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“Egy elhanyagolt kisgyermek nem fogja elkezdeni analizálni a szüleinek a lelkét, mi az, ami miatt 
nem szeretik őt eléggé, csak azt fogja öntudatlanul leszűrni magának, hogy ő nem szeretetreméltó. A 

pszichológiai problémák legnagyobb része innen származik. Ez az alapítvány éppen erre irányul, 
hogy kiegyenlítse az esetleges negatív kora gyerekkori benyomásokat és ahhoz megfelelő 
támogatókat találjon. Mit értek ezalatt? Szülők helyett szülőkre, olyan nevelőkre, olyan 

pszichológusokra, olyan önkéntesekre, akik az esetleg meghajlott lelkeket ki tudják egyenesíteni. 
Remélem, hogy kezdeményezésünk visszhangra fog találni, mert hiszen mindenkiben ott van a jó 

énünknek az a része, ami örök.” Vásáry Tamás, alapító  



VÁSÁRY TAMÁS ALAPÍTVÁNY  
- SZAKMAI PROGRAMOK 

A Vásáry Tamás Alapítvány gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és a velük foglalkozó 
nevelők és önkéntesek számára nyújt több oldalú támogást, szakmai fejlődést. Tevékenységeink a 
mélyreható és hosszú távú segítői folyamatot célozzák meg önkéntes kapcsolati, közösségi és 
mentálhigiénés tevékenységeivel. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek számára egy 
sokrétű, komplex és célzott támogatói programrendszert dolgoztunk ki, amellyel a gyerekek 
tanulási elakadásaiban, pályaorientációs kérdéseiben, pszichés nehézségeiben nyújtunk segítő kezet. 
Az eredményesség érdekében kis létszámú csoportokat tudunk egyszerre bevonni a programokba, 
viszont fontosnak tartjuk, hogy olyan tevékenységeink is legyenek amelyekkel nagyobb létszámot is 
elérhetünk. Alapítványunk ezért olyan nagyobb eseményeket is szervez, amelyek során több száz 
gyermeket igyekszik bevonni. A gyermekekkel foglalkozó nevelők számára szupervíziós segítséget 
biztosítunk, önkénteseink számára pedig képzéseket, intervíziós alkalmakat. 

Az alapítvány elődszervezete 2013-ban jött létre Közel Hozzánk néven diákok 
kezdeményezéseként. A szervezet 2017 augusztusától működik alapítványi formában, miután 
Vásáry Tamás karmester-zongoraművész felkarolta a kezdeményezést.  

Áder János köztársasági elnök úr alapítványunk támogatására, a 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a 
alapján a programkoordinátorok megbízási díjának, illetve kreatív anyagok gyártásának 
költségeihez 4.100 000 Ft adománnyal járult hozzá 2018-ban. A támogatás jelentős segítséget 
nyújtott alapítványunknak. Működési költségeink megfinanszírozásával lehetőséget kaptunk, hogy 
programkoordinátoraink több munkaidőt és energiát fektessenek be szervezetünk életébe, a  kreatív 
anyagok költség támogatása révén pedig gyermeknapi rendezvényünk kommunikációját tudtuk 
teljessé tenni. 

Szakmai beszámolónkban ismertetjük a 2018. március - november közötti támogatási összeg 
felhasználásának módját, kitérve arra, hogy mindez milyen eredmények eléréséhez segítette hozzá 
alapítványunkat. 



Programkoordinátori megbízási díjak

Operatív vezetés és kommunikációs projekt-koordinátori tevékenység: Joó Beatris 
beszámolója 

Operatív vezetőként szervezet menedzsment (szervezeti struktúra kialakítása, 
szervezetfejlesztés, szervezeti kommunikáció, információmenedzsment) és emberi 
erőforrás menedzsment (munkaerő kiválasztása, munkakör kialakítása, 
teljesítményértékelés) feladatokat lát el; a szakmai vezetővel együtt felelős a pénzügyi és 
stratégiai tervezésért, felelős az alapítvánnyal kapcsolatos pénzügyi és dokumentációs 
ügyek kézbentartásáért és a pályázatírásért; továbbá képviseli az alapítványt 
tárgyalásokon, reprezentatív eseményeken. Kommunikációs koordinátorként az alábbi 
feladatokért felelős: sajtóközlemények, sajtóanyagok, kommunikációs háttéranyagok 
írása; sajtóesemények, interjúk megszervezése; social media tartalomgyártás; 
kommunikációs gyakornokok irányítása. 

