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SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
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Kedves Támogatónk!

Kedves támogatónk!
Valaki most veszíti el a szüleit. Valaki már elveszítette. A háború emlékeztet minket arra, egymás
segítése nélkül nem élhetjük túl. Az SOS Gyermekfalvaknál három dolgot tudunk adni a gyerekeknek. Biztonságos otthont, szerető nevelőszülői családot és mentálhigiéniés támogatást. A legtöbb
gyerek családi tragédia miatt kerül állami gondoskodásba, rengeteg traumával érkeznek hozzánk,
a gyógyulást években lehet mérni.
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Az SOS Gyermekfalvak a II. világháborút követően azért jött létre, hogy az árván maradt gyerekeknek családot adjon. Bár a helyzet azóta sokat változott, Magyarországon legalábbis már nem a
háború az elsődleges indok, hogy a gyerekek elveszítik a szüleiket, hanem például az elhanyagolás, a bántalmazás, a szegénység és következményei. A világon a gyerekek 1 %-a él állami gondoskodásban, és úgy tűnik, ez nem fog változni. Az SOS Gyermekfalvakra mindig szükség lesz, hogy egy gyerek se
nőjön fel egyedül.
Jellemzően az emberek olyan ügyeket szeretnek támogatni, ahol látványos sérülés van. Ezeknél a gyerekeknél
külsőre nem látszik semmi, belül mégis darabokban vannak. 2021-ben 109 nevelőszülőnk mellett 50 szakember
dolgozott megállás nélkül azért, hogy adományozóink segítségével újrarajzolhassuk a gyerekek életét.
Közel 80 éve azokért a gyerekekért vagyunk, akiknek fordítani kell a sorsán.
Köszönjük, ha 2022-ben is velünk marad!

Kiss Gergely
ügyvezető igazgató
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1. Az SOS Gyermekfalvak Magyarország
tevékenységei
Az SOS Gyermekfalvak öt kontinensen 137 országban van jelen, több mint 84 000 gyermeket nevel nevelőszülőknél
és ifjúsági programjában, világszerte további 500 000 gyermeket és felnőttet segít egyéb programjaival.
Az SOS Gyermekfalvak 1983 óta működtet nevelőszülői hálózatot Magyarországon,
az ország 46 településén vagyunk jelen.

Nevelőszülői hálózat
2021-ben összesen 253 gyermek élt az SOS-ben összesen 109 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.
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Ifjúsági program: önálló életre való felkészítés
A fiatalok 18 éves kortól nevelőszülői hálózatunkból átkerülhetnek ifjúsági programunkba. Ekkor már nem nevelőszülői családban, hanem több hasonló korú fiatallal együtt,
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.
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. 2021-ben 33 fiatalunk vett részt ifjúsági programunkban.

Helvéciai Lakásotthon
Lakásotthonunk 12 férőhelyen tud otthont nyújtó ellátást biztosítani az
ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekek számára
12-18 éves korig, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek. Szakmai programja alapján emellett alkalmas különleges és
speciális ellátást igénylő, súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket
mutató, illetve kettős szükségletű gyermekek integrált ellátására, maximum 2 férőhelyen. A lakásotthon olyan családi házban működik, amelyhez nagyméretű udvar és kert is tartozik, mindennapi működési rendjét
úgy alakítjuk, hogy leginkább hasonlítson egy családhoz.
Tavaly 7 nevelésbe vett gyermekről gondoskodtunk, közülük 3 fő különleges, 1 fő pedig kettős szükségletű.
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Családok megóvása a széthullástól

Gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése

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.

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 környezetet biztosítsunk, amely megelőzi, megakadályozza a gyermekbántalmazást, illetve
esetleges előfordulása esetén megfelelő választ ad rá.

A kecskeméti Kuckó Családok Átmeneti Otthona ezekre a krízishelyzetekre nyújt megoldást. Amíg a szülők rendezik életkörülményeiket,
a Kuckó biztonságos otthont nyújt a gyermekeknek és szüleiknek.

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 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.
A Kuckóban lakók 94 %-ának segítettünk abban, hogy a gyermekek
ne kerüljenek kiemelésre és a család együtt maradhasson. 2021ban összesen 73 gyermekről és 26 szülőről gondoskodtunk.

