BESZÁMOLÓ
AZ ŐRANGYAL EURÓPAI ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2013. január 1 – 2013. december 31.

Szervezetünk 8 éve működő országos hatókörű közhasznú civil szervezet, melynek
küldetése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – és főként a gyermekek –
támogatása, esélyegyenlőségének javítása.

TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGÜNK

1. Egészségügyi intézmények
Intézmény neve

Település

Kedvezményezettek

Támogatás
tartalma

Péterfy Sándor Utcai
Kórház Rendelőintézet
és Baleseti Központ

Budapest

a gyermektraumatológia betegei

titán szegek, amit
a „Jóban
Rosszban” sorozat
szereplői adtak át
a gyerekeknek ***

Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház

Budapest

a sürgősségi betegellátó pulzoximéter,
osztályon kezelt
fülhőmérő
gyermekek

Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki
Otthona

Bakonyszűcs

daganatos beteg
gyermekek

élelmiszer

Támogatás
értéke (Ft)
2.236.968.-

115.000.-

12.266.-

Összesen: 2.364.234.*** „ A baleseti központot látogatták meg a Jóban Rosszban színészei, és persze nem érkeztek
üres kézzel a gyerekosztályra. Csonttörés utáni lábadozást könnyítő eszközöket vittek, hogy
mihamarabb felépüljenek a gyermekek. Az Őrangyal Európai Alapítvány nevében a sorozat
Müller nyomozója nyújtotta át a kétmillió forint értékű csomagot a kórháznak. A csomagban olyan
rugalmas titánium szegek voltak, amelyek például lábszártörés esetén egy napra csökkentik le a
műtétek után általában hetekig tartó lábadozási időszakot, így sokkal hamarabb hazamehetnek a
gyermekek.” /tv2.hu, 2013. április 18./

2. Gyermekotthonok

Intézmény neve

Település

Kedvezményezettek

Támogatás
tartalma

Támogatás
értéke (Ft)
255.310.-

Károlyi István
Gyermekközpont

Fót

általános és speciális
szükségletű - magatartási
és beilleszkedési
problémás - gyermekek,
valamint különleges
ellátást igénylő
mozgássérült gyermekek

élelmiszer, játék,
ruhanemű,
iskolaszerek,
tisztítószerek,
Húsvét,
Gyermeknap,
közös
születésnap,
sportversenyek

Budapest Főváros
Önkormányzat Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthon

Bicske

gyermekotthonban élő
gyermekek, fiatalok

élelmiszer, játék,
ruhanemű,
iskolaszerek,
tisztítószerek

840.272.-

Budapest Főváros
Önkormányzatának
Balatonboglári
Gyermekotthona

Balatonboglár

gyermekotthonban élő
gyermekek, fiatalok

ruhanemű,
iskolaszerek,
élelmiszer,
játékok

858.510.-

Budapest Főváros II.
kerület Cseppkő utcai
Gyermekotthon

Budapest

gyermekotthonban élő
gyermekek, fiatalok

játékok,
élelmiszer,
ruhanemű

83.454.-

Összesen: 2.037.546.-

3. Szociális és gyermekjóléti intézmények
Intézmény neve

Település

Családsegítõ és
Szentendre
Gyermekjóléti Szolgálat

Kedvezményezettek

Támogatás
tartalma

Támogatás
értéke (Ft)

hátrányos helyzetű
családok

élelmiszer, cipő,
ruhanemű,
tisztítószer,
háztartási
eszközök

115.366.-

Veresegyház Kistérség Veres-egyház hátrányos helyzetű
Esély
családok
Szociális Alapellátási
Központ

élelmiszer,
ruhanemű, cipő,
tisztítószer,
tisztálkodószerek

307.230.-

Budapest III. ker.
Családok Átmeneti
Otthona

Budapest

hátrányos helyzetű
családok

élelmiszer,
ruhanemű,
tisztítószer,
játékok,
babakocsi

165.618.-

Csákány Átmeneti
Otthon és
Munkahelyteremtő
Központ - Csákány
major
Ficánka Bölcsőde

Csákány

hátrányos helyzetű
családok

csempe, járólap
az ingatlan
felújításához

129.417.-

Balatonboglár

bölcsődés gyermekek

játékok

48.506.-

Összesen: 766.137.-

4. Oktatási intézmények
Intézmény neve

Település

Kedvezményezettek

Támogatás
tartalma

Támogatás
értéke (Ft)

