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Kedves Támogatónk!
Amikor az állami gondozott gyerekekről beszélünk, elsőre sokszor az árvák jutnak eszünkbe.
Pedig ma már nem a szülők halála az elsődleges ok, amiért a gyerekek bekerülnek a
gyermekvédelem rendszerébe. A nálunk nevelkedő gyerekek nagyobb része bántalmazás,
elhanyagolás, 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 életkörülményeik miatt.
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Az SOS-ben azon dolgozunk, hogy biztonságos, szerető otthont adjunk a szüleiket vesztett
gyerekeknek, illetve megóvjuk a veszélyeztetett családokat a széthullástól. Nevelőszülői
családjainkban közel 400 gyerek nevelkedik, csecsemőtől a 25 évesig. Nekik a legideálisabb,
ha sikerül visszakerülniük a vér szerinti családjukba, amennyiben a viszonyok rendeződtek. Ha
a szülők lemondtak a gyerekről, az örökbeadás lenne a megoldás, de a sajnos jóval kevesebben
találnak örökbefogadó családra, mint ahány gyerek van. Így sok gyerek nagykorúságáig a
gyermekvédelemben él. Nekik mi jelentjük a családot, a támaszt, az újrakezdést. Szakembereinkkel
közösen mindent megteszünk azért, hogy visszaadjuk a gyermekkort azoknak, akiknek az élete
nehezen indult.
Családmegerősítő programunkban tavaly összesen 170 gyerek vett részt. Orosházán, Battonyán és
Kecskeméten segítettünk azoknak a nehéz helyzetbe került családoknak, akik egy kis támogatással
talpra állhatnak, és így nem fogják elveszíteni gyerekeiket.
Az SOS Gyermekfalvakban a gyerekek mindenekfelett álló érdeke a legfontosabb szempont. Azért
dolgozunk, hogy egy gyerek se nőjön fel egyedül, család nélkül!
Köszönjük, ha támogat minket abban, hogy ezt megvalósíthassuk!
Gosztonyi Gábor
ügyvezető igazgató
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
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I. AZ SOS GYERMEKFALVAK MAGYARORSZÁG TEVÉKENYSÉGEI
Az SOS Gyermekfalvak több évtizedes múltra
visszatekintő nemzetközi szervezet. Öt kontinensen
134 országban van jelen, több mint 84 000 gyermeket
nevel nevelőszülőknél és ifjúsági házakban,
világszerte további 500 000 gyermeket és felnőttet
segít programjaival.
Az
SOS
Gyermekfalvak
1983
óta
működik
Magyarországon. 2016-ban Orosháza, Kecskemét
és Kőszeg településeken működtettünk gyermekfalut,
ifjúsági házakat Szegeden, Kecskeméten, Helvécián és
Sében, illetve önálló lakásokat Szegeden, Kecskeméten
és Szombathelyen.

Nevelőszülői hálózat
A nevelőszülői családok az alapítvány ingatlanában,
vagy a nevelőszülő saját házában laknak. A három
gyermekfaluban összesen 354 gyermek élt 2016-ban. Az
SOS egyik sajátossága, hogy a testvéreket nem szakítja el
egymástól. Nem ritka, hogy akár öt testvér is egy családba
kerül, ami jelentősen megkönnyíti a súlyos traumákat átélt
gyerekek számára az átmenetet, a beilleszkedést, segít
fenntartani a családi kapcsolatok egy részét.
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Önálló életre való felkészítés
Az SOS újszülött kortól fogadja a gyerekeket. A fiatalok 16 éves kortól ifjúsági házba
költözhetnek, ahol már lazább keretek között, de még mindig felügyelet mellett élnek.
Maximum 21-25 éves korukig maradhatnak itt, attól függően, hogy tanulnak vagy dolgoznak.
Az önállóság következő lépcsőfokában az alapítvány által fenntartott lakásba költözhetnek,
ahol már önállóan gazdálkodva, nevelő nélkül, de még mindig az SOS szakembereinek
mindennapi támogatásával élnek. Ez a felnőtté válás utolsó állomása. Célunk, hogy a
gyerekek fokozatosan tanulják meg az önállóságot és felkészülten lépjenek ki az életbe.
2016-ban 57 fiatalunk élt ifjúsági házban, vagy alapítványi lakásban.