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. 2021-ben 10 gyermekünk került örökbefogadó családba, 3 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.
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A jelzésről tájékoztatjuk az illetékes szerveket, személyeket, valamint megtesszük a kötelező jogi lépéseket.
Jelzés esetén azokat az ügyeket is kivizsgáljuk, amelyek 2013 előtt történtek. 2021-ban 26 bejelentés érkezett hozzánk a gyerekektől valamilyen fizikai, vagy lelki/
érzelmi sérelem miatt. Minden ügyet kivizsgáltunk, kezeltünk és jelentettünk az EMMI felé az erre vonatkozó
protokoll szerint. Gyermekeink sérelmére bűncselekmény nem történt a hálózatban. Rendszeres időközönként tartunk műhelyeket a gyermekvédelmi jelzések kezelésében érintett kollégák számára. A konkrét esetek átbeszélésére szupervíziós csoportot is működtettünk 2021-ben, külsős szupervízor
vezetésével, havi rendszerességgel.
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2. 2021-es eseményeink

Ellátott gyerekek száma 2021-ben

Program

Gyermekek száma

Nevelőszülőnél élő gyerekek száma

253

Ifjúsági programban résztvevő /utógondozói külső
férőhelyen lévő gyerekek száma

3

Helvéciai lakásotthonban élő gyerekek száma

8

Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona

22

Összesesen

316

A 2021-es év folyamán a nevelőszülői hálózatunkban ellátott gyermekek közül 125 fő különleges szükségletű volt,
az összes nálunk nevelkedő gyermek 49,4 %-a. Ők azok a gyermekek, akik kiemelt figyelmet igényelnek a nevelőszülők részéről, mert vagy sajátos nevelési igényűek, vagy 0-3 éves korúak.

Gondozottjaink megoszlása
korcsoportonként:

Átalakulás az SOS-ben
Már 2018-ban elindult az a folyamat, melynek során a korábbi faluszerű
elrendezés helyett 2030-ig fokozatosan integrált lakókörnyezetbe költöznek a családok. Arra törekszünk, hogy a törvényben maximalizáltnál
is kevesebb, átlagosan 3 gyerek nevelkedjen 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, a szervezet 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. 2021-ben
101 nevelőszülői családból már csak 12 család élt valamelyik gyermekfaluban, az SOS ingatlanában.

0-3 évesek

54 fő

Traumatudatos képzés

4-6 évesek

29 fő

7-10 évesek

53 fő

A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek és fiatalok kiemelten veszélyeztetettek a kedvezőtlen gyerekkori
élmények miatt: kutatási adatok szerint a gyerekek 75%-át érte trauma gondozásba vételüket megelőzően.

11-14 évesek

54 fő

15-17 évesek

42 fő

18 év felettiek

21 fő
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Célunk, hogy a gyermekvédelemben dolgozók számára eszközöket és tudást adjunk, melyek a trauma megértéséhez és ahhoz szükségesek, hogy a trauma által érintett gyerekek és fiatalok szükségleteire jól tudjanak válaszolni.
Ezért indítottuk „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek” elnevezésű projektünket, melynek keretében gyermekvédelmi szakemberek számára képzést fejlesztettünk.
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A nemzetközi összefogásban (hat ország SOS szervezetei,
a nemzetközi SOS és egy skót partnerszervezet) megvalósuló projekt keretében 2021-ben öt képzés megtartására
került sor összesen 85 fő részvételével, akik között saját
szakembereinken túl az ország számos pontjáról érkeztek
más szakemberek (gyermekvédelmi gyámok, gyermekotthoni nevelők, alapellátásban dolgozók, esetmenedzserek,
pszichológusok stb.).
A képzéseken állami gondoskodásban
nevelkedett fiatalok társtrénerként
vettek részt.

