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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége
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01 Fővárosi Törvényszék
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 2 3 BUDAPEST

BORBOLYA utca

14

    

0 1 0 1 5 4 0 8    

7 7 P k 6 1 1 0 9  1 9 9 3 1 3

1 8 0 5 2 5 0 7 1 4 1

Székely Zsuzsanna

Budapest 2 0 1 8 0 2 2 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.09 19.17.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

149

149

1 085 734

55

1 030 734

1 085 883

1 080 1 080

1 598 1 080

-518

5

5

1 085 1 080
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

920 423 920 423

719 621 719 621

135 135

486 486

1 639 1 044 1 639 1 044

1 639 423 1 639 423

242 31 242 31

56 56

1 915 1 111 1 915 1 111

43 43

2 157 1 241 2 157 1 241

-518 -197 -518 -197

-518 -197 -518 -197

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.09 19.17.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

250 100 250 100

274 280 274 280
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PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 2 3 BUDAPEST

BORBOLYA utca

14

    

7 7 P k 6 1 1 0 9  1 9 9 3 1 3

0 1 0 1 5 4 0 8    

1 8 0 5 2 5 0 7 1 4 1

Székely Zsuzsanna

Az örökbefogadott gyermekek foglalkoztatása, tanác

EMMI emlékpklakett

Az örökbefogadott családok, és örökbefogadott gyerekek

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.09 19.17.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NAV  Szja 274 280

Emberi Erőforrás pályázat 250 100

524 380

524 380

0 0

0 0

0 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 639 1 044

274 280

1 365 764

2 157 1 241

-518 -197
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PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

BESZÁMOLÓ Mózeskosár 2017-os tevékenységérl.pdf



BESZÁMOLÓ 

A Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért 

Közhasznú Civil Szervezet 

2017.évi tevékenységéről 

 

 

Egyesületünk fő tevékenységi területei 2017-ben is - az előző évek hagyományainak megfelelően - a 

havonként megszervezésre kerülő családi klub összejövetelek, a felnőtt örökbe fogadottak két 

havonkénti találkozója, az igény szerinti egyéni konzultációk, a családi hétvégék és a felkészítő 

tanfolyamok voltak. 

A rendes éves beszámoló közgyűlést tavaly áprilisban tartottuk meg.  

Májusban nagy elismerésben volt részünk.  Balog Zoltán miniszter emlékplakett odaítélésével ismerte 

el és köszönte meg egyesületünk 24 éves működését, közhasznú tevékenységét. 

Szeptemberben Pákozdi Ferencné, Editke augusztusban bekövetkezett halála miatt rendkívüli 

közgyűlést kellett tartanunk. Ekkor Editke helyére gazdasági felelősnek megválasztottuk Rencsevics 

Máriát, szervező titkárnak Sárközi Tündét. Komlósi Lajos tagtársunkat pedig, - aki évek óta hónapról 

hónapra szerkeszti honlapunkat – beválasztottuk a vezetőség tagjai sorába. 

Vezetőségi megbeszélést négyszer tartottunk az elmúlt évben is. 

Összejöveteleinket a Budapest VIII. kerület Rákóczi út 11. szám alatt lévő időszakosan bérelt, 

otthonos közkönyvtárban tartottuk. 

Az anyagi korlátaink abban jelentkeznek, hogy egész évre nem tudunk telephelyet bérelni. Viszont az 

egyre nagyobb létszámú részvétel miatt tágas helységre van szükségünk. Középtávú terveink között 

természetesen szerepel, hogy akár pályázati, akár sponzori segítséggel kizárólagos telephelye legyen 

az egyesületünknek. Akkor bővíthetnénk tevékenységi köreinket. Például az adatkezelési 

szabályoknak megfelelve az örökbefogadások után követésébe is bekapcsolódhatnánk végre. 

Addig is nagy előrelépést jelent, hogy 2018. februárjától, Dr. Dénes Zsuzsa kapcsolata révén az 

Ulyssys Kft. által az összejöveteleink  idejére díjmentesen a rendelkezésünkre bocsájtott II.kerületi 

korszerű, szép  irodaházban  tarthatjuk rendezvényeinket.  

