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Egyesületünk 1989-ben alakult meg a különböző európai és tengeren túli országokat összefogó 
nemzetközi gyermekvédelmi szakmai szervezet magyar tagegyesületeként. Az Egyesület 
közhasznú társadalmi szervezet, az ország egész területén fejti ki tevékenységét. Politikai 
tevékenységet nem folytat, pártoktól támogatást nem kap és azoknak támogatást nem nyújt. 
 
 
Az Egyesület célja és feladata 
  
Az Egyesületünknek megalakulásától kezdődően célja, hogy elősegítse a gyermekvédelmi 
szakemberek együttműködését, tapasztalatcseréjét, továbbképzését, valamint segítséget nyújtson 
azoknak a gyerekeknek és fiataloknak a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka 
világába való beilleszkedéséhez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi, 
vagy nevelési okok miatt nem eredeti családjukban, hanem a gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézményrendszer keretei között nevelkednek. Az Egyesület szolgáltatásai az egyesületi 
tagságtól függetlenül a gyermek- és ifjúságvédelem hatókörébe tartozó gyermekek és fiatalok, 
valamint a velük foglalkozó felnőttek rendelkezésére állnak. Az Egyesület célja szerinti 
tevékenységét a gyermek- és ifjúságvédelem területén, a gyermekek és fiatalok 
érdekképviselete, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzi. 
  
Egyesületünk egyéni tagjainak száma 202 fő, és rendelkezünk jogi személyiségű tagokkal is, ez 
83 gyermekotthon, 21 lakásotthon és 57 hivatásos nevelőszülői családot jelent. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntes munkára. 2012-ben a programjainkat 23 fő regisztrált 
önkéntes segíti, és további 34 fő alkotja a gyermekotthonok képviselőiből alakult koordinátori 
hálózatunkat. Ők önkéntesi szerződés nélkül, de teljes mértékben ellenszolgáltatás nélkül, 
önkéntes alapon végzik a munkájukat. Az önkénteseink között különösen nagy számban vannak 
a Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Munkacsoport /Útilapu Hálózatának tagjai, akik rendszeresen 
végeznek önkéntes munkát Egyesületünkben.  
 
 
 

                                                 
1   A gazdálkodási, pénzügyi adatokat a csatolt egyesületi beszámoló tartalmazza. (Ld.  
egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása, közhasznúsági melléklet 1-3., 
kiegészítő melléklet 1-9.)  
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Az Egyesületi tevékenység fő területei 2012 évben: 
 
1. Szakmai programok gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára 

1.1. Fővárosi Gyermekotthonok Igazgatói Klubja 

A jogszabályváltozások, a gyermekvédelemben történő átalakulások szükségessé tették az 
intenzívebb szakmai párbeszédet a gyermekvédelem szereplői között. Ezért Igazgatói Klubot  

Indítottunk a fővárosi gyermekotthonok igazgatói számára, hogy kötetlen formában tudjunk a 
változásokról beszélni, ill. a jogszabályokat közösen tudjuk értelmezni. A 2012 évben 5 
Igazgatói Klubot tartottunk, amely rendezvényeken a családi pótlék igénylésének változásáról, a 
munkaügyi jogszabályok gyermekvédelmet érintő változásairól esett szó A visszajelzések 
alapján azt gondoljuk, hogy igény van az ilyen típusú rendezvényekre, ezért a jövőben is 
szeretnénk folytatni. 

1.2. Akkreditált továbbképzések 

2012. évre az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga 
Bizottsághoz egy új programot nyújtottunk be, továbbá 3 előző évben benyújtott és akkreditált 
program folytatását kértük.  

1.2.1. Beilleszkedési zavarok kezelése gyermek- és lakásotthonokban 

A fenti címen meghirdetett 30 órás akkreditált esetmegbeszélő továbbképzést az intézmények 
kérésére Kisújszálláson tartottuk 20 résztvevővel. A kollégák, - akik a lakásotthonok nevelői és 
gyermekfelügyelői beosztásban dolgozó munkatársai voltak,- nagy aktivitással, és 
együttműködéssel vettek részt a programon. Az elvégzett elégedettségi vizsgálat összegzése 
szerint egyértelműen pozitív volt a megítélése a továbbképzésnek, s kifejezték igényüket további 
hasonló lehetőségek iránt. A továbbképzés akkreditációs tanúsítványának megadásához 
szükséges feltételnek minden résztvevő megfelelt.  

