
 

 
 

 

Pataki-Szomolányi Tímea vagyok, a Tündérpakk Közhasznú Alapítvány alapítója.  

2016-ban második kislányommal kismamaként kezdtem egy nehéz sorsú anya társam javára 

babakelengye gyűjtésébe, ami rendkívül sikeres lett.  

Ezt követően érkezett folyamatosan a felnőtt és gyerekruha hozzám, hogy juttassam el 

hátrányos helyzetű családnak.  

  

Küldetésünk:  

• a családok és gyermekek támogatása, mert hiszünk benne, hogy minden gyermeket 

megillet az egyenlő, méltó bánásmód, függetlenül attól, hogy milyen anyagi 

körülmények közé születik.  

• nehéz sorsú, bántalmazó kapcsolatban élő kismamák és anyák támogatása, hogy 

csökkenjen a kirekesztettség, az elszigetelődés érzése.  

• kisebbségi roma szervezetekkel való együttműködés célja a hátrányos helyzetben 

élők integrációjának elősegítése.  

 

Támogatási formáink:  

• Várandós kismamák és családjuk részére adományosztás útján a baba érkezéséhez 

szükséges tárgyi feltételek biztosításával, és pszichoszociális tényezők javításával.  

• A kórházak újszülött és koraszülött osztályainak támogatásával az volt a célunk, 

hogy jobb körülményeket és feltételeket biztosítsunk a megszületett babák és szüleik 

számára, ezáltal nagyobb esélyük van az egészséges gyermekkorra.  

• A napközbeni és szociális ellátást nyújtó intézményeknek eljuttatott 

adományokkal szintén azt a célt tűztük ki, hogy az itt nevelkedő, tartózkodó család 

nélküli gyermekek is megfelelő színvonalú oktatási és szórakoztatási eszközök álljanak 

rendelkezésre, ezzel is segítve a fejlődésüket.  

• A roma családoknak ruhanemű, tartós élelmiszer, képességfejlesztő játékok, 

iskolaszerek eljuttatása, hogy a mélyszegénységben élő gyermekek és családjaik 

számára nélkülözhetetlen anyagi eszközök elérhetővé váljanak.  

• Magánszemélyek és cégek szolgáltatásaik felajánlásával keresnek meg, melyeknek 

találunk családokat. Pl. karácsonyi mézeskalács sütögetés 50 rászoruló gyermeknek, 

kozmetikai szalon kényeztető arckezelés felajánlása 5 édesanyának, fenyőerdő 

felajánlása 100 kis méretű fenyőfa kivágására Karácsonyfa állítására, gyermekkoncert 

megtartása átmeneti otthonban lakó gyerekeknek, stb. 



 

Folyamatosan több mint 50 állandó önkéntessel működünk együtt. Önkéntes programunk 

párhuzamosan két célt szolgál:  

 

1.) Az alapítványi erőforrásaink egyik alapvető formája  

2.) Önkéntesek bevonásával érzékenyítjük és tájékoztatjuk a társadalmat, hogy megismerjék az 

adományozás megfelelő formáját, észre vegyék a segítségre szoruló egyéneket, képesek 

legyenek felmérni a rászorulók szükségleteit, ezzel erősítve a társadalmi összefogást.  

 

Amennyiben Ön is fontosnak tartja céljainkat, kérjük, támogasson minket adója 1%-

ával! 

 

 

 


