, 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. 2018-ban 90 fő vett részt képzéseinken. Programunkkal 35
gyermeket és családját támogattuk 2018-ban.

Kampányunk az örökbefogadásért
Rengeteg előítélettel kell megküzdeniük az örökbefogadó pároknak ma Magyarországon. Sorra
érkeznek a megjegyzések a gyermek származására, és a vér szerinti szülőket sem kímélik,
mégis egyre nyíltabban beszélnek a szülők az örökbefogadásról. Az SOS Gyermekfalvak több
mint 500 örökbefogadó szülőt kérdezett meg arról, mennyire érzik elfogadónak a környezetet az
örökbefogadással kapcsolatosan. 2017-ben indult Híresség a házban projektünk keretében 2018-ban
Miklósa Erika látogatott el egy nevelőszülői családhoz, ahonnan rengeteg kisbabát adtak már örökbe,
hogy megmutassa, honnan kerülnek családba a szülők nélkül maradt gyerekek.

Támogatjuk a fiatalok életkezdését
50 fiatalnak segítettünk felkészülni a munka világára 2018-ban YouthCan! nemzetközi programunk
keretében. Céges partnereinkkel együttműködve – mint a Morgan Stanley, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság és a Starbucks Coffee Company – pályaorientációval és készségfejlesztő
foglalkozásokkal támogattuk őket, hogy minél sikeresebben tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Önkéntes program
2018-ban több mint 60 önkéntes programba kapcsolódhattak be az érdeklődők. Irodai munkák, rendezvényeken való
gyerekfoglalkozások, fényképezés és számtalan egyéb lehetőség adódott az alapítvány munkáját támogatni kívánó magánszemélyek
számára. Önkénteseink közel 6800 órát segítettek nekünk, az SOS-ben élő fiatalok is bekapcsolódtak a munkákba 4000 önkéntes
órával. Önkénteseink közel 7 millió Ft értékben segítették az alapítványt. 2018-ban 2 nagy vállalati önkéntes programot szerveztünk.
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Családmegerősítés Kőszegen
Családmegerősítő programunk Kőszegen és környékén a nehéz helyzetben lévő kisgyerekes családoknak segít. A programban a
nehéz anyagi helyzetben élő, lelki gondokkal, párkapcsolati konfliktusokkal, esetleg lakhatási problémákkal küzdő, életvezetési vagy
gyermekgondozási tanácsadást igénylő felnőttek vehetnek részt. Az SOS szakmai stábja minden élethelyzetben egyéni segítséget
nyújt, esetenként adományokkal is támogatja a nehéz helyzetbe került családokat. A szülőket szakembereink személyesen segítik,
valamint szülői képességfejlesztő és életvezetést segítő csoportokban vehetnek részt.

Lezárult a Menekült programunk
Az SOS Gyermekfalvak küldetésével összhangban felelősséggel tartozik minden gyermekért, aki támogatásra és
segítségre szorul, állampolgárságától függetlenül. Az SOS nemzetközi szervezete több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik humanitárius katasztrófák kezelése területén, számos országban aktívan részt vesz vészhelyzetek
megoldásában. Az SOS 2015 decemberében indult és 2018 júniusáig tartó Menekült programja a Magyarországra
kísérő nélkül érkező, szüleiktől elszakadt, kiskorú menekültekre koncentrált, valamint azokra a gyerekekre, akik
bár családdal érkeztek, a menekülésből kifolyólag veszélyben voltak, nélkülöztek.
A program ideje alatt szakembergárdánk (orvos, ápoló, szociális munkás, tolmács, pszichológus, interkulturális
mediátor) gyorsan tudott reagálni az igényekre az ország bármelyik részén, valamint a Károlyi István
Gyermekközpontban is segítették a kísérő nélkül érkező kiskorú gyerekekről való gondoskodást. Emellett
nevelőszülőket képeztünk a kiskorú menekült gyerekek mellé, 2017-ben meg is kezdte munkáját az első ilyen
SOS
nevelőszülő.
GYERMEKFALVAK
A menekült gyerekeket segítő programunk az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezetének finanszírozásából MAGYARORSZÁG
valósult meg, a Magyarországon gyűjtött támogatást az itthoni SOS Gyermekfalvakban élő gyerekekre fordítottuk.

