Éves Jelentés 2015
Kérdések, melyekre választ adunk a jelentésben :)
Mit csináltunk 2015ben?
Kinek segítettünk?
Kiktől kaptunk és mire költöttük el az adományokat?
Milyen változást értünk el?

Mit jelent 25 év a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány életében?
Kedves Barátunk, Támogatónk!
Alapítványunk 2015ben ünnepli 25 éves évfordulóját. Számos program, esemény,
gyermekmosoly igazolja munkánkat, ez segít mindig motiváltan és izgatottan belekezdeni
egyegy programba, egyegy új évbe. Szeretnénk összefoglalni, számokban is megmutatni,
mennyi mindent érhettünk el a segítségeddel. 
Olvasd olyan szeretettel ezt a kis
összefoglalót, mint amilyen szeretettel dolgozunk a gyermekekért
. Köszönjük, hogy
mellettünk vagy, hogy ötleteiddel, támogatásoddal segíted a gyermekekért végzett munkánkat.
Mit csináltunk 2015ben?
Egy őszi, borongós napon elhatároztunk önkénteseinkkel, hogy 2015 más lesz, mint a korábbi
évek bármelyike. Számos innovatív ötlet és kérdés merült fel bennünk 2014 októberében.
Hozzáértő önkénteseink már rágták a fülünket, hogy merjünk sikert álmodni az Alapítványnak
és ne mi legyünk a fejlődés akadályozói...Ez bátorított minket, hogy arculatváltásba kezdjünk, új
logót válasszunk és a jövőbeli terveinket is konkrétan fogalmazzuk meg; a gyermekekért, a
gyermekeknek.
Egy új logó…
2015 első nagy dobása. A PMGYIA megtalálta minden idők legjobb grafikai tervét az új logóra.
Megtaláltuk azt a grafikust, aki érti és érzi, mit miért teszünk és mennyire elkötelezettek vagyunk
a felnövekvők támogatásáért. Ezért minden egyes vonásában tökéletesre alkotta a logónkat.
A fa szimbolizálja az egységet, táboroztatást, oltalmat, stabilitást, mely az Alapítvány
tevékenységét is jellemzi. A fa több szempontból is hívószó, mely egységet, oltalmat,
összekapcsolódást jelent. A velünk táborozó árva, hátrányos helyzetű, lakásotthonban és
nevelőszülőknél élő gyermekek, akik nem egyszer élték meg az elkülönülést, az elválást,
táborhelyeinken önkénteseink segítségével szeretetteljes közösségre találnak.
Mindemellett a fa a legelemibb és legtermészetesebb játék, mely mindenhol önfeledt
szórakozási lehetőséget ad a gyermekeknek, biztonságot ad a viharok elől, árnyékot ad a forró
napsütésben.
Továbbá szemlélteti a sokszínűséget, hisz mindenki egy, mindenki megfér egymás mellett,
ahogy azt a természettől is megtanulhatjuk...
Reméljük, hogy a szimbólum felnőtteket is mély gondolatokra sarkall…az életről, a
gyermekekről, a szeretetről.

A logó új identitást is jelent számunkra. Olyan egységet, mely sokrétűen tartalmazza a
tevékenységeinket, engedi, hogy még több célt teljesítsünk, még több gyermeket
támogathassunk. Innovációra sarkall minket, így a februári kezdet egy beteljesült álmokkal teli
évvé teszi 2015öt. Gyere, álmodozz velünk! :)
Érzékenyítő túrát szerveztünk..
Új honlappal, új lendülettel valósítottuk meg hagyományteremtő túránkat. 2015. április 18án,
Kismaroson valósult meg az a program, melyen gyermekotthonban és nevelőszülőknél élő
gyerekeket, vállalati önkénteseket, vakokat és gyengénlátókat, valamint senior önkénteseket
fogadhattunk. Több, mint 150en voltak kíváncsiak erre a kezdeményezésre, melynek célja,
hogy a túra résztvevői együtt teljesítsenek egy túratávot, fejlesztve az együttműködési és
problémamegoldó készségüket, tapasztalva a pozitív társadalmi szerepvállalás jelentőségét.
A PMGYIA beteljesült álma: Mintát adhattunk a minőségi szabadidős programokkal.
Köszönjük Neked, hogy újra álmodhatunk!
Tervezz velünk! 2016. április 30án tarts velünk a következő kismarosi érzékenyítő túrán!