Emellett létrehoztunk egy e-learning programot a szociális, oktatási,
egészségügyi és igazságszolgáltatási ágazatban dolgozó szakemberek szélesebb elérésére a témában.
Kidolgoztunk 8 nyelven egy tréneri kézikönyvet és egy gyakorlati útmutatót a későbbi tréningjeink megvalósításához. A képzések akkreditáltak.
https://childhub.org/hu/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care
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LeavingCare programunk
Naponta 7 fiatal kerül ki a gyermekvédelmi gondoskodásból és
kezdi meg önálló életét. Az SOS LeavingCare - Útravaló projektje
keretében őket segíti az életkezdésben.
Az Európai Bizottság egy pályázatának köszönhetően modern
szemléletű képzési csomagot adaptáltunk és adtunk át hazai
szakembereknek, köztük az SOS fiatalokkal foglalkozó munkatársainak is. A képzés célja, hogy a szakemberek jobban tudják
támogatni a fiatalok önállósodását. A projekt különlegessége,
hogy abban gyermekvédelmi gondoskodásban élt fiatalok mint
szakértők vettek részt, első kézből segítve annak az útmutatónak és kézikönyvnek az elkészülését, amit a szakmában dolgozó szakemberek munkájuk során felhasználhatnak, illetve a képzésben társ-trénerként is dolgoztak.

Pályaorientációs programunk
A kilépő fiatalokat segítő pályaorientációs programunk 2021ben is folytatódott. Vállalati partnereink támogatásával pályaorientációs workshop-sorozatokat és szakembereknek pályaorientációs képzést szerveztünk. Szakembereink a fiatalokkal 8-10
alkalmas egyéni pályaorientációs folyamatokat tartottak minden utógondozási helyszínen, amelyen 2021-ben 11 fiatal vett
részt. Karrier mentorunk ebben az évben is támogatta az egyéni
pályaorientációs folyamatot vezető szakembereinket.
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Átgondozási protokoll

Pozitív Szülőség

2020 végén az ifjúsággondozási területünk elfogadta a
’Gyengéd átgondozás’ protokollt, amit a nevelőszülői hálózattal közösen készítettek annak érdekében, hogy a nevelőszülőktől az utógondozásba kerülő fiatalok a lehető
legfelkészültebben érkezzenek meg, s ezáltal elkerüljék
az újratraumatizálódást, valamint az elvárásokkal és az
igénybe vehető szolgáltatásokkal is minden fiatal tisztában legyen. Az elfogadott protokollhoz készült egy utánkövető táblázat, amely segíti a protokoll megvalósulásának
figyelését, elemzését.

Ezen a címen indítottunk online szülősegítő és önismereti tréningsorozatot. Az előadás és önismereti kisokos a szülőket, nagyszülőket és gyerekekkel foglalkozó szakembereket támogatja abban,
hogy jobban tudják segíteni a gyerekeket a nehéz helyzetekben,
legyen szó dackorszakról, a gyerek elköltözéséről, vagy egy súlyos
családon belüli traumáról. Szakembereink abban is segítenek,
hogy a felnőtt élet a gyermeknevelés mellett másról is szóljon. Az
előadásokat eddig cégeknek kínáltuk, de hamarosan magánszemélyek is megnézhetik.

A pandémia hatása a tinikre
Kortárs tanácsadás

A szülők fele szerint okozott a járvány valamilyen lelki vagy mentális problémát, viselkedészavart a gyermekeknél legfrissebb
felmérésünk szerint. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan viselték a
hónapokig tartó bezártságot a fiatalok. Az online kérdőívet 1019
szülő töltötte ki, akiknek van középiskolás gyerekük. A felmérés
eredményeit itt olvashatod el:
https://www.sos.hu/covid/alvas-es-eveszavarkat-okoz-a-pandemia-a-fiataloknal/

2020-ban létrejött preventív utógondozói klubunk először
Kecskeméten, majd Szombathelyen és Szegeden. A klub
célja, hogy az Ifjúsági Házban élő idősebb fiatalok kvázi
mentorálják, tanácsokkal lássák el a 16 éven felüli, ám
még nevelőszülőnél élő fiatalokat, hogy 18 éves korukra
kellő információ birtokában dönthessenek arról, elhagyják-e a gyermekvédelmi rendszert, vagy igénybe veszik az
utógondozói ellátást. A foglalkozásokon emellett különböző külsős szakemberek meghívásával a fiatalokat érintő,
érdeklődési körükbe tartozó témákat jártunk körül közösen.
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A tartós adomány számít

