Együtt az Életért Közhasznú Egyesület
Együtt a válságba jutott kismamákért.

Közhasznúsági jelentés
2011. évről
1. Számviteli beszámoló
Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve sajátos egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege az előző
évi 2 175 000 Ft-ról 837 000 Ft összegre csökkent. A saját tőke 452 000 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 2011. évben közvetlenül nem kapott állami támogatást. Pályázati úton viszont 200 000 Ft.
összeg érkezett az állami költségvetésből.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület a 2008-as megalakulása óta folyamatosan működik. A mellékelt Eredménykimutatás alapján
látható, hogy a korábbi bevételeket ebben az évben – a pályázati projektekhez igazodva – tudta a szervezet
felhasználni. A pályázatokon keresztül nem finanszírozott 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
Az előző évben kapott támogatásokat 2011-ben az Egyesület felhasználta.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása ez évben 90 000 Ft volt, ezt az itt önkéntesként dolgozók utazási
kiadásainak fedezésére adtuk. Szervezetünk 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.
2011. évben az esetkezelések mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai színvonal elmélyítésére, a határon
túli kapcsolatok erősítésére. A jelzett évben 290 (ebből 200 örökbefogadással kapcsolatos) 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 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. 2011-ben is számos örökbefogadó házaspár jelentkezett
egyesületünkhöz. A jelentkezőktől semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kérünk. 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 közel 200 érkezett egyesületünkhöz. 2011-ben 2
örökbefogadásunk emelkedett jogerőre, 4 zajlott az év folyamán, és 3 indult el az évben, amelyek 2012-ben
zárultak le. 8 kismama részben a mi lelki támogatásunknak köszönhetően megtartotta a babáját. Úgy tűnik
sikerült reményt adnunk, és a kilátástalannak tűnő helyzetében jövőképet mutatnunk.
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. 35 esetben segítettünk babakelengyével anyagilag
szorult helyzetbe került családokat az ország egész területén.
Az anyaotthoni elhelyezéssel foglalkozó munkatársaink 6 kismama lakhatását oldották meg, hogy az olykor
bántalmazott vagy gyermeküket titokban váró kismamáknak legyen fedél a fejük felett. További 21 esetben
telefonon keresztül továbbirányítottuk a kismamákat a lakhelyük szerint illetékes vagy élethelyzetüknek
megfelelő átmeneti otthonokba, vagy csak információt nyújtottunk az anyaotthoni elhelyezésekkel
kapcsolatban.
Abortusszal kapcsolatosan 7-en kérdeztek, post-abortus syndroma körüli nehézségekkel 5-en kerestek
minket. Más irányú segítségnyújtásra 1 esetben került sor.
2011-ben elnökségünk a hatáskörébe tartozó témákban e-mailen keresztül hozott döntést. Munkatársaink
részére öt alkalommal tartottunk egyesületi napot, és egy kétnapos csapatépítő találkozó keretében
közgyűlést. Szakmai napjainkat egybekötöttük a határon túli együttműködéseink keretében tartott
látogatásokkal, továbbá az örökbefogadásra váró családoknak szervezett programjainkkal. Március elején
Székelyudvarhelyről látogatott hozzánk a MaMo Egyesület két munkatársa, a hónap végén pedig
szervezetünk két munkatársa utazott a kárpátaljai Munkácsra képzés és tapasztalatcsere végett.
Örökbefogadásra szervezetünknél is várakozó házaspárok számára két alkalommal tartottunk örökbefogadói
napot, „Gyermekre várva” címmel.

