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Eredményes volt az elmúlt évünk. A szervezetünk által nyújtott támogatások nagysága -  

24.147.000 Ft - meghaladta az elızı év szintjét, több korábbi projektünket folytattuk és több 

új feladatot is felvállaltunk. Újdonság volt ebben az évben például, hogy közremőködtünk egy 

nagyon sikeres önkéntes projektben, TÁMOP pályázatokat nyújtottunk be egészségvédelmi 

programokkal, és elhatároztuk, hogy a Balaton közelségére sokkal jobban építünk 

projektjeinkben (szociális üdültetés, beteg gyerekek nyaralása, csereüdülések), hiszen ez egy 

nagy adottság, amihez sokan nem jutnak hozzá ha nem kapnak segítséget. Tevékenységeink 

egyrészt támogató tevékenységek, ezen belül szociális, egészségvédelmi, oktatási és egyéb 

támogatások, másrészrıl szolgáltatás-jellegő projektek, ezen belül szociális, egészségvédelmi 

és együttmőködésre épülı projektek voltak. Szervezetünk 3 munkavállalót foglalkoztatott és 

számos önkéntes segítı támogatta a munkánkat. A személyi jövedelemadóból 1.728.000 Ft 

bevételünk keletkezett.   

 
TÁMOGATÁSOK  

 
 

1. Szociális támogatások  
 

Egyének, családok 
 

Személy neve Település Életkor 
 

Támogatás indoka  Támogatás 
tartalma  

Támogatás 
értéke (Ft)  

Barkó Krisztián Dány 14 Izomsorvadás, szociális 
rászorultság 

Internetre, 
megélhetésre 

1.110.000 
 

Csısz Dániel Duna-
varsány 

17 Izomsorvadás, szociális 
rászorultság 

Közüzemi 
számlákra és 
élelmiszer 
vásárlásra 

240.000 



Danku Ákos Törökbálint 13 Születési agyvérzés, 
szociális rászorultság 

Közüzemi 
számlákra 

200.000 

Kovács 
Dominik 

Szeged 3 Születési oxigénhiány, 
szociális rászorultság  

Mindennapi 
megélhetésre 

200.000 

Kovács Márk                             
 

Hévígyörk 14 Oxigénhiányos állapot, 
szociális rászorultság  

Mindennapi 
megélhetésre 

50.000 

Szvétek Bence Szakmás 12 izomdystrophia Nyaralás, 
szoc.támogatás 

300.000 

Varga Ádám Szeged 13 Születési oxigénhiány, 
szociális rászorultság 

Mindennapi 
megélhetésre 

50.000 

Összesen                                                                                                                2.150.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szociális, gyeremekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, szervezetek  
 

Intézmény neve Település Támogatás tartalma  Támogatás 
értéke (Ft) 

Balatonboglár Családsegítı 
Szolgálat 

Balatonboglár Tartós élelmiszer, ruhanemők 800.000 
 

Balatonlelle Családsegítı 
Szolgálat 

Balatonlelle Tartós élelmiszer, ruhanemők 1.000.000 

Ficánka Bölcsıde Balatonboglár Játékok, irodaszerek 150.000 

Fıvárosi Gyermekotthon Balatonboglár Tartós élelmiszer, ruhanemő, 
játékok 

2.700.000 
 

Fıvárosi Gyermekotthon Fonyód Tartós élelmiszer, 
ruhanemők, játékok 

300.000 

Szegényeket és Rászorultakat 
Segítı Alapítvány 

Vereb Ruhanemők, irodaszerek 800.000 

Nevelıotthonok Nemzetközi 
Szövetsége Magyarországi 
Egyesülete (FICE) 

Budapest  Élelmiszer, ruhák, 
ajándéktárgyak 

150.000 

Összesen 5.900.000 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. 