Önkéntesprogram

Nehéz elérni az adományozókat a járvány óta és kevesebb az önkéntes segítség is. A pandémia még inkább rávilágított,
hogy a tartós támogatás jelenti a szervezeteknek a túlélést, nem a tárgyi adományok. 2021. február hónapjában az SOS
Gyermekfalvak online felmérést végzett az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (ASZÖT) tagjai körében annak kapcsán, hogyan befolyásolja a COVID járvány az adománygyűjtési, adományozási szokásokat. Az ASZÖT-höz
csatlakozó civil szervezetek, mint etikus adománygyűjtő szervezetek az adománygyűjtést egy szigorú Etikai Kódex alapján
folytatják, melynek fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság. A kérdőívet az etikus adománygyűjtő szervezetek közel fele, 29 szervezet töltötte ki.
https://www.sos.hu/hirek/nem-segit-a-targyi-adomany-a-civileknek-a-jarvany-alatt/

2021-ben folytattuk online korrepetáló programunkat, amely 2020
tavasza, a digitális oktatás bevezetése óta sikerrel működött. A
program keretében összesen 16 önkéntes segített több SOS-nél nevelkedő gyermeket és fiatalt az iskolai tananyag elsajátításában és
mélyebb megértésében. Az online korrepetálásnak köszönhetően
számos nevelőszülő örömmel számolt be arról, hogy a diákok tanulási kedve nőtt, tanulmányi eredményeik javultak. A korrepetáló önkéntesek munkáját pro bono szupervízorok felügyelték, két önkéntesünk
pedig coaching folyamattal támogatta a szervezetünk munkatársait.
A patronálói projektben is részt vettek önkéntesek: egy részük a gyermekekről szóló történetek megírásában, mások a patronálói levelek
angolra és németre történő fordításában segítettek, egy további csoport pedig fotózással, videóvágással támogatta a folyamatot. A felsoroltakon kívül irodai, adminisztratív feladatokban és szakmai anyagok fordításában is kaptunk segítséget
önkénteseinktől. 2021-ben összesen 180 önkéntes több mint 2300 órával segítette az SOS Gyermekfalvak munkáját, közel
4,5 millió Ft értékben.

Örökbefogadás
Óriásit csökkent tavaly az örökbefogadások száma, miközben több a várakozó szülő, mint a gyerek. Az örökbefogadásra váró gyerekek egy részére nincs „kereslet”, de a
COVID járvány is szerepet játszott a csökkenésben.
Az SOS Gyermekfalvak online, anonim kérdőívében több
mint 1000 embert kérdezett meg örökbefogadással kapcsolatos elképzeléseikről. Tízből nyolc válaszadó – amen�nyiben nem lehetne természetes úton gyermeke – örökbe
fogadna, kisebb arányban, tízből hat választaná az as�szisztált reprodukciós eljárásokat, pl. a lombikprogramot.
A megkérdezettek 5 %-a jelezte, hogy csak úgy fogadna
örökbe, ha ismerné a gyermek vér szerinti szülőjét. Míg
a korábbi gyakorlat szerint a szülők többnyire titkolták,
hogy gyermeküket örökbe fogadták, jelenleg az ellentétes
gyakorlat erősödik, összhangban a pszichológusok és szakemberek ajánlásával. A vér szerinti családdal való találkozás
neuralgikus pont lehet egy örökbefogadói család életében, de erre is nagy nyitottságot mutatnak a megkérdezettek.
https://www.sos.hu/hirek/evente-ezer-gyerek-hiaba-varja-hogy-orokbe-fogadjak/

12

Járványkezelés
Óriásit csökkent tavaly az örökbefogadások száma, miközben több a várakozó szülő, mint a gyerek. Az örökbefogadásra
váró gyerekek egy részére nincs „kereslet”, de a COVID járvány is szerepet játszott a csökkenésben.
Az SOS Gyermekfalvak online, anonim kérdőívében több mint 1000 embert kérdezett meg örökbefogadással kapcsolatos
elképzeléseikről. Tízből nyolc válaszadó – amennyiben nem lehetne természetes úton gyermeke – örökbe fogadna, kisebb
arányban, tízből hat választaná az asszisztált reprodukciós eljárásokat, pl. a lombikprogramot. A megkérdezettek 5 %-a
jelezte, hogy csak úgy fogadna örökbe, ha ismerné a gyermek vér szerinti szülőjét. Míg a korábbi gyakorlat szerint a szülők
többnyire titkolták, hogy gyermeküket örökbe fogadták, jelenleg az ellentétes gyakorlat erősödik, összhangban a pszichológusok és szakemberek ajánlásával. A vér szerinti családdal való találkozás neuralgikus pont lehet egy örökbefogadói
család életében, de erre is nagy nyitottságot mutatnak a megkérdezettek.
https://www.sos.hu/hirek/evente-ezer-gyerek-hiaba-varja-hogy-orokbe-fogadjak/
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3. Adománygyűjtés, bevételeink

