Együtt az Életért Közhasznú Egyesület
Együtt a válságba jutott kismamákért.

Közhasznúsági jelentés
2010. évről
1. Számviteli beszámoló
Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve sajátos egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege az előző
évi 53 000 Ft-ról 2 175 000 Ft összegre nőtt. A saját tőke 121 000 Ft-ra növekedett. A részletes kimutatás
jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2010. évben közvetlenül nem kapott állami támogatást. Pályázati úton viszont 1 790 000 Ft.
összeg érkezett az állami költségvetésből.
Önkormányzati forrásból 500 000 Ft. pályázati támogatást kapott.
A pályázati összegből fel nem használt részt elhatároltuk a következő évre.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület a 2008-as megalakulása óta folyamatosan működik. A mellékelt Eredménykimutatás alapján
látható, hogy az idei bevételek egy részét tudta felhasználni, mert a pályázati elszámolások a következő évre
húzódnak át. A működési kiadásokra az egyéb forrásból kapott támogatásokat tudta felhasználni.
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
A kapott támogatásokat, csak részben, a korábban jelzett mértékig használta fel. A teljes felhasználás a 2011es évben történik meg.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása ez évben 224 000 Ft volt, ezt az itt önkéntesként dolgozók utazási
kiadásainak fedezésére 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.
A 2010. év tevékenységünk kiszélesedését szolgálta: nemcsak a növekvő esetszám, hanem az erősödő
kapcsolataink a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel is ezt bizonyítja. A jelzett évben 201
megkeresés érkezett egyesületünkhöz örökbefogadással, anyaotthoni elhelyezéssel, abortusszal, a különböző
ellátásokkal és babakelengyével kapcsolatban. Ez a szám csak az egyszeri megkereséseket mutatja, az
esetgondozás során előforduló többszöri beszélgetéseket, találkozásokat nem tartalmazza.
Szervezetünk telefonos segélyvonalán, a 06 30 598 0 198-as számon várják az egyesület munkatársai a
megkereséseket. A segélyvonalra érkező hívásokat a képzésen részt vett munkatársak fogadják. Az ügyeleti
telefon mellett honlapunkon keresztül is sokan kerestek minket, ahol név nélkül tehették fel kérdéseiket a
kismamák, barátok, hozzátartozók. A telefonszámunkat és honlapcímünket a krízisbe jutott várandós nőknek
szóló plakátjainkon és szórólapjainkon hirdetjük védőnőknél, egészségügyi és oktatási intézményekben,
családsegítő szervezeteknél és közösségi helyeken.
Tagjaink 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.
Egyesületünk tagjai munkacsoportokban dolgoznak. A nyílt örköbefogadások előkészítésével foglalkozó
munkacsoportunkra hárul az egyesület adminisztrációs terheinek nagy része. Emellett munkatársaink az
örökbefogadásra váró házaspároknak évente legalább két alkalommal találkozót szerveznek, ahol egy
szakmai vagy pszichológiai témájú előadást követően lehetőségük nyílik arra, hogy tapasztalataikat
kicseréljék, kérdéseiket megbeszéljék. 2010-ben is számos örökbefogadó házaspár jelentkezett
egyesületünkhöz. A jelentkezőktől semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kérünk és nem fogadunk el..
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.
Örökbefogadással kapcsolatos kérdésekből és jelentkezésekből 139 érkezett egyesületünkhöz.
Örökbeadással kapcsolatban 14 megkeresés ért el hozzánk, ezekből általában hosszas beszélgetések és
akár hetekig tartó lelki támogatást követően 4 esetben tartotta meg a babáját a kismama. Ez utóbbi esetekben
sikerült reményt adnunk, és a kilátástalannak tűnő helyzetében jövőképet mutatnunk. 2010-ben egyesületünk
4 jogerős örökbefogadást készített elő, ebből 2 a következő évben emelkedett jogerőre. 6 további eset
kimenetele számunkra nem ismert 2010 december 31-én.
A babakelengyével foglalkozó csoport szintén aktívan kivette a részét a munkából: a munkatársak a beérkező
babaágyakat, babakocsikat és babaruhákat kiválogatták, korcsoport szerint szortírozták, a rászorulók részére
ruhacsomagokat állítottak össze és juttatak el, illetve gondoskodtak az adományok megfelelő tárolásáról és
babakelengyét juttattak el családsegítő központokba is. 12 esetben segítettünk babakelengyével anyagilag
szorult helyzetbe került családokat az ország egész területén.
Az anyaotthoni elhelyezéssel foglalkozó munkatársaink 15 kismama lakhatását oldották meg, hogy az olykor
bántalmazott vagy gyermeküket titokban váró kismamáknak legyen fedél a fejük felett.
Jogi és pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos kérdésekből 8 érkezett, abortusz elvégzésével és annak
következményeivel kapcsolatban 15-en kerestek minket. Más irányú segítségnyújtásra (például szülésre
felkészülés, fogorvos keresése, stb) 6 esetben került sor.