Gyermekvédelmi témák nyilvánossága

GYERMEKFALVAK

2018-ban, négy év után zárult Gyereksorsok blogunk. Kifejezetten gyermekvédelemmel
foglalkozó blogunkat, amely gyerekek és családok történetein keresztül hozza
közelebb az olvasóhoz a hátrányos helyzetű csoportok történeteit, haviGYERMEKFALVAK
10-30 ezren
olvasták rendszeresen a Nők Lapja Cafén és az Indexen.
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III. Adománygyűjtés, bevételeink
Az SOS 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 26 %-át teszik ki, a többi bevétel az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezete külföldi adományokból
összegyűjtött pénzügyi támogatásából, állami normatívából illetve egyéb bevételekből származik. Az elmúlt két évet összehasonlítva,
a 2017-es megnövekedett bevételt egy egyszeri pályázati támogatás okozta, melynek bizonyos elemei az adománygyűjtési soron
kerültek könyvelésre. Ha csak az adománygyűjtési bevételeket vesszük figyelembe, a 2018-as év ebből a szempontból is növekedést
hozott. Az adománygyűjtésből elért bevétel 2018-ban 454 millió Ft volt.
Bevételek forrása

2017 év millió forint

2018 év millió forint

2018 év %-os megoszlás

Külföldi bevételek

670

539

31

Állami normatív támogatás

402

404

23

Pályázati bevételek

150

67

4

Adománygyűjtési bevételek
Egyéb bevételek (működési bevétel, külföldi adomány utáni áfavisszatérítés, árfolyam
nyereség, bankkamat, eszköz eladás és egyéb
bevétel)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

485

454

26

162

261

16

1869

1725

100

a. Adománygyűjtésből származó támogatások
Magánszemélyek támogatása:
Magánszemélyek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, illetve hagyatéki
felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2018-ban összesen 291 millió Ft adomány érkezett magánszemélyektől.
Vállalati támogatások:
Céges támogatóink pénzadományokkal, nagyobb projektjeink számára nyújtott célzott adománnyal, természetbeni adománnyal és
önkéntes munkával segítették az alapítványt. Vállalati partnereink összesen 163 millió Ft értékben támogattak minket 2018-ban.
Best Partners, valamint platina fokozatú támogatóink, akik egyszeri nagy összegű támogatást nyújtottak, vagy hosszútávra
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elköteleződtek az SOS mellett: Beirsdorf Kft., Budapest Marriott Hotels, C&A Foundation, Dr. Oetker Magyarország Kft., JanssenCilag Kft., Linde Gáz Magyarország Kft., High Yield vagyonkezelő Zrt., OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., Mars Magyarország
Értékesítő Bt., Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.
Elnyert pályázataink:
A Gyerekek és családok támogatása mobil teammel c. program keretében a nehéz élethelyzetben lévő családok, a gyermeküket
egyedül nevelő fiatal anyák, a gyermekvédelmi gondoskodásban 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 c. 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 c. program 34 462 711 Ft értékben nevelőszülői hálózatunk infrastrukturális és szakmai fejlesztését
támogatja.
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok életkezdésének támogatására indított Leaving Care – Útravaló projekt célja a
szakemberek felkészítése a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok támogatására a fiatalok bevonásával, illetve online mentorálásuk és a
közösségépítés. A pályázat elnyert összege 30 millió HUF.
A pályázati bevételekből tárgyévben csak a felhasznált összeg jeleníthető meg a számviteli alapelveknek megfelelően.

Magánszemélyektől, vállalatoktól és pályázati támogatásokból befolyó bevételeink:
SOS

Adománygyűjtési bevételek
Szja 1% felajánlás
Egyszeri magánadományok
Rendszeres magánadományok
Vállalati támogatások
Vállalati tárgyi adományok
Pályázatok, egyéb célzott adományok
Adománygyűjtési bevételek összesen