Családok újraegyesítése, új család építése
Az SOS egyik legfontosabb eredményének tartja, ha a gyerek újra
visszakerülhet a vér szerinti családjába, vagy ha sikerül örökbe adni. 2016ban 3 gyermekünk örökbefogadását segítettük, 9 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 őket.
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Családok megóvása a széthullástól
2016-ban is folytattuk családmegerősítő programunkat Battonyán,
Orosházán és Kecskeméten, hogy különböző gazdasági, szakmai és
pszichés támogatással segítsük a nehéz helyzetben lévő családokat
túllépni a krízishelyzeten, megakadályozzuk a gyerekek kiemelését.
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Családmegerősítő program Battonyán és
Orosházán
Második éve működik családmegerősítő programunk
Battonyán és Orosházán a VELUX ALAPÍTVÁNYOK
támogatásával.
2016-ban 50 családnak, összesen 146 gyereknek
segítettünk programunkkal a két településen. A battonyai
program legfőbb célja a családok jövedelemszerző
képességének javítása. A résztvevő családok baromfit
kaptak, hogy elkezdhessenek önállóan gazdálkodni. Az SOS
mentorálást nyújtott, baromfitartási ismereteket tanított, a
családok eleinte megkapták a szükséges eszközöket és tápot,
melyeket a későbbiekben maguknak kell kigazdálkodniuk.
Orosházán szülői kompetenciákat megerősítő foglalkozásokat tartottunk,
például gazdasági ismeretek, konfliktuskezelés, gyermeknevelés
témakörében. A program célja volt, hogy a családok megerősödve,
önállóan is képesek legyenek szerető, biztonságos otthont nyújtani
gyermekeik számára.
A gyerekeknek emellett táborokat, különböző fejlesztéseket szerveztünk, a
szülők számára pedig jogi és adósságkezelési tanácsadást is nyújtottunk,
illetve szociális munkások támogatták a családokat.
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Családmegerősítő program Kecskeméten
Előfordul, hogy a szülők egy váratlan élethelyzet miatt ideiglenesen nem tudnak gondoskodni
gyermekükről. Ilyen lehet például egy hosszú betegség, kórházi tartózkodás, lakhatási
problémák, családon belüli erőszak, ami miatt egy szülőnek menekülnie kell gyermekével.
A Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona ezekre a krízishelyzetekre nyújt megoldást.
Amíg a szülők rendezik életkörülményeiket, a Kuckó biztonságos otthont nyújt a
gyermekeknek és a csecsemővel érkező szülőnek. A Kuckót 2015-ben az Európai
Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hoztuk létre.
2016-ban éves működési költsége 41 millió forint volt, havonta átlagosan 7-10 gyerek
tartózkodik az otthonban, egy részük édesanyjukkal együtt. A Kuckóban 2016-ban 24
gyerek élt hosszabb-rövidebb ideig.

Gyermekvédelmi témák nyilvánossága
SOS
GYERMEKFALVAK

Még 2014-ben elindítottuk kifejezetten gyermekvédelemmel
foglalkozó
MAGYARORSZÁG
blogunkat, amely gyerekek és családok történetein keresztül hozza
közelebb az olvasóhoz a hátrányos helyzetű csoportok történeteit. A
GYERMEKFALVAK
Gyereksorsok blog egyedisége, hogy az egyetlen média kifejezetten
ebben a témában. Mára már havi 30 ezer olvasónk van, rendszeres
rovatban jelentkezünk hétről hétre a Nők Lapja Cafén, de olvashatók
cikkeink az Index Díványon és a Bezzeganya blogon is.
GYERMEKFALVAK
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Az SOS Gyermekfalvakban tavaly 354 gyerek és fiatal élt, közülük 297-en összesen 75 nevelőszülői családban.