Gyengénlátók Általános Budapest
Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
és Diákotthona

fogyatékkal élő iskolás
gyermekek

játékok,
élelmiszerek,
Gyermeknap

28.800.-

Eötvös József
Heves
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium

középiskolás korú
hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok

iskolaszerek

50.000.-

Integrált Óvoda,
Kiskőrös
Általános Iskola,
Előkészítő és
Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

autista gyerekek

készségfejlesztő
eszközök,
sportszerek,
iskolai eszközök

68.700.-

Összesen: 147.500.-

5. Civil, egyházi és egyéb szervezetek
Intézmény neve

Település

Kedvezményezettek

Támogatás tartalma

Támogatás
értéke (Ft)
301.404.-

Rendészeti Kiképzők
Szövetsége (RKSZ)

Budapest

gyermekotthonban élő
hátrányos helyzetű
gyermekek

élelmiszer,
sporteszközök,
sportrendezvény
támogatása

Józsefvárosi
Szabadidős Egyesület

Budapest

szociálisan hátrányos
helyzetű, főként
Budapest VIII. kerületi
gyerekek

játék, élelmiszer,
ruhanemű,
tisztítószer

459.200.-

Együtt a beteg
gyermekekért
Alapítvány

Budapest

Beteg gyermekek

vegyes adomány

12.000,-

S.O.S. Szolgálat
Alapítvány

Fonyód

súlyos beteg,
fogyatékkal élő,
szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek

élelmiszer,
ásványvizek, játékok,
ruhák, gyerekcipők

Közösségpont Kft.

Budapest

hátrányos helyzetű
személyek

vegyes adomány

50.000.-

Fővárosi Roma
Oktatási és Kulturális
Központ
(FROKK)

Budapest

szociálisan hátrányos
helyzetű roma
gyermekek

játék, élelmiszer,
ruhanemű,
tisztítószer

4.059.334.-

Ordo Hungariae

Szekszárd

hátrányos helyzetű
családok

vegyes adomány

123.600.-

Autista Segítő Központ

Karácsond

autista gyermekek

vegyes adomány

187.400.-

Maglód Nagyközség
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Maglód

hátrányos helyzetű
roma családok

ruhanemű
élelmiszer
tisztítószer

405.616.-

BAZ Megyei
Református
Nevelőszülői Hálózat

Miskolc

nevelőszülőknél élő,
ideiglenesen
elhelyezett, átmeneti
és tartós nevelt
gyermekek, illetve
utógondozott fiatal
felnőttek

bébiétel, bébiruhák,
élelmiszer, játékok,
tisztítószerek

438.602.-

1.258.620.-

Összesen: 7.295.776.-

6. Beteg gyermekek
Gyógykezelés támogatása 500.000.Martin agyvérzéssel született. Egy év múlva lesz lehetőség arra, hogy külföldi
(kijevi) gyógykezelésben vegyen részt.

Lélegeztetőgép támogatása 200.000.Zsolt édesanyja azzal a kéréssel fordult alapítványunkhoz, hogy segítsünk egy
mobil /hordozható/ lélegeztetőgépet beszerezni. Zsoltinak SMA 1-es típusú
gerincvelő izomsorvadása van. Kilenc hónaposan került lélegeztetőgépre és
azóta is a Szolnoki Hetényi Géza Kórház Gyermekintenzív Osztályán kezelik.

Gyógykezelés támogatása 250.000.Csaba budapesti kisfiú, születése óta gastrostomát visel, nyelési nehézségei
vannak,

ily módon

tud

csak

táplálkozni.

Folyamatos

műtétekre

és

gyógyszerkezelésre vár. A család jelenleg Spanyolországban várja a
vizsgálatok eredményeit, nyelőcső plasztikát hajtanak végre rajta.

Gyógykezelés támogatása 509.900.Krisztiánt édesanyja egyedül neveli két testvérével együtt. Az izomsorvadás
egyik legsúlyosabb válfajában szenved. Kijevi gyógykezelésre vár.

Gyógykezelés támogatása 710.000.Botond kisagy hiány rendellenességgel született. A mozgása és beszéde
korlátozott. A családnak nincs meg az anyagi háttere a külföldi gyógykezelés
finanszírozására, ezért kérik a támogatók segítségét.

Gyógykezelés támogatása 330.000.Márk oxigénhiányosan született. Mindent megért, mostanában kezd már
mondatokban is beszélni, de sajnos menni még nem tud. Sopronban van egy
speciális gyógykezelés, ami segíthet az állapotán. A kezelés 140-150.000 Ft-ba kerül és
előreláthatóan 3-4 kezelésre lesz szüksége.