2017 év millió forint

2018 év millió forint

26
224*
85
118
32
150
635

28
154
109
139
24
67
521

2018 GYERMEKFALVAK
évi %-os
MAGYARORSZÁG
megoszlás
5
30
GYERMEKFALVAK
21
27
4
13
GYERMEKFALVAK
100

*
Az egyszeri adományok összegének évek közötti összehasonlíthatóságát torzítja a Velux Foundation egyszeri adománya egy jelentős projektünkre 2017-ben (57,7 millió Ft).
Az egyszeri projekt támogatás összege nélkül az adománygyűjtés bevétele növekedett 2018-ban az előző évhez képest.
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b. Adománygyűjtési aktivitásunk
DM kampányaink:
Fontosnak tartjuk, hogy adományozóink tudják, mire fordítjuk a támogatásukat. Ezért 2018-ban is havonta küldtünk számukra
elektronikus és 5 alkalommal papír alapú DM levelet, hogy nyomon követhessék munkánkat és eredményeinket. 2018-ban közel 250
ezer DM levelet küldtünk egyéni adományozóinknak. 400 ezer példányban mellékeltünk csekkes szórólapot újságokba és magazinokba,
hogy ily módon minél szélesebb körben mutassuk be az SOS munkáját.
Face-to-Face az utcán:
Két éve működik utcai egyéni adománygyűjtésünk, a Face-to-Face (F2F). Az F2F egy közvetlen
párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor megbízott adománygyűjtőink (a facerek) az
utcán szólítják meg a járókelőket, bemutatják nekik röviden az SOS Gyermekfalvak tevékenységét
és felkérik őket támogatónak. A facerek 2018-ban közel 20 ezer emberrel beszélgettek munkánkról
és 2058 új támogatói szerződést kötöttek. Mára már 60 toborzóval vagyunk jelen Budapesten,
Debrecenben, Egerben, Gyöngyösön és Győrben.
Fogadj örökbe egy házat!
A nevelőszülők 24 órában, az év 365 napján, éveken keresztül gondoskodnak az
SOS-be került szülők nélkül élő gyerekekről. Egy SOS-házban átlagosan 4-7 gyerek
és nevelőszüleik élnek. Egy ház éves fenntartási költsége közel 1,5 millió forint. A
fenntartási költség finanszírozásával céges adományozóink jelképesen örökbe
fogadhatnak egy házat, ezzel támogatva a benne élő család lakhatását. 2018-ban
6 SOS-házunkat fogadták örökbe támogatóink. Örökbefogadóink 2018-ban: C&A
Foundation, euCsoport, Linde Gáz Magyarország Zrt., Mazda Motor Hungary,
Mellow Mood Hotels, Siemens Zrt.
Általános PR aktivitás:
2018-ban is aktívan jelen voltunk a médiában, hogy minél jobban láthatóvá tegyük a nehéz helyzetbe került családok, szülők nélkül
maradt gyerekek problémáit és lebontsuk a feléjük irányuló előítéleteket. Célunk a szakmai tartalmak átadása mellett a társadalom
érzékenyítse a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos témák és a gyermeki jogok iránt. 2018-ben több mint 600 sajtómegjelenése
volt az alapítványnak, köztük a legolvasottabb lapokban és legnézettebb televíziós csatornákon. Youtube csatornánkon szereplő
tartalmakat közel 300 ezren látták.
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IV. Pénzügyi áttekintés
Az alapítvány teljes bevétele az előző évhez viszonyítva csökkent 2018-ben. Ez a csökkenés a bevételeken belül elsősorban a külföldi
támogatásoknál jelenik meg, visszatükrözve az önfinanszírozó pénzügyi modell felé tett erőfeszítéseinket.
Annak ellenére, hogy az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezetének külföldi támogatása a tavalyi évhez képest 131 millióval csökkent,
még így is 31 %-a a teljes bevételnek, így a pénzügyi önállóság megvalósítása 2020-ra komoly kihívást jelent az alapítvány számára.
Az állami normatív támogatás mértéke a gyereklétszámmal és a nevelőszülői létszámmal arányos, a két év között nincs érdemi változás.
Az adománygyűjtési bevételen belül a pályázati bevételek csökkentek legnagyobb mértékben, mert több jelentős projektet lezártunk 2018ban és a stratégiai átalakulás időszakában csak fókuszáltan végzünk pályázati tevékenységet.
A rendszeres adományozóktól származó bevétel növekedett, míg az egyszeri adományozóktól befolyt összeg csökkent, mert az
egyszeri adományozás helyett a hangsúlyt áthelyeztük a hosszútávon elkötelezett, rendszeres támogatói bázis felépítésére. Az egyszeri
adományok összegének évek közötti összehasonlíthatóságát torzítja a Velux Foundation egyik projektünkre 2017-ben adott egyszeri
adománya (57,7 millió Ft). Az egyszeri projekt támogatás összege nélkül az adománygyűjtés bevétele növekedett 2018-ban az előző
évhez képest. A részletekről az adománygyűjtési tevékenységeknél lehet bővebben olvasni.
Az egyéb bevételek közül az ingatlanok (séi és kecskeméti épületek) eladásából származó bevételt kell kiemelni, továbbá a kecskeméti
gyermekek átmeneti otthonának bővítésére kapott önkormányzati támogatás emelkedését 2018-ban.
Az alapítvány 1.725 millió Ft teljes bevétele kevesebb lett az összes felmerülő kiadáshoz képest (1.746 millió Ft), így a szervezet a
tárgyévet -21 millió Ft közhasznú eredménnyel (veszteséggel) zárta.

SOS
GYERMEKFALVAK

Az alapítvány kiadásai csekély mértékben emelkedtek 2018-ban az előző évhez képest. Az éves infláció MAGYARORSZÁG
és béremelés
(kötelező minimál béremelés és pedagógus béremelés) költség növelő hatása mellett lezártuk a Velux projektből finanszírozott
családmegerősítő programokat Orosházán és Battonyán, továbbá 2018 nyarán befejeztük a Menekült programot. Ez utóbbira
külföldi adományokat használtuk fel 69 millió Ft értékben.