Elnyert pályázataink

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 47 %-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 962 millió Ft volt (pályázati bevételek nélkül)

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. 2021-ben összesen 612 millió Ft 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 350
millió Ft értékben támogattak minket 2021-ben.
Best Partners, valamint platina fokozatú támogatóink, akik egyszeri nagy összegű támogatást nyújtottak, vagy hosszútávra
elköteleződtek az SOS mellett: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő ZRt., AKA-Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.,
Beiersdorf Kft., B-LAKE PRO INVEST KFT., BP Business Service Centre Kft., C&A Mode Kft
Deloitte Üzletvezetési és Vezetési Tanácsadó Zrt., Dr. Oetker Magyarország Kft., Drem Kft., GAIA Software Kft., Henkel Magyarország Kft., I.C.E. Transport Hungary Kft., Kulcspatikák Zrt., Magyar RTL Televízió Zrt., Mars Magyarország Értékesítő
Bt., MAVIR Zrt., Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., Nanushka International Zrt., Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Pepco Hungary Kft., Prímaenergia Ltd., Procter & Gamble RSC Kft., Schaeffler
Magyarország Ipari Kft., Tiwala Solutions Kft., WING Zrt.
.
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A „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek / „Traumatudatos szemlélet beépítése a gyermekvédelem mindennapi gyakorlatába” („Safe Places, Thriving Children – Embedding Trauma-Informed Practices into Alternative Care Settings”) projekt
két éven keresztül valósul meg (2020-2022), az Európai Unió Rights, Equality and Citizenship (REC) Programja társfinanszírozásával. A projekt célja, hogy az alternatív gondoskodásban felnövő gyerekek és fiatalok számára megfelelő támogatást
biztosítson fejlődésükhöz és képességeik kibontakozásához. A pályázati támogatás összege 128 ezer euro.
2021. decemberében elnyertük az Allianz támogatásával 2022-ben megvalósuló Digital Village programot 30 ezer euro
értékben. A projekt célja, hogy létrehozzunk egy olyan e-learning platformot, ahol az SOS munkatársai és az SOS-ben nevelkedő gyerekek és fiatalok hozzáférhetnek különféle oktatási/képzési, valamint orientációs anyagokhoz és tudásukat tesztelhetik is. A fentieken kívül gyerekjogi tudásversenyt indítunk egy másik digitális felületen, ahol az SOS-ben élő gyerekek
és fiatalok bemutathatják fotók, videók más kreatív tartalmak feltöltésével, hogy mit tanultak a saját jogaikról, és ezeket
hogyan tudják a gyakorlatban használni. A legjobb pályaművek készítői értékes jutalomban részesülnek.
Magánszemélyektől, vállalatoktól és pályázati támogatásokból befolyó bevételeink

Adománygyűjtési
bevételek

2020 év

2021 év
Millió Ft

%-os megosztás

SZJA 1% felajánlás

28

31

3%

Egyszeri magánadományok

184

163

17%

Rendszeres magánadományok

276

418

42%

Vállalati támogatások

169

283

29%

Vállalati tárgyi adományok

40

67

7%

Pályázatok, egyéb célzott adományok

10

22

2%

ADOMÁNYGYŰJTÉSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

707

984

100%

Millió Ft
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2021 év

a. Adománygyűjtő kampányaink
2021-ben folytatódott a járvány, de már felkészülten éltük meg, tudtunk másra is fókuszálni,
nem csak a karanténba zártság nehézségeire. Újra a gyerektörténetek, a családok élete került az adománykérésünk középpontjába.
Öt alkalommal küldtünk adománykérésre buzdító levelet támogatóinknak, annak a kb. 30
ezer adományozónak, akik alkalmanként segítenek, és annak az egyre nagyobb számú –
több, mint 10.000 – pártfogónak, akik rendszeresen, minden hónapban gondolnak a családjukat vesztett gyerekekre. Akik szívesebben fogadják történeteinket emailben, azoknak az
online csatornán meséltük el történeteinket.
Minden adománykérő kampányunkra a közösségi médiában erősítettük rá, hogy minél több,
emberhez jusson el az SOS Gyermekfalvak ügye: közel 40.000 barátunk kap hírt nap mint nap
a tevékenységeinkről, hogy mi mindent teszünk a gyerekekért, családokért.
Az 1%-os kampányból sem maradtunk ki, több mint 4.000 felajánló hitt bennünk, és az SOSnek ajánlotta fel az adójának 1%-át.