  

2017-es alapítvánnyá válásunk után új szervezeti felállásban kezdtük meg működésünket, diák 
kezdeményezésből kuratóriummal, felülegyelőbizottsággal, vezetőséggel rendelkező szervezet 
lettünk egyre bővülő önkéntes csapattal. Strukturáltabb célkitűzéseink, komplexebb tevékenységi 
köreink mellett nagy hangsúlyt fektettünk szervezeti kultúránk kialakítására és fejlesztésére. 
Operatív vezetőként, szakmai vezető kolléganőmmel együtt kerültem a Vásáry Tamás Alapítvány 
élére. 

Operatív vezetőként elsősorban alapítványunk három pilléres (egyéni kapcsolaton, közösségen, 
mentálhigiénés segítségen alapuló) programjának működési kereteit biztosítom, hogy képes legyen 
megfelelően kapcsolódni a gyermekotthonok rendszeréhez, és képes legyen azt a hiánypótló 
támogatást megadni, amire a gyermekeknek és velük foglalkozó nevelőknek szükségük van. Ennek 
érdekében három alap tevékenységre helyeztem a fókuszt: 

1. Projektcsapat koordináció  
2. Forrás teremtés  
3. Szakmai kapcsolatépítés 

1. Projektcsapat koordináció  
Nemrég indult szervezetként első feladataim közé tartozott az infrastrukturális körülmények 
biztosítása. Az MTI naphegytéri székházában sikerült térítésmentesen egy berendezett 
irodahelyiséget kapnunk, ahol azóta is napi szinten folyik az alapítvánnyal kapcsolatos 
munkavégzés. A projektcsapat koordinátoraként kollégáimmal együtt kidolgozzuk az egyes segítő 



programok és szolgáltatások stratégiai, költségvetési, szervezési lépéseit. Projekt megbeszéléseket 
hívok össze, ahol tevékenységeink tervezési folyamatán kívül átbeszéljük a felmerülő nehézségeket 
és megoldási javaslatokat.  

2. Forrásteremtés 
A munkacsoport és tevékenységeink koordinálása mellett prioritást élvez munkámban szakmai és 
működési költségeink forrásainak előteremtése. Ennek érdekében pályázatokat írok és jótékonysági 
esteket szervezek. Ezen felül koordinálom és ellenőrzöm a pénzügyi és dokumentációs 
munkálatokat és elkészítem a szükséges pénzügyi és szakmai beszámolókat. 

3. Szakmai kapcsolatépítés 
Gyermekvédelemmel foglalkozó alapítványként elengedhetetlen a gyermekotthonokkal és 
gyermekvédelmi fenntartó intézményekkel való kapcsolat kialakítása is. Nagy hangsúlyt fektettünk  
és fektetünk a továbbiakban is a programjainkba bevont gyermekotthonokkal való kommunikációra, 
hogy tevékenységeink zökkenőmentesen illeszkedjenek az intézmények életébe. Az EMMI 
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályával és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságával 
folyamatos szakmai egyeztetéseket szervezek, amely az ő nyitottságuk nélkül nem lenne 
eredményes. Ezenfelül minden további partnerség kialakításán (nonprift és vállalati szféra) is 
dolgozom kollégáimmal együtt. 

Kommunikációs koordinátorként 2018-ban egyrészt alapítványi bemutatkozó anyagok 
elkészítéséért, honlap és social media tartalomgyártásáért feleltem. Nagyobb rendezvényeink 
kapcsán pedig (gyermeknap a Millipop Játszóházban, jótékonysági est a Festetics Palotában, 
jótékonysági est a hold utcai templomban) sajtó megjelenéseket szerveztem. 



Szakmai vezetés és projekt-koordinátori tevékenység: Kovács Orsolya beszámolója 

Szakmai vezetőként gyermekvédelmi tevékenységeink módszertanáért és 
megvalósulásának nyomon követéséért felel. Kidolgozza az alapítvány szakmai 
anyagait, felügyeli az operatív csapat szakmai munkáját. Részt vesz a szakmai 
kapcsolatok kialakításában és ápolásában; részt vesz a fundraising csomagok 
kidolgozásában. Pályakísérés Program koordinátoraként feladata a programban 
résztvevő gyermekotthonban nevelkedő gyerekek számára fejlesztő hétvégi 
foglalkozások szakmai és operatív előkészítése, azok lebonyolítása, majd után követése. 