Munkatársaink több alkalommal tartottak előadást vagy vettek részt családüggyel kapcsolatos programokon
az év folyamán. Szakmai vezetőnk februárban képviselte az egyesületet egy, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium által szervezett sajtótájékoztatón az örökbefogadás jogszabályváltozásaival kapcsolatban, mely
eredményeként több sajtóorgánumban megjelentünk. Szintén év elején vettünk részt egy, az abortuszok
számának csökkentését célzó megbeszélésen. Budapesten, az Otthon segítünk Alapítvány által szervezett
„Civilek a Családokért” című nemzetközi konferencián szintén bemutatkozott szervezetünk. Hangunkat
hallattuk a Magyar Rádió Smink nélkül című műsorában is. Márciusban a Pécsi Székesegyház „Család éve –
imaórán” két munkatársunk is részt vett, egyesületünk ennek eredmélnyeként a Székesegyház honlapján is
bemutatkozhatott. Áprilisban részt vettünk az „Árvaház vagy boldog család” megbeszélésen, melyet a fővárosi
XI. kerületi Polgármesteri Hivatalban szerveztek. Májusban a szekszárdi Szt Mónika közösségnek mutattuk be
munkánkat. Pécs és környékén dolgozó védőnőknek két ízben szakmai vezetőnk előadást tartott az
örökbefogadásról és Egyesületünk tevékenységéről. Tavasszal három alkalommal vettünk részt a NEFMI
Progress esélyegyenlőségi munkacsoport megbeszélésein. Júniusban pécsi nagycsaládosoknak mutattuk be
munkánkat, néhány nappal később pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban vettünk részt egy
megbeszélésen az örökbefogadást elősegítő civil szervezetekkel. Júliusban Dr. Rétvári Bencével a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkárával egyeztettünk az abortuszok számának
csökkentésének lehetőségeiről. Augusztus hónaptól havonta részt vettünk a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet Örökbefogadási Tanácsadók Szakmai Műhelyén. Augusztusban Carlo Casini olasz
európai parlamenti képviselő meghívására előadást tartottunk a Rimini Meetingen Olaszországban, ahol
találkoztunk Carlo Giovanardival, az olasz Családügyi Miniszterrel. A találkozón lehetőségünk nyílt egy olasz
anyaotthon meglátogatására és a Movimento per la Vita életvédő szervezettel tapasztalatcserére.
Novemberben szakmai vezetőnk örökbefogadásra váró házaspároknak beszélt tevékenységünkről és a nyílt
örökbefogadásról
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tanfolyamának keretén belül. Decemberben Rómában találkoztunk hasonló európai szervezetekkel, ahol egy
induló uniós kezdeményezésé és a tapasztalatcseréé volt a főszerep. Soltész Miklós államtitkár úr kíséretében
részt vettünk a Teréz anya díj átadásán a Római Capitoliumban. Ily módon is képviseltük a szorult helyzetbe
jutott kismamák érdekeit a döntéshozók előtt.
Pályázatokon keresztül lehetőségünk nyílt számos projektünk megvalósítására. A Nemzeti Civil Alapprogram
NCA-NK-10-C kódú pályázati támogatásával (1 101 000 Ft) az előző évben kezdődő tapasztalatcsere tovább
folytatódott kárpátaljai és erdélyi társszervezeteinkkel. Ebben a projektben sikerült az Abortusz módszerek
című filmet sokszorosítanunk, honlapunkat fejlesztenünk és Kiútkereső című könyvünket elkészítenünk,
melyet védőnőknek, családsegítőknek, pedagógusoknak és a segítő szakma képviselőinek juttatunk el. Az
NCA-CIV-10 pályázati program keretében (438 750 Ft) képzési anyagunkról CD-k készültek, amely a
honlapfejlesztésnek köszönhetően az internetről is letölthető. Továbbá az egyesületet bemutató színvonalas
brosúráink is ezen pályázat keretén belül készültek el, melyeket a segítő szakmának, főként abortusz előtti
tanácsadással foglalkozó védőnőknek juttattunk el. Az NCA-ORSZ-10 pályázaton keresztül (250 000 Ft)
működési költségeink egy részét tudtuk fedezni. Az NCA-ORSZ-11 számú pályázat a működési kiadásainkat
támogatta 200 000 Ft értékben. Budapest Főváros Önkormányzata 2010 évi civil célú bizottsági keretéből
nyert támogatásunk (500 000 Ft) felhasználása 2011 évre is átnyúlt, melynek keretén belül honlapunk
megújult, működési kiadásaink részben fedezve voltak, és újabb plakátokat készíttethettünk el.
2011 folyamán több alkalommal jelentünk meg különböző sajtóorgánumokban, mint például a Mária Rádióban
vagy a Kossuth Rádióban, egyházi lapokban, női magazinokban, helyi újságokban.
Támogatóinknak köszönhetően finanszírozni tudtuk egyesületi napjaink költségeit, telefonkiadásainkat,
ruhaadomány-küldéseinket és egyéb kiadásainkat.
Budapest, 2012. április 20.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület közgyűlése 2012. május 1-i ülésén
elfogadta.