Ennyi embert értünk el 2016-ban

Ellátott gyerekek száma 2016-ban
29

62
Orosháza
Battonya

13

159

24
Kecskemét

146

76

Kőszeg

15

Gyermekfalu - nevelőszülői hálózat

Gyermekfalu - nevelőszülői hálózat

Gyermekfalu - nevelőszülői hálózat

Ifjúsági Ház Szeged

Ifjúsági Ház Kecskemét és Helvécia

Ifjúsági Ház Sé

Családmegerősítő program
Battonya és Orosháza

Kuckó Gyermekek átmeneti otthona

Nevelőszülői ellátás, szakellátás - 297

Lakásotthonok, szakellátás - 57

Szakellátás összesen - 354
Családmegerősítő program, alapellátás - 170

Családalapú ellátás - szakellátás

Afrika

Amerika

Ázsia és
Óceánia

Európa

Összesen

Ebből
Magyarország

SOS-ben élő gyerekek és fiatalok száma

24 138

13 301

35 467

11 579

84 485

354

SOS családok száma

1 802

1 309

2 215

862

6 188

75

Családmegerősítő program - alapellátás

Afrika

Amerika

Ázsia és
Óceánia

Európa

Összesen

Ebből
Magyarország

A családmegerősítő programokban résztvevő
gyerekek és fiatalok száma

153 843

103 041

89 023

146 774

492 681

170

Családmegerősítő programban résztvevő
családok száma

39 483

24 141

21 663

5 323

90 611

Menekült program

Afrika

Amerika

Ázsia és
Óceánia

Európa

Összesen

Ebből
Magyarország

Kríziskezelésben résztvevők száma

264 998

28 961

12 422

11 475

317 856

2 500

Kríziskezeléssel töltött napok száma

26 890

0

381 117

71 752

479 759

68
SOS
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GYERMEKFALVAK

250
GYERMEKFALVAK

2016. december 31-i adatok
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Az SOS-be kerülés elsődleges oka:

1. 1 éves az integrált falu

szülei nem tudnak gondoskodni róla - 81,1%
másik, kevésbé megfelelő gondozási helyről érkezett - 10,6%
egyik szülő halála, a másik szülő nem tud gondoskodni róla - 5,4%
mindkét szülő meghalt - 1,7%

A 2015-ben Battonyáról Orosházára költöztetett falu első születésnapját ünnepelte.
10 család 60 gyerekkel beilleszkedett a város vérkeringésébe. A költözéssel a
gyerekek előtt számos új oktatási, kulturális és társadalmi lehetőség nyílt meg.
Az integrált falu kialakításához a VELUX ALAPÍTVÁNYOK nyújtott pályázati
úton 400 millió forint értékű támogatást, melyből a 2016-ban felhasznált rész
18 millió forint volt.

2. Gyerekjogi programok

szülei elhagyták - 1,2%

Az SOS-ben élő gyerekek közül:

31,3%

18,5%

családon belüli
erőszak által érintett

szülők szenvedélybetegsége
(alkohol, kábítószer) által érintett

10

II. 2016-os eseményeink

A gyermekek általánosságban is speciális védelemre és támogatásra
szorulnak, és ez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik kikerültek a
vér szerinti családjukból, és akikkel ezért több intézmény szakemberei
is dolgoznak. Gyermekjogi képzést dolgoztunk ki 2015-ben az Európai
Bizottság támogatásával, melynek célja a szakemberek közös
gondolkodásának, együttműködésének segítése a gyerek sorsának
rendezése érdekében. A 9 uniós országban folytatott program keretében
összesen 800 szakembert képeztek ki 2016-ban Európa szerte. A
projekt teljes hazai költségvetése 25 millió Ft, melyből a 2016-ra eső
rész 6 millió Ft volt.
A projekthez kapcsolódó gyerekjogi kampányunkban fiatalok
szemszögéből mutattuk meg, milyen a gyermekvédelmi rendszer
belülről. Érzékenyítő kisfilmjeinket 1 millióan látták.
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3.