A Pályakísérés program szakmai előkészítése során meghatározzuk, hogy milyen fő téma köré épül 
majd egy adott hétvégi iskola programja, és megválasztjuk az ehhez szükséges módszertani 
eszközöket. Minden alkalommal angol nyelv, IT tudás és sof skillek – különös tekintettel a 
pályaidentitásra - fejlesztése zajlik játékos keretben. Például, amennyiben az emocionális 
intelligencia a témája egy adott hétvégének, 5*1,5 órás blokkokra osztva interaktív tanulási 
technikákkal és projektmódszerrel kombinált foglalkozásokat tartanak az önkéntesek a 
gyerekeknek. Ehhez az önkéntesek alapos felkészítése szükséges, melyeket személyes képzési 
alkalmakon, illetve online platformon szakmai anyagok és videók átadásával valósítunk meg. 

Az egyes hétvégi iskolák tematikája egységesen arra van felfűzve, hogy a gyerekek tehetségének 
feltárását, pályaorientációját és munka-attitűdjének kialakulását segítse. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy később elhelyezkedjenek a munka világában, és képességeiknek és motivációjuknak 
megfelelő hivatásuk legyen. Projekt-koordinátori munkám során kiemelt figyelmet szentelek a 
tapasztalati tanulásnak, hiszen mi magunk is a foglalkozások kereteiben szembesülünk vele, milyen 
hiányosságai vannak ennek a speciális gyermekcsoportnak a munka vonatkozásában.  

Mivel nemcsak készségek, attitűdök, de tényleges információk is hiányoznak, ebben az évben arra 
is ügyeltünk, hogy a meghívott előadók az egyes munkakörökhöz való eljutás minden lépcsőfokát 
ismertessék, és nyíltan válaszoljanak a gyerekek kérdéseire. Így technikai szempontból számos 
olyan foglalkozást készítünk elő, ahol van lehetőség játszva tanulni, kérdéseket megfogalmazni, 
kipróbálni egyes foglalkozások jellemző tevékenységét, mindeközben pedig együtt kell dolgozniuk 
egymással támogató légkörben. 

A program kiterjesztésével 10 gyerekről 30 főre nőtt a gyermek létszám, a hatékonyság érdekében 
azonban továbbra is kis létszámú csoportokban dolgozunk, így párhuzamosan legalább kettő, de 
gyakran hat különböző csoportban zajlik a munka. Egy-egy a csoport összerakásánál fontos 
szempont a kor, a képességek szintje, az, hogy mely gyermekotthonból érkeztek a gyerekek a 
kohézióra való tekintettel, valamint a gyermekek saját preferenciái is. Ennek mentén komoly 
logisztikát igényel az alkalmak összeállítása, valamint az önkéntesek instruálása, hogy magas 
létszámban segítsék a közösségben folyó munkát. Erre előzetes egyeztetések, valamint napindító 
eligazítások során kerül sor a projekt-koordinátor irányításával. 



Ahhoz, hogy a gyerekek megérkezzenek a hétvégi iskolák helyszíneire és motiváltan vegyenek 
részt a foglalkozásokon, nevelőik bevonására is szükség van, akikkel projektkoordinátorként a 
kapcsolattartás szintén a feladatom. Operatív feladat a termek bebiztosítása és előkészítése, 
valamint az események után azok eredeti helyzetbe való visszaállítása is. 

A projekt-koordinátor feladata az előzetes koncepció egyeztetése az Alapítvány operatív és szakmai 
teamjével, valamint a programokat követő beszámoló is, a folyamatos minőségbiztosítás érdekében. 



Mentálhigiénés projekt-koordinátori és önkéntes projekt-koordinátori tevékenység: 
Száraz Ágnes beszámolója 

Önkénteskoordinátorként felelős az önkéntes toborzásért, a kommunikációért, a 
képzések, intervíziós és szupervíziós beszélgetések megszervezéért. Mentálhigiénés 
koordinátorként megszervezi a gyerekek terápiás folyamatait, illetve a nevelőknek szóló 
szupervíziós alkalmakat - terapeutákkal kapcsolattartás, szakmai egyeztetés. 

