1. Sozial Marie – 2000 EUR
A szexedukációs programunk díjat nyert a Sozial Marie programban, és a
díj része volt az adomány is. Az adomány teljes összegét a Yelon program
működésének támogatására fordítottuk. Ezen belül, a chatügyelők
továbbképzésére, szupervíziójára és az új chatügyelők kiválasztására, ill. 3
napos tréningjére.
A Sozial Marie díj átadási ceremóniáján 2 önkéntes is részt vehetett a
programból. Az ő utazási költségüket is fedezték a szervezők.
2. A magánszemélyektől az „Adománybolton” keresztül beérkező
támogatások teljes összege az alapítvány működését finanszírozta. A
bérleti díjunkra és a rezsi költségek fedezésére fordítottuk.
3. Lush Charity Pot adomány a Yelon programot támogatja. Azon belül a
gyerekek számára biztosított helpchatben dolgozó önkéntesek munkáját
segítjük belőle. Az adomány elsődleges felhasználása a yelon önkéntesek
„jóltartása”, az ügyeleti időben számukra étel-ital biztosítása, programok
szervezése, az önkéntesek által tartott ingyenes nyilvános előadások és
workshopok utazási költségeinek támogatása, a yelon-hoz kapcsolódó
szórólapok nyomtatási költségének fedezése
4. A Karma Production Kft. egy jótékonysági színházi előadás keretében
gyűjtött adományt számunkra. Az előadás a Kékszakállú Herceg vára
tematikájának mentén a családon belüli erőszakról szólt, ezért a befolyt
összeget a Gyermekjogi Központ, jogsegély szolgálatának működésére
fordítottuk, ahol a gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak gyermek
áldozatai kaphatnak segítséget.
5. Skála-Metro Ingatlanh. adománya a Yelon weboldal újrafejlesztéséhez
kapcsolódik. A yelon.hu teljes oldalstruktúráját és motorját lecseréltük
2019-ben. Ezt a munkát pro bono segítette a HD, és a Virgo. A belső
koordinációval kapcsolatos kiadások (személyi költségek), valamint a pro
bono keretében nem megoldható fejlesztési költségek (chat – Paldesk)
részbeni fedezeteként szolgált ez az adomány.
6. BP – Business Service a 2019. évben a Gyermekjogi Központ munkáját
támogatta, ennek megfelelően a jogsegély szolgálat működésének
részbeni finanszírozására, valamint az ingyenesen tartott gyermekjogi
foglalkozások (Ügyvédi Kamara, oktatási intézmények) költségeinek
kifizetésére használtuk fel.
7. A Régió Játékkereskedelmi cég támogatása egy szakmai együttműködés
keretében valósult meg. Közös kampányunk a játszóterek
biztonságosabbá és gyermekbarátabbá tételét célozta. Játszótéri 1x1 c.
anyagunk, amit a támogatás összegéből hoztunk létre, sokszorosítottunk
és juttattunk el fővárosi és vidéki játszóterekre, ennek az
együttműködésnek a részeként jött létre. A támogatás többi részét a
gyermekjogi üzenetekkel kapcsolatos érzékenyítő és tudásátadó
kampányainkban használtuk fel (elsősorban a social media oldalakon).

8. A KAP, a Magnet Bank programjaként működést finanszírozott az
alapítvány életében 2019-ben. Elsősorban a netes szolgáltatások
területén (szerver, IT, rendszergazda) meglévő költségek részbeni
térítését tudtuk megoldani belőle.
9. Rendszeres és egyszeri adományozóink által befizetett támogatások az
alapítvány alapműködését finanszírozzák. Elsősorban az irodavezetés
személyi költségét.

