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 1.Az Alapítvány  bemutatása, főbb adatai 
 1.1 Az Alapítvány főbb adatai 
 Név:  Amigos a gyerekekért Alapítvány 
 Rövid név:  Amigos Alapítvány 
 Székhely:  8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F. 
 Nyilvántartási szám:  19-01-0001753 
 Adószám:  18758227-1-19 
 Közhasznúsági státusz:  közhasznú 

 Beszámoló aláírására 
 jogosult képviselő :  Forgács-Fábián Sára 

 (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F) 
 képviseleti joga:  önálló 

 A társaság honlapjának címe:  http://www.amigosagyerekekert.hu/ 

 A szervezet típusa:  Alapítvány 

 Nyilvántartásba vételi végzés száma, 
 kelte:  19.Pk.60038/2016.,   2016. szeptember 09. 

 A könyvviteli szolgáltatást végzi:  Rekontó Kft. 
 Tevékenységi kör:  6920 

 Számviteli,  könyvvizsgálói,  adószakértői 
 tevékenység 
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 1.2. Az Alapítvány  missziója 
 Az  Alapítvány  különös  gondot  fordít  a  beteg,  hátrányos  helyzetű  gyerekek  idegennyelv 
 oktatásán  keresztül  történő  segítésére,  motiválására,  felkarolására,  felzárkóztató 
 foglalkoztatásukra,  társadalomba  való  beilleszkedésükre  .  A  nyelvi  készségek  fejlesztése 
 mellett  az  Alapítvány  logikai  játékokkal,  készségfejlesztéssel,  kézműves  foglalkozásokkal 
 kívánja  segíteni  a  beteg  gyerekek  gyógyulását,  valamint  az  értelmi,  szellemi  és  lelki 
 fejlődését.  Az  Alapítvány  célja,  hogy  a  rendszeres  segítségnyújtás  eredményeként  a 
 gyógyulás  szellemi  és  lelki  hátterében  biztos  támaszt  nyújtson  a  gyerekeknek,  szülőknek, 
 családtagoknak. 

 1.3. A vezető tisztségviselők és a kuratórium tagjaival kapcsolatos tájékoztatás 
 Forgács-Fábián Sára  – Kuratórium elnöke 

 Veszelszki Márta  – Kuratóriumi tag 
 Fábián József  – Kuratóriumi tag 
 Rácz Kamilla  – Kuratóriumi tag 
 Fehér Balázs  – Kuratóriumi tag 

 2. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 Az  Amigos  a  gyerekekért  Alapítvány  célja,  hogy  tartós  kórházi  kezelésen  lévő,  súlyosan 
 beteg,  hátrányos  helyzetű  gyerekeket  motiválja  a  gyógyulásra  egy  hasznos  eszközön,  a 
 nyelvtanuláson  keresztül  .  Az  egyetemistákból  álló  Amigos  Alapítvány  önkéntesei  (az 
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 Amigók)  országszerte  összesen  14  kórházi  egységben  :  Budapesten,  Szegeden, 
 Debrecenben,  Szombathelyen  és  Pécsen  tartanak  nyelvórákat  ,  vagy  egyéb  felzárkóztató 
 órákat  ,  kézműves  foglalkozásokat  vagy  csak  társasjátékokkal  feledtetik  a  kórházi 
 tartózkodás  nehézségeit  a  gyerekekkel  heti  rendszerességgel.  A  pandémiával 
 tevékenységünket  áthelyeztük  az  online  térbe  ,  a  2020-tól  nagy  sikerrel  bevezetett 
 programokkal  így  már  nem  csak  a  kórházban,  vagy  otthon  gyógyuló  gyerekeket  értük  el, 
 hanem  elértünk  hátrányos  helyzetű  gyerekeket  is  ,  ezzel  bővítve  a  gyerekek  körét, 
 akiknek segíteni tudunk. 

 Az  Amigók  is  diákok,  így  egyrészt  példát  mutatnak  ,  másrészt  barátaikká  válnak  a 
 gyerekeknek,  enyhítve  a  kórházi  magányt,  miközben  együtt  tanulnak,  fejlődnek  . 
 Fontosnak  tartjuk  az  önkénteskedésre  való  felhívást  az  egyetemisták  körében.  A  felvételi 
 időszakban  pedig  újra  beigazolódott,  hogy  az  önkéntesség  valóban  nagyon  fontos 
 tevékenység a fiatal felnőttek életében. 