ESIK  Egészségtudatos, Sportoló Ifjak Közössége. Egy gyermeknap, ahol közel 1000 főt
támogathattunk. 2015. május 30án a Pest megyei gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő
gyerekeket fogadhattunk a Vuelta Bringaparkban. Fogyatékos és akadályoztatott gyermekekkel
sportolhattunk, a társadalom érzékenyítése, közös rekordkísérlet volt a célunk.
A PMGYIA beteljesült álma: Végre egy rendezvény, ahol újra láthattuk a mosolyukat,
önfeledt szórakozásukat és megszeretgethettük őket. Akikért dolgozunk. A gyerekeket. :)
Köszönjük neked, hogy újra álmodhatunk!
Tervezz velünk! 2016. május 28án tarts velünk egy hatalmas európai szintű rekordkísérletben.
Aerobikozz velünk és Varró Gyulával, a CocaCola Testébresztő program nagykövetével!
LÁJK
oltunk  Lehetőségek és Álmok Játékos közössége
2015ben 64 gyermeket fogadhattunk Kismaroson a LÁJK személyiségfejlesztő programunkon.
A 1018 év közötti, gyermekotthonban és nevelőszülőknél élő gyermekek önbizalomfejlesztése,
jövőképének kialakítása fontos feladatunk. Tábori programunkkal a sérült anyagyermek
kapcsolat okán kialakuló személyiségzavarok enyhítését tűztük ki céluk. Programunkat 2012
óta valósítjuk meg. Táborozóink 18 éves koruk után visszakapcsolódhatnak a rendszerbe
önkéntesként, így a bizalmi kapcsolatot kialakító közösség tagjai lehetnek.
A PMGYIA beteljesült álma: Újra oltalmat, mintát és szeretetetet adhattunk rászoruló
gyermekeknek.
Köszönjük neked, hogy újra álmodhatunk!

Tervezz velünk! 2016 augusztusában 130 állami gondoskodásban élő gyermeket látunk
vendégül Zamárdiban. A díjmentes táborozáshoz adományokat gyűjtünk, önkénteseket
keresünk.
Először a Balatonnál!
4799 gyermek. 4799 mosoly. 25 év alatt ennyien táborozhattak díjmentesen velünk a program
keretében. Pest megyei, hátrányos helyzetű gyermekeket várunk minden évben a Balatonnál.
A PMGYIA beteljesült álma: Évről évre egyre több hátrányos helyzetű gyermeket ingyen
vendégül látunk a táborban. Évi legalább 250 gyermeket fogadhattunk.
Köszönjük neked, hogy újra álmodhatunk!
Tervezz velünk! Segíts, hogy 2016ban 300 olyan gyermeket láthassunk vendégül a
táborhelyeken, akik szociális körülményeik, családi helyzetük okán segítségünk nélkül
nem juthatnak el a Balatonhoz.
PSZT!  Pályázz Szálláshelyre Táborainkba!
Segítségeddel idén is támogathattunk olyan csoportokat, akik minőségi szabadidős
programokat terveztek zamárdi, kismarosi, vagy kóspallagi táborhelyünkön, és pályázatot
nyújtottak be felhívásunkra. Nélkülünk nem ment volna.
A PMGYIA beteljesült álma: A FÉSZEK Egyesület 26. Hagyományörző táborát III. helyezésben
és 75.000, Ft pályázati díjban, az isaszegi Klapka György Általános és Művészeti Iskolát
100.000, Ft pályázati díjban részesítettük, az I. helyezést pedig a Dunavarsány Környéki
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére biztosíthattuk. A fődíj 250.000, Ft volt, mellyel
a fogyatékos gyermekek szabadidős programjait segíthettük.
Köszönjük neked, hogy újra álmodhattunk!
Tervezz velün! Segíts, hogy pályázati támogatásokkal is segíthessük a
gyermekközösségeket! 2016ban újra meghírdetjük pályázatunkat, hogy a rászoruló
gyermekek felejthetetlen tábori programokon vehessenek részt!
SZÉF  Szeretet és Figyelem!
Jótékonysági vásárunk keretében önkéntesekkel készített ajándéktárgyakat, magunk által sütött
süteményeket kínálunk a budapesti egyetemeken tanuló diákoknak. Ha tetszik, ha ízlett, akkor
adományokat elfogadunk, hogy segíthessünk a gyermekeknek.
A PMGYIA beteljesült álma: A táborhelyekre napvitorlákat helyezhetünk el az összegyűlt
adományokból, így növelhetjük azokat a területeket, ahol rossz idő esetén is fantasztikus
programokat szervezhetünk. 
2015ben 119.235 forint gyűlhetett össze a támogatók
segítségével
Köszönjük neked, hogy újra álmodhatunk!
Tervezz velünk! Várjuk önkéntesek jelentkezését, ajándéktárgyak felajánlását a Pest megyei
hátrányos helyzetű gyermekeknek.
25 éves jubileumi konferencia
2015. november 19én találkoztunk azokkal, akik az elmúlt 25 évben segítették munkánkat.
A PMGYIA beteljesült álma: 25 évesek vagyunk! :)