Face-to-Face az utcán és az online térben:
Négy 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, plázákban, rendezvényeken vagy áruházakban szólítják meg a járókelőket,
bemutatják nekik röviden az SOS Gyermekfalvak tevékenységét és felkérik őket támogatónak.
A járvány miatti az év második felében átalakítottuk utcai pártfogó gyűjtő programunkat, a
járványügyi korlátozások, a zárt terek zárása miatt az online térben folytattuk sikeresen a toborzást. Több híresség is mellénk állt és segített azzal, hogy saját közösségi oldalán az SOS
facerével párban mutatta be az Alapítvány munkáját, valamint ösztönözte követőit az SOS támogatására. A facerek 2020-ban közel 50 ezer emberrel beszélgettek munkánkról és 5000 új
támogatói szerződést kötöttek. Mára már 65 toborzóval vagyunk jelen Budapesten, Egerben,
Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Székesfehérváron, Szombathelyen, Miskolcon és Győrben.
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Általános PR aktivitás:
ÁLLAMI GONDOSKODÁSBAN ÉLŐ GYEREKEK NAPJA
A tavalyi év egyik legnagyobb kommunikációs eredménye, hogy országosan bevezettük az állami gondoskodásban élő gyerekek napját. Szinte az egész magyar média beállt legújabb kampányunk mögé, amellyel az állami gondoskodásban élő gyerekekre és
a gyermekvédelemre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az SOS október 7-ére meghirdette
az állami gondoskodásban élő gyermekek napját, és arra kérte a magyar médiát, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Így Magyarországon 2021-ben lett először olyan
jeles nap, amely a gyermekvédelemben élő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik.
A jeles nap létrehozásához 60 magyar média csatlakozott, köztük a legolvasottabb és
legnézettebbek, függetlenül politikai és vallási elköteleződéstől, kormánypárti és ellenzéki, komoly és bulvár média egyaránt. A kampány során több 10 milliószor nézték meg
anyagainkat, ami eddig a valaha volt legnagyobb társadalmi érzékenyítő kampányunk. A csatlakozó médiák ráadásul jelezték, hogy jövőre is nyitottak az együttműködésre az újonnan létrehozott jeles nap kapcsán, így az állami gondoskodásban élő
gyerekek és a gyermekvédelemben dolgozók ügyét hosszútávon is fókuszban tudjuk tartani.

A láthatatlan 1%
1,8 millió gyermek él ma Magyarországon, nagyjából 1 %-uk szülők nélkül, állami gondoskodásban. Anyák napja alkalmából megkérdeztük az SOS-ben élő gyerekeket, mit
üzennének az anyukájának. Társadalmi kampányunkban drámai módon mutattuk meg
a statisztikai adatok mögött rejtőző sorsokat.
https://www.sos.hu/hirek/a-lathatatlan-1/
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Gyermeknapi társadalmi érzékenyítés
2021-ben az RTL Klub is határozottan kiállt a szülők nélkül élő gyerekekért, és
adományt gyereknap alkalmából. A Fókusz plusz adása most először teljes
egészében rólunk szólt, ennek köszönhetően 12 millió forint gyűlt össze csak
az adományvonalunkon keresztül. Megmutattuk a nézőknek, hogy élnek az
SOS-ben a szülők nélkül maradt gyerekek és fiatalok, mi történik, amikor örökbe adunk egy kisbabát, amikor kirepül egy nagy gyerek, amikor önálló életet
kezd valaki fiatal felnőttként.
A riportok a nevekre kattintva nézhetők meg:
Éva és Szabolcs:
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/neveloszuloseg-a-vilag-leggyonyorubb-am-egyben-legfajdalmasabb-hivatasat-valasztotta-eva-es-szabolcs?fbclid=IwAR0MAkibneGdU-gTNLspCuVDTmhbDmZoe7ONUwKjOCMOykmPShPgPB-4I00
Judit és Angéla:
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/neveloszulo-egy-szo-ami-magaba-foglalja-az-onzetlen-szeretetet-es-a-segiteni-akarast?fbclid=IwAR2fi6KoF1I5GDWeJVt8K2n8T41QBBgb6A9ztLPCI26PDAEYEICF9VfbEIg
A két Ági:
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/munka-de-megsem-munka-ez-nekem-a-csaladom-neveloszulok-sos-gyermekfalvak?utm_source=Facebook&utm_medium=fokusz&utm_campaign=post&fbclid=IwAR0SVPgqrTtLdAhrl_2nLtTjU-RdJHB3LcmzZLpoq-0etjIF5_ythk45geg
Benji és Robi:
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/ket-nehez-multu-fiatal-ferfi-akik-rendithetetlenul-harcolnak-az-almaikert-robi-es-benji-nagyon-rossz-korulmenyek-kozul-kerultek-az-sos-gyermekfaluba?fbclid=IwAR2AXG_dKeScqbv4EAXJ5_BVxuHRDa3nsjIF0OWKULBGLEEeQFoCutR2Mik
Anna és Krisztián:
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/anna-es-krisztian-iranymutatast-es-szeretet-kapott-az-sos-gyermekfaluban-elet-felkeszites-csalad-munka?fbclid=IwAR3UevJ6F32n1Vwx5aou4yr3jjMAROj_ZRJTbXmQ0oKPWDyreejD4TEgglc