1.2.2. Változó gyermekvédelem- új működési keretek között a szakellátás 

A szakmai műhely sorozatunk elindítása azt a célt szolgálta, hogy a szakellátó 
intézményrendszerben dolgozó kollégák jobban megismerhessék, és közösen értelmezhessék a 
változó jogszabályokat, és ezek a változások milyen hatással vannak/ vagy lesznek a napi 
munkájukra.  A továbbképzésre 21 fő jelentkezett. A 6 alkalommal megtartott műhely témái az 
alábbiak voltak: 
Jogszabályi változások a gyermekvédelemben, a gyámhatóság szerepének, feladatának 
változásai; az új Köznevelési Törvény gyermekvédelmi vonatkozásai; az intézményi fenntartó 
változásából adódó feladatok; az átalakuló intézményrendszer az igények és lehetőségek 
szorításában; jogszabályok és előírások, társadalmi szükségletek, szakmai elvárások között 
feszülő ellentmondások, befogadó- nevelőszülői tevékenység változása az új jogszabályok 
fényében, a nevelőszülők kiválasztása, toborzása, működtetése. 
Az elégedettségi vizsgálat összegzése szerint egyértelműen pozitív volt a megítélése a 
továbbképzésnek, s a résztvevők kifejezték igényüket további hasonló lehetőségek iránt. A 
továbbképzés akkreditációs tanúsítványának megadásához szükséges feltételnek minden 
résztvevő megfelelt. 
 

2.  Pályázatok 

Pályázatokon való részvételünk jelenti a forrásteremtés meghatározó eszközét. 2012-ben 11 
pályázatot nyújtottunk be, ebből négy pályázatot nyertünk meg.   
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Itt kell megjegyezni, hogy a pályázati források szűkülése, és egyéb források hiánya miatt egyre 
nagyobb nehézséget jelent az Egyesület működtetése. Ugyanakkor eredménynek könyvelhetjük 
el az elnyert pályázatok viszonylag nagy számát, és azt, hogy a programok lebonyolítása, és  
 
a pályázatokkal kapcsolatos elszámolás nehéz és felelősségteljes feladatát mindig hiánytalanul 
megoldottuk.  
  

2.1. LÉPÉS-VÁLTÁS 

A pályázati programok között kiemelt a 2011-ben főpályázóként benyújtott „LÉPÉS-VÁLTÁS” 
című projektünket, mellyel TÁMOP 5.6.1 pályázaton uniós támogatást nyertünk. A pályázat 
megvalósításában konzorciumi partnerként részt vesz a NEFMI Rákospalotai Javítóintézet és 
Speciális Gyermekotthona és a NEFMI Budapesti Szőlő utcai Javítóintézete.  A projekt 2012. 
január 1-jén kezdődött . A pályázati program célja, annak elősegítése, hogy a javítóintézetben, 
előzetes letartóztatásban lévő, illetve javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúak minél 
hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése 
után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, növekedjen a foglalkoztathatóságuk, nagyobb 
eséllyel tudjanak belépni a munkaerő-piacra, hogy a társadalom normakövető, felelős tagjává 
tudjanak válni. 
A programba a két budapesti javítóintézetből összesen 72 fiatal vesz részt, amelynek során a 
fiatalok egyéni és csoportos foglalkozásokon vesznek részt. Munkaorientációs, mediációs és  
szupervíziós tréningek mellett, kreatív foglakozásokat tartanak az intézményekben. Reményeink 
szerint a program során a fiatalok olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesznek szert, amelyeket 
eredményesen tudnak használni büntetésük letöltését követően, a mindennapi életükben is. 
A program szerves része az is, hogy a fiatalokon túl, a velük foglalkozó szakemberek támogatást 
kapnak a munkájukhoz, illetve lehetőségük nyílik szakmai ismereteik bővítésére. 
 A pályázat megvalósítása 2012. január 1. – 2013. június 30. közötti időszakra terjed, de további 
3 évre vállaltuk a fiatalok sorsának után követését.   
 