Egészségvédelmi támogatások 
 
Gyógykezelés és rehabilitáció   

 
Személy neve 

 
Település Életkor 

 
Betegsége 

 
Támogatás tartalma  

 
Támogatás 
értéke (Ft)  

Barkó 
Krisztián 

Dány 14 Izomsorvadás Szünetmentes tápegység 
lélegeztetıgéphez  

110.000 
 

Czifra Róbert Magyar-
bánhegyes 

48 ALS Gyógykezelés 
finanszírozása 

3.237.640 

Danku Ákos Törökbálint 14 Születési 
agyvérzés 

Gyógytornász 
finanszírozása 

400.000 

Danyi Zsolt Karancs-
lapujtı 

5 Születési 
oxigénhiány 

Soproni rehabilitáció 
finanszírozása 

160.000 

Deli Béláné Budapest 49 Balesetbıl 
károsodás 

Külföldi gyógykezelés 
(Bécs) támogatása  

4.200.000 

Ficzere Péter 
 

Gyula 12 Baleseti bénulás 
 

Gyógytornász 
finanszírozása 

400.000 

Kis Kuti 
Csaba 

Somogytúr 11 Születési 
oxigénhiány 

Itthoni gyógykezelés 
támogatása 

80.000 

Major 
Fruzsina 

Budapest 15 Születési 
agyvérzés 

Intézményi bentlakás 
támogatása 

140.000 

Pásztor Fanny Gödöllı  6 Születési 
oxigénhiány 

Gyógykezelés 
finanszírozása 

1.050.000 

Varga Ádám  Szeged 13 Születési 
oxigénhiány 

Nem támogatott 
gyógyszerek 

100.000 

Összesen 9.877.640 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egészségügyi intézmények, szervezetek   
 

Intézmény neve Település Támogatás tartalma  Támogatás 



értéke (Ft) 

Kaposi Mór Kórház 
Mosdós Szív Kórháza  
II. Belgyógyászat 

Mosdós Tisztítószerek, irodai 
felszerelések 

1.200.000 

Kiskırös Város Betegellátó 
Központ 

Kiskırös Müszerek 2.100.000 

Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány  

Kiskırös 
Budapest  

Élelmiszer, ruhanemő, DVD, 
irodaszer  

69.360 

Összesen 3.369.360 
 

3. További támogatások  
 
Oktatási intézmények, egyéb szervezetek  
 

Intézmény neve Település Támogatás tartalma  Támogatás 
értéke (Ft) 

Internacional Police 
Association Hungaria Section 
Organization 

Gyula Ruhanemők, irodaszerek, 
iskolaszerek 

850.000 

Ordo Hungariae  Kiskırös Ruhanemők, irodaszerek, 
élelmiszer  

1.000.000 

Wesley János Óvoda  Budapest Élelmiszer, ruhanemők, 
iskolaszerek, tisztítószerek 

1.000.000 

Római Katolikus 
Egyházközösség 

Balatonszemes  Élelmiszer 0* 

Összesen 2.850.000 
 
* A támogatások között számos „érték nélküli”átadás is volt.  
 
Mindösszesen 24.147.000 Ft értékben nyújtottunk támogatást.  

  
PROJEKTEK 

 
1. Szociális projektek  
 

- „Önkéntes napok a gyömrıi gyerekekért”  
 

A program-sorozat célja a többcélú intézmény keretében mőködı Gyömrıi Gyermekotthon 

épületeinek és környezetének megújítása. A Mentıöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány 

partnereként vettünk részt a programban. Pest megye legnagyobb gyermekvédelmi 

intézménye egy kastélyban és 5 lakásotthonban mőködik, szép környezetben, de rossz 

állapotban. Önkéntes csapatokat toboroztunk és szponzorokat kerestünk. Ennek 

eredményeként két lakásotthon felújítása már megtörtént: a résztvevık szerszámokat 

ragadtak, festettek, kertet rendeztek, rendbehozták a vizesblokkokat és pénzügyi segítséget is 

nyújtottak a szükséges anyagok megvásárlásához. A 4. sz. otthon elsısorban a Johnson 



családi vállalkozás (35 önkéntes), az 5. sz. otthon a Poli Fabre Kft. (13 önkéntes) 

támogatásának köszönhetıen szépült meg. Jelenleg is részt veszünk a másik 3 lakóotthon 

megújításának szervezésében.  