Családi estjeinkre az előző évek sikereire alapozva 2017-ben két alkalommal hívtunk vendég előadót.  

Januári estünkre Bódis Krisztina írónőt hívtuk, meg, de a rendkívüli időjárási és útviszonyok miatt az 

írónő aznap este lemondta a meghívást. 

Februárban Czeizel Barbara volt a vendégünk, akivel a korai fejlesztés lehetőségeiről és az általa 

vezetett korai fejlesztő intézet munkájáról beszélgethettünk. 



Májusban Sárközi Tünde meseterapeuta a meseterápiás tapasztalatairól tartott kedvcsináló előadást 

a jelenlévő szülőknek. 

Októberben a felnőtt örökbefogadottak csoportjából négy, közel fél évszázad után egymásra találó 

örökbefogadott testvér megrázó és egyben megható történetét ismerhettük meg személyes 

beszámolójuk alapján. 

Négy esténken pedig a szülőket foglalkoztató nevelési témákról – iskolakezdés, iskolaválasztás, iskolai 

beilleszkedés, megkülönböztetés, visszalátogatás a nevelőszülői családba, stb.  – beszélgethettünk a 

jelenlévő szakemberek moderálásával. 

2017-ben három alkalommal szerveztünk családi hét végét.  

Kétszer voltunk  Renecsvics Mária szervezésében - a már hagyományosnak mondhatóan - a Récsei 

Center játszóházában. Ezeken az összejöveteleken 25-30 család, összesen 50-60 gyermek és felnőtt 

vett részt . A belépőjegyeket és a gyermekek  ebédjét az egyesület fizette.  

Júniusban a szabadba kirándultunk. A korábbi kedvező tapasztalatok alapján ismét a budakeszii 

vadasparkba mentünk 21 család részvételével. 

December 16-án egy kellemes szombat délutánon adventi hangulatban sikeres cipős doboz akciót 

valósítottunk meg. Több, mint 20 család adományából és részvételével közel 50 cipős dobozt 

töltöttünk meg sérült, hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyára a Nem Adom Fel Alapítvány 

kávézójában. 

Mind a három családi rendezvényünk sikeres volt, ezért idén is több családi hétvégét tervezünk.  

Az 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 kevesebb alkalommal került sor, de email-ben 

és telefonon sokkal gyakrabban 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. Sajnos 

előfordul olyan eset is, amikor már a gyermekvédelembe visszakerült kamaszok kétségbeesett szülei 

várnak megoldást tőlünk.  

A felnőtt örökbefogadottak tizenkettedik éve zajló összejövetelei hullámzó intenzitással folytatódtak 

az elmúlt évben is. Van egy mag, öt-hat fő, akik évek óta, illetve a kezdetektől rendszeresen eljárnak 

az összejövetelekre. Köztük gyakran igen mély beszélgetések, terápiás hatású feltárulkozások is 

lezajlanak. És közbe-közbe fel-fel bukkannak újabb és újabb érdeklődők is, akik  rendszertelenül, de 

el-eljönnek a csoportba.  

 Ezek a találkozások és beszélgetések a sorstársakkal segítenek az örökbefogadottságuk 

feldolgozásában, és lehetőséget nyitnak a gyökérkeresés és élményeinek megosztásához is. 



A csoportban találkozunk annak a bizonyítékával is, hogy az örökbefogadás milyen transzgenerációs 

hatásokat okozhat. Van olyan csoporttag, akinek az édesanyja örökbefogadott, de mégis őt 

foglalkoztatja jobban a származás megismerés, ami persze az anyukája együttműködése nélkül 

komoly nehézségekbe ütközik számára. Van, akinek meg az okoz nehézséget, hogy gyermekeinek 

elmondja a számára is új információt, mondjuk, hogy roma származású. 