Tervezz velünk! 2020ig már konkrét terveink vannak! Légy velünk, segíts nekünk, hogy csodás
gyermekkorról gondoskodhassunk.

Társadalmi Szerepvállalásunk 2015ben
A táboroztatáson túl számos projektben részt vettünk.
Civil Akadémián vettünk részt, hogy lehetőségeinket bővíteni tudjuk, kollégáink innovatív
ötletekkel segíthessék a gyermekekért végzett munkánkat.
Civil szolgáltatásokat dolgoztunk ki, hogy a vállalatokkal történő együttműködésekkel egyre
hatékonyabb legyen a gyermekérdekű tevékenységünk.
250 rászoruló gyermeket díjmentesen táboroztattunk. Egy részüket csoportos pályázati
támogatással juttathattuk el Zamárdiba.
Színházjegyeket, mozijegyeket adományozhattunk hátrányos helyzetű gyermekcsoportoknak.
Fogyatékos, rászoruló gyermekeknek 2015ben is biztosíthattunk felejthetetlen gyermeknapi
programokat.
Bútor, szappan és számítógép adományokat juttathattunk el a gyermekotthonokba és
nevelőszülői hálózatba.
Táborhelyeinken vállalati önkéntes programok keretében felújításokat végezhettünk.
Honnan érkeztek és Mire költöttük az adományokat?
A Manna Natúr Kozmetikus Kft felajánlásával 1000 kg szappant oszthattunk szét Pest megyei
rászoruló gyermekeknek. A fogyatékos és állami gondoskodásban élő gyerkőcök részére
15.000 natúr szappant juttathattunk el.
Az ÁrsaMed Kft. jóvoltából több, mint 300.000 forint értékű tisztítószert és takarítószert kaptunk
kismarosi táborhelyünkre, mely egész évben biztosította a higiénikus működést, a gyermekek
táboroztatását.
A MOL támogatásával 600 bútort és 178 db számítógépet adományozhattunk a Pest megyei
gyermekotthonokba és intézményekbe.
A CocaCola Magyarország munkatársaival adományokat gyűjthettünk és 130.000 Ft értékben
sportszereket vásárolhattunk a zamárdi, kismarosi és kóspallagi táborhelyekre.
A MAVIR ZRT. 500.000 Fttal támogatta, hogy a Zamárdi táborhelyünkön akadálymentes
zuhanyzót és wct alakíthassunk ki, hogy a hozzánk érkező, mozgássérült gyerekek számára is
megfelelő tisztálkodási lehetőségeket biztosíthassunk.
A CocaCola Magyarország dolgozói a kismarosi táborhelyünkre bögréket, evő és
tálalóedényeket, törülközőket és ágynemű huzatokat gyűjtöttek, ezeket a gyerekek
táboroztatásához tudjuk használni.
A CocaCola jóvoltából 70 db asztali PCt juttathatunk el a Pest megyei gyermekotthonokba,
iskolákba.
A Pest megyei települési önkormányzatok jóvoltából idén is megrendezhettük az “Először a
Balatonnál” tábori programunkat.
A Budaörsi Önkormányzat 2015ben 350.000 Fttal támogatta a Zamárdi táborunkban lévő
vizesblokk felújítását és a budaörsi hátrányos helyzetű gyermekek támogatását.

