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BESZÁMOLÓ  

a FÉSZEK ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

 

2011. évben az alapítási céloknak megfelelően támogattuk az örökbefogadásra várakozó családokat 

az alkalmassági határozat megszerzéséig, a várakozás ideje alatt és az örökbefogadási eljárás során, 

valamint a gyermekek családba való beillesztésekor.  Az örökbefogadó családokat, amennyiben erre 

igény jelentkezik, szakmai segítségben részesítjük a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák 

megoldásában. Ezt a feladatot az általunk kialakított szakember-háló látja el. A Fészek Alapítványt 

támogató szakemberek munkájukat térítés nélkül, ingyenesen végzik. 

 

A Fővárosi Önkormányzat támogatásával 2010. évben „Ha a gyermekem cigány, cigány vagyok én 

is?” című programot indítottunk, mely 2011. évre is áthúzódott.  A program második szakaszában, 

mely erre az évre is áthúzódott, a  várakozó családoknak tartottunk tréninget, kiscsoportos 

formában, egyszerre 3-4 család számára. Az alacsony létszám  a bizalmi viszony kialakításának volt 

a feltétele. Egy esetben külön kérésre csak egy család részére tartottuk meg a tréninget. A tréning 

helyszínét a Kispesti Önkormányzat biztosította ingyenesen.   

A program sikerét igazolta, hogy a résztvevők közül azóta többen örökbe fogadtak, két esetben a 

vér szerinti szülő jelezte, hogy a roma etnikumhoz tartozik. Szintén eredménynek minősítjük azt is, 

hogy egy család eljutott arra  a felismerésre, hogy alkalmatlan más szülők gyermekének nevelésére 

és visszavonták örökbefogadási szándékukat. 

A program harmadik részének lebonyolítására 2011. 06.16-06.20-án került sor.  „Interkulturális 

szempontok a szociális esetmunkában” címmel tartottunk tréninget, melyen feldolgoztuk a Fészek 

Alapítvány működése óta problémásnak minősített eseteket, különös tekintettel az interkulturális 

szempontokra. A tréning célja az volt, hogy elősegítse a szakemberek munkáját, növelje 

toleranciájukat, felhívja a figyelmet a cigány származású vér szerinti szülők támogatására. 

A programot összességében nagyon sikeresnek és eredményesnek ítéltük. 

 

A Fészek Alapítvány 2008. évtől vesz részt a nyílt örökbefogadás közvetítésében. 2011. évben 72 új 

várakozót regisztráltunk. A Fészek Alapítványnál várakozók száma  meghaladja a százat.  Ebben az 

évben 11 gyermek örökbeadásában vettünk részt, 2 gyermeket vér szerinti családjába gondoztunk 

vissza. Ezen családok utógondozása folyamatos.  Az örökbefogadás közvetítésénél kiemelt 

feladatunknak tekintjük a roma származású gyermekek családban való elhelyezése. Ennek 

megfelelően a várakozók között előnyt élveznek azok, akiknek nincs a gyermekkel szemben etnikai 

kikötése. 

 

A Fészek Alapítvány fontos feladata a vér szerinti szülők gondozása. Ennek keretében, ebben az 

évben 13 várandós és vér szerinti anyát vettünk fel gondozottaink közé. A várandós anyák 



gondozásának első szakaszában megélhetési és életvezetési gondjaik megoldásában segítettünk. Ez 

élelmezést, ruházkodást, lakhatás biztosítását öleli fel. A második szakasz a gyermek születése és az 

örökbeadás hivatalos eljárása. A szülés folyamatában végig a szülő mellett voltunk, képviseltük 

érdekeit, lehetővé tettük, hogy gyermekére vonatkozó döntését körültekintően hozhassa meg. 

 

 A gyermekről való lemondás után folytatódott a vér szerinti szülők gondozása. Egyes esetekben ez 

a gondozás 4-5 éve tart. Az anyákkal igényük szerint tartjuk a kapcsolatot, egészségügyi, 

élelmezési, orvosi, jogi támogatásban részesülnek.  A vér szerinti szülők a Fészek Alapítványon 

keresztül kaphatnak információkat örökbe adott gyermekük fejlődéséről. 

 

2011. évben is megrendeztük az Örökbefogadók Országos Találkozóját Várgesztesen. A három 

napos találkozón több mint 70-en vettek részt. Mivel a találkozón való részvétel az egyes 

családoknak nem egyforma anyagi terhet jelent, a Fészek Alapítvány kérelemre támogatásban 

részesített örökbefogadó családokat. 

 

2011. év végén pályázatot írtunk ki „Mese a családról” címmel, melyen bármilyen pályamunkával 

jelentkezhettek a gyerekek.  Az eredményhirdetésre 2011. 12.17-én került sor ünnepélyes keretek 

között. Minden pályázó díjazásban részesült. 