Ebből a csoportból az utóbbi évek bevált gyakorlata alapján néhány felnőtt örökbe fogadott tavaly is 

többször segítette az örökbefogadók felkészülését a TEGYESZ-szel 15 éve közösen tartott felkészítő 

tanfolyamainkon személyes beszámolóikkal örökbefogadásuk történetéről. Látjuk, hogy számukra is 

fontos élmény, pozitív hatású, hogy segíteni tudnak másoknak az örökbefogadottságuk révén, és újra 

és újra átgondolhatják, értelmezhetik sorsukat, ezzel is mindig egy kicsit közelebb kerülve az 

önelfogadáshoz, a megbékéléshez és néha a megbocsátáshoz is. 

Dénes Zsuzsa közreműködésével és a fővárosi Tegyesszel kooprudukcióban elkészítettünk egy rövid 

interjú filmet, egy a klubunkban korábban már bemutatkozó fiatal felnőtt örökbefogadottal, Nagy 

Erzsébettel és családjával. Ezt a filmet a 2018-tól bevezetésre kerülő 40 órás, - mostantól a Tegyesztől 

függetlenül szervezendő - örökbefogadói felkészítő tanfolyamainkon fogjuk vetíteni. 

A terveink szerint az első négy napos, 40 órás képzésünket március 3.-án indítjuk új helyszínünkön, a 

Lövőház utcában. 

Egyesületünkből hat szakember  Jusztus Tímes, Kántor Nedda, Dr Majoros Mária, Sárközi Tünde, 

Sőnfeld Anna és Székely Zsuzsanna elvégezte az újonnan bevezetésre kerülő 40 órás örökbefogadói 

felkészítő tanfolyamok vezetésére feljogosító képzést. Az ő vezetésükkel ebben az évben 4 tanfolyam 

megvalósítását tervezzük. Kettőt az első félévben, március-áprilisban, kettőt pedig az ősz folyamán. 

Kántor Neddával e képzések megtartásának engedélyezéséhez pályázatot nyújtottunk be az EMMI-

hez. A pályázat pozitív elbírálása a napokban érkezett meg, így márciustól a Fővárosi Tegyesz-től 

függetlenedve, önállóan is tarthatunk egyesületünkben felkészítő tanfolyamokat, s nem csak magyar 

nyelven, de Jusztus Tímea és Kántor Nedda pszichológusok vezetésével angol nyelven is a 

Magyarországon élő, de magyarul nem beszélő örökbe fogadni szándékozó külföldiek számára.  

2017-ben 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.   

2017-ben 67 új személy lépett be közénk. Jelenleg regisztrált 192 egyesületi tagunk van. 2017-ben 

67-en, míg 2016-ban 89-en fizették be a tagdíjat. Az évek során 192-nél sokkal többen léptek be 

egyesületünkbe, de sajnos a tagdíj befizetés éveken át tartó elmulasztása a tagsági viszony 

megszüntetését vonja maga után. Ezúton is felhívnám a figyelmet, hogy minden összejövetelünkön 

és átutalással is befizetethető az éves tagsági díj. Ez 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. Sárközi Tünde írt egy nagyon jó kis összefoglalót a 

októberi klubunkról, melyen az egymásra találó négy felnőtt örökbefogadott testvér sorsával 

ismerkedhettünk meg. 



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, valamint ők archíválják a különböző anyagainkat, dokumentumainkat is. 

Dengyel Kinga még 2015-ben elindította az egyesület facebook oldalunkat, melyet egyre többen 

keresnek fel és lájkolnak is. Kinga, bár már nem tud részt venni egyesületünk életében, de igyekszik 

így is lépést tartani az egyesületi aktualitásokkal,melyeket a facebook oldalán közvetít az 

érdeklődőknek. 

Pavao könyvének 2014-ben újranyomtatott 700 példánya a folyamatos érdeklődés és hiánypótló 

szerepe miatt gyorsan elfogyott. 2017-ben ezért 500 példányban újranyomtattuk. Terjesztése 

folyamatos a Színes a Világ disztribútornál, egyesületünk rendezvényein és utánvétellel postai úton is 

megrendelhető, de könyvesboltokban továbbra sem kapható.  