GYERMEKFALVAK

A fenntartható fejlődést szem előtt tartva igyekeztünk mérsékelni a működés költségeit a növekvő bérpiaci nyomás ellenére, sőt több
helyen sikerült racionalizálni a kiadásokat.
A battonyai gyermekfalu 2015 nyarán ugyan átköltözött Orosházára, de az üres ingatlanokat továbbra sem sikerült értékesíteni,
GYERMEKFALVAK
ezért az épületek őrzését, a telek rendben tartását és működtetését folyamatosan biztosítani kell. Ezt az alapszintű működtetési
kiadást (őrzés-védelem) tovább csökkentettük 2018-ban az előző évhez képest.
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Orosházán az integrált gyermekfalu egyik épületének tetőszerkezetére jelentős összeget kellett költeni, ez a beruházás is megjelenik
a 2018 évi kiadások növekedésében.
Szegeden a lakásotthon átalakult utógondozói otthonná 2018-ban, így csökkentett munkatársi létszámmal tudják ellátni a feladatokat.
Miután a séi ingatlanból Szombathelyre átköltöztek a fiatalok, sikerült a működési költségeket mérsékelni és a szolgáltatást
rugalmasabbá tenni, alkalmazkodva az éppen ott lakó fiatalok létszámához. Ezzel párhuzamosan az eladott séi ingatlanból bevételre
tudtunk szert tenni 2018-ban.
A kecskeméti területen a gyermekfalu és a külső nevelőszülői hálózat között a családonkénti gyereklétszám optimalizálására
törekedtünk, így a nevelőszülői családok és gyermekek összlétszáma a külső hálózatban jelentősen megnövekedett.
Kőszegen és környékén a családmegerősítő projekt 2017-ben csak törtévben működött, míg 2018-ban a teljes év során haladt
előre a terveknek megfelelően. A kőszegi gyermekfaluban az elöregedett kazánok cseréjével jelentős beruházást hajtottunk végre a
tárgyév során.
Az adománygyűjtési keretből a pártfogók gyűjtéséhez, különösen az utcai megszólításokhoz F2F (face-to-face) egyre több erőforrást
használunk fel, az erre fordított költségeket hosszútávú befektetésnek tekintjük.
A gyermekjogi tevékenységeink fedezetét továbbra is pályázatokból biztosítjuk, a tárgyév során a nemzetközi SOS-el együttműködve
egy YouthCan! elnevezésű közös projektben vettünk részt és egy újonnan induló EU pályázattal (Leaving Care - Útravaló) kívánjuk
növelni a kikerülő fiatalok munkaerő-piaci esélyeit.
Az egyéb működési költség soron szerepelnek a koordinációs iroda kiadásai, a központilag szervezett tréningek, szolgáltatások,
illetve itt az egyéb ráfordítások közül kiemelendő a szervezet átalakítása során kifizetendő végkielégítés költségeire képzett
céltartalék összege: 52 millió Ft.
Az alapítvány gazdálkodása a tárgyév során kiegyensúlyozott volt, kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Vállalkozási
tevékenységet nem folytattunk, ezért 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 melléklet ad további áttekintést. Az alapítvány
etikus adománygyűjtő szervezet, adataink nyilvánosak és előzetes egyeztetés után megtekinthetőek a szervezet székhelyén.
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Kiadások alakulása
Tényleges kiadások

2017 év millió forint 2018 év millió forint 2018 év %-os megoszlás

Battonya, gyermekfalu

15

12

Szeged, utógondozói otthon

62

58

1
3

Orosháza gyermekfalu

232

237

14
0

FS Battonya

16

0

FS Orosháza

18

0

0

Orosháza Gyermekfalu Program összesen

343

307

18

Kecskemét, gyermekfalu

295

289

17

Kecskemét, külső nevelőszülői hálózat

159

189

11

Kecskemét, utógondozói otthon

51

53

3

Helvécia, lakásotthon

53

56

3

FS Kecskemét (Kuckó)

45

54

3

Kecskeméti Gyermekfalu Program összesen

603

641

37

Kőszeg, gyermekfalu

241

260

Szombathely utógondozói otthon

40

38

7

19

Kőszegi Gyermekfalu Program összesen

288

317

15
2SOS
GYERMEKFALVAK
1MAGYARORSZÁG
18

Egyéb működési költségek

271

282

16

Adománygyűjtési költségek

105

111

6 GYERMEKFALVAK

Gyermekjogi tevékenységek

15

19

1

FS Kőszeg

ERP Menekült program*

113

69

4

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1738

1746

100
GYERMEKFALVAK

*

A menekült program 100%-ban célzott adományokból valósult meg, amelyet az Alapítvány a nemzetközi SOS szervezettől kapott.
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