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Kedves Támogatónk!
Minden sikeres felnőtt mögött áll vagy állt valaha valaki. Valaki, aki biztonságot adott, valaki, aki
segített felépíteni azokat az alapokat, amikre építkezni lehetett. Aki gyerekkorunkban megadta
azokat a gyökereket, amelyek később felnőttként a tartásunkat adták. Az SOS Gyermekfalvak
2019-ben ünnepelte 70. születésnapját. 70 éve adunk gyökereket és szárnyakat a rászoruló
gyerekeknek immár 136 országban. A biztos alapokat szakmai tudásunk és elkötelezettségünk
adja, a szárnyakat pedig támogatóink.
Az SOS Gyermekfalvak alapítása óta 4 millió gyerek életét fordította jobbra a világban, az ő
gyermekeik és unokáik révén mintegy 13 millió életre volt hatással.
Az SOS-es nevelőszülők Magyarországon 36 éve adnak biztonságos, szerető otthont, gyerekkort és
jövőt a gyerekeknek.
Köszönjük, ha támogat minket abban, hogy ezt megvalósíthassuk!

Kiss Gergely
ügyvezető igazgató
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I. AZ SOS GYERMEKFALVAK MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGEI
Az SOS Gyermekfalvak 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, illetve Budapesten és környékén. Emellett Ifjúsági házakat és több önálló lakást
tartunk fenn Szegeden, Kecskeméten, Helvécián és Szombathelyen.

Nevelőszülői hálózat
2019-ben összesen 233 gyermek élt az SOS-ben 82 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-es nevelőszülőknél nőnek fel. A gyermekvédelembe bekerülő gyerekek az elhanyagolás és a
korábbi nehéz életkörülmények miatt sokszor lemaradásokkal érkeznek a nevelőszülői családba, súlyos
traumákat hordoznak. Nevelőszülő 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 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 költözhetnek, ahol már egyedül gazdálkodva, nevelő nélkül, de még mindig az alapítvány
szakembereinek mindennapi 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, hogy megfelelő végzettséget, munkát és lakhatást
szerezzenek. 2019-ben 44 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. 2019-ben 9 gyermekünk került örökbefogadó családba, 9 gyermek pedig újra a szüleivel élhet.
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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.
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 társfinanszírozásával hoztuk létre 12 férőhellyel, majd 2018-ban bővítettük, így további
12 gyereket tudunk fogadni. 2019-ben a gyermekek 100%-a (33 fő) haza került a Kuckóból,
88%-uk jelenleg is saját családjában él. 2019-ben összesen 44 gyermekről és 14 szülőről
gondoskodtunk.

Családmegerősítő programunk Kőszegen
SOS
Lezárult családmegerősítő programunk, mellyel a Kőszegen és környékén nehéz helyzetben
lévő
GYERMEKFALVAK
kisgyerekes családoknak segítettünk. A programban a nehéz anyagi helyzetben élő, lelki
gondokkal,
MAGYARORSZÁG
párkapcsolati konfliktusokkal, esetleg lakhatási problémákkal küzdő, életvezetési vagy gyermekgondozási
tanácsadást igénylő felnőttek vehettek részt. Az SOS szakmai stábja minden élethelyzetben egyéni
segítséget nyújtott, esetenként adományokkal is támogatta őket. A szülőket szakembereink személyesen
GYERMEKFALVAK
segítették, valamint szülői készségfejlesztő és életvezetést segítő csoportokban vehettek részt.
2019-ben
összesen 16 családnak segítettünk.

Gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése
Az SOS Gyermekfalvak határozottan elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját, akár a szervezeten belül, akár bárhol máshol
történik.
GYERMEKFALVAK
Fontos számunkra, hogy a vér szerinti szüleiktől kényszerűségből külön élő gyerekeknek gondoskodást és védelmet nyújtó környezetet
biztosítsunk, amely megelőzi, megakadályozza a gyermekbántalmazást, illetve esetleges előfordulása esetén megfelelő választ ad rá.
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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 helyzet értékelését. A jelzésről tájékoztatjuk az illetékes
szerveket, személyeket, valamint megtesszük a kötelező jogi lépéseket. Jelzés esetén azokat az ügyeket is kivizsgáljuk, amelyek 2013
előtt történtek. 2019-ben 9 bejelentés érkezett hozzánk a gyerekektől valamilyen fizikai, vagy lelki/érzelmi sérelem miatt. Ebből 7 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 2019-ben

4
52

Orosháza

35

27
145

Kecskemét

44

Kőszeg

13

36

Nevelőszülői ellátás
Ifjúsági Ház Szeged

Nevelőszülői ellátás
Ifjúsági Ház Kecskemét és Helvécia
Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona

Nevelőszülői ellátás, szakellátás - 233

Nevelőszülői ellátás
Ifjúsági Ház Szombathely
Családmegerősítő program

Lakásotthonok, szakellátás - 44

Szakellátás összesen - 277
Családmegerősítő program, alapellátás - 79
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II. 2019-es eseményeink
Átalakulunk
A tavalyi évben elindult az a folyamat, melynek során 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 együttélés sokban
segíti a gyerekek későbbi társadalmi beilleszkedését és boldogulását. A nevelőszülői családok továbbra is
megkapják az alapítványtól azt a szakmai segítséget, amit eddig, az SOS Gyermekfalvak, mint közösség
ugyanúgy megmarad.

Leaving Care programunk
Naponta 7 fiatal kerül ki a gyermekvédelmi gondoskodásból és kezdi meg önálló életét. Az SOS Leaving
Care - Útravaló projektje keretében őket segítette az önálló életkezdésben. Az Európai Bizottság
finanszírozásával, 6 ország együttműködésében megvalósuló program célja a gyermekvédelmi
szakemberek képzése, hogy megfelelő szemlélettel és tudással támogassák a gyerekekSOS
önállósodását,
illetve különböző szakértő mentorok – munkaügyi tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, pszichológus
stb.GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG
közreműködésével támogató közösség kiépítése a kikerülő fiatalok köré. A szakemberek
képzésében
maguk a gyermekvédelemben élő fiatalok is részt vesznek, hogy megosszák tapasztalataikat és
javaslataikat. 2019-ben 50 fiatal és 7 mentor vett részt a programban.

GYERMEKFALVAK

Támogatjuk a fiatalok életkezdését
50 fiatalt készítettünk fel a munka világára 2019-ben is YouthCan programunk keretében. Céges partnereinkkel együttműködve
pályaorientációval és készségfejlesztő foglalkozásokkal támogattuk őket, hogy sikeresen elhelyezkedhessenek a munkaerő-piacon.
GYERMEKFALVAK
A program új elemeként a fiatalokkal foglalkozó szakemberek is megkapták azt a képzést, aminek segítségével ők is támogatni tudják
a fiatalok munkaerő-piaci orientálódását.
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Árvácskák - közérthetően a gyermekvédelemről
Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 30. évfordulója alkalmából társadalmi kampányt indítottunk, hogy megmutassuk, hol vannak
repedések az állami gondoskodás rendszerén és mit jelent szülők nélkül felnőni. Kisfilmjeinkben fiatalok, nevelőszülők és szakemberek
szólalnak meg és adnak átfogó képet a gyermekvédelmi rendszerről.
https://youtu.be/wfTArEo5JC8
https://youtu.be/AQdW1JFL4-s
https://youtu.be/H597l2uA0Kk
https://youtu.be/x-LEMnTfm6A
https://youtu.be/yKe0CMwz21Y

Hogyan lehet túlélni, ha elveszíted a szüleidet?
Évente 5000 gyerek kerül állami gondoskodásba. Az SOS Gyermekfalvak kampányában a rendszerben felcseperedett fiatal felnőttek
üzentek a bent lévő gyerekeknek, hogy hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot és felnőni egy idegen közegben. A két fiatal hölgy
története, kitartása és tanácsai segítség lehet a gyermekvédelemben élő gyerekeknek és felhívja a figyelmet a szülők nélkül felnőtt
gyerekek helyzetére.
https://youtu.be/ydOZxgCK1O0
https://youtu.be/bKKdEAqSjFA