Támogatás 200.000.Viktória ikerterhességből született. Féléves korában vették észre, hogy komoly
problémák vannak a fejlődésével. Mozgáskorlátozott, kerekesszékes kislány.
Külföldi gyógykezelésre vár.

Gyógykezelés támogatása 200.000.Henrik autista kisfiú. Bécsben a Wiener Privát Klinikán vállalták Henrik
gyógykezelését. A családnak nincs meg az anyagi háttere a gyógykezelés
finanszírozására, ezért kérik a támogatók segítségét.

Kisebb támogatások 30.000.Kóródi Ádám és Szilágyi Dóra tartós beteg gyermekek részére.

Beteg gyermekek támogatása összesen: 2.929.900.-

Az alapítvány által nyújtott támogatások összesen: 15.541.093.-

PROGRAMJAINK
1. Fejlesztő és családtámogató programok
A korábbi években több fejlesztő és családtámogató programot működtettünk, többek között
az alábbiakat:
-- „„Ez a nap más mint a többi”- családi nap súlyos beteg, fogyatékkal élő gyermeket nevelő
családok részére.
- ”Segítség a szülőknek, élmény a gyermekeknek” - szabadidős program hátrányos helyzetű
családoknak. A féléves programban tartós beteg, fogyatékos gyermekeknek rendeztünk
játszóházi foglalkozásokat, ezzel párhuzamosan pedig szülősegítő csoportot működtettünk.
- „Lehetsz Te is Bonca!” A program beteg, illetve fogyatékossággal élő gyermekeknek és
családjaiknak nyújtott segítséget. Fő céljai a gyermekek készség- és képességfejlesztése,
élményadás, a szülők támogatása és közösségépítés voltak. A 3 hónapos programban
négyféle

fejlesztő

csoportfoglalkozást

tartottunk

és

„Szülőmegőrző”

szülőklubot

működtettünk.

 Bonca Klub - Családtámogató program Bácsszőlősön
A beteg, fogyatékos gyermeket nevelő családok számára tervezett program célja a családi
működés jobbítása, a célcsoportba tartozók életminőségének javítása, esélyegyenlőségének
és társadalmi integrációjának elősegítése. A program pályázati szakaszban van.
 „A szeretet bölcsője”
A program két részből áll. A család-tréning tematikáját a családi életciklusok szerint építettük
fel, segítségül hívva Böjte Csaba könyvét is, amelyről programunkat elneveztük. A tréning
során külön hangsúlyt helyezünk a családi élet tudatos alakításának elősegítésére, a családi
értékek megőrzésére, a családi kohézió erősítésére, illetőleg önsegítő folyamatok
elindítására. A program másik fő eleme a Családi Majális, amelyre Bácsszőlős község
minden lakóját meghívjuk. Több helyszínt alakítunk ki, melyek témái: ismeretterjesztés,
műsor és bemutatók, sportprogramok és versenyek, kézműves programok, családi
főzőverseny. Pályázati szakaszban van.

2. Prevenciós programok
 „Válasz? Válassz!” drogprevenciós program
A programot Budapest IX. kerületében valósítottuk meg, a Telepy Károly Iskolával
partnerségben. Céljai a kábítószer-használat megelőzése, szabadidős alternatívák kínálása
a középiskolás korosztályba tartozók részére; egészséges életmódra ösztönzés; az
önvédelmi sportok megismertetése, „védőfaktorként” való alkalmazása; az önkéntes segítés
és kortárs segítés támogatása; a szülők tájékoztatása, támasznyújtás, segítség a családi
működés jobbításában. A program részei: életmód klub, önvédelmi klub, kortárs klub,
szülőklub. A 4 hónapos program megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatta.

 „Éld meg az EGÉSZséget!”
Szervezetünk a drogfogyasztás szempontjából rendkívül veszélyeztetett célcsoport, a
gyermekotthonban élő, speciális nevelési szükségletű

- súlyos pszichés zavarral

diagnosztizált, disz- és antiszociális tüneteket mutató és/vagy pszichoaktív szerhasználó kamasz fiúk segítése érdekében egy komplex életmódsegítő programot kíván megvalósítani
a fóti Károlyi István Gyermekközpontban. A program részei: önvédelmi klub, életmód klub,
önismereti (dráma) klub, kreatív klub, asztali labdarúgás klub, szupervízió. A program
pályázati szakaszban van.