 2021-ben  az  Amigos  a  Gyerekekért  Alapítvány  önkéntesei  3766  gyermeknek  tartottak 
 játékos  foglalkozásokat  online  ,  illetve  offline  formában  ,  összesen  1292  alkalommal  .  A 
 tananyagok  egyaránt  kitérnek  a  tanulásra  és  a  játékra,  így  a  résztvevő  gyerekek  fejlődnek, 
 miközben mesékben oldanak meg feladatokat. 

 3. Közhasznú tevékenység részletes tartalmi beszámolója 
 A továbbiakban beszámolunk  a 2021. évi eredményeinkről 

 3.1.Kórházi látogatások 
 A  járványhelyzet  javulásával  párhuzamosan  tavasszal  több  kórházba  is  visszatérhettek 
 az  Amigók  ,  így  a  játékos  nyelvtanulást  Budapesten,  Debrecenben,  Szeged  és 
 Szombathelyen  is  folytatták  önkénteseink.  Többek  között  onkológiai,  pszichiátriai, 
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 gyermekidegsebészeti  osztályokon, 
 őssejt  transzplantációs  osztályon  és 
 ortopédiai  osztályokon  is  segítettük  a 
 gyerekeket. 

 2021-ben  az  Amigók  az  ország  14 
 kórházi  egységében  voltak  jelen.  Az 
 Alapítvány  önkéntesei  a  kórházakban 
 különféle osztályokra járnak, így 
 különböző  betegséggel  küzdő 
 gyerekekkel  találkoznak,  foglalkozunk 
 daganatos, leukémiás 
 gyerekekkel  ,  baleset  utáni 
 rehabilitációs  mozgáskoordinációs 

 terápián  lévő  gyerekekkel  ,  illetve  különböző  pszichiátriai  kezelésen  lévő  gyerekekkel 
 (anorexia, bulimia, ADHD, figyelemzavar, hiperaktivitás, depresszió). 

 A  különböző  életkorú  (2  évestől  kezdve  egészen  18  évesekig)  és  betegségű  gyerekek 
 különböző  foglalkozást  igényelnek,  azonban  az  önkéntesek  mottója  minden  esetben  a 
 játékos  tanulás  .  Az  Amigók  elsődlegesen  idegen  nyelvek  tanításával  ,  új  nyelvek 
 megismertetésével  teszik  színesebbé  a  kórházban  töltött  időt  a  gyerekek  számára. 
 Segítenek  abban,  hogy  az  iskolai  kiesés  miatt  ne  maradjanak  le  a  társaikhoz  képest  ezek  a 
 gyerekek  sem.  Célunk,  hogy  barátként  tudjunk  a  gyerekekkel  foglalkozni,  segíteni  őket  a 
 házi  feladat  megírásában,  és  új  idegen  nyelvekkel,  ezáltal  akár  új  kultúrával  is 
 megismertethessük  őket.  Korábbi  években  célul  tűztük  ki  a  nyelvi  foglalkoztató  eszközök 
 fejlesztését. Ennek köszönhetően 2019. tavaszára elkészültek az angol és német nyelvű 
 foglalkoztató füzetek  , melyek  kezdő és haladó szinten  tudó gyerekek számára teszik 
 érdekesebbé  a  nyelvtanulást,  és  melyek  azóta  is  a  kórházi  eszköztárunk  szerves  részét 
 képezik  a  foglalkozások  alatt.  A  nyomtatott  formában  kiadott  füzetek  sikerein  felbuzdulva  a 
 tananyag-szerkesztést  és  kiadást  idén  is  folytattuk  ,  ezen  kiadványok  bemutatása  lentebb 
 található.  Hangsúlyt  fektetünk  a  széles  körben  tanult  angol  és  német  mellett  kevésbé  ismert 
 nyelvek  megismertetésére  is  ,  például  a  számok  elsajátítására  vietnámiul,  vagy  akár  egy 
 francia  nyelvű  mondóka 
 megtanulására. 

