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Egyesületünk fő tevékenységi területei 2020-ban is - az előző 27 év hagyományainak megfelelően - a
havonként megszervezésre kerülő családi klub összejövetelek, a felnőtt örökbe fogadottak 15 éve
működő, havonkénti találkozója, az igény szerinti egyéni konzultációk, a családi hétvégék és work
shopok voltak. A pandémiás helyzet azonban bennünket is több új kihívás elé állított egyesületi
életünkben.
Korábban évente többször szerveztünk beltéri családi programot. 2020-ban csak a Szentendrei
Skanzenbe kirándulhattunk egy kellemes szeptemberi szombaton a családokkal. A gyerekek számára
elmaradtak a havonkénti személyes találkozások, közös játszások.
A Taksonyba tervezett májusi kétnapos családi rendezvényünk is a veszélyhelyzeti szabályok miatt
maradt el, és nem tudtunk megtartani a tavaszi időszakra szerveződő négy szülői tréninget sem. Bár a
tréningek közül hármat az ősz folyamán online bepótoltuk. Ezek témái az örökbefogadott gyermekek
élettörténetének a feldolgozása, a roma gyerekek identitás alakulása a nem roma örökbefogadói
családokban és a származáskutatás voltak.
Az online programok előnyei, hogy vidéki örökbefogadók és felnőtt örökbefogadottak is egyre többen
tudnak bekapcsolódni zoomos programjainkba. E pozitív tapasztalatok alapján a későbbiekben is
törekedni fogunk arra, hogy a legtöbb előadás és program digitálisan is elérhető legyen az érdeklődők
számára.
Márciusban a karantén kezdetén még nem tudtunk klub estet tartani, de a rendes éves beszámoló
közgyűlésünket áprilisban már online zökkenőmentesen szerveztük meg és bonyolítottuk le.
Vezetőségi megbeszélésre négyszer szintén online „jöttünk össze”.
A hagyományosnak nevezhető decemberi karácsonyi cipősdoboz adomány akciót szintén a
járványügyi korlátozások miatt nem tudtuk megvalósítani.
Családi estjeinkre az előző évek sikereire alapozva 2020-ben öt alkalommal hívtunk vendég előadót.
Ezek a találkozók, melyekre átlagosan 20- 30 résztvevő kapcsolódott be, - mind online térben
zajlottak.
Februárban Szilvási Léna a magyarországi SOS Falvak szakmai vezetője saját örökbefogadói története
mentén beszélt a roma identitás, a tanulási-és készségfejlesztési kihívásokról, a roma gyerekek
diszkriminációjából adódó beilleszkedési nehézségekről, és a származáskutatás dilemmáiról.

Májusban a szerző, Mártonffy Zsuzsa újságíró, blogger bemutatásában ismerkedhettünk új,
könyvével, az, Akinek két anyja van című interjú kötettel.
Júniusban a - nyílt örökbefogadások közvetítésére is engedéllyel rendelkező - Várva Várt Alapítvány
vezetői mutatták be az elsősorban válságterhesek segítésére fókuszáló karitatív munkájukat.
Októberben Borbély Sjoukje pszichológus közvetítésében ismerkedhettünk Dr Pikler Emmi
munkásságával, illetve a csecsemőotthoni Pikler-módszerrel és annak családi nevelésben való
alkalmazhatóságával.
Novemberben Dr Bátki Anna pszichológus segített a gyermeki dac, impulzivitás és egyéb
érzelemszabályozással kapcsolatos gyermeki viselkedés megértésében, és ezek kezeléséhez is nyújtott
kapaszkodókat a szülőknek az Érzelem szabályozás alakulása a gyermekek fejlődésben című
előadásával.
Egyéni tanácsadásra már évek óta a honlapunkon levő email címeken és telefonszámokon lehet
jelentkezni szakembereinknél: Dr. Dénes Zsuzsannánál, Kántor Neddánál, Dr. Majoros Máriánál és
Székely Zsuzsannánál. Személyes tanácsadásra ugyan 2020-ban nem kerülhetett sor, de emailben és
telefonon továbbra is gyakran fordulnak hozzánk tanácsért, elsősorban a gyermekeket nevelő
örökbefogadó szülők. A kérdések leggyakrabban az örökbefogadással kapcsolatos nevelési témákra
vonatkoznak, de időnként olyan személyek is tanácsot kérnek tőlünk, akik még az örökbefogadásra
való bejelentkezés előtt állnak, és tájékozódni szeretnének, vagy bizonytalanok a döntésükben.
Gyakran ütköznek nehézségekbe a vidéki megyékből örökbefogadók a gyermekekkel való
ismerkedési- barátkozási folyamatban is, amihez igyekszünk hasznos tanácsokat adni.
A felnőtt örökbefogadottak tizenötödik éve zajló összejöveteleit ősz óta havonta tartjuk online
térben. Így több vidéki új taggal is gyarapodott a csoportunk. Ezek a találkozások és beszélgetések a
sorstársakkal segítenek az örökbefogadottságuk feldolgozásában, és lehetőséget nyitnak a
gyökérkeresés élményeinek megosztásához is.
2020-ban hasonlóan a korábbi évekhez néhány főiskolás, illetve egyetemista örökbe fogadással
kapcsolatos szakdolgozatához nyújtottunk segítséget. Több örökbe fogadó család kérdőívek
kitöltésével, interjúk adásával járult hozzá a diákok munkájához. Szakembereink pedig szakmai
tanácsokkal látták el a hallgatókat.
2019-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt kiírására Rencsevics Máriával és Gazsó Erzsébettel készített
pályázatunkat elfogadták, és 1 250 000 forintot kaptunk a 2020 áprilisától 2021 áprilisáig történő
megvalósításához. A pályázat témái főleg a tréningjeinkhez és a májusra tervezett kétnapos családi
hétvégéhez kapcsolódnak. Sajnos a veszélyhelyzet miatt az utóbbi megvalósítása átmenetileg nem
lehetséges. A járvány miatt a pályázati tervekben módosításokat engedélyeztek és a megvalósítási
illetve elszámolási határidejét is meghosszabbították 2021 szeptemberéig, Ennek a keretében egy
napos kirándulásra megyünk június 5.-én Magyarkútra.
Regisztrált tagok száma: 227 fő
Azoknak a száma, akik 2020-ban fizettek is tagdíjat: 50 fő
Klubokban megjelentek száma: 285 fő
Származásmegismerés tréning: 14fő
Élettörténeti trénig: 16 fő
Roma identitás: 24 fő