18

4. Pénzügyi áttekintés
Az Alapítvány teljes bevétele az előző évhez viszonyítva jelentősen, 15%-al nőtt 2021-ben. Ez a növekedés a bevételeken belül
elsősorban az adománygyűjtési bevételeknél jelenik meg, visszatükrözve az önfinanszírozó pénzügyi modell érdekében tett eddigi
erőfeszítéseinket.
Annak ellenére, hogy az SOS Gyermekfalvak nemzetközi szervezetének külföldi támogatása a tavalyi évhez képest 27 millióval
csökkent, még így is 13%-a az összes bevételnek. A teljes pénzügyi önállóság elérése és hosszútávú fenntartása továbbra is kihívást jelent az Alapítvány számára.
Az állami normatív támogatás mértéke az engedélyezett
gyermeklétszámmal és a nevelőszülői létszámmal arányos. A gyermeklétszám ugyan jelentősen lecsökkent az
elmúlt évek átalakulása során, de ezzel párhuzamosan a
nevelőszülői létszám viszont emelkedett a nevelőszülői
családok átlagos gyermeklétszámának csökkentése érdekében. A normatív állami támogatás bérekhez kapcsolódó
tételei szintén emelkedtek (a minimálbér emelése miatt),
így a tavalyi évhez képest magasabb volt az állami normatív támogatás összege, a teljes bevételünknek azonban
csak 22%-át adva a tárgyév során.
A pályázati támogatások soron a Traumatudatos képzés
projektünk befejezésének költségei jelentek meg a tárgyév során. 2021 még az átalakulási stratégia záróéve volt,
ebben a stratégiában nem volt hangsúlyos az új pályázati
lehetőségek keresése.
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Az adománygyűjtési bevételeken belül a tartós adományozók támogatása
emelkedett a legjelentősebb mértékben,
emellett a vállalati adományok soron is
érdemi növekedés látható. A fő hangsúly
a jövőben is a rendszeres támogatói bázis megerősítésén lesz. A részletekről
az adománygyűjtési tevékenységeknél
lehet bővebben olvasni. Az egyéb bevételeknél a kecskeméti gyermekfalu
irodai és gazdasági épületeinek eladásából származó összeg képezi a legjelentősebb részt (200 millió Ft) a 2021 évi
egyéb bevételek soron.

2021 a hároméves módosított fenntarthatósági stratégia (Revised SP Strategy) végrehajtásának záró éve volt. A szervezeti átalakítás során az Alapítvány működése és szolgáltatási szerkezete jelentősen megváltozott. A szervezeti átalakulás egyik fontos célja a költségek racionalizálása volt a hosszútávú, fenntartható működés érdekében.
A stratégiában tervezett változásokon túl a COVID járvány hatása még érezhető volt a tavalyi év során. Az irodai és adminisztratív feladatok tartósan a digitális szintre tevődtek át, így a költségeink egy része csökkent pl. tréningekhez kapcsolódó szállás és útiköltség, általános utazási költségek, reprezentáció, míg a korábban nem szereplő költségek egész
sora jelent meg (tesztek és fertőtlenítőszerek, többlet laptop igény és új, digitális felületek fejlesztési költsége stb.).
Összesítve az Alapítvány kiadásai 8%-al növekedtek 2021-ben az előző évhez képest.