A Köztársasági Elnöki Hivatal támogatásából 2018 július - augusztus hónapjaiban részesültem 
programkoordinátori megbízásidíjban, azt megelőzően más pályázati forrás biztosította megbízási 
díjamat. A 2018 februárjában induló terápiás folyamatok (egyéni terápia, csoportterápia, 
szupervízió) júliusban és augusztusban szüneteltek. Ez a kérés már induláskor a gyermekotthonok 
felől érkezett (nyári sűrű programokra hivatkozva), a szakembereknek ennek megfelelően kellett 
kialakítaniuk a terápiás tervet. A nyári hónapok a háttérmunkákról szóltak a mentálhigiénés 
foglalkozásokat illetően. 

Mentálhigiénés koordinátorként a feladatom az volt, hogy előkészítsem a terepet a szeptember 
végén folytatódó foglalkozásoknak. Az „alapozó” szakasz tartalmazott jó néhány intézmény 
látogatást, ahová előfordult, hogy a mentálhigiénés program pszichológus szakemberei is elkísértek, 
hogy minél jobban megismerhessék az adott gyermek életterét, illetve, hogy lehetőség legyen egy 
bizalmas kapcsolat kialakítására a történet felnőtt szereplői között is. 
Az előző félév tanulsága az volt, hogy minél szorosabban együttműködve, a házak igényeihez 
igazodva kell megtervezni a terápiás alkalmat, amely mentén még szorosabb kapcsolatot tudunk 
kiépíteni a házak dolgozóival, a gyerekek elsődleges gondozóival. 
Az otthonok vezetőivel közösen kialakítottunk egy menetrendet az őszi félévre, amibe beillesztettük 
az összes foglalkozásunkat. 
Egyeztettünk, és levontuk a tanulságokat az előző félév történéseiből, ahol kellett és lehetett, 
változtattunk egy-egy dolgon. Így volt ez a szupervízióval kapcsolatban is. 
A tavaszi félévben a szupervíziós alkalmak külső helyszínen, egy rendelőben voltak megtartva, 
vegyesen, egyszerre a Cseppkő, Bokréta és Bolyai Gyermekotthonok nevelőinek és 
gyerekfelügyelőinek. A nyár folyamán egy kérés érkezett felénk az egyik gyermekotthon 
házvezetőjétől, miszerint nagy szükségük lenne rá, ha a szupervízor szakember lokálisan, csak az 
adott otthonnal tudna foglalkozni. Ennek nem volt akadálya sem az alapítvány, sem a 
foglalkozásokat tartó szakember részéről, így ősszel 3 gyermekotthonban, kint a helyszínen, csak az 
adott házban dolgozóknak folytatódtak a ülések. A ház dolgozói rendkívül hálásak, hogy hozzájuk 
érkezik a segítség, a fókusz az ő lakásotthonuk problémáján van, nyitottabban és őszintébben 
tudnak egymás felé fordulni. 



Úgy gondolom, nagyon fontos megőrizni a rugalmasságunkat, és az otthonok igényeihez igazítani a 
programjainkat. Elengedhetetlen, hogy folyamatosan meg tudjunk újulni, és egy-egy projektet nem 
egy zárt programként kezelni, hanem egy képlékeny lehetőségként, így valóban oda fog eljutni, ott 
tud hatni, ahol a legnagyobb szükség van rá.  

Önkéntes koordinátorként a nyáron a terveim között szerepelt, hogy összefogjam az 
alapítványunk nélkülözhetetlen, mára 40 főből álló önkéntes csapatát. 
Munkámnak 3 fő pillére volt: 

- 4 személyes élménytalálkozók menedzselése, amely során 4 fős csapatokat sorsoltunk ki. 
Minden kis csoportnak a nyár folyamán egy alkalommal meg kellett szerveznie egy közös 
programot, amiről aztán egy selfie kíséretében be kellett számolniuk. Elsődleges célunk 
ezzel a csapatépítés volt, hogy a sok főre duzzadó önkéntes gárdánk megismerje egymást, és 
kellemes pár órát töltsön el együtt. A megvalósult alkalmak kivétel nélkül pozitívan sültek 
el, a csapatok azóta is tartják a kapcsolatot egymással. 

- one to one személyes beszélgetések koordinálása, megtartása. A nyár folyamán minden 
önkéntessel egy személyes találkozót szerveztem meg, mely során lehetőségünk volt 
kölcsönösen átbeszélni a félév történéseit. Kíváncsi voltam, hogyan érzik magukat az 
alapítványunknál, szükségük van-e bármilyen segítségre, milyen meglátásaik vannak az 
alapítvány működésével kapcsolatban. Ezeket aztán igyekeztünk beépíteni a 
programjainkba, és szeptembertől kibővítettük őket. 