Megnyílt madárterápiás házunk

Összesen több mint ötven pinty, fürj, papagáj segíti a helvéciai és kecskeméti gyerekeket
mostantól. Az új módszer, a madárterápia a szakemberek szerint a kötődési zavarok kezelésére
is alkalmas lehet, akár abban is segíthet, hogy könnyebb legyen megtalálni a hangot egy fiatallal.
A Madárház az EMMI támogatásával jött létre 5 millió forintból.

4. Filmjeink a családmegerősítő programról
Magyarországon ma 140 - 200 ezer körüli azoknak a gyereknek a száma, ahol komolyan felmerül
a családból való kiemelés veszélye. Gyakran szegénységgel összefüggő családi problémák miatt.
Az SOS Gyermekfalvak a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából kisfilmekben mutatott
be ezen családokból párat, akik családmegerősítő programjainkban részt vesznek.

5. Menekült program
Az SOS küldetésével összhangban felelősséggel tartozik minden gyermekért,
aki támogatásra és segítségre szorul, állampolgárságától függetlenül. Az SOS
Gyermekfalvak nemzetközi szervezete több évtizedes tapasztalattal rendelkezik
humanitárius katasztrófák kezelése területén, számos országban aktívan részt
veszünk vészhelyzetek megoldásában. A program a Magyarországra kísérő
nélkül érkező, szüleiktől elszakadt kiskorú menekültekre koncentrál, valamint
azokra a gyerekekre, akik bár családdal érkeztek, a menekülésből kifolyólag
veszélyben vannak, nélkülöznek, akár a családtól való elszakadás is fenyegeti
őket.
Létrehoztunk egy olyan szakembergárdát (orvos, ápoló, szociális munkás,
tolmács, pszichológus, interkulturális mediátor), amely azonnal bevethető
az ország bármelyik részén. A menekült gyerekeket segítő programunk
12

az SOS nemzetközi szervezetének finanszírozásából valósul meg, a
Magyarországon gyűjtött támogatást az itthoni SOS gyermekfalvakban élő
gyerekekre fordítjuk.
2016-ban tolmácsaink több ezer kísérő nélküli kiskorút segítettek,
pszichológusaink 141 gyerekkel foglalkoztak, gyermekorvosaink 883
családot láttak el a határnál.

6. Önkéntesprogram
2016-ban közel 400 önkéntes segített nekünk több mint 26 ezer órányi
önzetlen munkával. Nekik köszönhetően az SOS Gyermekfalvakban élő
gyerekek tavaly is számtalan minőségi programban vehettek részt, a
szervezet működése fenntarthatóbbá vált, és rengeteg terhet vettek
le a gyermekekkel közvetlenül dolgozó munkatársak és az SOS
nevelőszülők válláról.
Önkénteseink 40 különböző programba kapcsolódtak be tavaly, mint
például a Gyereksziget, a Családi Sütiző, a Közös Lábos főzés, a
nemzetközi önkéntes táborok, de rendszeresen segítették irodai
munkánkat is.
5 nemzetközi önkéntes táborunkban közel 200 önkéntes vett részt,
köztük SOS-ben élő és menekült fiatalok is. A fiatalok által fejlesztett
sportos közösségi játékokból 5 nyelvű kiadvány is készült.
2016-ban 13 vállalati önkéntes programot szerveztünk.
Tevékenységüknek jelentős költségcsökkentő hatása is volt,
mintegy 8 millió forint értékben segítették munkájukkal az
alapítványt.
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III. Adománygyűjtés, bevételeink
A gyermekfalvakban élő gyerekek súlyos családi konfliktusokból, érzelmi traumákkal terhelve érkeznek a nevelőszülőkhöz, ezért
rengeteg odafigyelést, pszichológiai segítséget, fejlesztést és szeretetet igényelnek. A színvonalas szolgáltatást magánszemélyek
és vállalatok rendszeres adományainak segítségével, illetve pályázati támogatásokból tudjuk biztosítani. Az adománygyűjtési
bevételek az alapítvány összbevételének 27,6 %-át teszik ki, a többi bevétel állami normatívából származik, valamint az SOS
Gyermekfalvak nemzetközi szervezetének külföldi finanszírozásából. Az adománygyűjtésből elért bevétel 2016-ban 499 millió
forint volt.