 A  tanulás  minden  esetben  játékos 
 keretek  között  folyik,  így  a 
 különböző  készségfejlesztő 
 társasjátékok,  memória-  vagy 
 kártyajátékok  is  szerepet  kapnak 
 a  foglalkozások  során.  A 
 gyermekek  életkorának 
 megfelelően  a  játékba  új  idegen 
 nyelvű  szavak  megtanulását,  vagy 
 különböző  szituációs  játékokat  is 
 csempészünk.  A  kézműves 
 foglalkozások  pedig  szintén  új 
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 lehetőségeket  nyitnak  a  programok  színesítésére,  hiszen  a  közös  alkotás  öröme  ,  apró 
 ajándékok  készítése  segít  feledtetni  a  gyermekekkel  az  őket  sokszor  hónapokig  körülvevő 
 kórházi  közeget  .  A  kézműves  foglalkozások  emellett  segítik  a  gyerekek  kézügyességének  , 
 kreativitásának  fejlesztését  ,  és  ugyanúgy  alkalmat  adnak  idegen  nyelvű  szavak, 
 kifejezések játékos elsajátítására. 

 3.2. Digitális Programjaink 
 A  COVID-19  hozta  változások  a  digitális  világba  irányították  önkénteseink  munkáját  is.  Az 
 egy  percig  sem  volt  kérdés,  hogy  a  gyerekek  kezét  továbbra  is  fogjuk,  de  a  korlátozások 
 miatt  távolabbak  llett  lépnünk,  és  megpróbálunk  úgy  segíteni  nekik,  hogy  nem  fizikailag  nem 
 lehetünk jelen.  Három legsikeresebb programunkat 2021-ben  is folytattuk. 

 3.2.1. Online Otthon 
 A  programba  kórházban 
 vagy  otthon  ápolt, 
 illetve  egészségügyi 
 dolgozók  gyermekei 
 kaptak  meghívást,  hogy  a 
 leterhelt  időszakban 
 egy-egy  óra  hasznos,  de 
 mégis  játékos 
 elfoglaltsággal 
 ajándékozzuk  meg  őket 

 is.  Az  online  mentorálás  során  egy  gyerekkel  2-3  önkéntes  foglalkozott  ,  akik  hetente 
 cserélődtek.  Volt,  akivel  komoly  témazárókra  készültünk,  másokkal  pedig  új  idegen 
 nyelvekkel  ismerkedtünk  meg.  A  lényeg  a  játékos  tanulás  adta  felszabadultság  és 
 sikerélmény  .  Az  órákat  a  gyerekek  egyéni  igényeire  formálva  alkottuk  meg,  óráról-órára 
 igazodva a gyermek egyéni tempójához, és egyéni céljaihoz mérve a kihívásokat. 

 3.2.2 Amigos Mini 
 Kiscsoportos  készségfejlesztő  foglalkozások  at  dolgoztunk  ki  1-6.  osztályos 
 gyerekeknek  ,  melyek 
 tananyaga  hónapról  hónapra 
 megújult  .  Az  online 
 mesevilágokba  utazva  felfedező 
 csapatokkal  jártuk  a  világűrt, 
 vadnyugatot,  elvarázsolt  erdőt. 
 A  készségfejlesztés  a  kreatív 
 alkotó  feladatok  mellett 
 mozgáskoordinációs 
 kihívások  ban  is  megjelent,  miközben  az  ismeretterjesztés  is  helyet  kapott.  Mindez  nem 
 feladatként  tártuk  a  gyerekek  elé,  hanem  mint  a  közös  történetünk  fontos  következő  lépését: 
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 csillagok  zápora  elől  ügyesen  kell  elhajolni,  indiánok  versét  szépen  hangsúlyozva  kell 
 szavalni és olyan új erdei virágokat kell alkotni, amit e földön még senki sem látott. 
 A foglalkozások elérhetőek a honlapunkon:  mini.amigosagyerekekert.hu/ 