2.2. Drámapedagógia hátrányos helyzetű gyermekek számára 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Közigazgatási Minisztérium Wekerle Sándor 
Alapkezelő által kiírt pályázaton a „Drámapedagógia hátrányos helyzetű gyermekek számára” 
című programunkat támogatták. A projekt első része a tagotthonunk, a Hungária Kollégium 
színjátszó csoportjából hét fiatal, két kísérővel vett részt a 2012. június 4-11-ig tartó 8. 
Nemzetközi Diákszínjátszó Fesztiválon, Törökországban, Ordu városába. A fesztiválra a csoport 
meghívást kapott, és ott a „Lifeshow on the water” című produkcióval lépett fel.  
A program második részében, a Kókler színtársulat törökországi vendégszereplésén szerzett 
tapasztalatokat dolgozták fel három napos tábor keretében a színjátszás iránt érdeklődő 20 
fiatallal. A fesztivál és a táborról készült beszámolót a Mi-magazinunk 2012 évi 
különkiadásában megjelentettük. 
 

2.3. Gyermekparlament 2012. 

Budapest Bank Budapestért Kh. Alapítvány pályázatán nyerünk 350 ezer Ft–ot, amely lehetővé 
tette, hogy 2012-ben is megrendezésre kerüljön a gyermekparlamenti ülés. 
Az Egyesületünk fontos célcsoportját képezik a családon kívül, gyermekotthonokban, 
intézményekben élő fiatalok. Ezeknek a gyerekeknek különösen fontos, hogy megtanulják a 
helyzetüket értékelni, a problémáikat súlyozni, megfelelő formában kifejezésre juttatni. A 
gyermekparlament ehhez kíván fórumot, kereteket biztosítani. A gyermekparlament célja nem 
csak a vélemények hangoztatása, hanem a javaslatok, ötletek felszínre segítése, és eljuttatása az 
illetékes szervezetekhez. A Gyermekotthoni Gyermekparlament XVIII. Ülésére 2012. május 
11.-én, a Pesterzsébeti Csili Művelődési Központban került sor a Budapest Bank Budapestért 
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Alapítvány támogatásával, a Fővárosi TEGYESZ által szervezett Gyermekvédelmi Napok 
keretében. A küldöttek száma meghaladta a 60 főt. A hagyományoknak megfelelően, délelőtt 
pszichológus vezetésével kiscsoportos foglalkozáson, tréningen vettek részt abból a célból, hogy 
a problémáik megfogalmazásában segítsék őket.  A napirenden három fő téma szerepelt: - A 
fiatalok büntethetősége, az új szabálysértési törvény tükrében; - A családi pótlék 
felhasználásának tapasztalatai; - A továbbtanulás és szakmaszerzési lehetőség.  
A délutáni parlament ülésén megfigyelőként részt vettek a Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai is.  A felmerült jelentősebb kérdéseket, problémákat, 
javaslatokat közvetítettük a döntéshozók felé is .A FICE önkéntesei hozzájárultak a 
munkájukkal a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

 

2.4. NEA- Működési Támogatás 2012. 

A pályázaton 250 ezer Ft-ot nyertünk. Ez az összeg sajnos az Egyesület alapműködéséhez 
szükséges összegnek 10 %-át sem fedezte.   
 

3. Rendezvények, programok a gyermekek számára 

Egyesületünk – a megalakulás óta eltelt több mint két évtized során – következetesen képviseli 
az állami gondoskodás rendszerében nevelkedő gyermekek érdekeit. Valljuk, hogy közvetlenül 
is meg kell szólítanunk a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeket és fiatalokat. Ezért 
szervezünk számukra – úgy megszólalási, véleménynyilvánítási és szórakozási, kulturálódási 
lehetőségeket jelentő  programokat.   
 