A visegrádi és a vasadi önkormányzat 3030.000 forinttal járult hozzá a fürdőszobánk
felújításához.
A 2015. május 30ai gyermeknapi rendezvényünket 100.000 forinttal támogatta Pest Megye
Önkormányzata és 50.000 forinttal a Váci Egyházmegye Püspöke.
A PR Filmszervíz Kft. 120.000 forinttal járult hozzá a hátrányos helyzetű gyermekek
támogatásához.
Adománygyűjtő ládáinkban közel 70.000 Ft gyűlt össze. Purczel Virginiát, a nagykőrösi
Gyermekotthon lakóját támogathattuk, hogy a Losangelesi Különleges Olimpián részt
vehessen és a nyári táborainkba vásárolhattunk a gyermekeknek ajándékokat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 800.000, Fttal támogatja 20152016. évi működési
költségeinket.
A Tata Consultancy Services 200.000 forinttal támogatta az “Először a Balatonnál” tábor
hátrányos helyzetű résztvevőinek iskolakezdését. A támogatási összegből a nálunk táborozó
gyerekeknek vásároltunk füzetcsomagokat, írószereket.
Az Önkéntes Központ Alapítvány vállalati önkéntes programokat szervezett a kismarosi és a
kóspallagi táborhelyünk felújításához. A vállalatok által 4 M forint értékű felújítás valósult meg. A
CocaCola Magyarország 90 önkéntese egész napos önkéntes program keretében Kismaroson
varázsolt új körülményeket a gyermekeknek.
A Silicon Labs október 8ai önkéntes programja keretében Kóspallagon felújította a
villamoshálózatot, új bútorokat helyezett el a hálókban, falvédő parkettákat helyezett el 2
faházban.
A Vodafone Magyarország Alapítvány 300.000 forinttal támogatta, hogy a váci Cházár András
EGYMI fogyatékos tanulóit eljuttathassunk a gyermeknapi programunkra, így 300 résztvevő
utazási költségét finanszírozhattuk.
Az E.ON Hungary Zrt. 1.240.000 forinttal támogatja a Zamárdi táborunk gyermekmosdóinak
környezetbaráttá alakítását, felújítását, így 2016ban már új mosdókkal várhatjuk a
gyermekeket.
A magánszemélyek által felajánlott 1% 2015ben 190.734 forint volt. Hálásan vagyunk, hogy a
gyermekek táboroztatására fordíthatjuk ezeket az összegeket.
Magánszemélyek, önkéntesek megszámlálhatatlan órát töltöttek a hátrányos helyzetű
gyermekek támogatásával, segítve innovációnkat.
Milyen változást értünk el a jóvoltodból?
Hiszünk abban, hogy minden gyermeknek egyformán jár az az önfeledt szabadidő, mely mintát
ad, meghatározó a jövőre nézve, elfogadásra és aktív társadalmi életre nevel. Ezt biztosítjuk mi
a jóvoltodból. A gyermekek számára biztosítható alternatív források és pénzügyi források előre
visznek, biztos identitást adnak és egyre fontosabb szerepekhez juttatnak minket is.
2015ben növeltük a díjmentesen táborozó gyermekek számát, a személyiségfejlesztő
programjaink palettáját bővíthettük, 2020ig stratégiát fogalmaztunk meg a gyermekek hatékony
támogatásához. Civil szolgáltatásokat dolgoztunk ki, hogy a vállalati együttműködésekben
egyenrangú partnerek legyünk, így a gyermekekért végzett munkában magas minőségű
szakmai kompetenciát képviselünk.
Ennek aktív részese vagy! Örülj velünk az eredményeinknek és tervezz velünk 2016ban is. :)

Köszönjük a gyermekek nevében!