 3.2.3.  Amigos Kalandor 
 A  tananyagainkat  nyelvi  fókusszal 
 fejlesztettük  tovább,  elsőként  európai 
 országok  kultúráján  keresztül  tanítottuk 
 a  gyerekeket  online  kiscsoportos 
 formában  .  Saját  fejlesztésű 
 tananyagok  kal  a  francia  művészettől 
 az  olasz  gasztronómiáig  mindenbe 
 belekóstoltunk.  5  európai  nyelvet 
 kiválasztva  nemcsak  szavakat  és 
 nyelvtani  szabályokat  ismertettünk 
 meg  a  gyerekekkel,  de  egy 
 képzeletbeli  utazásra  is  meghívtuk 

 őket. 
 Betekintést  adtunk  a  francia,  német,  olasz,  spanyol  és  angol  kultúrába,  ezzel  is  meghozva 
 kedvüket  a  nyelvtanulásra  és  segítve  őket  a  következő  idegen  nyelv  kiválasztásában.  Az 
 utazásainkat  az  országok  különlegességeiben  jártas  Amigóink  tartották,  akik  olyan  izgalmas 
 feladatokat  terveztek  a  gyerekeknek,  amiben  zene,  alkotás  és  még  logikai  feladatok  is 
 szerepeltek. 
 A  Kalandor  foglalkozások  elérhetőek  a  honlapunkon: 
 https://amigos.hu/amigos-kalandor/ 

 3.3. Ajándékozás 
 Azért  teszünk,  hogy  egy  nap  minden 
 gyerek  mellett  legyen  Amigo.  Amíg  pedig 
 ezt  elérjük,  alternatív  megoldásokkal 
 szerzünk  örömet  a  kórházban  ápolt  beteg 
 gyerekeknek. 
 43  kórházi  egységnek  ajándékoztunk 
 gyereknapkor  és  karácsonykor 
 készségfejlesztő  LEGO  készleteket  , 
 hogy  hasznos  és  élményteli  elfoglaltságot 
 nyújtsunk  nekik.  Az  ajándékkal 
 egyidejűleg  meghívót  is  küldtünk  az 
 online foglalkozásainkra  . 
 Az  ajándékozással  nyitottunk  a  hátrányos  helyzetű  gyerekek  felé  is,  további 
 Alapítványokkal összefogva  okoztunk nekik örömet a  meglepetésekkel. 

 Ajándékkal  támogatott  együttműködő  szervezetek  2021-ben:  Adni  Jóga  Alapítvány, 
 Fortélysátor  Alapítvány,  Füri  ZeneTér  Egyesület,  Gólyahír  Alapítvány,  Habitat  for  Humanity 
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 Magyarország,  KIKAPCS.  Alapítvány,  Kompánia  Alapítvány,  Láthatatlan  Iskola,  Mahájána 
 Alapítvány Csörögi Tanoda, ONCO VR, Szurikáta Alapítvány, VONESZO Alapítvány. 

 3.4. Fejlesztő füzeteink, azaz Amigos-féle foglalkoztató füzetek 

 3. 4.1. Nyelvi Kavalkád 
 Nyelvi  Kavalkád  c.  kiadványunkban  13  nyelvvel  ismerkedhetnek  meg  a 
 gyerekek  játékos  formában,  melynek  tartalmát  önkénteseink  állították 
 össze.  A  különböző  idegen  nyelveken  összeállított  hasznos 
 tananyagot  játékosan  ismerik  meg  a  gyerekek,  mellyel  célunk,  hogy  a 
 fiatal  korosztálynak  lehetőséget  adva  kipróbálhassanak  különböző 
 nyelveket  és  ezáltal  megalapozottabban  tudjanak  dönteni  az  iskolában 
 felvehető nyelvi kurzusokról. 

 3.4.2. Küldetésfüzet 
 Saját  fejlesztésű  tananyagaink  másik  kiadványa  az  Amigos  Mini 
 online  programunk  meseanyagai  alapján  született 
 Küldetésfüzet  ,  melyben  Aladár  és  Abigél  Amigo-szuperhősök 
 utaznak  fantáziavilágban.  A  füzetek  nemcsak 
 ismeretterjesztőek  ,  de  a  készségfejlesztés  különböző 
 területeit  is  szem  előtt  tartjuk,  így  többek  között  a  memóriát  , 
 logikai gondolkodást, kreatív alkotást  . 
 A  füzeteket  ajándékba  kapva  egy  Amigos-foglalkozás 
 élményébe  kapnak  betekintést  a  tőlünk  távoleső  gyerekek, 
 illetve  így  a  a  foglalkozásaink  néhány  órája  alatt  megismert 
 gyerekek  sem  maradnak  Amigo  nélkül  az  unalmas  órákban.A 
 küldetésfüzeteket  önkénteseink  a  kórházi  bevetések  alkalmával 
 is  tudják  alkalmazni,  ezzel  segítve  a  közös  tanulást,  illetve  a 

