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Az Őrangyal Európai Alapítvány megalakulásától kezdve országos hatókörű 
szervezetként működik, mind az adománygyűjtések, mind az általunk támogatott 
személyek és intézmények vonatkozásában. 

  

Adománygyűjtő tevékenységünk során mintegy 50 ezer gazdasági társaságot és 
magánszemélyt tartalmazó adatbázisból dolgozunk, amely lefedi Magyarország 
egész területét, minden megyét, minden régiót. Ezt az adatbázist folyamatosan 
bővítjük vásárlással és saját gyűjtéssel, illetve frissítjük. A nagyobb adományozókat 
személyesen is felkeresik szervezetünk képviselői, a tartós együttműködés 
reményében. Az adatbázis országos szintű működtetése azért szükséges, hogy 
minden aktuális gyűjtési célhoz megtaláljuk az arra áldozni kész támogatókat. 

  

Szervezetünk a legtöbb magyarországi megyét érintően valósítja meg egyéni és 
intézményi támogatási programjait, a pályázat 1. sz. mellékletében bemutatottak 
szerint. A segítségünket kérő családok lakóhelye és az intézmények működési helye 
befolyásolja a projektek megvalósulási helyét. Szervezetünk nyitott minden olyan 
felkérésre, amely által a céljaival összhangban lévő „ügyet” szolgálhat. A 
következőkben - a teljesség igénye nélkül - bemutatjuk szervezetünk megyénkénti 
támogató tevékenységeit. 

  

Székhelyünk és közvetlen működési környezetünk Budapest, ezért itt nagyobb 
arányú a támogatási tevékenységünk. Az egészségügyi intézmények közül a Heim 
Pál Gyermekkórház, a Semmelweis Egyetem Klinikái és az Országos Baleseti Intézet 
több alkalommal részesültek szervezetünk által támogatásban. A szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerből a fővárosi TEGYESZ, a Fővárosi 
Önkormányzat Gyermekotthonai, a Dr. Török Bála Speciális Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon, a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Bölcsődék munkáját 
segítettük. Több civil szervezettel, pl. a Küldetés Egyesülettel, az Oltalom Karitatív 
Egyesülettel, vagy az Éhező Gyermekekért Alapítvánnyal is partneri kapcsolatban 
álltunk. A gyermekek közül a fővárosban többek között Kis Bakos Gabriella, Major 
Fruzsina, Nagy János, Bartha Gábor, Oláh Dzsenifer gyógykezeléséhez járultunk 
hozzá. 

  

Bács-Kiskun és Baranya megyében betegséggel és fogyatékkal élő gyermekek 
nyújtottunk támogatást (Szegedi Richárd, Harmati Lili, Tamás Brendon Herkules). 
Fejér és Vas megyében intézményi (Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon, Vas Megyei 
Kórház) és egyéni támogatottjaink (Foglyos Balázs, Völgyi Martin) egyaránt voltak. 
Szintén beteg kisgyermekeket segítettünk Győr-Moson Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, 
Jász-Nagykun Szolnok és  Komárom-Esztergom megyékben: Enzsöl Lászlót, Samu 



Viktóriát, Hajdú Sándort, Anga Szabolcsot, Szikora Zsoltot, Keresztesi Gergőt. Pest 
megyében gyermekotthonokat (Inárcs, Ipolytölgyes), családokat segítő 
intézményeket (Fót, Göd, Dunakeszi, Gyál), és a Maglódi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatot támogattuk. Több Pest megyei gyermeknek is segítettünk, pl. 
Molnár Balázsnak, Keskeny Márknak, Schöffler Ádámnak, Szatmári Martinnak, 
Maróti Dorottyának, Dankó Ákosnak, Simári Dominiknak. Somogy megyében 
családsegítő intézmények (Balatonboglár, Balatonlelle), a Boglári Gyermekotthon, 
az Országos Mentőszolgálat helyi szervezete és az S.O.S. Szolgálat Alapítvány 
ellátottjait támogattuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi Jósa 
András Kórházban és a Tiszadobi Gyermekvédelmi Központban gondozott 
gyermekek mellett egyéni támogatottunk Feka Józsefné volt. Borsod-Abaúj 
Zemplén megyében a Girincsi Gyermekotthon értelmi sérült gyermekeit, Zala 
megyében a Megyei Kórház betegellátását segítettük. 

  

Szervezetünk arra törekszik, hogy országos hatókörű működését a jövőben is meg 
tudja valósítani: támogatói adatbázisunkat rendszeren bővítjük, az általunk 
nyújtott támogatások körét pedig mennyiségi és területi vonatkozásban is 
szélesíteni kívánjuk. 

 


