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Közhasznúsági jelentés
2008. évről
1. Számviteli beszámoló
Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
168.000 Ft, a saját tőke 49.000 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, és
a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2008. évben nem kapott állami támogatást.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Mivel az Egyesület 2008 évben alakult, vagyona egy részét az indulásra és a működés kialakításra használta
fel. A bevételek másik részét közhasznú céljainak elérése érdekében használta.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatásokat.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Egyesületünk 2008-ban nem kapott a fenti szervektől támogatást.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása ez évben 38.000Ft volt, ezt képzésekre adtuk. Szerveztünk vezető
tisztségviselői önkéntes munkában dolgoztak, nem részesültek díjazásban.
A szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Egyesületünk tavaly alakult azzal a céllal, hogy segítsen a krízisbe jutott kismamáknak gyermekük
elfogadásában, megtartásában és felnevelésében. Ennek érdekében közhasznú tevékenységi körében (az
Alapszabály szerint):
− telefonos segélyvonalat tart fenn;
− nyílt örökbe fogadást készít elő a törvényben meghatározott feltételekkel;
− képzéseket szervez és tart;
− életvédő kiadványokat, szóróanyagokat készít és terjeszt;

− kapcsolatot tart anyaotthonokkal, kórházakkal, családsegítő szervezetekkel és más, a tevékenységéhez
kapcsolódó szervezetekkel és intézményekkel.
Szervezetünk telefonos segélyvonala az alakulás utáni hónapokban kezdett működni. A 06 30 598 0 198
számra várják az egyesület munkatársai a megkereséseket. A segélyvonalat a képzésen részt vett
munkatársak veszik fel. Az alakulás évében beérkező eseteket a segélyvonalon és a munkatársak privát
vonalain keresztül kezeltük.
Az alaklulás utáni hetekben készítettük el szakmai programunkat és alakítottuk ki a feltételeket, hogy a nyílt
örökbefogadás előkészítéséhez szükséges minisztériumi engedély elvárásainak megfeleljen szervezetünk. A
Szociális és Munkaügyi Minisztérium engedélyét 2008 október 7-én kaptuk meg. Ettől az időponttól kezdve
folyamatosan jelentkezhetnek egyesületünkhöz örökbefogadásra váró házaspárok.
Első képzésünket 2008 augusztus 30-31-én tartottuk, hogy munkatársaink felkészülten várják a beérkező
eseteket. A képzés szakmai és kommunikációs részből tevődött össze: a kommunikációs rész középpontjában
a krízisben lévő kismamákkal történő beszélgetések körvonalai álltak, a szakmai rész a várandósságról,
egészségügyi protokollról, magzatfejlődésről, anyaotthoni elhelyezések menetéről, nyílt örökbefogadás
előkészítéséről és az abortusz elvégzésének módjairól és következményeiről szólt.
Már 2008-ban elkészült szórólapunk első verziója, amit védőnőknél, egészségügyi intézményekben,
családsegítő szolgálatoknál és oktatási intézményekben helyezünk el. A szórólapok terjesztése decemberben
indult munkatársaink bevonásával.
Már az alakulás évének nyarán elindult a kapcsolatfelvétel anyaotthonokkal, hogy a szervezethez jelentkező
otthontalan kismamáknak segítsük az elhelyezését. Közelebbről megismertük az ország néhány átmeneti
otthonának munkatársát és működésüket, az anyaotthoni elhelyezések törvényi hátterét. Szórólapjaink
elhelyezése során kapcsolatban állunk egészségügyi és oktatási intézményekkel és családsegítő
szervezetekkel.
2008 októberben az elnökség ülésén határozott a szervezethez jelentkező tagok felvételéről és működés
további lépéseiről.
Összegezve a 2008 évi tevékenységünket elmondhatjuk, hogy az alakulás és a működés kezdeti fázisa
sikeres volt. Decemberben nyolc képzett munkatársunk volt, akik részt vettek olyan feladatokban, mint például
sajtómegjelenés, bemutatkozó beszélgetések szervezése, szórólapok terjesztése. Szerveztünkhöz számos
örökbefogadásra váró házaspár jelentkezett, ami – az anyaotthoni kapcsolatok mellett – a kismamáknak
nyújtandó konkrét lehetőségeket biztosítja.
Budapest, 2009. március 8.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Együtt az Életért Közhasnú Egyesület közgyűlése 2009 március 21-i ülésén
elfogadta.