Az Alapítvány 2.440 millió Ft teljes bevétele meghaladta az összes felmerülő
kiadást (1.731 millió Ft), így a szervezet
a tárgyévet 314 millió Ft közhasznú eredménnyel (nyereséggel) zárta, társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A közhasznú nyereséget tartalékképzésre használjuk fel, biztosítva a szakmai munkához a kiegyensúlyozott
pénzügyi hátteret és a folyamatos fizetőképességet.
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A táblázatban szereplő 2020 és 2021 évi költségek az éves beszámolóban szereplő könyvelési adatokat mutatják. Ha
azonban egyes gazdálkodási egységeket vizsgáljuk az látható, hogy az Országos Nevelőszülői Hálózat (ONSZH) költségei nagyságrendileg az előző évi szinten maradtak. A gyereklétszám és a nevelőszülői családok létszáma csekély
mértékben emelkedett ugyan, de az alapítványi ingatlanokból kiköltöző családok nyomán egyre több házat bérbe tudunk
adni, így a lakhatási költségek nem minket terhelnek és a bérbeadásokból befolyó összeg pedig a közhasznú működési
bevételeinket növeli.
Az Ifjúság és Utógondozás országos hálózatként magasabb költségszinten működött, mint az előző évben. A kiadások
főként a szakmai csapat megerősítése miatt, a létszámnövekedéshez kapcsolódó bérköltségeknél emelkedtek, továbbá több szakmai képzésre és csapatépítésre került sor az előző évhez képest. Az utógondozást igénylő, külső férőhelyeken élő fiatalok összesített átlaglétszáma érdemben nem változott a két év között.
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A családmegerősítést célzó szolgáltatásainkat Kecskeméten (KUCKÓ) két szakmai egységgel működött végig a
2021 év során a megnövekedett igények miatt. Az előző évben a járványhoz kapcsolódó kijárási tilalom miatt ugyan
néhány hónapig lecsökkent a gyermekek és családok átmeneti otthonában bentlakók létszáma, de 2021 évben szinte
végig teltházzal működött itt a családmegerősítő szolgálatatás. A tavalyi évhez viszonyított költségemelkedést a 2021
évi magas kapacitáskihasználtság indokolja.
A gyermekjogi tevékenységeink fedezetét továbbra is pályázatokból biztosítjuk, a költségek alakulása a pályázatban
vállaltak megvalósítását tükrözik vissza. Tárgyév során javarészben befejeződött a Traumatudatos projekt, amely az
Alapítványon belüli és kívüli szakmai munkát hívatott támogatni a gyermekkori trauma felismerésével és helyes kezelésével. A Traumatudatos képzések nyomán nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a szervezeten belülről és kívülről
egyaránt.

A hosszantartó járványhelyzet ellenére az Alapítvány megvalósította a stratégiában és az éves tervben meghatározott
célok döntő többségét. Gazdálkodása a vizsgált időszakban kiegyensúlyozott volt, a kötelezettségeket határidőre teljesítettük. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, ezért társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett.
Az éves könyvvizsgálatot az ASJ 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.

A szakmai tevékenységeink kiadásai összesítve az előző évi költségszinten maradtak.
Az adománygyűjtési csapat a tavalyi évnél és az idei tervezettnél is több befektetéssel ugyan, de lényegesen magasabb adománygyűjtési bevételt ért el. A tartós adományozók bizalmának elnyerésébe fektetett többlet kiadás hosszútávú megtérülést eredményez, hatása jóval túlmutat a tárgyévi adatok elemzésén.
Az egyéb működési költség soron szerepelnek a koordinációs iroda kiadásai, a központilag szervezett tréningek és
szolgáltatások (pl. az IT és jogi szolgáltatások, továbbá a könyvvizsgálat díja), a tagdíjak és a nemzetközi SOS továbbszámlázott költségei is.
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