Önkéntesprogram
2019-ben több mint 300 önkéntes segítette munkánkat. Otthonról végezhető feladatok (pl. fordítások),
irodai munkák, rendezvényeken való gyerekfoglalkozások, fényképezés és számtalan egyéb lehetőség
adódott az alapítvány munkáját támogatni kívánó magánszemélyek számára. Önkénteseink több mint 3000
órát segítettek nekünk, ezzel nagyjából 4 millió Ft értékben segítették az alapítványt. 2019-ben tíz vállalati
önkéntes program is megvalósult.
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III. Adománygyűjtés, bevételeink
A 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 32%-át teszik ki, a többi bevétel az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezete külföldi adományokból
összegyűjtött pénzügyi támogatásából, állami normatívából, illetve egyéb bevételekből származik. Az adománygyűjtésből elért bevétel
2019-ben 518 millió Ft volt.
Bevételek forrása

2018 év millió forint

2019 év millió forint

2019 év %-os megoszlás

Külföldi bevételek

539

379

23

Állami normatív támogatás

404

399

24

Pályázati bevételek

67

39

2

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

454

518

32

261

298

19

1725

1633

100
GYERMEKFALVAK

SOS

MAGYARORSZÁG

a. Adománygyűjtésből származó támogatások
GYERMEKFALVAK

Magánszemélyek támogatása:
Magánszemélyek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, illetve hagyatéki
felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2019-ben összesen 341 millió Ft adomány érkezett magánszemélyektől.

Vállalati támogatások:
GYERMEKFALVAK
Céges támogatóink pénzadományokkal, nagyobb projektjeink számára nyújtott célzott adománnyal, természetbeni adománnyal
és önkéntes munkával, programok szervezésével segítették az alapítványt. Vállalati partnereink összesen 177 millió Ft értékben
támogattak minket 2019-ben.
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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 Mode
Kft., Deloitte Üzletvezetési és Vezetési Tanácsadó Zrt., Dr. Oetker Magyarország Kft., Linde Gáz Magyarország Kft., HighYield
vagyonkezelő Zrt., OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., Mars Magyarország Értékesítő Bt., Mazda Motor Hungary Kft., Morgan
Stanley Magyarország Elemző Kft., MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, Pepkor Hungary
Kft., Prímaenergia Ltd.
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:
Adománygyűjtési bevételek
Szja 1% felajánlás
Egyszeri magánadományok
Rendszeres magánadományok
Vállalati támogatások
Vállalati tárgyi adományok
Pályázatok, egyéb célzott adományok
Adománygyűjtési bevételek összesen

2018 év millió forint

2019 év millió forint

28
154
109
139
24
67
521

27
143
171
153
24
39
557
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2019 évi %-os
megoszlás
5
26
31
27
4
7
100

Rőzsetűz és gyertyaláng
Egyszer volt, nem is olyan messze, nem is olyan régen
egy kislány, akit Krisztinek hívtak. Kriszti ötéves volt,
amikor anyukája hajléktalan lett, miután – egy bántalmazó kapcsolatból menekülve – válása után az utcára
került. Ettől kezdve anya és gyermeke az utcán élt.
Kéregetésből próbálták fenntartani magukat…
Ősszel a város szélén, egy erdős részen szedett-vedett
sátrat állítottak fel, és esténként fadarabokból rakott
tűznél melegedtek.

b. Adománygyűjtési aktivitásunk

Az anyuka minden este mesélt a kislánynak, néha
arról is, hogy egyszer majd minden jobbra fordul. A
hideg beálltával azonban Kriszti kezén és egyik lábán fagyási sérülések keletkeztek.

