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BESZÁMOLÓ  

a  

FÉSZEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

1. Válsághelyzetben lévő családok gondozása 

A válsághelyzetben lévő anyák a legtöbb esetben komoly megélhetési gondokkal küzdenek, 

családjukban több nagyobb gyermek nevelkedik. A várandósság ideje alatt az igényeknek 

megfelelően biztosítjuk, hogy az anyák eljussanak a szükséges vizsgálatokra, valamint jelen 

vagyunk a szüléskor. Céljainknak megfelelően a várandósság ideje alatt és azt követően a családok 

élelmezését, lakhatását, ruházkodását, egészségügyi ellátását, gyógyszerezését támogatjuk. A vér 

szerinti családokkal való támogatói kapcsolatunk több estben 4-5 éve tart, az adott család igényének 

megfelelően. A vér szerinti szülők a Fészek Alapítványon keresztül kaphatnak örökbeadott 

gyermekeikről információt. 2012-ben 52 személlyel tartottunk fenn a fentiek szerinti kapcsolatot. 

 

2. Nyílt örökbeadás közvetítése 

2012. évben 46 örökbefogadásra várakozó családot regisztráltunk. Az év folyamán a Fészek 

Alapítvány közvetítésével 10 gyermek került örökbefogadó családba. Két gyermek esetében a vér 

szerinti család támogatásunkkal képessé vált arra, hogy gyermekét felnevelje. 

 

3. Roma származású gyermekek beilleszkedése 

A vér szerinti szülők egy része nyilatkozik roma származásáról. Ezek a családok különleges 

gondozást igényelnek, mivel nyilatkozatukkal jelzik gyermekük elfogadásával szembeni esetleges 

problémákat. A Fészek Alapítvány az örökbefogadásra várakozókról nem fogad el a gyermekre 

vonatkozó etnikai kikötést. A roma származású gyermekek számára mindig olyan családot 

keresünk, ahol egyértelmű a nyitottság és az elfogadás. A gyermekek családba való beillesztése és a 

későbbi folyamatos gondozása, a felmerülő speciális problémák kezelése  -szocializáció, identitás, 

tágabb környezet véleménye- egyik legfontosabb közhasznú feladatunk, melynek megoldását 

szakemberek segítik. 

 

4. Oktatás örökbefogadásra várakozók számára 

2012. évben két alkalommal rendeztük meg az örökbefogadásra várakozók számára „Váróterem” 

című tanfolyamat. A tanfolyam 5-6 három órás foglakozásból áll, melyen 5-6 család vesz részt.  

A tanfolyam ingyenes. A „Váróterem” program célja az, hogy a várakozók megfogalmazzák és 

szembesüljenek a gyermekkel kapcsolatos elvárásaikkal és a realitásokkal. A program eredménye, 

hogy több család változtatott etnikai feltételein, 1 család pedig visszalépett az örökbefogadástól, 

mivel felismerték, hogy nem képesek ismeretlen hátterű gyermek elfogadására. 

 



5. Örökbefogadók országos találkozója, évközi találkozók 

2012.10.12-14. között került sor Sopronban, a Hotel Lővér Szállóban az országos találkozó 

megrendezésére, melyen 3 napig 61 fő, 1 napig további 41 fő vett részt. A találkozón részt vettek 

örökbefogadott gyermekeiket nevelő családok és örökbefogadásra várakozók. A családok anyagi 

helyzete eltérő, ezért kérelemre a Fészek Alapítványt támogatást nyújtott az örökbefogadó 

családoknak. Az országos találkozó megrendezésének célja és eredménye az örökbefogadott 

gyermekek számára az azonosság megtapasztalása, a szülők számára a speciális problémákról való 

nyílt beszélgetés lehetősége szakemberek segítsége mellett. A várakozók pedig képet kaphatnak a 

történetekről, a problémákról, a gyerekekről, a vér szerinti szülőkről. 

A rendezvény fontos eredménye, hogy általa nő az örökbefogadás társadalmi elfogadottsága, mivel 

a környezet közvetlenül szerezhet tapasztalatot az örökbefogadó családokról és gyerekeikről. 

 

Két alkalommal, tavasszal és télen szerveztünk az örökbefogadó családok számára találkozót 

játszóházban. Ezeken a találkozókon sajnos csak a Budapesten, illetve környékén élők tudnak részt 

venni. Biztosítjuk a gyerekek számára a szabad játékot, a szülőknek a kötetlen beszélgetést, a 

szakmai támogatást a problémák megoldására. Ezt a programot nagyon fontosnak tartjuk azért, mert 

a gyerekeknek és családjuknak lehetősége nyílik az örökbefogadás kérdésének nyílt kezelésére. 

 

6. „Nyár és tél” pályázat gyerekeknek 

Az előző évhez hasonlóan idén is meghirdettük és megrendeztük a gyerekek részére a pályázatot, 

melyre rajzokat, írásokat vártunk. 21 pályamunka érkezett be, a pályázok életkora 2-15 év között 

változott. Természetesen minden pályamunkát díjaztunk. Az ünnepélyes díjkiosztóra a Mikulás 

ünnepséggel együtt került sor. 

A Fészek Alapítvány ebben az évben is részt vett az NCSSZI által koordinált, örökbefogadással 

foglalkozó munkában, mely vizsgálta a jogi hátteret, valamint a gyakorlati munkában felmerülő 

problémákat.  

 

Alapítványunk tagja a Csecsemőotthonok Országos Szövetségének, a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberekkel és civil szervezetekkel aktív kapcsolatot tartunk fenn. 

 

 

 

 

 

 



KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 

 FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

2012. 

 

 

A  Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  

2012. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: 

 

Költségvetési szerv:                                                       Támogatási összeg 

SZJA 1 %                                                           2011.         469.670,- 

                                                                                            

A Fészek Alapítvány 2012. évben a költségvetési támogatást az alábbiak szerint használta fel: 

 

Támogató költségvetési szerv:       SZJA 1 % 

     Támogatás összege:                       469.670,-Ft   

     Támogatás felhasználása:              válsághelyzetben lévő gyermekes családok támogatása 

                                                            válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK 2012. ÉVBEN NYÚJTOTT  

JUTTATÁSOK 

 

 

 

A FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

vezető tisztségviselői, a kuratórium tagjai, titkára és elnöke 2012. évben nem részesült semmilyen 

juttatásban. 

 

A tisztségviselők és a Fészek Alapítvány munkáját támogató szakemberek tevékenységüket az 

eddigiekkel megegyezően ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végezték. 
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                                                                                    ................................... 

                                                                                      Dr. Budai Ágnes 

                                                                                     kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


