Együtt az Életért Közhasznú Egyesület
Együtt a válságba jutott kismamákért.

Közhasznúsági jelentés
2009. évről
1. Számviteli beszámoló
Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 2009. év gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve sajátos egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 53.000,Ft, a saját tőke 53.000,- Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, és a
közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2009. évben nem kapott állami támogatást. Önkormányzati támogatásban viszont részesült,
400.000,- Ft támogatást kapott.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület a 2008-as megalakulása óta folyamatosan működik. A mellékelt Eredménykimutatás alapján
látható, hogy az idei bevételek mellett az előző évben megmaradt vagyon egy jelentős részét ebben az évben
a cél érdekében felhasználta.
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
Önkormányzati támogatásban részesültünk, 400.000,- Ft értékben.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása ez évben 92.000,- Ft volt, ezt az itt önkéntesként dolgozók
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 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy segítsen a krízisbe jutott kismamáknak gyermekük
elfogadásában, megtartásában és felnevelésében. Ennek érdekében a szervezet 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.
2009. volt az Egyesület életében az első teljes év. Ezalatt az idő alatt 187 megkeresés érkezett
egyesületünkhöz örökbefogadással, anyaotthoni elhelyezéssel, abortusszal, a különböző ellátásokkal és
babakelengyével kapcsolatban.
Szervezetünk telefonos segélyvonala az alakulás utáni hónapokban kezdett működni. A 06 30 598 0 198
számra várják az egyesület munkatársai a megkereséseket. A segélyvonalra érkező hívásokat a képzésen
részt vett munkatársak fogadják. Az ügyeleti telefon mellett az ez évben elkészült honlapon keresztül is sokan
kerestek minket, ahol név nélkül tehették fel kérdéseiket a kismamák. A telefonszámunkat és honlapcímünket
a krízisbe jutott várandós nőknek szóló plakátjainkon és szórólapjainkon hirdetjük védőnőknél, egészségügyi
és oktatási intézményekben, családsegítő szervezeteknél és közösségi helyeken.
2009. év végén 24 tagot számlált egyesületünk, akik mind önkéntesen, szabadidejükhöz és erejükhöz mérten
vesznek részt a szervezet munkájában. A tagok közt védőnőket, orvosokat, pedagógusokat, szociális
munkásokat, főiskolai hallgatókat, pszichológust, jogászt, közgazdászt és mérnököt tudhatunk, akiknek
családjai is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy önkénteseink végezhessék egyesületi munkájukat.
A tagok munkacsoportokban dolgoznak, amelyek 2009-ben határozott fejlődésnek indultak. Az
örökbefogadásokkal foglalkozó munkacsoportunk a legnagyobb, mivel rájuk hárul a legnagyobb
adminisztrációs teher annak ellenére, hogy alapelvünk szerint az örökbefogadás a legvégső megoldás, ami
csak abban az esetben valósul meg, ha a vér szerinti anya úgy érzi, hogy nem tudja felnevelni a gyermekét,
és minden más lehetőséget kizártnak tart. Ők szervezik az örökbefogadó szülők és családok évente kétszer
tartott programjait, válaszolnak az ilyen irányú megkeresésekre, amelyekből az év folyamán 106 érkezett, és
készítik elő a nyílt örökbefogadásokat is. 2009-ben egyesületünk 1 jogerős örökbefogadást készített elő.
A babakelengyével foglalkozó csoport szintén aktívan kivette a részét a munkából: a munkatársak a beérkező
babaágyakat, babakocsikat és babaruhákat kiválogatták, korcsoport szerint szortírozták, a felesleges
ruhamennyiséget elszállították családsegítő központokba, a kismamák részére csomagokat állítottak össze és
küldtek vagy szállítottak el, illetve gondoskodtak az adományok megfelelő tárolásáról. 14 esetben segítettünk
babakelengyével anyagilag szorult helyzetbe került családokat az ország egész területén.