 „Te válassz!”
Ez a program folytatása és kiterjesztése a ferencvárosi prevenciós tevékenységünknek.
Céljai a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, a családok megerősítése, védőóvó szerepének növelése, az áldozattá válás megelőzése, a gyermekek és általában a
lakosság egészségfejlesztése. Többféle klub működtetése, honlap, adományszervezés és a
„Döntő nap” prevenciós rendezvény a program részei. Pályázati szakaszban van.

3. Integrációt segítő programok
 „Összefogás a Bácsalmási kistérségért”
A Bácsalmási kistérség az Alföld déli részén, a szerb határ mellett található. Az ország 33
leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike. Magas a munkanélküliség, jelentős a
tanyavilágban élők aránya, nagy az elkeseredettség a lakosság körében. Szervezetünk
együttműködési megállapodást kötött a Bácsalmási és a Bácsszőlősi Önkormányzattal arról,
hogy az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű lakosságot és programjaikat. Ebből
kiindulva dolgoztuk ki 2,5 éves projektünket, ami segíti a kistérség fejlődését és
felzárkóztatását. A projekt részei: szükségletfelmérés, partneri együttműködés kialakítása a
településekkel, szociális-, oktatási-, egészségügyi,-, kulturális-, foglalkoztatási programok,
kapcsolatépítés a határon túli magyarokkal és a szomszédos nemzetek között. Több
településen került sor adományozásra és tárgyalásokat folytattunk a településekkel. Közös
pályázati tevékenységet végeztünk. Két pályázati szakaszban lévő családtámogató
programot (Bonca Klub, A szeretet bölcsője) itt kívánunk megvalósítani. Ezenkívül pályázunk
az

Élelmiszerbankhoz

csereüdülési
részvételével.

projekteket

nagyobb

mennyiségű

szervezünk

a

élelmiszer

térségben

élő,

adomány
illetve

reményében

és

budapesti gyerekek

4. Partnerségek
A „partnerségek” olyan programok, melyeket más szervezetekkel együttműködésben
valósítunk meg. Nem mi vagyunk a program vezetői, de aktív partnerként közreműködünk.
Személyesen jelen vagyunk, adományt viszünk, részt veszünk a szervezésben és/vagy a
lebonyolításban.
 Szakmai műhely
Több éve tagjai vagyunk egy 10 szervezetet összefogó civil szakmai műhelynek, melynek
munkájában havi rendszerességgel részt veszünk.
 Szociális Egyeztető Fórum
7 szervezet együttműködésével jött létre 2 évvel ezelőtt a SZEF. A hátrányos helyzetű,
betegséggel,

fogyatékossággal

élő

és

veszélyeztetett

gyermekek

érdekében

tevékenykedünk. Havi rendszerességű találkozókat tartunk.
 Harcművészeti verseny
A Rendészeti Kiképzők Szövetsége márciusban harcművészeti versenyt rendezett.
Alapítványunk önkéntesei közreműködtek és hozzájárultunk a hátrányos helyzetű gyermekek
étkezéséhez. A rendezvény fővédnöke a IX. kerület polgármestere Dr. Bácskai János volt.
 Harcművészeti táborok
Áprilisban „Bevezetés a magyar kultúra és a magyar harcművészet rejtelmeibe” címmel
került megrendezésre az Országos Baranta Szövetség, a Zrínyi Baranta SE irányításával,
valamint a Rendészeti Kiképzők Szövetségének közreműködésével egy 1 hónapos
gyerektábor, melyen 150 fő vett részt. A gyerekek a magyar harcművészet rejtelmeit
ismerhették meg a tábor ideje alatt. Szintén önkénteseink vettek részt és pénzadománnyal
támogattuk a megrendezést.
Augusztusban az RKSZ edzőtáborának megrendezésében és a gyermekek étkeztetésében
közreműködtünk.



I. Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál

Júniusban részt vettünk az I. Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztiválon. Ezen a
rendezvényen azok gyerekek, fiatalok voltak jelen, akik az év során tanulmányi eredményük,
sport tevékenységük, magatartásuk vagy közösségi munkájuk alapján azt kiérdemelték. Az
ország egész területéről érkeztek különböző gyermekotthonokból gyerekek erre a 2 napra,
mintegy 300 fő. A rendezvény sikeréhez élelmiszerekkel és kreatív tevékenységekhez
szükséges alapanyagokkal is hozzájárultunk.

 Családi táborok
Augusztusban a Fővárosi Önkormányzat Balatonboglári Gyermekotthona budapesti családi
tábora résztvevőit elvittük a Fővárosi Nagycirkuszba.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ által szervezett családi nyaraltatáshoz 3
család részére nagy mennyiségű élelmiszer adományt biztosítottunk.