- az alapítvány első éves szülinapi ünnepségének a megszervezése.  
Mindhárom pontnál elsődleges feladat volt az alapítvány facebook önkéntes oldalán az önkéntes 
tagokkal való kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás. Itt szerveződött az alapítvány szülinapi 
ünnepsége is, ahol többek között a helyszín kiválasztásán, megszervezésén, toborzáson, és a 
háttérmunkálatokon volt a hangsúly. 

Az önkénteseink az alapítványunk mozgatórugói, rajtuk keresztül jutunk el a gyerekekhez, fontos 
figyelemmel kísérni, hogy aktuálisan hogy érzik magukat, szükségük van-e valamire a 
munkájukhoz. Ahhoz, hogy minőségi szakmai munkát tudjanak folytatni heti rendszerességgel, 
szükség van időközönként arra, hogy találkozzunk egymással, megosszuk aktuális nehézségeinket, 
sikereinket, kudarcainkat. Fontosnak tartjuk, hogy csapatként rálássunk egymásra, működéseinkre, 
hogy időben megkapják a segítséget a mindennapi munkájukhoz. Ezt segítették a nyári személyes 
beszélgetések, a kötetlenebb kiscsoportos élménytalálkozók és a szülinapi buli is. Ezeket kibővítve 
szeptembertől folytatódnak a belső képzéseink, előadások, intervíziók formájában is. 



Titkárság vezetés és rendezvényszervezési tevékenység: Pintér Klaudia beszámolója 

Adminisztrációért és alapítványi anyagok, különösen a pénzügyi beszámolól 
előkészítéséért felelős; részt vesz rendezvények, programok háttérszervezésében; karrier 
expó projektvezetője; részt vesz a kommunikációs projektek kidolgozásában és 
szervezésében. 

Karrier Expo 

Alapítványunk idén rendezte meg először Pályaválasztási programunk keretén belül létrehozott 
Karrier Expo nevű eseményünket, amelyre 2018 szeptember 22-én került sort. A Karrier Expo célja 
az volt, hogy a nem családban élő gyermekeknek gyakorlatban is reális jövőképeket mutassunk be, 
és lehetőségeket kínáljunk nekik, arra, hogy a jövőben milyen szakmát válasszanak. Több mint 40 
cég és szakember bevonásával készültünk a rendezvényre. A közel 300 fős rendezvényen szervezési 
feladatokat láttam el. Az én munkám a kapcsolattartást foglalta magába, az eseményt megelőző 
hónapokban nagy hangsúlyt fektettünk, arra, hogy minél több céggel vegyük fel a kapcsolatot, akik 
szívesen részt vennének ezen a rendhagyó pályaorientációs programon. Fontos feladat volt, hogy 
ezekkel a cégeknek folyamatos legyen a tájékoztatás, egyeztetés. A Karrier Expot megelőzően nagy 
hangsúlyt fektettünk az érzékenyítésre, hogy a résztvevőink minél tájokozottabbak legyenek 
ezeknek a gyerekeknek az életét illetően. A rendezvény egyik legfontosabb része természetesen az 
volt, hogy minél több gyereket tudjunk bevonni, minél több intézményből. Itt is nagy jelentőségű 
volt a személyes kapcsolat felvétel, a folyamatos tájékoztatás és szervezés, hogy az általunk 
meghívott intézményeknek könnyebb dolga legyen abban, hogy a gyerekek eljuthassanak az 
eseményre.  

Adminszitrácó, asszisztencia 

Alapítványunk központi része, hogy a háttérmunkára nagy hangsúlyt helyezünk. Feladataim közé 
tartozott a belső könyvelés folyamatos nyomon követése és adminisztrációja, illetve az alapítvány 
szakmai részének támogatása és segítése. Ezekbe szorosan beletartozott a könyvelővel való 
kapcsolattartás, postai ügyintézések, eszköz beszerzések, valamint az önkéntesek tájékoztatása és 
segítése az alapítvány szervezeti oldaláról.   