 foglalkozás  végén  ezt  oda  is  adjuk  a  gyerekeknek  ajándékba,  amivel  további  önálló 
 elfoglaltságra is motiváljuk őket. 

 3.5. Társadalmi hatásunk, oltási önkéntesség 
 Tavasszal,  amikor  még  nem  tudtunk  személyesen 
 jelen  lenni  a  gyermekek  mellett,  a  lakossági 
 oltási  folyamatokban  segítettek  önkénteseink 
 az  Országos  Mentális,  Ideggyógyászati  és 
 Idegsebészeti  Intézetben  48  napon  keresztül 
 valamint  a  Bethesda  Gyermekkórházban  82 
 alkalommal  .  Ez  a  feladat  önkénteseinkben 
 visszaidézte  a  kórházi  bevetések  hangulatát. 
 Kiszabadulhattak  az  online  oktatás  szürke 
 hétköznapjaiból,  és  személyes  találkozásoknak 
 adhatott  teret,  ha  a  korábbitól  eltérő  formában  is, 
 amiben  részesei  lehettek  egy  új  csapatnak  a  kórházban,  ami  többek  között  az  orvosokból, 
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 kórházi  dolgozókból,  katonákból,  rendőrökből  is  állt,  akikkel  önkénteseink  kiválóan  együtt 
 tudtak  működni  és  akik  így  egy  nyugodt,  jó  hangulatú  környezetben  tudták  hatékonyan 
 végezni  a  munkájukat.  Az  OMIII  végül  annyira  meg  volt  elégedve  az  Amigók  munkájával, 
 hogy  nyár  közepétől  már  ennek  a  kórháznak  a  gyerekosztályára  is  meghívták  az  Amigókat 
 hetente  két  alkalommal.  Így  tudtuk  tehát  a  társadalmi  felelősségvállalás  által  a  pandémia 
 okozta  nehézségekkel  együtt  is  elősegíteni  a  szervezetünk  főtevékenységét,  és  jutottunk  el 
 még egy gyermekosztályra, ahol már személyesen találkozhatunk a gyerekekkel. 

 3.6. Szervezeti és szakmai fejlődés 

 3.6.1. Önkéntes toborzás, önkéntes létszám növelése 
 Tavasszal  a  pandémiás  helyzet 
 miatt  még  online 
 önkéntes-felvételit  tartottunk, 
 melyen  összesen  35  önkéntessel 
 bővültünk,  4  városban;  Budapesten 
 23,  Szegeden  5,  Debrecenben  5, 
 Szombathelyen  2  fővel.  Ősszel 
 viszont  már  újra  személyesen 
 ismerkedhettünk  meg  a 
 jelentkezőkkel,  melynek 
 végeredményeként  33  taggal 
 bővült  csapatunk;  Budapesten  16, 
 Szegeden  2,  Debrecenben  4, 
 Szombathelyen  3  fővel.  Ebben  a 
 félévben  indult  el  először  pécsi 

 csapatunk  is,  ahol  az  Alapító  Amigók  száma  végül  8  fő.  Így  összesen  2021-ben  187  Amigo 
 önkénteskedett  az Alapítványban. 

 3.6.2. Szakmai fejlődés, önkénteseink képzése 
 A  jelentkezési  folyamat  után  önkénteseinknek  egy  egész  napos  felkészítőt  tartottunk,  az 
 Amigo  Iskolát  .  Ekkor  ismerkednek  meg  a  friss  önkénteseink  a  szervezettel,  a  belső 
 kommunikációnkkal,  valamint  a  foglalkozások  menetével  és  azzal,  hogy  milyen  helyzetben 
 lehetnek  a  gyerekek  a  kórházakban  és  miként  lehet  ezekre  a  különleges  és  sokszor 
 kihívásokkal teli helyzetekre reagálni. 