 
 
 
 
 

- Szociális üdültetés 
Bogláron 

 

Az alapítvány használatában lévı balatoni üdülıben beteg gyermekek családjainak és civil partnereink 

dolgozóinak biztosítottunk ingyenes pihenési lehetıséget. 2012-ben ezenkívül finanszíroztuk egy család 

nyaralásának szállásköltségét a Baltonboglári Gyermekotthon üdülıjében.  

 
 
 
 
 
 

 
- „Elérhetı álom” beteg gyermekek üdülése 

 

Olyan beteg, fogyatékos gyermeket nevelı szegény családokat szeretnénk segíteni, 

melyeknek nyaralásra nincs lehetıségük, közösségi tevékenységekben ritkán vesznek részt és 

jobbára egyedül maradnak a betegség és fogyatékosság okozta nehézségekkel, súlyos anyagi 

gondjaik közepette. Elınyben részesülnek a környezı kistelepüléseken élık, a három vagy 

több gyermeket nevelık, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık és az 

egyszülıs családok. A projekt helyszíne Balatonboglár, szervezetünk telephelye és mőködési 

helye, a résztvevık száma 60 fı. Részei: készség és képességfejlesztı, ill. közösségépítı 

csoportfoglalkozások, „Családok a közösségért” (kreatív önkéntes program, mesedekoráció 

készítés), sportprogramok, „Közös építkezés” (önkéntes program a Bugaszegi 

téglagalériában), kirándulás, fürdés. Pályázatunk elbírálása a Civil Fejlesztési Ügynökségnél 

folyamatban van. 
 

- „Adhatok-kaphatok” program 
 

Szervezetünk közvetítésével beteg gyermekek szülei, ill. hátrányos helyzető családok 

adományként felajánlhatják a számukra már feleslegessé vált gyógyászati segédeszközöket és 

egyéb eszközöket másoknak, miközben ık is igényelhetnek hasonló segítséget.   

 

- „Összefogás a Bácsalmási kistérségért”  
 



A Bácsalmási kistérség az Alföld déli részén, a szerb határ mellett található. Az ország 33 

leghátrányosabb helyzető kistérségeinek egyike. Magas a munkanélküliség, jelentıs a 

tanyavilágban élık aránya, nagy az elkeseredettség a lakosság körében. Szervezetünk az 

İrangyal Európai Alapítvány partnereként kapcsolódott be abba a 2,5 éves projektbe, ami a 

kistérség fejlıdését és felzárkóztatását célozza. A projekt részei: szükségletfelmérés, partneri 

együttmőködés kialakítása a településekkel, szociális-, oktatási-,  egészségügyi,-, kulturális-, 

foglalkoztatási programok, kapcsolatépítés a határon túli magyarokkal és a szomszédos 

nemzetek között. 2012-ben eddig 2 településen került sor adományozásra és megkezdıdtek az 

egyeztetı tárgyalások a településekkel. Közös pályázati tevékenységbe kezdtünk. Az elsı 

megvalósuló programok várakozásunk szerint az alábbiak lesznek: szükségletfelmérés, 

partnerség kialakítása, Bonca Klub (fogyatékkal élı gyerekeknek), az Élelmiszerbankkal 

együttmőködve nagy mennyiségő élelmiszer adomány a lakosságnak, csereüdülés a térségben 

élı ill. budapesti gyerekeknek, szervezeti együttmőködések kialkításának ösztönzése a két 

térségben mőködı szervezetek között. Alapítványunk az együttmőködésen alapuló 

tevékenységei, az adományozási gyakorlata, az üdülések és a nemzetközi együttmőködések 

szervezésében való gyalkoltata alapján hasznos tagja a megvalósító team-nek.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Egészségvédelmi projektek 

 
- Egészségmegırzés Táska községben  

 

A 263 fıs Táska község részére egészségvédelmi programot dolgoztunk ki szőrésekkel és az 

egészséges táplálkozás gyakorlatát meghonosítva. TÁMOP pályázaton indultunk, fı 

partnerünk a községi önkormányzat.   
 