DM kampányaink:
Hogy támogatóink biztosak lehessenek abban, hogy adományaikat felelősen használjuk fel, időről-időre
beszámoltunk arról, hogyan alakult a családok élete az SOS Gyermekfalvakban.
2019-ben összesen 260.000 levelet kaptak tőlünk. Nagyra értékeljük adományozóinkat, ezért leghűségesebb
támogatóinknak emléklapot küldtünk az adományozásuk kerek évfordulójára; a legmagasabb adományt nyújtókat
fotóval ajándékoztunk meg; a születésnaposokat pedig telefonon vagy sms-ben köszöntöttük fel.
Adó 1%-ot 4600 magánszemély ajánlott fel tavaly az SOS-ben élő gyerekeknek.
Karácsonykor új támogatók felé nyitottunk: magazinokban, napilapokban, rádióban, metrószerelvényeken, vidéki
buszokon bíztattuk jótékonykodásra az embereket.
Öntől is függ, hogyan végződnek a meséhez
Anyukája egy ideig igyekezett nem foglalkozni ezzel, de végül kórházba vitte, ahol kiderült, hogy a
kislánynak tüdőgyulladása is van.

nyújt a bajba került gyerekeknek. Itt Kriszti biztos he
van, vigyáznak rá, sőt ideiglenesen édesanyját is be t
ták fogadni, amíg sikerül megtennie a legfontosabb lé
seket, hogy kilábaljon a hajléktalanságból.

Az anyuka visszament a sátorhoz, és nagyon el volt
keseredve. Rettegett, hogy elveszítheti a lányát. Arra
gondolt, még az is lehet, hogy a kislánya életébe fog
kerülni, hogy ő ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy együtt
maradjanak, pedig nem tud neki meleg otthont biztosítani.

A karácsonyt anya és lánya együtt
töltötte. Most nem a rőzsetüzet
kellett meggyújtaniuk, hanem
a közös gyertyájukat a Kuckó
karácsonyfáján.

Kétségbeesésében még az is felmerült benne, hogy
lemond a gyerekéről, de amikor a következő látogatás alkalmával ezt megemlítette a kórházban, az egyik
tapasztalt nővér a segítségére sietett. Elmondta neki,
hogy létezik olyan hely, ahol a kislány biztonságban lehet és ahol kapcsolatban maradhatnak, sőt még arra is
kaphat esélyt, hogy újra együtt éljenek.
A kislány december 22-én került be az SOS Gyermekfalvak Kuckójába, a házba, ami ideiglenesen otthont

Bíznak a jövőben, hogy újra
együtt élhetnek. És erre meg
is van a remény, mert ha az
anyuka elég erős tud maradni, és a Kuckó szociális szakembereinek segítségével mindent megtesz, hogy munkát és
megfelelő albérletet találjon, van
esély arra, hogy együtt maradjanak.

kísértetiesen hasonlító gyerektörténetek!

Kérem, adományával segítsen azokon

a gyerekeken, akiknek mesébe illő jótettre
Face-to-Face az utcán:
van szükségük ahhoz, hogy az életük jobbra
forduljon.
Három éve működik utcai egyéni adománygyűjtésünk, a Face-to-Face (F2F).
Az
A számukra legyen Ön a karácsonyi csoda!
F2F egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor megbízott
• 3000 Ft - Háromnapi étkezés egy gyerek számára a Kuckóban
adománygyűjtőink (a facerek) az utcán szólítják meg a járókelőket, bemutatják
nekik röviden az SOS
• 5000 Ft - Hozzájárulás a Kuckó villanyszámlájához
Gyermekfalvak tevékenységét és felkérik őket támogatónak. A facerek 2019-ben
közel
ezer emberrel
segítség ahhoz, hogy a Kuckóban egész télen jó meleg leg
• 8000 Ft - Nagy45
beszélgettek munkánkról és 4000 új támogatói szerződést kötöttek. Mára már 60 toborzóval vagyunk
jelen Budapesten, Egerben, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Székesfehérváron és Győrben.