Skanzen: 47 fő
2020-ban 7 új személy lépett be közénk. A tagsági díj jelenleg 2000Ft/fő/év.
Komlósi Lajos keze nyomán társadalmi munkában folyamatosan működik az aktualitásokat jól
megjelenítő honlapunk. Továbbra is várjuk, hogy a különböző rendezvényinkről élménybeszámolók
készüljenek a honlapra a résztvevők tollából. Úgy gondoljuk, hogy a tagság által aktualizáltabb honlap
jobban tükrözné az egyesület működését, és bizonyára erősebb vonzóhatása lenne
rendezvényeinknek új érdeklődők számára is.
Komlósi Lajos és felesége, Gazsó Erzsébet a honlap készítése mellett vezetik a tag nyilvántartásunkat
és a befizetéseket, archíválják a különböző, dokumentumainkat, valamint aktualizálják facebook
oldalunkat is.Látható, hogy facebook oldalunkat, - ahol minden aktuális egyesületi eseményről hírt
kaphatnak, -egyre többen keresik fel, és lájkolják is.
Pavao könyvét 2017-ben 500 példányban újra nyomtattuk. Az érdeklődőkhöz való eljuttatása a Színes
a Világ könyvterjesztő segítségével zajlik, és minden ismeretterjesztő kiadványunk megkapható
egyesületünk rendezvényein is, de könyvesboltokban továbbra sem árusítják őket. Jelenleg alig 100
darab van Pavao könyvéből. Az újra nyomtatásáról még nem döntött a vezetőség, mert ennek anyagi
feltételei ma bizonytalanok, és a személyes találkozások hiánya miatt minden kiadványunk terjesztése
is nehézkessé vált.
Témájában könyvújdonság a Dr Dénes Zsuzsanna által - Pavao könyve után - lefordított és 2018-ban
megjelentetett Sue Wells, Veled, nélküled című könyve is, amelyből közel 600 példányunk van még
raktáron. Könyvesboltok viszont nem kívánnak vele foglalkozni. Keressük a megoldást, hogy minél
szélesebb körben eljuttassuk az olvasókhoz.
Szakembereink tavaly is több szakmai rendezvényen vettek részt, tartottak előadást, illetve néhány
alkalommal örökbe fogadási szakértőként is szerepeltek - például játék - és dokumentum film
készítésében, - és adtak interjút örökbefogadó szülőkkel a médiában.
A Nők Lapjában 2020 tavaszán egy négy részes, örökbefogadásról szóló cikksorozatban szakértőként
vett részt Dengyel Kinga és Székely Zsuzsanna pszichológus.
Tavaly is igyekeztünk ápolni a kapcsolatot a többi örökbefogadási civil szervezettel: gyakran
ellátogatunk rendezvényeikre, és mi is meghívjuk őket egyesületünk jeles eseményeire. Székely
Zsuzsanna például szeptemberben a Várva Várt Alapítványban kétszer, a Fészek Alapítványnál egyszer
tartott ismeretterjesztő előadást, és többször volt meghívott előadó az örökbe.hu rendezvényein is.
Az offline rendezvények elmaradása miatt sajnos a családok gyermekeinek az őszi szentendrei
kiránduláson kívül semmilyen programot, közösségi élményt nem tudtunk nyújtani. Reméljük, hogy
minél előbb ezt be tudjuk pótolni.
Szeretnénk, ha az egyesület tevékenységébe minél többen aktívan is bekapcsolódnának a tagság
köréből. Szeretnénk, ha a weblapunkra a tagság tollából élménybeszámolók készülnének
rendezvényeinkről, egyesületi eseményeinkről. Keresünk pályázatfigyelést és írást vállaló aktivistát is.
Időnként szükségünk lenne jogi tanácsadásra és jogi segítségre is. Pl.: alapszabálymódosítás, jogdíj

kérdések, stb. Családi és gyerekprogramok, foglalkozások szervezéséhez is több segítségre lenne
szükségünk a tagság részéről.
Köszönjük az 1%-os adó hozzájárulásokat, és a tagdíj befizetéseket, mert a bevételeink fő bázisa
ezekből származik. Várjuk továbbra is az 1%-ok felajánlását, a tagdíjak befizetését és egyéb támogatói
felajánlásokat, hogy 2021-ben is teljesíteni tudjuk egyesületünk közhasznú küldetését.
Végezetül szeretném megköszönni a vezetőségnek és minden tagnak a munkáját, aki segítette
egyesületünk működését az elmúlt évben.
Várjuk a javaslataitokat, ötleteiteket és együttműködéseteket egyesületünk további működéséhez,
hogy tevékenységünk továbbra is valóban közhasznú lehessen.
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