 Rendszeressé  vált  havi  szakmai  előadássorozatunk,  az  Amigos  Akadémia  ,  melynek 
 lényege,  hogy  önkénteseink  minél  felkészültebbek  legyenek  a  foglalkozások  során.  Legyen 
 szó  önismeretről,  kézműves  workshopról  vagy  érzékenyítésről,  mind-mind  segít  abban,  hogy 
 könnyebben megértsük a gyermekek helyzetét. 

 A  szakmai  fejlődés  legfontosabb  eseménye  minden  évben  a  nyár  végi  szakmai  táborunk  , 
 ahol  három  napon  keresztül  együtt  tanulunk  és  fejlődünk.  2021-ben  több  mint  70  Amigo  vett 
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 részt  a  Szigetszentmártonon,  a  Mártoni  Táborban  tartott  eseményen.  2021-ben  meghívott 
 vendégeink  között  többek  közt  szerepelt  meseterapeuta,  orvos  és  pszichológus  is.  Nagy 
 Betty  pszichológus,  elsősorban  az  onkológiai  gyermekbetegségek  pszichológiájáról 

 tartott  előadást,  arról,  hogy 
 hogyan  alkalmazkodnak  a 
 gyerekek  az  új  helyzetekhez, 
 illetve  a  betegségük  által 
 kialakult  traumához  és,  valamint 
 arról,  hogy  ők  miként  látják  és 
 érzékelik  a  halál  jelenségét. 
 Továbbá  a  gyerekek 
 családjaikkal  kapcsolatos 
 változásokról  is  hallottunk.  Dr. 
 Erdős  Sándor  előadásában  arról 
 volt  szó,  hogy  különböző 
 osztályokon  milyen 
 kezeléseket  kapnak  a 
 gyerekek  és  mire  számíthat  az 

 oda  belépő  önkéntes,  hiszen  különböző  osztályokon,  különböző  betegségek  más-más 
 problémákat  vethetnek  fel.  Végül  Dobos  Kata  előadásában  megismerhettük,  hogy  mi  a 
 meseterápia  és  milyen  nagy  ereje  van  a  munkánk  során.  Egy  interaktív,  saját  élményű 
 előadásban  mi  is  megtapasztalhattuk  a  meseterápia  előnyeit,  amit  majd  kórházi  bevetéseink 
 során alkalmazhatunk. Emellett pszichoedukációra és csapatjátékokra is sor került. 
 2022-ben a terveink szerint tréningjeink sora  rendszeres  pszichoedukációval  egészül ki. 

 3.6.3. Új város: Pécs 
 2021.  őszén  megvalósult  egy  újabb 
 egyetemi  városban  való  belföldi 
 terjeszkedésünk.  Az  Amigos  egy 
 újabb  mérföldkőhöz  ért,  Pécsen  is 
 megalakult  az  önkéntes  bázisunk. 
 Bár  a  járványhelyzet  kezdetben  még 
 nem  tette  lehetővé  a  személyes 
 kórházi  bevetések  megkezdését, 
 pécsi  önkénteseink  az  online 
 programjainkhoz  csatlakozva  kezdték 
 meg  a  szervezeten  belüli 
 tevékenységüket.  Ezzel  az  indulással 
 egy  újabb  magyarországi 
 gyermekonkológián  lehetünk jelen. 

 Jelenleg  már  csak  Miskolc  az  egyetlen  magyar  város,  ahol  az  alapítvány  még  nem  aktív  az 
 ottani gyermekonkológián, ez a terjeszkedés rövid távú céljaink közt szerepel. 
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 3.7. Önkéntes közösség 
 Amigóként  a  legfontosabb  havi  események  közé  tartoznak  a  kórháztalálkozók  és  az 
 Amigo-estek  . 