 

A Fészek Alapítvány részt vett az NCSSZI által koordinált, örökbefogadással foglalkozó 

munkában, mely vizsgálta a jogi hátteret, valamint a gyakorlati munkában felmerülő problémákat. 

ez a munka áthúzódott a 2012. évre is. 

 

Alapítványunk tagja a Csecsemőotthonok Országos Szövetségének, a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberekkel és civil szervezetekkel aktív kapcsolatot tartunk fenn. 

 

 

2012.05.21. 

 

 

 

                                                                                           ................................... 

                                                                                              Dr. Budai Ágnes 

                                                                                             kuratórium elnöke 



KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS  

 FELHASZNÁLÁSÁRÓ  

2011 

 

A  Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  

2011. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: 

 

Költségvetési szerv:      Támogatási összeg 

SZJA 1 %         2009. év    1.985,- 

 2010. év  784.823,- 

                                                                                                                       ------------- 

összesen:                                                                                 786.808,- 

 

A Fészek Alapítvány 2011. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel: 

Támogató költségvetési szerv:       Fővárosi Szociális Közalapítvány 

Támogatás összege:                        300.000,- Ft 

     Támogatás felhasználása:               „Ha a gyermekem cigány, cigány vagyok én is?” 

                                                             A program áthúzódik a 2011. évre is. 

 

Támogató költségvetési szerv:       SZJA 1 % 

     Támogatás összege:                       786.808,- Ft   

     Támogatás felhasználása:              válsághelyzetben lévő gyermekes családok támogatása 

                                                            válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása 

                                                            Örökbefogadók Országos Találkozójának finanszírozása 

 

2012.05.21. 

                                                                            .................................... 

                                                                               Dr. Budai Ágnes 

                                                                              kuratórium elnöke 



 

VAGYON  FELHASZNÁLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

FÉSZEK  ALAPÍTVÁNY 

2011. 

Bevételek: 

          SZJA 1 %     2009.                                                  1.985,- 

          SZJA 1 %     2010.                                              784.823,-                                                        

          Alapítványi bevétel                                          1.750.897,-  

          Közhasznú tevékenységből származó                 665.000,- 

          Egyéb                                                                  450.000,- 

          Kamat mentes kölcsön                                        300.000,- 

          Banki kamat                                                           1.070,- 

                                                                                   --------------- 

          Összesen:                                                        3.953.775,- 

 

Kiadások: 

                                                                 

         Működési költség                                             1.989.578,-             

         Alapítványi cél szerinti költség                        1.923.692,-         

         Eszközbeszerzés                                                  129.900,- 

         Reprezentáció                                                        38.160,-                                    

         Banki költség                                                         62.140,- 

         Egyéb                                                                       2.000,-    

                                                                                 ---------------- 

         Összesen:                                                         4.145.470.-  

 

2012.05.21. 



 

FÉSZEK   ALAPÍTVÁNY 

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

2011. 

 

 

A FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért közhasznú ALAPÍTVÁNY 2011. 

évben az alábbi cél szerinti juttatásokat adta: 

 

   Örökbefogadók Országos Találkozója                       393.000,-    

   Krízishelyzetben lévő családok támogatása               480.000.- 

   „Mese a családról” pályázat                                        180.000,- 

                                                                                        --------------- 

   Összesen:                                                                    1.053.000,- ,- 

 

 

 

2012.05.21. 

 

 

 

                                                                                 .................................. 

                                                                                     Dr. Budai Ágnes 

                                                                                    kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 



VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK 2011. ÉVBEN NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK 

 

 

 

 

A FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

vezető tisztségviselői, a kuratórium tagjai, titkára és elnöke 2011. évben nem részesült semmilyen 

juttatásban. 

 

A tisztségviselők és a Fészek Alapítvány munkáját támogató szakemberek tevékenységüket az 

eddigiekkel megegyezően ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végezték. 

 

 

2012.05.21. 

 

 

 

                                                                                    ................................... 

                                                                                      Dr. Budai Ágnes 

                                                                                     kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESZÁMOLÓ 

a 

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért közhasznú ALAPÍTVÁNY 

2011. évben végzett közhasznú tevékenységéről 

 

A Fészek Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően támogatta az örökbefogadásra várakozó 

családokat. Ennek keretében a „Lelassult idő” című program keretében beszélgető tanfolyamot 

szerveztünk számukra, valamint a Fővárosi Önkormányzat támogatása mellett megvalósított „Ha a 

gyermekem cigány, cigány vagyok én is?” projekt harmadik lépcsőjében a tolerancia. elfogadás, 

nyitottság határait térképezhették fel szakemberek segítsége mellett. A programok a résztvevők 

számára ingyenes volt. 