3.1. Tavaszköszöntő Bál 

A Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően 2012. március 10-én rendeztük meg a 
„Tavaszköszöntő Bál”-t, ami mára már sokéves hagyománnyá vált. Ez a kedvelt program 
lehetőséget ad a fiataloknak a társas érintkezés, az egymás előtt való megjelenés és a kulturált 
szórakozás gyakorlására. A rendezvény helyszíne a Honvédelmi Minisztérium Kulturális 
Központja volt. A bálra 120 fiatal és közel 40 felnőtt kísérő érkezett az ország szinte minden 
tájáról.  Tagjaink önkéntes munkával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.  
 

3.2. Gyermekotthoni Gyerekparlament 

Ezt a rendezvényt az előző pontban – a pályázatok között - ismertettük, miután a Budapest Bank 
Budapestért Kh. Alapítvány pályázatán nyert támogatás tette lehetővé a megrendezését.  
Mint ismeretes, a FICE küldetésének tekinti az önhibájukon kívül többszörösen hátrányos 
helyzetbe került, családjukból hatósági döntéssel kiemelt és a gyermekvédelmi gondoskodás 
rendszerében nevelkedő gyermekek és fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítését; 
hátrányos megkülönböztetésük és a velük szembeni társadalmi előítéletek elleni hatékony 
fellépést; életkörülményeik és nevelkedési feltételeik jobbításáért való aktív fellépést. Az évente 
megrendezésre kerülő gyerekparlament rendezvénysorozat 2001. évi útjára indítása is ennek a 
törekvésnek jegyében történt. 
 

3.3. Gyermekotthoni Kisszakácsok főzőversenye a királyi szakácsok földjén 

Hetedik alkalommal rendeztük meg a gyermekotthoni kisszakácsok főzőversenyét 
Nagyszakácsiban „Körbe jár a fakanál..” címmel, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóságával együttműködve.  
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A résztvevő csapatok olcsó, egyszerű alapanyagokból egytálételt készítettek bográcsban. A 
rendezvény mottója is az volt, hogy „Szegény ember mivel főz?” (Ezt részben kényszer szülte: a 
rendezvényre benyújtott pályázataink, támogatási kérelmeink nem hoztak eredményt. A nagy 
hagyományú rendezvény elmaradása azonban mindenki számára veszteség lett volna, így 
alkalmazkodva a körülményekhez minimális forrás mellett a résztvevők és helyiek 
támogatásával rendeztük meg a főzőversenyt.) 
Sok éven keresztül az egyik leggyakrabban említett kritika a gyermekotthoni neveléssel 
szemben, hogy a gyerekek nem szereznek jártasságot a hétköznapi élet dolgaiban. A 
főzőverseny is egy motivációs eszköz arra, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a háztartás, 
a főzés iránt és ily módon is hozzásegítsük őket a praktikus ismeretek elsajátításához. A 
jelentkezők nagy száma arra utal, hogy van igény az ilyen jellegű programokra. A helybeliek 
által is nagy érdeklődéssel és rokonszenvvel kísért eseményen közel háromszázan vettek részt. 
Az elkészült ételeket 2 zsűri bírálta. A „Vándorfakanalat” a kömlődi Hegyhát Alajos lakóotthon 
immár harmadszor nyerte el. A délutáni eredményhirdetéssel nem értek véget a nap eseményei. 
Este 6 órai kezdettel koncert és diszkó zárta a rendezvényt. Tagjaink önkéntes munkájukkal 
járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.  
 

3.4. Táborozás 

A gyermekek számára szervezett programjaink közül komoly hagyománya van már a Reinhold 
& Carmen Würth Alapítvány támogatásával, tizennyolcadik alkalommal megtartott 
környezetvédelmi nyári tábornak. 2012. július 09-16. között Salgótarján- Eresztvényben a Salgó 
Hotel adott otthont a 17 gyermekotthonából, lakásotthonából, nevelőszülőktől érkezett 61 
gyermeknek. A 10-14 éves korú gyermekek kiválasztását és a tábor pedagógiai, szakmai 
hátterének biztosítását a FICE Magyarországi Egyesülete végezte. A tábor célját tekintve nem 
változott: természet- és környezetvédelmi ismeretekkel bővítettük a gyermekek tudását, sok túra, 
pihenés és aktív szabadidős tevékenységekkel színesítve. A tábor végére a gyerekek 
állóképessége jelentős mértékben javult, és jól sikerült a már hagyományossá vált sorverseny is. 
A tábor zárásakor mindenki valamilyen jutalmat kapott. 
 