a. Adománygyűjtésből származó támogatások
Magánszemélyek támogatása:
Magánszemélyek eseti vagy rendszeres anyagi támogatással, a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával,
illetve hagyatéki felajánlással tudják támogatni tevékenységünket. 2016-ban összesen 243 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 153 millió Ft értékben
támogattak minket 2016-ban.
Best Partners, valamint platina fokozatú céges támogatóink, akik
egyszeri nagy összegű támogatást nyújtottak, vagy hosszútávra
elköteleződtek az SOS mellett:
AKA-Alföld Koncessziós Autópálya Zrt., Auchan Magyarország Kft.,
Beiersdorf Kft., Budapest Marriott Hotels, C&A Foundation, Deloitte
Üzletvezetési és Vezetési Tanácsadó Zrt., Dr. Oetker Magyarország
Kft., KPMG Hungária Kft., Mazda Motor Hungary Kft., Morley Allen &
Overy Iroda (A&O), MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság, OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft.,
Prímaenergia Kft., TNT Express Hungary Kft.
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Elnyert pályázataink:
Az elmúlt évben összesen 5 pályázati programunk volt. A VELUX ALAPÍTVÁNYOK támogatásával folytatódott az orosházi integrált
gyermekfalu program illetve az orosházi és a battonyai családmegerősítő program, a Norvég Alap finanszírozásával mobil teamet
állítottunk fel a szexuális abúzus gyerekáldozatainak segítésére, valamint ehhez kapcsolódó képzéseket és tanácsadásokat
folytattunk. Az Európai Bizottság támogatásával folyt gyerekjogi képzési programunk, az Erasmus+ program keretében pedig
nemzetközi önkéntes programunk. Az EMMI támogatásával nevelőszülő hálózatunk tárgyi eszköz fejlesztését valósítottuk meg.
Magánszemélyektől, vállalatoktól és pályázati támogatásokból befolyó bevételeink:

Adománygyűjtési bevételek

2015 év millió forint 2016 év millió forint

Szja 1% felajánlás

29

31

Egyszeri magánadományok

128

142

Rendszeres magánadományok

54

70

Vállalati támogatások

64

91

Vállalati tárgyi adományok

53

62

Pályázatok, egyéb célzott adományok

95

Adománygyűjtési bevételek összesen

423

b. Adománygyűjtési aktivitásunk

SOS
103
GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG
499

GYERMEKFALVAK

DM kampányaink:
2016-ban is havonta küldtünk elektronikus és 5 alkalommal papír alapú DM levelet. Adományozóink így rendszeresen, átlátható
módon értesülhettek munkánkról, eredményeinkről. Kiemelkedő kampányidőszakaink az Anyák napja, az iskolakezdés és
GYERMEKFALVAK
a karácsony. 2016-ban összesen 200 ezer DM levelet küldtünk ki egyéni adományozóinknak, valamint összesen
320 ezer
példányszámban mellékeltünk csekkes szórólapot újságokba és magazinokba. Aktív DM kampányunk eredményeképp 1649 új
egyéni adományozó csatlakozott hozzánk.
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Face-to-Face az utcán:
A 2015 őszén bevezetett új egyéni adománygyűjtési módot, a Face2Face (F2F) adománygyűjtést 2016-ban is folytattuk. Az F2F
egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor megbízott adománygyűjtőink (a facerek) az utcán szólítják
meg a járókelőket, bemutatják nekik röviden az SOS tevékenységét és felkérik őket támogatónak. A facerek többezer emberrel
kerültek kapcsolatba, közülük 950 fő tett ígéretet adományozásra a 2016-os év során.
Tűzifa-program:
A hosszú, hideg tél nagyon megviselte tavaly a szegénységben élő családokat. Sokuk számára ez az
év legnehezebb időszaka, mert nem csak kint fáznak a nem megfelelő ruházat miatt, hanem a lakáson
belül is, hiszen nem mindig telik fűtésre. Tűzifa kampányunkban a családmegerősítő programjainkban
résztvevő családoknak gyűjtöttünk fűtőanyagra 840 ezer forint összegben.
1 % kampány:
A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származó
bevételünk 2016-ban 31 millió forint volt. A kampány keretében 400
SOS gyereket szimbolizáló papír figurát állítottunk ki közterületen,
amellyel felhívtuk a figyelmet tevékenységünk fontosságára. A babákat
sűrűn látogatott helyszíneken helyeztük el, hogy minél több embert
emlékeztessünk az 1% felajánlásnak a fontosságára.
Ezen kívül bannereket használtunk, hogy az online használók is
értesüljenek az 1%-ról.
Általános PR aktivitás:
A médiamegjelenéseknek köszönhetően az SOS-ről egyre többen hallottak. Kommunikációnk célja a szakmai tartalmak
közvetítése, a társadalom érzékenyítse a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos témák iránt, a különböző érzékeny
tartalmak és tabutémák bevitele a közbeszédbe, az általános információátadás gyermekvédelem és gyermeki jogok terén, illetve
az adományozás fontosságának hangsúlyozása. 2016-ban összesen 823 sajtómegjelenése volt az Alapítványnak, köztük a
legolvasottabb lapokban és legnézettebb televíziókban is. Youtube csatornánkon szereplő tartalmakat közel 300 ezren látták.
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IV. Pénzügyi áttekintés
Az Alapítvány teljes bevétele jelentősen emelkedett 2016-ban az előző évhez viszonyítva. A növekedés megjelenik a külföldi és
belföldi bevételek sorain egyaránt. A nemzetközi SOS szervezetektől kapott támogatásból 115 millió Ft célzottan a menekülteket
támogató projektre érkezett. Az ezen felüli külföldi támogatás még mindig 38%-a a teljes bevételnek, így az önfinanszírozási
modell megvalósítása 2020-ra változatlanul komoly kihívást jelent az Alapítvány számára.
Az állami normatív támogatás mértéke a gyereklétszámmal és a nevelőszülői létszámmal arányos, a vizsgált két év állami
támogatásból származó bevétele nagyságrendileg hasonló. Az állami támogatás mindössze 37%-ban fedezte a közvetlenül
gyerekekhez és családokhoz kapcsolódó programok költségeit. Az adománygyűjtési bevétel jelentősen emelkedett, ezen belül is az
egyéni adományok területe és a pályázati tevékenység ért el fontos sikereket 2016-ban. A részletekről egy fejezettel korábban, az
adománygyűjtési aktivitásoknál lehet bővebben olvasni. Az egyéb bevételek emelkedésénél a lajosmizsei lakásotthon épületének
értékesítésén túl a kecskeméti Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona támogatására kapott egyéb helyi bevételek jelennek meg.
Az Alapítvány 1.811 millió Ft teljes bevétele bőven meghaladta az összes felmerülő kiadást (1.673 millió Ft), így a szervezet a
tárgyévet 137 millió Ft közhasznú eredménnyel zárta.