- Egészséges életmód és háztartásgazdálkodás aBoglári 
Gyermekotthonban 

 

A Balatonboglári Gyermekotthonban élı gyermekek részére dolgoztuk ki azt a programot, 

amely egy egészséges életmód kilakítását és a gazdaságos háztartásvezetés megtanulását 

célozza. Fı partnereink a Gyermekotthon és a Mentıöv Alapítvány. TÁMOP forrásra 

pályáztunk a megvalósításhoz.   
 

- Jótékonysági gála Kiskırösön 

 



Szervezetünk és az Ordo Hungarie Lovagrend (az önkormányzattal ill. az İrangyal 

Alapítvánnyal együttmőködve) jótékonysági gálát szervezett a helyi szakorvosi rendelı 

mőszerezettségének fejlesztéséért. A rendezvényen neves elıadómővészek léptek fel. Számos 

értékes tárgyat ajánlottunk fel a jótékonységi árverésre, többek között híres sportolók 

relikviáit. 2,1 millió Ft győlt össze.  
 

 
 
 
 
 

- Jótékon
ysági 
est 
Budaır

sön  

 

Egy üvegcsont betegségben szenvedı gyermek gyógykezelését segítette a rendezvény.  
 

- Sporttábor szervezése 

 

Küzdısport tábort szerveztünk Zamárdiban.  
 

3. Együttmőködésre épülı projektek 

 
- Civil mőhely 

 

Több éve irányítjuk egy civil szakmai mőhely munkáját, melynek 10 civil szervezet a tagja. 

Havi rendszerességgel tartunk találkozókat Budapesten.  

 

- Szlovák alapítvánnyal való együttmőködés  

 

Tapasztalatainkkal segítettük a szervezetünk által Szlovákiában alapított Nadacia S.O.S. 

Organizacná Zlozka S.O.S. Szolgálat Alapítvány mőködését, amely hasonló tevékenységi 

körrel mőködik mint mi és 7 munkavállalót foglalkoztat.   
 

- „Együtt, határok nélkül” 

 

Korábban három nemzetközi tapasztalatcsere és együttmőködési programot valósítottunk meg 

Kárpát-medencei civil szervezetek közremőködésével, az NCA támogatásával. A jelen 

program magyar-szlovák-román együttmőködéen alapul. 3 találkozót valósítunk meg 

országainkban. Mindegyik úgy épül fel, hogy az elsı napon a három partner szervezet 

tanácskozására kerül sor, a második napon konferenciát szervezünk legalább 10 helyi 

szervezet bevonásával, a harmadik napon pedig a megvalósítók összegzik az együttmőködés 

eredményeit és megállapodnak a folytatáshoz szükséges feladatokról. Céljai: három ország 



civil szervezeteinek rendszeres együttmőködése, tapasztalatcsere az egészségügy, a szociális 

ellátások és a gyermekvédelem területén, az együttmőködési fórum mőködési szabályainak 

meghatározása, közös projektek kidolgozása, közös pályázati tevékenység, további 30 civil és 

állami-önkormányzati szervezet bekapcsolódása a fórum munkájába. Pályázati tevékenységet 

folytatunk a mielıbbi megvalósítás érdekében. 
 
 

 
-  
- Pozsonyi 

szövetség  

 

Szervezetünk csatlakozott 

egy szlovákiai 

szövetséghez (Apozonyi 

szövetkezet NFD), a szervezetek közötti együttmőködéssel növekszik a munkánk 

eredményessége és hatékonyabban fel tudunk lépni a beteg, fogyatékkal élı gyermeket nevelı 

családok érdekében.  

  

Balatonboglár, 2013. január 15.  
 
                                                  

 

 

                                                                                                                      Balogh Csaba  

                     kuratóriumi elnök 