 
4. Egyéb tevékenységünk 

4.1. Nyilvános megjelenések 

2012. október 3-7-ig  BNV területére szervezték a civil szervezetek és a gazdálkodó szervezetek 
találkozásának teret adó  „Jótékonyságsziget - 10. Civilkomp” kiállítást. A rendezvény célja 
volt, hogy a szakkiállítások és vásárok környezetét felhasználva kiváló színtere civil-társadalmi- 
gazdasági kapcsolatok építésének, jó lehetőség a közönséggel és a vállalkozásokkal való 
találkozásra, együttműködések kialakítására. 
Egyesületünk a kiállításon túl részt vett az előadásokon, és a szervezett üzleti reggelin is, hogy 
megismertessük résztvevőkkel Egyesületünk tevékenységét. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a 
vállalkozások nem igazán voltak fogadóképesek. 
 
Ezen kívül több alkalommal sikerült rádió interjú keretében hírt adni magunkról 
 
 

4.2. Szervezői, közvetítői tevékenység 

4.2.1. Együttműködés az Artemisszió Alapítvánnyal 

Az „Egyenlő Esélyekkel” Leonardo da Vinci mobilitási program keretében külföldi szakmai 
gyakorlatra közvetítettünk ki fiatalokat. A meghirdetett programra 31 szakmát tanuló fiatal 
pályázatát adtuk be. A jó kapcsolatunknak köszönhetően a szervezők igyekeznek a feltételeknek 
megfelelő, gyermekotthonban élő fiataloknak lehetőséget adni, hogy a szakmájukban külföldön 
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is ki tudják próbálni a tudásukat. 2012-ben két főt választottak ki a tavaszi olaszországi, és 
további 2 fiatalt a szeptemberi svédországi csoportba a 3 hónapos külföldi szakmai gyakorlatra. 
 

4.2.2. Kulturális programok 

Kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően az év folyamán több színháztól is kaptunk 
nagyon kedvező áron jegyeket sikeres előadásokra. (Kolibri, Játékszín, Színház- és 
Filmművészeti Egyetem, Radnóti Színház, Karaván Művészeti Alapítvány) Dj Dominik a 
koncertjeire több száz ingyenes jegyet kaptunk. A Budapest Film Zrt. „Életrevalók” címmel 
gyereknap előtti ingyenes mozi látogatási lehetőséget biztosított a Corvin, Művész, Puskin és 
Toldi mozikban. 
Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen lehetőségek a kihasználását, hiszen a nehezedő gazdasági 
helyzet miatt az intézményekben is kevesebb pénz jut a kultúrára. Ezek az akciók több száz 
gyermek és fiatal színházlátogatását és a kulturált szabadidő eltöltését tette lehetővé. Nehézséget 
jelent, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre a színházlátogatások megszervezésére, és 
gondot jelent az utazási költség is a vidéki otthonoknak. 
 

4.2.3. Sportrendezvények, sporttáborok gyermekeknek” - Olimpiai Tábor Tatán  

2012. június 8 – 10-ig Csehországban (Sumava – Straz pod Ralskem) került megrendezésre a 
XXII. Nemzetközi Gyermekotthonok közötti Sporttalálkozó Szlovákia, Lengyelország, 
Magyarország és a házigazda Csehország közreműködésével atlétika, asztalitenisz, lány 
röplabda és fiú kispályás labdarúgás sportágakban, a 1995-1996-os korosztály részvételével. 
Sportolóink második helyezést értek el a lány röplabda, a fiú futball és asztalitenisz vegyes páros 
versenyszámokban és harmadik helyezést a 4 x 100 méteres váltófutásban, úgy a fiúk, mint a 
lányok versenyében. Összetett pontszám alapján III. Helyezést ért el Magyarország a 
gyermekotthonok közötti nemzetközi sportversenyen. 