Bevételek alakulása
Bevételek forrása
Külföldi bevételek
Állami normatív támogatás
Adománygyűjtési bevételek
Egyéb bevételek (működési bevétel, külföldi
adomány utáni áfavisszatérítés, árfolyam
nyereség, bankkamat, eszköz eladás és
egyéb bevétel)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015 év millió forint 2016 év millió forint 2016 év %-os megoszlás
653
379
423

751
376
499

SOS

41GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG
21
28
GYERMEKFALVAK

141

185

10

1596

1811

100GYERMEKFALVAK
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Kiadások alakulása
Az Alapítvány kiadásai emelkedtek 2016-ban az előző évhez képest, különösen az új programok és projektek emelték meg a
kiadásokat. Az orosházi területen a VELUX ALAPÍTVÁNYOK által támogatott két családmegerősítő program kiteljesedett, míg a
budapesti területhez kapcsolódóan a menekült programra kapott külföldi adományt használtuk fel 115 millió Ft értékben.
A fenntartható fejlődést szem előtt tartva igyekeztünk szinten tartani a működés költségeit, sőt több helyen sikerült racionalizálni
a költségeket. A battonyai gyermekfalu 2015 nyarán ugyan átköltözött Orosházára, de az üres ingatlanokat még nem sikerült
értékesíteni, ezért az épületek őrzését és alapszintű működtetését továbbra is biztosítani kell. A lajosmizsei ingatlan eladásával
viszont a kapcsolódó fenntartási költségeink megszűntek.

Tényleges kiadások

A kecskeméti területen a gyermekfalu és a külső nevelőszülői hálózat között a családonkénti gyereklétszám optimalizálására
törekedtünk, így a gyermekfaluban némiképp csökkent, míg a külső hálózatban növekedett a tárgyévi kiadások mértéke. A
kecskeméti ifjúsági ház létszámának és kiadásának növekedésében a lajosmizsei férőhelyek megszüntetése jelenik meg. A
Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona 2016-ban már teljes kapacitás kihasználtsággal működött az előző, (tört)évhez képest,
amelyben elkezdődött ez az új családmegerősítő tevékenység.
A kőszegi területen az önállóságra készülő fiatalok létszáma átmenetileg lecsökkent, ez indokolta a lakásotthon átalakítását egy
létszámhoz rugalmasabban alkalmazkodó, költséghatékonyabb működési formára.
A gyermekjogi tevékenységeink fedezetét továbbra is pályázatokból biztosítottuk.
Az egyéb működési költségek között 2015-ben még a menekült program induló költségei is szerepeltek, a tárgyévben azonban az
összeg jelentős emelkedése miatt ezt külön sorban kiemeltük. Az egyéb működési költség soron szerepelnek a koordinációs iroda
kiadásai és a központilag szervezett tréningek. 2015-ben sokkal több (<7 millió Ft) központilag tervezett tréninget valósítottunk
meg, míg 2016-ban a helyi szervezésű tréningek voltak túlsúlyban.
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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2015 év millió forint 2016 év millió forint 2016 év %-os megoszlás

Battonya, gyermekfalu

139

16

Szeged, ifjúsági ház

47

49

1
3

A jövő faluja, Orosháza gyermekfalu

131

243

14

Családmegerősítő Program Battonya

8

19

1

Családmegerősítő Program Orosháza

6

14

1

Orosháza Gyermekfalu Program összesen

331

341

20

Kecskemét, gyermekfalu

301

289

17

Kecskemét, külső nevelőszülői hálózat

125

129

8

Kecskemét, ifjúsági ház

44

51

3

Lajosmizse, ifjúsági ház

14

0

0

Helvécia, ifjúsági ház

49

49

3

Családmegerősítő Program Kecskemét (Kuckó)

24

41

2

Kecskeméti Gyermekfalu Program összesen

558

559

Kőszeg, gyermekfalu

235

235

Sé, ifjúsági ház

48

44

Kőszegi Gyermekfalu Program összesen

283

279

33
14SOS
GYERMEKFALVAK
3MAGYARORSZÁG
17

Egyéb működési költségek

239

231

14

Adománygyűjtési költségek

143

120

7 GYERMEKFALVAK

Gyermekjogi tevékenységek

26

28

2

Menekült program
KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

115

7

1581

1673

100
GYERMEKFALVAK

Az ERP menekült program 2015 decemberében kezdődött, ezért a 2015 évi induló költségek (2 millió Ft) a tavalyi jelentésben az egyéb működési költségek soron jelentek meg.
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