 3.7.1. Szupervíziók 
 A  kórháztalálkozók  havi  szupervíziós  jelleggel  valósulnak  meg,  ahol  a  kórházi  csapatok 
 átbeszélik  hogy  milyen  élmények  érték  őket  a  gyerekekkel  való  foglalkozások,  személyes 
 találkozások  során.  Ezeket  a  kórházfelelősök  vezetik,  akik  ezután  egy  terapeutával  és  a 
 Kórházakért felelős Amigoval átbeszélik a nehezebb eseteket. 
 Tervünk  2022-re,  hogy  egy  aktív  pszichológus  hálózat  segítségével  mind  az  öt  városban, 
 ahol  személyesen  is  jelen  vagyunk,  helyi  szinten,  gyorsan  és  hatékonyan  tudjunk  segítéget 
 nyújtani önkénteseink részére. 

 3.7.2. Csapatépítés 
 Az  Amigo-estek  inkább  már  a  csapatépítésről  szólnak,  hiszen  az  önkéntesek  közti  bizalom 
 kiépítése elengedhetetlen a jó hangulatú foglalkozásokhoz. 
 Nyár  elején  az  évzárónkat  a  Balaton  partján  tartottuk  egy  ötnapos  nyaralás  keretén  belül.  Itt 
 megünnepeltük  az  előző  félév  sikereit  és  a  hosszú  online  bevetések  és  csapatépítések  után 
 végre  személyesen  is  találkozhattunk,  megosztva  a  tapasztalatokat,  és  élményeket, 
 amelyek  minden  önkéntes  számára  fontosak,  és  hasonló  megélésük  közös  feldolgozása 
 sokat segít a csapat összetartó erejének megőrzésében és fejlesztésében. 

 Júliusban  mindig  a  sportolásé  a 
 főszerep,  közösen  6000  km-t 
 tettünk  meg  .  Volt,  aki  úszással,  volt 
 aki  biciklizéssel,  de  olyan  is  akadt, 
 aki  falmászással  tett  hozzá  a 
 közösen  számolt  kilométerekhez.  A 
 hónapot  egy  több  napos  kenutáborral 
 zártuk. 

 A  fentebb  említett  szakmai  táborunk 
 mindig  egy  izgalmas  programnak 
 számít  az  Amigo-mindennapokban, 
 nemcsak  szakmai  fejlődés,  hanem 

 csapatépítés  szintjén  is,  hiszen  ilyenkor  pár  napra  négy  város  Amigói  közösen  elvonulnak  és 
 együtt  tanulnak,  gondolkodnak  és  fejlődnek,  hogy  minél  profibb  foglalkozásokat  tudjunk 
 tartani  a  gyerekeknek.  A  csapatépítés  közös  feladatokkal  és  társasjátékokkal  valósul  meg. 
 Emellett  a  pszichoedukáció  ,  mely  elsősorban  önismereti  foglalkozás,  szintén  elősegíti 
 önkénteseinknek,  hogy  jobban  megismerjék  egymást.  A  szervezeti  kultúra  és  közös 
 értékek  elmélyítése  érdekében  a  2021-es  szakmai  táborban  egy  workshopra  is  sor  került, 
 melyet  Mészáros  Ágnes,  a  Senior  Amigo  tanácsadói  kör  tagja,  és  executive  business  coach 
 tartott. 
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 A  közös  események  sorának  egyik  eseménye  a  szervezetünk  születésnapi  rendezvénye. 
 A  hetedik  szülinapunkat  2021-ben  a  Hernyák  Birtokon,  Etyeken  ünnepeltünk  túrával, 
 tortával, koncerttel. 

 3.8. Amire még büszkék vagyunk 

 3.8.1. médiamegjelenések 
 Munkánkhoz  sokan,  sokféleképp  kapcsolódnak  és  több  sajtóorgánum  beszámolt  a  2021-es 
 évben  is  a  tevékenységünkről.  Többek  között  a  COVID  idején  történt  innovációkról  a 
 Kossuth  Rádióban  mesélt  egy  önkéntes  és  egy  édesanya  is,  az  Amigos  Appról  és  a  Morgan 
 Stanley  hackathonjáról  a  HVG  cikkezett  ,  a  gyereknapi  kampányunkról  pedig  az  ATV  -ben 
 számoltunk be. 