Az anyaotthoni elhelyezéssel foglalkozó munkatársaink 8 kismama elszállásolását szervezték meg, hogy az
olykor bántalmazott vagy gyermeküket titokban váró kismamáknak legyen fedél a fejük felett. Közülük 6
kismamának végül vagy saját családjában vagy más módon rendeződött lakhatása, és 2 kismama költözött
anyaotthonba. Más kérdésekben (például pénzbeli ellátásokkal, abortusszal, abortusz utáni lelki problémákkal,
stb.) 67 alkalommal adtunk tanácsot, ebből 49 esetben e-mailen keresztül érkezett a megkeresés. 6 esetben
sikerült kiutat mutatnunk olyan kismamáknak, akik addig csak az abortuszt látták megoldásnak, így
segítségünkkel sikerült igent mondaniuk gyermekükre. 1 esetben egy kismama örökbeadási szándékkal
keresett meg minket, de segítségünkkel megtartotta, és maga neveli gyermekét.
2009-ben négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ahol a szervezetet érintő stratégiai döntéseket hoztuk. A
munkatársaink részére 7 alkalommal tartottunk egyesületi napot, amelyeken a képzésé és az
esetmegbeszéléseké volt a főszerep. Kétszer szerveztünk örökbefogadásra váró szülőknek találkozót, amiken
meghívott vendégek tartottak előadást. Emellett részt vettünk a lakiteleki babatalálkozón, ahol örökbefogadó
és gyermeküket megtartó és saját családjukban nevelő családokkal töltöttünk néhány napot. Nyáron egy lelki
napot szerveztünk, ahol a munkatársak feltöltődhettek és lelkileg felvérteződtek az újabb megkeresések
fogadására. 10 alkalommal tartottunk ügyeletet Budapesten, ahol személyesen találkozhattunk a krízisbe jutott
kismamákkal vagy örökbefogadásra váró szülőkkel.
Munkatársaink 12 alkalommal tartottak előadást, szemináriumot vagy állítottak fel információs standot
családüggyel kapcsolatos konferenciákon az év folyamán. Ilyenek voltak például kisközösségek számára az
egyesületi munkánkat bemutató beszélgetések, nemzetközi Erasmus-diákok részére tartott szeminárium vagy
a Bolyai kollégistáknak szervezett előadás. Részt vettünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
egyeztetésén, amin az új Polgári Törvénykönyv nyílt örökbefogadásokat érintő kérdéseit vitattuk meg. Más
európai életvédő szervezetek képviselői mellett egyesületünk két munkatársát Strasburgban fogadta az

Európai Parlament elnöke. Szintén az év utolsó hónapjában egy, az Országgyűlés Felsőházában tartott
családügyi civil konferencián lehetőségünk volt az egyesületünket bemutatni. Ily módon is képviseltük a szorult
helyzetbe jutott kismamák érdekeit a döntéshozók előtt.
Az első pályázati támogatásnak köszönhetően elkészült honlapunk, a www.egyuttazeletert.hu, amin keresztül
nemcsak információt nyújtunk az egyesület munkájáról, az abortusz helyett elérhető szolgátatásokról és
megoldásokról, hanem ezen keresztül a válságba jutott kismamák név nélkül is feltehetik kérdéseiket,
megoszthatják velünk problémáikat. Részben ebből az összegből fedeztük a segélyvonal működtetéséből
származó telefonköltségeinket is.
2009. folyamán 11 alkalommal jelentünk meg különböző sajtóorgánumokban, mint például az Echo TV,
Kossuth Rádió, Katolikus Rádió, különböző heti és havilapok, helyi újságok.
Támogató ismerősöknek és ismeretleneknek köszönhetően finanszírozni tudtuk egyesületi napjaink költségeit,
telefonkiadásainkat, ruhaadomány-küldéseinket és egyéb kiadásainkat.
Budapest, 2010. január 17.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010 január 23-i ülésén
elfogadta.