Fogadj örökbe!
A nevelőszülők 24 órában, az év 365 napján, éveken keresztül gondoskodnak az SOS-be került
szülők nélkül
SOS
GYERMEKFALVAK
élő gyerekekről. Egy SOS-házban átlagosan 4-7 gyerek és nevelőszüleik élnek. Egy ház éves
fenntartási
MAGYARORSZÁG
költsége megközelítőleg 1,5 millió forint. A fenntartási költség finanszírozásával céges adományozóink
jelképesen örökbe fogadhatnak egy házat, ezzel támogatva a benne élő család lakhatását. Tavaly 5 SOScsaládunkat fogadták örökbe támogatóink. Örökbefogadóink 2019-ben: Linde Gáz Magyarország Zrt., Mazda
GYERMEKFALVAK
Motor Hungary Kft., Nevada Cégcsoport, Siemens Zrt.
Általános PR aktivitás:
2019-ben 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. 2019-ben több mint 500 sajtómegjelenése
volt az
GYERMEKFALVAK
Alapítványnak, köztük a legolvasottabb lapokban és legnézettebb televíziós csatornákon. Youtube csatornánkon szereplő tartalmakat 330
ezren látták.
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IV. Pénzügyi áttekintés
Az Alapítvány teljes bevétele az előző évhez viszonyítva csökkent 2019-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 160 millióval
csökkent, még így is 23%-a az összes bevételnek, így a teljes pénzügyi önállóság elérése és hosszútávú fenntartása komoly kihívást
jelent az Alapítvány számára.
Az állami normatív támogatás mértéke a gyereklétszámmal és a nevelőszülői létszámmal arányos.
A gyermeklétszám ugyan jelentősen lecsökkent 2019-ben, de az egyszeri, kiegészítő állami
támogatás összege miatt a két év között nincs érdemi változás.
A pályázati támogatások soron azért látható kevesebb bevétel 2019-ben, mert a tárgyév során
lezárult projektek végelszámolása során több tisztázandó és vitatott tétel is felmerült, így a 2019-ben
esedékes záró utalások jelentős része áttolódott a következő évre.
Az adománygyűjtési bevételeken belül a tartós adományozók támogatása emelkedett a legjelentősebb mértékben, míg az egyszeri
adományozóktól befolyt összegek csökkentek. A bevételi eredmények visszatükrözik az adománygyűjtésben a hangsúly áthelyezését
az egyszeri adományozásról a hosszútávon elkötelezett, rendszeres támogatói bázis felépítésére és további gyarapítására.
A részletekről az adománygyűjtési tevékenységeknél lehet bővebben olvasni.
Az egyéb bevételeknél egy nagyobb összegű árkedvezmény és a megüresedett ingatlanok bérbeadásából származó bevételek
emelkedése, illetve az átalakulás többletköltségeire képzett céltartalék (52 millió) egyéb bevételként történő feloldása miatt lett
magasabb a tárgyévi összeg az előző évihez képest.
Az Alapítvány 1.633 millió Ft teljes bevétele kevesebb
lett az összes felmerülő kiadáshoz képest (1.650 millió
Ft), így a szervezet a tárgyévet -17 millió Ft közhasznú
eredménnyel (veszteséggel) zárta.
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Tényleges kiadások

2018 év millió forint 2019 év millió forint 2019 év %-os megoszlás

Battonya, gyermekfalu

12

9

Szeged, utógondozói otthon

58

50

1
3

Orosháza gyermekfalu

237

240

15

Orosháza Gyermekfalu Program összesen

307

299

18

Kecskemét, gyermekfalu

478

444

27

Kecskemét, utógondozói otthon

53

55

3

Helvécia, lakásotthon

56

44

3

FS Kecskemét (Kuckó)