Dr Dénes Zsuzsanna, egyesületünk vezetőségi tagja, - Pavao könyve után - egy újabb szakkönyvet 

fordított le angol nyelvből. Szeretnénk ezt a könyvet is kiadni. Sárközi Tünde újabb remekül megírt 

támogatási pályázatot adott be az EMMI-hez, amiből kedvező elbírálás esetén ennek a könyvnek a 

kiadását is finanszírozni szeretnénk.  

Emellett várjuk az 1%-ok felajánlását, a tagdíjak befizetését és egyéb támogatói felajánlásokat, hogy 

továbbra is teljesíteni tudjuk egyesületünk közhasznú küldetését. 

Szakembereink tavaly is több szakmai konferencián vettek részt, illetve néhány alkalommal örökbe 

fogadási szakértőként is szerepeltek, adtak interjút a médiában.(pl.interjú Székely Zsuzsannával 

Mária Rádió, mely a honlapon meghallgatható) 

Tavaly is igyekeztünk ápolni a kapcsolatot a többi örökbefogadási civil szervezettel. Az Együtt az 

Életért Alapítvány egyik rendezvényén, felkérésükre Sárközi Tünde beszélt az élettörténeti tréningről. 

A Romadopt klubban pedig beszélgetést vezetett Oláh-Paulon Viktória örökbefogadó szülővel a 

frissen megjelent „Kisrigók” könyve apropójából. A Bölcső Alapítvány augusztusi éves találkozóján 

Simon Noémi tagtársunkkal árusíthattuk Pavao könyvét, és a Romadopt Klub összejöveteleire is 

sokan eljárnak egyesületünkből.  

Fordulópont egyesületi életünkben, hogy Sárközi Tünde irányításával és segítségével 2017-ben két 

pályázati anyagot is összeállítottunk. Az EMMI egyik pályázatán melyet, civil szervezetek működési 

támogatására írtak ki, 100 ezer forintot kaptunk céljaink megvalósításához. Itt is szeretném 

megköszönni az egyesület nevében Tünde hozzáértő, precíz, sikert eredményező lelkes munkáját.  

2017-ben Sárközi Tünde, meseterapeuta 10 gyermek és szülője részvételével 10 alkalomból álló 

meseterápiás foglalkozásokat tartott az év első felében. 

Áprilisban és szeptemberben egy-egy egynapos tréninget tartott Sárközi Tünde és Székely Zsuzsanna 

örökbe fogadó szülők számára, mellyel a gyermekek élettörténetének a feldolgozásához igyekeztünk 

hasznos módszerekkel megismertetni az érdeklődőket.  A két tréningen összesen 24-en vettek részt. 

Élettörténeti tréningek és meseterápiás csoportok szervezését ebben az évben is tervezzük. 



A családi klubjainkat az év során 190-en látogatták, a családi programjainkon 121-en vettek részt, a 

felnőtt örökbe fogadottak csoportjába 62 jöttek el. 2017-ben kicsit több, mint 100 örökbefogadott 

gyermek jelent meg rendezvényeinken. 

Végezetül szeretném megköszönni a vezetőségnek és minden tagnak a munkáját, aki segítette 

egyesületünk működését az elmúlt évben.  

2018-ban ünnepeljük egyesületünk fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeptember 

29.-ére ünnepi-szakmai konferenciát szervezünk, melyre szeretnénk meghívni Angliából a Dénes 

Zsuzsa által lefordított könyv szerzőjét, Sue Wellset. 

Ehhez, ahogy a könyv megjelentetéséhez is, azonban nem kevés pénzre lenne szükségünk. Várjuk 

ezért a támogatói felajánlásokat, az adó 1%-ának a felajánlásait, és reméljük, nyerünk valamennyi 

pályázati hozzájárulást. 

E mellett a tervünk mellett 2018-ban is szeretnénk folytatni az eddigi közhasznú tevékenységeinket.  

Várjuk a javaslataitokat, ötleteiteket és együttműködéseteket egyesületünk további működéséhez, 

hogy tevékenységünk továbbra is valóban közhasznú lehessen. 

 

 

Budapest, 2018.02.27.                                                                           Székely Zsuzsanna 
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