„Sporttábor gyermekének” - Olimpiai Tábor Tatán  
Ezúttal nem hazánk legjobb sportolói, hanem olyan gyerekek foglalták el a tatai edzőtábort 
2012. augusztus 13-18 között, akik még sohasem jártak hasonló helyen. A Magyar Olimpiai 
Akadémia szervezésében a Procter&Gamble, a NOB világszintű támogatójának köszönhetően 
harminchárom gyermekotthonban élő 10-17 év közötti fiatal töltött el egy hetet az 
élsportolóknak fenntartott edzőközpontban.  
Köszönjük a páratlan lehetőséget a szervezőknek és az Open Communications Kft.-nek, hogy a 
gyermekotthonokban élő gyermekek is részesei lehettek az Olimpiai Tábornak. 
 
 
5. FICE-Önkéntesek szervezése, foglalkoztatása 

Az Egyesületünkben nagyon jelentős az önkéntes munka szerepe, programjainkat több, mint  50 
fő önkéntes közreműködő segítette. 2012-ben 23 fő regisztrált önkéntesünk volt, továbbá – 
önkéntes szerződés nélkül, de gyakorlatilag önkéntesként – 34 fős, a gyermekotthonok 
képviselőiből alakult koordinátori hálózatunk és néhány további egyesületi tag is segíti az 
Egyesület munkáját. A Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Munkacsoport – Útilapu Hálózatának 
tagjai rendszeresen végeznek - térítésmentesen - önkéntes munkát Egyesületünkben, ők 
elsősorban szervezési - és  hosstes feladatokat láttak el rendezvényeinken. 
 
 
6.  Kapcsolatépítés gazdálkodó szervezetekkel 

Hosszú évek óta, szolgáltatásaink mellett a munkánk egyik alappillére a vállalkozásoktól – a 
társadalmi felelősségvállalásuk keretében - érkező felajánlások, adományok fogadása és 
szétosztása az állami gondoskodásban élő gyerekek számára.  
A Procter&Gamble RSC Kft –től nagy mennyiségű adományt kaptunk: Pipere cikkek, Lenor 
öblítők, Tide mosóport. Az adományokból elsősorban a hátrányos helyzetű régiókban levő 
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tagotthonaink kaptak : Borsod megye, Szabolcs Szatmár megye, Hajdú-Bihar megye, Zala 
megye, Somogy megye.Továbbá részesült az adományból: Komárom-Esztergom megye és a 
Fővárosi GESZ. Összesen 21 Intézménynek osztottuk ki az adományt, és így  közel 5000 
gyermek részesült belőle.  A Ferrero Magyarország Kft.–nek köszönhetően a 
rendezvényeinken tudtunk édességcsomagokat, kinder tojásokat adni a gyerekeknek. a 
különböző rendezvényen közel 300 gyermek kapott  az édességből. 
A Magyar Nemzeti Filharmonikusok exkluzív karácsonyi koncert DVD-t adott ki. A Magyar 
Nemzeti Filharmonikus Nonprofit Kft. 26 darab DVD-t adományozott karácsonyra 
Egyesületünkön keresztül, a nagy létszámú gyermekotthonoknak. 
 
A különböző programokhoz kapott pénzbeli támogatásokról az előzőekben beszámoltunk. (Ld. a 
2.3 Gyermekparlament 2012. és a 4.2. Kulturális - és Sportrendezvények pontokat.) 
 
Mindezek az adományok mindig nagy segítséget jelentenek a támogatott gyermekotthonoknak, 
intézményeknek, ezen felül hozzájárulnak a magyarországi vállalkozások társadalmi 
felelősségvállalásának növeléséhez is.  Ez utóbbit felismerve szeretnénk ezt a tevékenységünket 
kibővíteni, és támogatni a vállalatok társadalmi befektetéseinek, CSR stratégiájának fejlesztését. 
Egyesületünk felajánlotta, hogy az érdeklődő vállalatok, szervezetek – a jogszabályoknak 
megfelelő adókedvezmény érvényesítése mellett - juttatott adomány ellentételezéseként 
megszervezi, közvetíti, segíti a vállalati munkatársak önkéntes, gyermekotthonokban történő 
munkavégzési lehetőségeit a hozzá legközelebb eső gyermekvédelmi intézményben. 
100 postai levelet és több mint 100 e-mailt küldtünk el névre szólóan a felajánlásunkkal.  
Visszajelzésként 2 nemleges válasz érkezett csak, a többi levélre sajnos nem reagáltak. 
 