 3.8.2. Senior Amigók 
 Szervezetünk  munkáját  tanácsadók  sora 
 egyengeti,  akik  rendszeres  találkozók 
 alkalmával  segítik  a  szakmai  fejlődésünket  , 
 kérdéseikkel  és  javaslataikkal  is  közelebb 
 segítve  a  megoldásokhoz.  Cégvezetők, 
 üzleti  tanácsadók,  pénzügyi  és  pedagógiai 
 szakemberek  hálója  biztosítja,  hogy 
 munkánk  során  olyan  szakértőktől  kapjunk 
 külső  segítséget,  akik  a  civil  szférán  kívüli 
 tapasztalataikkal  értékes  támogatást 
 nyújtanak  a  munkánkhoz.  Ezúton  is 
 köszönjük  az  együtt-gondolkodást, 
 gondolatébresztést,  útmutatást  Mészáros  Ágnesnek,  Dobos  Katának,  Bajnógel  Péternek  és 
 Tóth Tibornak és dr. Benyó Gábornak. 

 3.8.3. Munkavállalói csapat bővülése 
 Tevékenységünk  bővülésével 
 (önkénteseink  számának 
 növekedése,  újabb  magyarországi 
 városban  felépül  önkéntes-bázis, 
 újabb  elért  kórházi  egységek, 
 egyre  több  résztvevő  az  online 
 programokban)  a  befektetett 
 munkaidő-igény is növekedett. 
 Ez  vonja  maga  után  a 
 munkavállalói  csapatunk 
 bővülését  is.  Az 
 adományszervezés  fontos 
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 támaszunk,  hiszen  forrásaink  előteremtésében  óriási  szerepük  van.  A  fundraising  csapatunk 
 egy  20  órás  heti  munkaidőben  dolgozó  munkavállalóval  bővült,  aki  Amigóként  a  szervezet 
 önkéntese  is,  így  tökéletesen  magáénak  érzi  a  szervezet  céljait,  munkájával  pedig  egy  újabb 
 fontos szerepet vállalt. 
 Immár  teljes  munkaidőben  foglalkoztatunk  a  főtevékenységünkhöz  köthető 
 projektmenedzsert  az  év  közepétől,  valamint  az  adminisztratív  és  pénzügyi  feladatokért 
 felelős munkatárs is heti 30 munkaórában látta el a feladatát 2021 második félévére. 

 3.9. 2021-es év értékelése 
 A  2020.  évi  közhasznúsági  beszámolónkban  írtuk:  “Az  Amigos  küldetése,  hogy  egy  nap 
 minden  beteg  gyermek  mellett  legyen  Amigo.  2021-ben  szeretnénk  további  kórházi 
 egységekben  , és további magyarországi városokban is  elindulni, valamint célunk, hogy az 
 Amigók bázisát 180 főre növeljük.” 

 A  2021-es  évet  rendkívül  sikeresnek  értékeljük  ,  hiszen  terveinket  meg  tudtuk  valósítani, 
 ma  már  5  városban  vannak  jelen  önkénteseink,  idén  elindult  pécsi  önkéntes  csapatunk  is, 
 és  a  teljes  önkéntes  bázist  is  sikerült  187  főre  növelni  ,  így  biztonsággal  tudtuk 
 megvalósítani magas minőségű tevékenységünket. 

 3.10. Terveink 2022-re 
 A  2021-es  sikereken  felbuzdulva  célunk,  hogy  2022-ben  előkészítsük  a  bővülést  egy  újabb 
 vidéki  városban,  Miskolcon  ,  és  ezzel  az  összes  magyarországi  gyermekonkológiai 
 központban jelen lehessenek önkénteseink. 
 Az  online  és  a  személyes  foglalkozások  minőségét  tovább  növeljük  képzéseken  keresztül  , 
 a  fentebb  is  említett  pszichológus-hálózat  kiépítésével  még  nagyobb  támogatást  nyújtva 
 az  Amigóknak,  hogy  minden  alkalommal  egyre  jobb  munkát  végezhessenek.  Minden  évben 
 célunk  az  önkéntes  táborunk  bővítése  ,  hiszen  ez  elengedhetetlen  a  tevékenységünk 
 fenntartásához. 

 Mindezek  megvalósításával  pedig  egyre  közelebb  jutunk  a  missziónkhoz,  hogy  egy  napon 
 minden gyerek mellett legyen Amigo. 
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