
Adomány és támogatás felhasználás 2021 – Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

ECPAT International

A gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen küzdő világszervezet, az ECPAT International
magyarországi partnerszervezeteként, az ő támogatásukkal 2021-ben úttörő kutatást
végeztünk a magyarországi fiú gyermekek szexuális bántalmazásáról és kizsákmányolásáról.
A kutatást 2022-ben publikáltuk, így a támogatás egy részét ekkor használtuk fel.
A kutatásban a Yelon program és a Gyermekjogi Központ munkatársai vettek részt, így a
támogatást a két program dologi és személyi kiadására és kommunikációs költségre fordítottuk.

Porticus
A Porticus 2016 óta rendszeresen támogat Alapítványi programokat. 2021-ben két programot is
támogatott a szervezet. A kapott támogatást dologi és személyi jellegű kifizetésekre fordítottuk.
A gyermekvédelmi irányelvekkel foglalkozó Nemecsek program kapott támogatást, amely az
intézményi gyermekbántalmazás esetek megelőzésén  hatékony esetkezelésén dolgozik. A
NEMECSEK SPORT programunk elindult 2021-ben, ami a bántalmazás esetek megelőzését
segíti a sportban. Ennek a projektnek a zárása 2023. augusztus
A másik támogatott projekt az a 2020-ban indult kutatási és modell akcióterv program, ami a
közösségi gyermekvédelem lehetőségeit kutatja a Gyermekjogi Központ, Gyerekjogi Követ
Program és a Nemecsek program együttműködésében.  Ennek a projektnek a zárása, és a
támogatási összeg teljes felhasználása 2022. június 30-ra tervezett.

DG Justice támogatások – ChiLLS projekt – KU Leuven
Az Európai Unió DG Justice alapja két projektet is támogatott,amiben együttműködő partner az
Alapítvány. Mindkét projekt célja a gyermekbarát igazságszolgáltatás erősítése. A kapott támogatást
a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk.
A ChiLLS projekt azoknak a gyermekeknek a helyzetén próbál javítani, akik nem beszélik
azt a nyelvet, amin az adott jogi eljárás zajlik, ezért tolmácsra szorulnak. A 2019-ben indult
projekt a COVID-19 által okozott rendkívüli helyzet miatt az Európai Bizottság engedélyével
az eredeti tervekhez képest később zárult: 2021-ben.

DG Justice támogatások: Include projekt (főpályázó: Missing Children Europe)

Az Európai Unió DG Justice alapja két projektet is támogatott,amiben együttműködő partner az
Alapítvány. Mindkét projekt célja a gyermekbarát igazságszolgáltatás erősítése. A kapott támogatást
a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk.

Az Include projektben az Alapítvány a Missing Children Europe nemzetközi szervezetet
támogatva e a jogellenes gyermekelvitel kérdéskörében a gyerekek bevonásával készült
kutatási módszertani anyaggal támogatta. A 2019-ben indult projekt a COVID-19 által
okozott rendkívüli helyzet miatt az Európai Bizottság engedélyével az eredeti tervekhez képest
később zárult: 2021-ben.



Flamand Kormány Képviselete

Évek óta az alapítvány rendszeres támogatója a Flamand Kormány Képviselete. A kapott
támogatást a Yelon programhoz kapcsolódó dologi kiadások fedezetére fordítottuk.
Összesen 7000 euro támogatási keretből 2021-ben 2005 Euro összeggel támogatták egy
szülőknek szóló szakmai anyag létrejöttét, mely flamand kutatáson és kampányon alapul. A
projekt keretében hazai szakemberek bevonásával készült el a hiánypótló kiadvány a Yelon
program keretében.

Magnet Bank / KAP
A Magnet Bank civil szervezetek támogatására szervezett KAP adománygyűjtő programjában az
alapítvány 2021-ben a beérkezett támogatást az általános működés finanszírozására és dologi
kiadások fedezetére fordítottuk.
A Gyerekjogi Követ program keretében történt munkára fordítottuk.

BP
A BP által nyújtott adományt a Gyermekjogi Központ munkájának biztosításához használtuk fel.
A BP ennek révén a kiemelkedően magas fejlesztői költségekkel bíró, 2020-ban elindított
gyermekjogi chatbot üzemeléséhez járult hozzá, segítségével 0-24 órás szakmai tanácsadást
tud biztosítani az Alapítvány Gyermekjogi Központja.