2010-ben négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ahol a szervezetet érintő, működéssel és tagfelvétellel
kapcsolatos döntéseket hoztuk. Munkatársaink részére hét alkalommal tartottunk egyesületi napot, amelyeken
a képzésé és az esetmegbeszéléseké volt a főszerep. Az augusztusi egyesületi napunkon egy 2009-ben
induló szakmai együttműködés részeként vendégeink voltak a munkácsi „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai
Megyei Jótékonysági Alapítvány önkéntesei, akiknek kommunikációs képzést tartottunk a Nemzeti Civil Alapprogram
határon átnyúló magyar-magyar együttműködések támogatásának keretén belül. Ebben a pályázati programban (NCANK-10) indult el szakmai együttműködő kapcsolatunk a székelyudvarhelyi MaMo Egyesülettel is. Kétszer szerveztünk

örökbefogadásra váró szülőknek találkozót, amiken meghívott szakemberek tartottak előadást. Egy
alkalommal munkatársaink regionális szinten, a Dunántúlon szerveztek babatalálkozót. Emellett részt vettünk
a lakiteleki babatalálkozón, ahol örökbefogadók, illetve gyermeküket válsághelyzetük ellenére megtartó
családokkal töltöttünk néhány napot.
Munkatársaink több alkalommal tartottak előadást vagy vettek részt családüggyel kapcsolatos konferenciákon
az év folyamán. Ilyenek voltak például kisközösségek számára az egyesületi munkánkat bemutató
beszélgetések, esztergomi diákok részére meddőségről és örökbefogadásról szóló előadás tartása, vagy a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által szervezett családkongresszuson egyesületi tevékenységünk
bemutatása. Részt vettünk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyeztetésein, amin az örökbefogadásokat
érintő törvénymódosítással kapcsolatban fejtettük ki véleményünket. Ily módon is képviseltük a szorult
helyzetbe jutott kismamák érdekeit a döntéshozók előtt.
Határon túli együttműködéseink keretében kapcsolatunk szorosabbá vált a munkácsi „Szent Márton Karitász”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvánnyal és a székelyudvarhelyi MaMo Egyesülettel, továbbá egy grazi
csoporttal is megismerkedtünk. Működésünk és a határon túli magyar szervezetekkel bonyolított találkozóink
anyagi hátterének egy részét az egyéni felajánlások mellett a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-CIV-10-E,
NCA-ORSZ-10, NCA-NK-10-C) pályázatai és a Fővárosi Önkormányzat civil célú pályázata biztosították.
2010 folyamán több alkalommal jelentünk meg különböző sajtóorgánumokban, mint például a Mária Rádióban
vagy a Kossuth Rádióban, kisebb rádiócsatornákon, különböző lapokban, helyi újságokban.
Támogatóinknak köszönhetően finanszírozni tudtuk egyesületi napjaink költségeit, telefonkiadásainkat,
ruhaadomány-küldéseinket és egyéb kiadásainkat.
Budapest, 2011. május 2.
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