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2013. évi tevékenységei 

Eredményes  volt  az  elmúlt  évünk.  A  szervezetünk  által  nyújtott  támogatások  nagysága  - 
16.259.000 Ft - meghaladta az előző év szintjét, több korábbi projektünket folytattuk és több 
új feladatot is felvállaltunk. Újdonság volt ebben az évben például, hogy közreműködtünk 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, másrészről szolgáltatás-jellegű projektek, ezen belül szociális, egészségvédelmi 
és együttműködésre épülő projektek voltak. Szervezetünk 3 munkavállalót foglalkoztatott és 
számos önkéntes segítő támogatta a munkánkat. A személyi jövedelemadóból 1.639.000 Ft 
bevételünk keletkezett.  

TÁMOGATÁSOK 

A 2013 évben 3 külföldi gyógykezelés megszervezését végeztük, 
illetve bonyolítottuk le. Mind három esetben sikeres volt a 
gyógykezelés.

Ebben az évben is több intézményt és családod tudtunk 
támogatni tárgyi adományokkal összesen 1.439.000 Ft értékben 
valamint készpénzzel is. 



PROJEKTEK

Szociális projektek 

- „Önkéntes napok a gyömrői gyerekekért” 

A program-sorozat célja a többcélú intézmény keretében működő Gyömrői Gyermekotthon 
épületeinek  és  környezetének  megújítása.  A  Mentőöv  Gyermekeinkért  2002  Alapítvány 
partnereként  vettünk  részt  a  programban.  Pest  megye  legnagyobb  gyermekvédelmi 
intézménye  egy  kastélyban  és  5  lakásotthonban  működik,  szép  környezetben,  de  rossz 
állapotban.  Önkéntes  csapatokat  toboroztunk  és  szponzorokat  kerestünk.  Ennek 
eredményeként  két  lakásotthon  felújítása  már  megtörtént:  a  résztvevők  szerszámokat 
ragadtak, festettek, kertet rendeztek, rendbehozták a vizesblokkokat és pénzügyi segítséget is 
nyújtottak  a  szükséges  anyagok  megvásárlásához.  A  4.  sz.  otthon  elsősorban  a  Johnson 
családi  vállalkozás  (35  önkéntes),  az  5.  sz.  otthon  a  Poli  Fabre  Kft.  (13  önkéntes) 
támogatásának köszönhetően szépült  meg.  Jelenleg is  részt  veszünk a másik  3 lakóotthon 
megújításának szervezésében. 

- Szociális üdültetés 
Bogláron

Az  alapítvány  használatában  lévő  balatoni  üdülőben  beteg  gyermekek  családjainak  és  civil  partnereink 

dolgozóinak  biztosítottunk  ingyenes  pihenési  lehetőséget.  2013-ben  ezenkívül  finanszíroztuk  egy  család 

nyaralásának szállásköltségét a Baltonboglári Gyermekotthon üdülőjében. 

- „Elérhető álom” beteg gyermekek üdülése

Olyan  beteg,  fogyatékos  gyermeket  nevelő  szegény  családokat  szeretnénk  segíteni, 
melyeknek nyaralásra nincs lehetőségük, közösségi tevékenységekben ritkán vesznek részt és 
jobbára egyedül maradnak a betegség és fogyatékosság okozta nehézségekkel, súlyos anyagi 
gondjaik közepette. Előnyben részesülnek a környező kistelepüléseken élők, a három vagy 
több  gyermeket  nevelők,  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  és  az 
egyszülős családok. A projekt helyszíne Balatonboglár, szervezetünk telephelye és működési 



helye,  a  résztvevők  száma 60 fő.  Részei:  készség  és  képességfejlesztő,  ill.  közösségépítő 
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.

Egészséges életmód és háztartásgazdálkodás aBoglári 
Gyermekotthonban

A Balatonboglári  Gyermekotthonban élő gyermekek részére dolgoztuk ki azt a programot, 
amely  egy egészséges  életmód  kialakítását  és  a  gazdaságos  háztartásvezetés  megtanulását 
célozza.  Fő  partnereink  a  Gyermekotthon  és  a  Mentőöv  Alapítvány.  TÁMOP  forrásra 
pályáztunk a megvalósításhoz.  
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