Előre nem meghatározott célra fordítható, kisebb összegű vállalati adományok felhasználása

Az egymillió forint alatti céges adományokat, amelyekhez nem kapcsolódott támogatási
szerződés, egyszeri adományként érkeztek, elsődlegesen a Yelon programunk működésének
finanszírozására fordítottuk - különös figyelemmel a gyerekek közvetlen segítését megvalósító
Yelon chatprogramra.

Támogatási szerződés keretében, célhoz kötött támogatások felhasználása – Centrál
Médiacsoport, Vintage Mode , Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft, Unbound Solution Kft.,
Vidanet Zrt.

A Central Médiacsoport támogatása a gyermekvédelmi irányelvek fejlesztésével foglalkozó
Nemecsek Program működésére lett fordítva 2021-ben. A Vintage Mode támogatása a Yelon
program működéséhez járult hozzá. Az Amgen a Gyermekjogi Központ munkáját és a
Tanácsadó Chatbot működési kötlségeit támogatta. Az Unbound Solution Ktf. két részletben
utalt támogatását és a Vidanet Zrt. az Alapítvány általános tevékenységét támogatta, így
általános személyi és dologi költségeinkre fordítottuk.

Magánszemélyektől érkezett adományok
A kapott támogatás a 2021. évben érkezett felajánlások összege, melyet személyi és dologi
kiadások fedezetére használtunk fel.
A magánszemély adományozóktól érkezett támogatások 2021-ban az Alapítvány általános
működését tették lehetővé: rezsi, kommunikációs és postaköltségek, valamint a személyi
költségek tartoznak ide.



SZJA 1% felajánlás

A kapott támogatás a 2021. évben érkezett felajánlások összege, melyet személyi és dologi
kiadások fedezetére használtunk fel.
Az alapítvány rendelkezésére álló összeget működés finanszírozásra fordítottuk - személyi
költségre és az online felületek működtetésére (tárhely, rendszergazda).

13620 adományvonalon keresztül beérkezett támogatás

A kapott támogatást a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk.
Az adományvonalon keresztül beérkező támogatásokat a gyermekek online biztonságát segítő
és támogató szakmai anyagok fejlesztésére, valamint az azokhoz kapcsolódó
kampányanyagok és kommunikáció kidolgozására fordítottuk.

Pro bono ügyvédi irodák

DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfy-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Hegymegi-Barakonyi és
Társa – Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda , Partos
& Noblet Ügyvédi Iroda pro bono munkája

2021-ben a Gyermekjogi Központ a korábbi évekhez képest kevesebb, de így is több, mint 100
gyermekjogi ügyben nyújtott ingyenes tanácsadást. Gyermekjogokra képzett ügyvédek pro bono
segítségével válaszolunk a megkeresésekre. Legtöbbször válás,  iskolai konfliktusok és gyerekekkel
szembeni erőszak ügyekben kértek tanácsot a hozzánk forduló gyerekek és felnőttek. A nemzetközi
ügyvédi irodák ügyvédei 161 órányi pro bono munkával támogatták a Gyermekjogi Központ
munkáját. A támogatás mértékét a pro bono partnerirodáink a hivatalos óradíjaik alapján
állapították meg.

A Gyermekjogi Központ ingyenes gyermekjogi tanácsadás és beadványszerkesztés mellett,
ingyenesen elérhető esettanulmányok készítésével segítette a gyermekjogok érvényesülését. A
nagyszámú megkeresések alapján a Központ tevékenyégét egy ingyenes, éjjel-nappal elérhető
gyermekjogi tanácsadó chatbottal egészítettük ki, melynek tudásbázisának kialakításában is
támogatást nyújtottak a pro bono ügyvédi irodák.

Önkéntesek - 70 önkéntes heti 2 óra
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több, mint 70 önkéntes segíti az Alapítvány munkáját.

APPY bérleti díj támogatás

Az Appy egy nonprofit szervezet, amely működési és szakmai támogatást nyújt, valamint irodai
infrastruktúrát biztosít gyermekeket segítő alapítványoknak és egyesületeknek. Az Appy
közösségének részeként a közösségi irodahasználat biztosítva van munkatársaink és partnereink
számára.