 
7. Érdekképviseleti tevékenység  

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is részt vettünk különféle szakmai jogszabályok, 
tervezetek és koncepciók véleményezésében. Igen rövid határidőt kapunk egy-egy jogszabály 
véleményezésére, de sajnos különböző szakmai fórumokkal egyeztetett véleményünk nem került 
meghallgatásra.  
Egyfajta érdekképviseleti tevékenységnek és az egyesületi munka hatékonyabbá tételének is 
tekinthető az önkéntes koordinátori hálózat, amelyet a tagotthonokban létrehoztunk. Az 
önkéntes segítő a koordinátorok, akik közvetlenül részt vesznek a FICE munkájában, továbbítják 
tapasztalataikat az otthonok felé, szervezik a részvételt programjainkra és egyben közvetlenül is 
megjelenítik a gyermekek számára az egyesületet, élővé teszi a kapcsolatot.  
  
8.  Zöldszám szolgáltatás  

1998. óta működő, a gyermekek számára ingyenesen hívható szolgáltatás. Elsősorban 
gyermekotthonokban élő gyermekek számára áll rendelkezésre a szolgáltatás, annak érdekében, 
hogy tanácsot, segítséget vagy védelmet kérjenek iskolai, családi, vagy más jellegű problémáik 
megoldásában, jogaik védelmében és képviseletében, és olyan esetekben is, amikor különböző 
okok miatt a közvetlen környezetükben levő felnőttekhez nem akarnak, vagy nem tudnak 
fordulni. 
 
 
 
9. Nemzetközi kapcsolatok 

A Nemzetközi szervezettel hosszú évekig élő intenzív kapcsolatunk volt, ami sajnos az utóbbi 
években ellaposodott, mert forráshiány miatt nehezebben tudunk részt venni a nemzetközi 
szervezet vezetőségi ülésein, konferenciákon. 2012-ben egy CF vezetőségi ülésre sikerült 
kijutnunk Tel-Avivba, Izraelbe. A részvétel költségeit a  FICE Izrael szponzorálta. 
Sajnáljuk, hogy a forráshiány nem tudunk részt venni a Nemzetközi FICE munkájában, hiszen a 
személyes találkozás nagyon sok sikeres együttműködésnek lehetne az alapja.  
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A forráshiány miatt a nemzetközi FICE-tagdíjunk kifizetése is akadozik, az utóbbi években 
többnyire egy éves késéssel fizetjük.  (A 2012. év végi kötelezettségeink között is szerepel a 
2012.évi tagdíj-tartozás, melyet 2013. év elején rendeztünk.) 
Kapcsolatainkat is elsősorban interneten keresztül tartjuk. Anyagi nehézséget jelent még a 
nemzetközi tagdíjunk befizetése is. A jövőben nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a 
nemzetközi szakmai közéletben való megjelenésre, hogy a tagországok gyermekvédelmi 
szakembereivel élőbb kapcsolatot tudjunk kialakítani 
 

9.1. Német projekt 

 „What happens after out-of-home care?” című projektben veszünk részt a FICE-Németország 
megkeresésére. Projekt Partnerek: IGfH - FICE Germany és University of Hildesheim  (Institute 
for Social and Organizational Pedagogy) Időtartam: 2012. január - 2013. december. 
A projekt célja annak vizsgálata volt, hogy mi történik a fiatal felnőttekkel a gyermekvédelmi 
rendszer (intézményes ellátás  és nevelőszülői) elhagyása után. A projekt keretében nemzetközi 
szinten jó gyakorlatok gyűjtésére került sor a németországi gyermekvédelmi háttérrel rendelkező 
nagykorúak támogatási rendszerének kialakítása és a jelenlegi támogatási lehetőségek 
hatékonyabbá tétele érdekében. A FICE-Magyarország részéről Rácz Andrea, elnökségi tagunk 
vett részt a projektben. A projekt nemzetközi szakmai workshopja 2013. február 25-26-án 
Németországban került megrendezésre 25 szakember részvételével.  
 