Szervezési feladatok 

A szombati napokon tartott pályavkísérési programokon segítjük a gyerekeket különböző 
kompetenciák fejlesztésében, céglátogatásokkal és szakmák bemutatásával támogatjuk a gyerekeket 



abban, hogy a jövőben sikeresen tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezen programokon is 
vállaltam szervezési feladatokat, a szállítással és étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 
Habár alapítványunknak nem fő profilja az adományok fogadása és elosztása, karácsonykor erre is 
nagy hangsúlyt helyeztünk. A General Electric adományainak koordinálásában, majd azoknak 
eljuttatásában vállaltam szerepet az év végén. Ennek értelmében több mint 200 gyermek kívánságát 
teljesítettük: 30 ajándékot biztosítottunk a programjainkban rendszeresen részt vevő gyermekeknek 
(Cseppkő Gyermekotthoni Központ és Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ), 25 
ajándékot nyújtottunk át a nyírteleki Kedvesház lakóinak és 100 ajándékot juttattunk el Baranya 
megye több lakásotthonába. 

Munkám során nagyon fontosnak tartottam, hogy alapítványunk szakmai gárdáját segítsem azzal, 
hogy az ő feladatuk kizárólag a szakmai kompetenciájuk kibontakozása legyen, így az én 
háttérmunkám, szervezés, adminisztráció, koordinálás, logisztika ne vonja el erről a figyelmet, és 
szervezetünkben mindenki a saját tudását és szakterületét bevetve koncentráltan végezhesse a 
feladatát. 



Kommunikáció

Alapítványunk kommunikációs tevékenységeiért operatív vezetőnk, Joó Beatris felel, aki 2018-ban 
egyrészt alapítványi bemutatkozó anyagok elkészítéséért, honlap és social media 
tartalomgyártásáért felelt. Nagyobb rendezvényeink kapcsán pedig (gyermeknap a Millipop 
Játszóházban, jótékonysági est a Festetics Palotában, jótékonysági est a hold utcai templomban) 
sajtó megjelenéseket szervezett. A Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációra szánt 
támogatásából a gyermeknapi rendezvényünk marketing költségeit álltuk.  

Gyermeknap a Millipopban - 2018. május 23.  

A Millipop játszóházba több budapesti gyermekotthon kapott meghívást az alapítványtól, hogy 
számos izgalmas programmal köszöntsük őket gyereknap alkalmából. A társadalmi integráció 
nevében családokat is vártunk a rendezvényünkre, hogy gyerekeik együtt tudjanak játszani gyer- 
mekotthonban nevelkedő társaikkal. Ez szinte garantált volt a Millipop játszóházban, ahol interaktív 
játékokban és számos meglepetésben is részük volt a szórakozni vágyóknak a Mol Magyarország 
jóvoltából. Összesen 100 gyermek vett részt rendezvényünkön a Bolyai Gyermekotthoni 
Központból, Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központból és az Alföldi utcai Befogadó 
Otthonból. 

A felnőtteket informatív és érzékenyítő beszélgetések várták. Az érdeklődők megismerkedhettek az 
alapítvány munkatársaival, a szervezet működésével, célkitűzéseivel és segítő programjaikkal. 
Különböző gyermekvédelmi előadások látogatására is volt lehetőség. Elsőként Fekete-Buzás Eszter, 
a Bolyai Gyermekotthoni Központ igazgatója mutatkozott be, azután pedig Szabolcsi Dávid, pszi- 
chológus tartott előadást pályaorientációról és a gyermekek motiválásáról. A délután lezárásaként 
pedig egy filmvetítéssel összekapcsolt beszélgetésre került sor. Kuslits Gábor, a Fővárosi Gyer- 
mekvédelmi Központ és TEGYESZ igazgatója a nevelőszülőség témáját járta körbe ennek kapcsán.  

Gyermeknapi rendezvényünk során banner hirdetésekre, grafikai munkálatokra és brandépítésre 
használtuk fel a támogatási összeget. 



Gyermeknap - sajtó megjelenések

Médiaklikk május 14.
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/05/14/180-perc-

legendas-magyarok-a-budapesti-operettszinhaz-
kovetkezo-evadaban/

M1 Híradó május 15.
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/05/15/

jotekonysagi-gyermeknapot-rendez-a-vasary-tamas-
alapitvany/

Napi.hu május 16. https://www.napi.hu/roviden?cikkid=10003381

Nlcafé május 18.
https://noklapja.nlcafe.hu/ajanlo/2018/05/18/kapcsolj-ki-

a-koncerten-lovasijasz-vilagbajnoksagon-gyereknapi-
programon-vagy-kaktuszkiallitason/

Családinet május 18.