 Erdőkertesi falunapok
Júliusban bekapcsolódtunk az Erdőkertesi falunapok megrendezésébe és hozzájárultunk a
falunapokon

résztvevő

családok

és

gyerekek

támogatásához

élelmiszer,

játék

adományokkal. A háromnapos rendezvényen volt Székely Bertalan festőművész galériája,
zenés nosztalgia kávéház beszélgetés a Pódium Színház tagjaival, családi és egyéni
futóverseny, Katicabogár interaktív gyermekkoncert, No Smoking Band koncert, Kertész
Ricsi Stand Up-Comedy, Fialka Bernadett musical, Eriana Orientális tánccsoport,
Veresegyház Város Fúvószenekara, Victoria Zenekar, Utcabál, Tombolasorsolás.

 Őszi FROKK akció
A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ nagyszabású őszi ruha, élelmiszer és
almaosztási akciójában szervezőként és adományozóként veszünk részt.
 „Védett játszótér” program
A Kreatív Közösség Egyesület és partnerei a játszótereket egészségesebbé és
biztonságosabbá szeretnék tenni, a növényzet, a játékok és a homokozók megújításával. A
programon belül jelenleg 3 projekt van folyamatban Pécsett: a gyárvárosi Puskin téri, a
kertvárosi Maléter Pál utcai és Kodolányi utcai játszóterek megújítása. Szervezetünk részt
vesz a szervezésben, valamint festék adományt adtunk át a játékok felújításához.

 Együttműködési megállapodások
1. Csákány Átmeneti Otthon és Munkahelyteremtő Központ, Csákány major
Együttműködés az otthon létrehozásában. Az együttműködés célja, hogy társadalmi
összefogással segítsük a rákos betegeket és azok családját, az emberhez méltó
körülmények megtartásában, de elsősorban a gyermekek családban való helyzete
érdekében és védelmére.

2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szentendre
Velük az idei dunai árhullám miatt vettük fel a kapcsolatot, miután 807 km hosszan sújtotta
az árhullám a Duna menti településeket. Az intézmény egysége a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás területén lévő nyolc település feladatait látja
el. Ezek a települések: Szentendre, Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu, Szigetmonostor,
Pócsmegyer, Kisoroszi, Pilisszentlászló.

3. Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ, Erdőkertes
A

kistérség

települései:

Csomád,

Erődkertes,

Galgamácsa,

Őrbottyán,

Vácegres,

Váckisújfalu, Vácrátót és Veresegyháza. Adományainkat a térségben élő rászoruló
családoknak, hátrányos helyzetű embereknek az intézmény közreműködésével adtuk át.
Részt vettünk az Erdőkertesi falunapokon.

4. Kreatív Közösség Egyesület, Pécs
Az egyesület a Dél-dunántúli és a Közép-magyarországi Régióban működik. Céljai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása, megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatása, tehetségsegítés, hagyományőrzés, a fenntartható fejlődés
előmozdítása és az önkéntesség népszerűsítése. Velük a „Védett játszótér” programban és
a Nagycsaládokat támogató programban működünk együtt.

 Mikulás és Karácsonyi ünnepségek
Mikulásra a gyermekintézményeknek édesség és játék csomagokat adtunk át az
intézményekben megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségek alkalmából:
- a Budapest Főváros Önkormányzat Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban
- a Fóti Károlyi István Gyermekközpontban
- Budapest Főváros Önkormányzatának Balatonboglári Gyermekotthonában
Négy szervezet gondozottai számára nyújtottunk maradandó élményt Karácsony
alkalmával, karácsonyi csomagokat adtunk át az általuk szervezett ünnepségeken:
- a BAZ Megyei Református Nevelőszülői Hálózatnál
- a Józsefvárosi Szabadidős Egyesületnél
- az Autista Segítő Központnál (Karácsondon)
- a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központnál
Három munkavállalót foglalkoztatott az alapítvány, emellett külsős szakemberek és
önkéntesek

vettek

részt

rendszeresen

a

szervezetünk

munkájában.

Pályázati

tevékenységünk eredményeként „Küldetésünk az esélyegyenlőség” című pályázatunkkal
2.187.350 Ft működési támogatást nyertünk. A Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi
Felelősségvállalás Kollégiumához beérkezett 1182 pályázat közül a rangsor 2. helyén
végeztünk. Az Szja 1%-ából 158.745 Ft bevétele keletkezett a szervezetnek.
Budapest, 2014. január 15.

Bencéné Szatmári Ilona
kuratóriumi elnök