54

68

4

Kecskeméti Gyermekfalu Program összesen

641

611

37

Kőszeg, gyermekfalu

260

228

14

Szombathely utógondozói otthon

38

39

2

FS Kőszeg

19

8

0

Kőszegi Gyermekfalu Program összesen

317

275

16

Egyéb működési költségek

282

292

Adománygyűjtési költségek

111

146

Gyermekjogi tevékenységek

19

27

18SOS
9GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG
2

ERP Menekült program*

69

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1746

1650

0
100GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK
*

A menekült program 100%-ban célzott adományokból valósult meg, amelyet az Alapítvány a nemzetközi SOS szervezettől kapott.
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Az Alapítvány kiadásai csökkentek 2019-ben az előző évhez képest.
2019 a szervezeti átalakulás éve volt az új stratégia alapján. A működési rendet egy költséghatékonyabb formába szerveztük át,
munkafolyamatokat vontunk össze és ezzel munkatársi pozíciókat szűntettünk meg. A munkatársi létszám csökkentéséhez kapcsolódó
költség megtakarítás hosszútávon lesz nyilvánvaló a 2019-ben kifizetett elbocsátási csomag egyszeri költsége miatt.
Az átalakulás miatt olyan munkatársak is elmentek, akiknek nem szűnt meg a pozíciója. A távozó nevelőszülők és a szakmai
szempontok mentén újragondolt alacsony gyermeklétszámú családmodell miatt 2019 végére a gyereklétszám jelentősen lecsökkent. A
csökkenő gyereklétszámmal arányosan csökkentek a gyerekekhez közvetlenül kapcsoló kiadások a létesítményekben.
A szervezeti átalakulás mellett több jelentős projektet is lezártunk, ami szintén a költségszint csökkenését eredményezte (például a
nemzetközi SOS által finanszírozott menekült programot 2018 nyarán fejeztük be, illetve 2019 év közepén véget ért az EFOP által kiírt
nevelőszülői pályázat és a kőszegi családmegerősítő projekt).
A battonyai gyermekfalu 2015 nyarán ugyan átköltözött Orosházára, de az üres ingatlanokat továbbra sem sikerült értékesíteni, ezért
az épületek őrzését, a telek rendben tartását és működtetését folyamatosan biztosítani kell. Ezt az alapszintű működtetési kiadást
(őrzés-védelem) tovább csökkentettük 2019-ben az előző évhez képest.
A nevelőszülői hálózatok (gyermekfalvak) közül Kőszegen csökkent legnagyobb mértékben a gyereklétszám és a munkatársi létszám,
így a költségek ezzel párhuzamosan, jelentősen csökkentek az előző évhez képest. 2019. november 1-től a gyermekfalvak egy
országos nevelőszülői hálózatként folytatják tevékenységüket.
Az ifjúság gondozás területén a szegedi utógondozói otthonban csökkent legjelentősebben a gyermeklétszám. Év végére a szegedi
egység szakmai munkája a helvéciai központú országos ifjúsággondozási hálózatba tagolódott be. Az utógondozói feladatokat ellátó
egységek közül a szombathelyi telephely maradt különálló egység, várhatóan 2020 végére lesz az országos ifjúsággondozás részeként
engedélyeztetve.
Az adománygyűjtési keretből a pártfogók gyűjtéséhez, különösen az utcai megszólításokhoz (face-to-face) egyre több erőforrást
használunk fel, az erre fordított költségeket hosszútávú befektetésnek tekintjük.
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A gyermekjogi tevékenységeink fedezetét továbbra is pályázatokból biztosítjuk, a tárgyév során egy EU pályázat (Leaving Care)
támogatásával növeltük a kikerülő fiatalok munkaerő-piaci esélyeit.
Az egyéb működési költség soron szerepelnek a koordinációs iroda kiadásai, a központilag szervezett tréningek és szolgáltatások,
illetve itt az egyéb ráfordítások közül kiemelendő a szervezet átalakítása miatt még kifizetendő végkielégítés költségeire képzett
céltartalék összege: 8 millió Ft.
Az Alapítvány működésének törvényszerűségét az Állami Számvevőszék és a NAV is ellenőrizte 2019-ben. Az Állami Számvevőszék
észrevételei nyomán a szabályozóinkat és a belső ellenőrzési rendszerünket módosítottuk, a NAV jegyzőkönyve pedig nem tárt fel
számviteli vagy adózási szabálysértést, a vizsgálat körébe vont dokumentációt megfelelőnek találták.
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.
SOS
GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG
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