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/
programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/26420/

jotekonysagi_gyermeknapot_rendez_a_vasary_tamas_ala
pitvany 

Index május 19.
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/05/19/

gyermekotthon_lakoin_segithet_par_nappal_gyereknap_e
lott/

Sikeradó május 19.
http://www.sikerado.hu/kultura/2018/05/19/

Gyermekotthonban_lako_gyerekeket_lat_vendegul_a_Vas
ary_Tamas_Alapitvany

Család.hu május 19. http://www.csalad.hu/jotekonysagi-gyermeknap-a-
millenarison

Dehir május 19.
https://www.dehir.hu/belfold/gyermekotthonban-lako-

gyerekeket-lat-vendegul-a-debreceni-zenemuvesz-
alapitvanya/2018/05/19/

Híradó május 19.
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/05/19/

gyermekotthonban-lako-gyerekeket-lat-vendegul-a-
vasary-tamas-alapitvany/

Daily News Hungary május 22. https://dailynewshungary.com/celebrate-the-children-
with-the-vasary-tamas-foundation/

Musicianwho május 23.
http://musicianswho.hu/mw2015!/2018/05/23/

gyermekotthonban-lako-gyerekeket-lat-vendegul-vasary-
tamas-alapitvany/

Lokál május 23. https://www.lokal.hu/2018-05-jotekonysagi-gyereknap-a-
millanarison/

Szeretlek 
Magyarország

magus 28.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/100-nehez-

sorsu-otthonban-elo-gyerek-kapott-csodas-ajandekot-
gyereknapra/

Youtube (Szelíd 
Motorosok)

június 9. https://www.youtube.com/watch?v=5ribA7lTFhY

https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/05/14/180-perc-legendas-magyarok-a-budapesti-operettszinhaz-kovetkezo-evadaban/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/05/15/jotekonysagi-gyermeknapot-rendez-a-vasary-tamas-alapitvany/
https://www.napi.hu/roviden?cikkid=10003381
https://noklapja.nlcafe.hu/ajanlo/2018/05/18/kapcsolj-ki-a-koncerten-lovasijasz-vilagbajnoksagon-gyereknapi-programon-vagy-kaktuszkiallitason/
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/26420/jotekonysagi_gyermeknapot_rendez_a_vasary_tamas_alapitvany
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/05/19/gyermekotthon_lakoin_segithet_par_nappal_gyereknap_elott/
http://www.sikerado.hu/kultura/2018/05/19/Gyermekotthonban_lako_gyerekeket_lat_vendegul_a_Vasary_Tamas_Alapitvany
http://www.csalad.hu/jotekonysagi-gyermeknap-a-millenarison
https://www.dehir.hu/belfold/gyermekotthonban-lako-gyerekeket-lat-vendegul-a-debreceni-zenemuvesz-alapitvanya/2018/05/19/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/05/19/gyermekotthonban-lako-gyerekeket-lat-vendegul-a-vasary-tamas-alapitvany/
https://dailynewshungary.com/celebrate-the-children-with-the-vasary-tamas-foundation/
http://musicianswho.hu/mw2015!/2018/05/23/gyermekotthonban-lako-gyerekeket-lat-vendegul-vasary-tamas-alapitvany/
https://www.lokal.hu/2018-05-jotekonysagi-gyereknap-a-millanarison/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/100-nehez-sorsu-otthonban-elo-gyerek-kapott-csodas-ajandekot-gyereknapra/
https://www.youtube.com/watch?v=5ribA7lTFhY
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List of campaigns in the report 
 

Campaign Status Start time End time Statistics available to 

Vasary_2018 current 11.05.2018 00:00 23.05.2018 23:59 18.05.2018 15:16 
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bovitett_riport 
 

Scope 
Data originates from time frame 11.05.2018 00:00 - 18.05.2018 15:41 (GMT+2), with an accuracy up to 0.5 hours 