A Fészek Alapítvány szakember hálót működtet, mely ingyenesen áll az örökbefogadó családok 

rendelkezésére.  Ebben a tevékenységben orvos, gyógypedagógus, logopédus, tanár, pszichológus 

vesz részt. Munkájukat az igényeknek megfelelően ingyenesen végzik. 

 Várgesztesen, a Villaparkban rendeztük meg az Örökbefogadók Országos Találkozóját augusztus 

utolsó hétvégéjén. A találkozón örökbefogadó családok és várakozók is részt vettek. Írásos 

kérelemre a résztvevőknek támogatást nyújtottunk a költségek kifizetésére.  

A nyílt örökbefogadás közvetítése keretében 2011-ben 72 új jelentkezőt regisztráltunk, 11 gyermek 

örökbeadásánál töltöttünk be közvetítői szerepet, 2 gyermeket vér szerinti családjában gondoztunk.  

6 válsághelyzetben lévő anyát gondoztuk a várandósság  ideje alatt, biztosítottuk megélhetésüket, 

lakhatásukat. 

Folyamatosan gondozzuk a vér szerinti  családokat megélhetési és életvezetési, egészségügyi 

gondjaik megoldásában. 

Az örökbeadó anyáknak lehetőséget biztosítottunk és biztosítunk, hogy az Alapítványon keresztül 

információt kapjanak örökbe adott gyermekeik fejlődéséről, továbbá bármely problémájukkal 

fordulhattak munkatársainkhoz. 

 

 

2012.05.21. 

 

 

                                                                             ......................................... 

                                                                                Dr. Budai Ágnes 

                                                                               kuratórium elnöke 



FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

2011. 

Adószám: 18247648-1-43 

 

A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény-levezetésének előírt 

tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezeteknél 

 

224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 3. melléklet 

 

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                       3.953.775,- 

      I.  Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)                  3.953.775,- 

          1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 

          a.)  alapítótól                                                                               ------ 

          b.)  központi költségvetésből                                                    786.808,- 

          c.)  önkormányzattól                                                                   ------ 

          e.)  egyéb                                                                                  450.000,- 

          2. Pályázati úton elnyert támogatás                                        ------ 

          3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel               2.415.897,- 

          4. Tagdíjból származó bevétel                                                 ------ 

          5. Egyéb bevétel                                                                      301.070,- 

     II. Pénzbevételt nem jelentő egyéb bevételek                              ------ 

 

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                      ------ 

      1.  Pénzügyileg rendezett bevételek                                             ------ 

      2.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                        ------ 

 

 



C.  Tényleges pénzbevételek  (A/I+B/1)                                      3.953.775,- 

 

D.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek  (A/II+B/2)                        ------ 

 

E.  Közhasznú tevékenység ráfordításai  (1+2+3+4)                 4.190.470,- 

      1.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások                         4.145.470,- 

      2.  Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                    45.000,- 

      3.  Ráfordítást jelentő elszámolások                                          ------ 

      4.  Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                     ------  

 

F.  Vállalkozói tevékenység ráfordításai  (1+2+3+4)                     ------ 

      1.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások                             ------ 

      2.  Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                   ------ 

      3.  Ráfordítást jelentő elszámolások                                         ------ 

      4.  Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                    ------ 

 

G.  Tárgyév pénzügyi eredménye (1+2)                                      - 191.695.-   - 

      1.  Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 

                                                                A/I                                   3.953.775,- 

                                                                E/1                              -   4.145.470,- 

                                                                E/4                                        ------   

                                                                                                      ---------------- 

                                                                                                         - 191.695,- 

 

2. Vállalkozói tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye  (B/1-F/1-F/4)   ------ 

 

 

 



H.  Nem pénzben realizált eredmény (1+2)                              -    45.000,- 

      1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 

                                                               A/II                                     ------ 

                                                               E/2                                    -  45.000,- 

                                                               E/3                                      ------ 

 

      2.  Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)    -------  

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+H/2                                    ------ 

J.  Fizetendő társasági adó                                                            ------ 

K. Tárgyévi eredmény     (1+2)                                                   - 236.695  ,- 

     1.  Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)  

                                                            A/I+A/II                            3.953.775,- 

                                                        E/1+E/2+E/3                  -     4.190.470,- 

                                                                                                     ---------------- 

                                                                                                      -  236.695,-               

 

     2.  Vállalkozói tevékenység tárgyévi eredmény  (I-J)            -------   

Tájékoztató adatok 

A.  Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 

      1.  Bérköltség                                                                           ------- 

      2.  Személyi jellegű egyéb kifizetés                                        ------- 

      3.  Bérjárulékok                                                                       78.000,- 

B.  Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások            1.923.692,- 

C.  Értékcsökkenési leírás                                                             45.000,- 

D.  Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                        2.143.778,- 

E.  Szervezet által nyújtott támogatások                                    ------ 

 