9.2. Szakmai tapasztalatcsere 

Évek óta kitűnő kapcsolatunk van az izraeli FICE –vel. Így került sor arra, hogy 2012. 
novemberében 16 fő utazhatott Izraelbe szakmai tapasztalatcserére. (Természetesen minden 
résztvevő megtérítette az utazással kapcsolatos költségeket a FICE részére.) A hazaérkezés után, 
találkozót szerveztünk az izraeli csoportnak, a tapasztalatok megbeszélésére a Zirzen Janka 
Gyermekotthonban. A tanulmányútról beszámoló készült, ami megtalálható az Egyesület 
honlapján. 
 
10. Az Egyesület szervezete, képviselő és ügyintéző szervei, valamint tisztségviselői  

Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. Az Egyesület képviselő, ügyintéző és ellenőrző 
szervei a vezetőség és az ellenőrző bizottság. Az Egyesület tisztségviselői az elnök, az alelnök, a 
titkár, a gazdasági felelős, az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai. 
Az Egyesület tisztségviselői a 2012. év során tevékenységükért munkabért nem kaptak, egyéb 
bér jellegű kifizetés a részükre nem történt, tisztségüket társadalmi munkában végezték. Az 
Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében adott juttatásokból nem részesültek. 
 
 

10.1. Közgyűlés 

Egyesületünk 2012. évben egy közgyűlést tartott áprilisban, ahol a résztvevők egyhangúlag 
elfogadták az előző év munkájáról készített beszámolót,  a 2011. évi közhasznúsági 
jelentésünket és a 2012 évi  munkatervet. 
 
Az Egyesület működésének nyilvánossá tétele szempontjából komoly eszköz az Egyesület 
honlapja, amit 2012-ben sikerült megújítani, de a közeljövőben igyekszünk élőbbé tenni, 
információval feltölteni. ( www.fice.hu ) 
Megnyitottuk a facebook közösségi oldalon a FICE facebook portálját, ahol 4 hónap alatt 150 
„ismerős” regisztrált. 

 

 

10.2. Elnökségi ülések 

Az Egyesület operatív irányítását a kilenc tagú Elnökség látja el. Az  Elnökség 2012-ben három 
alkalommal ülésezett.  
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10.3. Ellenőrző Bizottsági ülések 

Az Egyesület felügyeletét három tagú Ellenőrző Bizottság látja el. Az Ellenőrző Bizottság 2012-
ben egy alkalommal ülésezett.  
 
 

10.4. Koordinátori ülések 

Szervezetünk munkáját az ország különböző területein lévő gyermekotthonokat képviselő 34 
koordinátor is segíti, akik munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes alapon végzik. 
Számukra 2012-ben két ülést szerveztünk, ahol az egyesület programjainak az aktuális feladatait 
beszéltük meg. A koordinátori üléseken szót ejtettünk az intézményrendszer átalakításáról, a 
helyi tapasztalatokról, valamint az önkéntes munka lehetőségeiről a gyermekotthonokban,az 
önkéntesek szervezéséről. 
 
 

10.5. Munkaszervezet 

Az Egyesület alapműködtetéséhez minimálisan 1 fő főállású, vagy 1-2 részmunkaidőben 
dolgozó munkatárs szükséges. Ezenkívül mindenkor a FICE programjaihoz igazodik az 
alkalmazotti vagy megbízotti szerződés keretében történő foglalkoztatás.  
 
2012-ben a LÉPÉS_VÁLTÁS c. TÁMOP projekt végrehajtása érdekében (és a projekt terhére) 
foglalkoztatott az Egyesület 5 fő részmunkaidős alkalmazottat, valamint 13 fő megbízottat. A 
TÁMOP projekt ezzel kapcsolatos tárgyévi kiadásai az Egyesület személyi jellegű kiadásainak 
94 %-át tette ki.  A munkaszervezet irányítását az Egyesület elnöke ellenszolgáltatás nélkül 
végzi. 
 
 
 
Dr. Hazai Istvánné 
FICE elnök 
 
 
 
 
 
Budapest, 2012. 04. 25.  