Creative Ranking 

Campaign Creative Imp UCookies Freq Imp-nc Imp-c 

Total for Vasary_2018 - 207 863 76 129 2.63 7 386 200 477 

Vasary_2018 300x250 101 730 42 512 2.29 4 213 97 517 

Vasary_2018 728x90 47 024 16 707 2.74 1 301 45 723 

Vasary_2018 970x90 16 918 4 587 3.60 426 16 492 

Vasary_2018 300x300 12 454 5 737 2.08 511 11 943 

Vasary_2018 468x120 11 320 6 076 1.80 404 10 916 

Vasary_2018 120x240 9 078 2 278 3.88 242 8 836 

Vasary_2018 250x250 5 023 1 743 2.79 166 4 857 

Vasary_2018 160x600 4 245 1 259 3.27 123 4 122 

Vasary_2018 300x600 71 46 1.54 0 71 

Data originates from time frame 11.05.2018 00:00 - 18.05.2018 15:41 (GMT+2), with an accuracy up to 0.5 hours 
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Chart: Imp 

 

Creatives in Time 

Campaign Creative Month Imp Freq UCookies Imp-nc Imp-c 

Vasary_2018 120x240 05.2018 9 078 3.88 2 278 242 8 836 

Vasary_2018 160x600 05.2018 4 245 3.27 1 259 123 4 122 

Vasary_2018 250x250 05.2018 5 023 2.79 1 743 166 4 857 

Vasary_2018 300x250 05.2018 101 730 2.29 42 512 4 213 97 517 

Vasary_2018 300x300 05.2018 12 454 2.08 5 737 511 11 943 

Vasary_2018 300x600 05.2018 71 1.54 46 0 71 

Vasary_2018 468x120 05.2018 11 320 1.80 6 076 404 10 916 

Vasary_2018 728x90 05.2018 47 024 2.74 16 707 1 301 45 723 

Vasary_2018 970x90 05.2018 16 918 3.60 4 587 426 16 492 

Data originates from time frame 11.05.2018 00:00 - 18.05.2018 15:41 (GMT+2), with an accuracy up to 0.5 hours 
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Flight Creative Ranking 

Campaign Flight Creative Imp UCookies Freq Imp-nc Imp-c 

Total for Vasary_2018 - - 207 863 76 129 2.63 7 386 200 477 

Vasary_2018 vasary_300_250  300x250 101 730 42 512 2.29 4 213 97 517 

Vasary_2018 vasary_728_90  728x90 47 024 16 707 2.74 1 301 45 723 

Vasary_2018 vasary_970_90  970x90 16 918 4 587 3.60 426 16 492 

Vasary_2018 vasary_300_300  300x300 12 454 5 737 2.08 511 11 943 

Vasary_2018 vasary_468_120  468x120 11 320 6 076 1.80 404 10 916 

Vasary_2018 vasary_120_240  120x240 9 078 2 278 3.88 242 8 836 

Vasary_2018 vasary_250_250  250x250 5 023 1 743 2.79 166 4 857 

Vasary_2018 vasary_160_600  160x600 4 245 1 259 3.27 123 4 122 

Vasary_2018 vasary_300_600  300x600 71 46 1.54 0 71 

Data originates from time frame 11.05.2018 00:00 - 18.05.2018 15:41 (GMT+2), with an accuracy up to 0.5 hours 
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Ranking Query 

Campaign Imp UCookies Freq Imp-nc Imp-c impressionsGoal Imp prog 

Vasary_2018 207 863 76 129 2.63 7 386 200 477 800 000 25.98% 

Data originates from time frame 11.05.2018 00:00 - 18.05.2018 15:41 (GMT+2), with an accuracy up to 0.5 hours 
 

Time Query 

Campaign Month Imp Freq UCookies Imp-nc Imp-c impressionsGoal Imp prog 

Vasary_2018 05.2018 207 863 2.63 76 129 7 386 200 477 800 000 25.98% 

Data originates from time frame 11.05.2018 00:00 - 18.05.2018 15:41 (GMT+2), with an accuracy up to 0.5 hours 
 

Rights to database 
1. Rights to the data included in this Report collected during the gemiusDirectEffect service (“Data”) are vested in the entity, who has the rights to the website. The 
Report’s Recipient (“Purchaser”) confirms that it is entitled to manage, use and dispose of Data under binding agreement with this entity. 
2. Subject to the point 1st, the Purchaser shall be entitled to use the Data without limitations, including the right to create compilations, publish and distribute the Data and 
their compilations and derivatives, however explicitly excluding the possibility of publication or distribution of the graphics elements of the gemiusDirectEffect interface. 
3. When publishing the Data, its compilations or derivatives, the Purchaser shall demonstrate information about the Service Provider’s company name as well as the name of the 
used service. 


