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06-80-203-923
Ingyen hívható krízisvonal 06-22 óráig.

Tisztelt életet adók!
Egyesületünk célja, hogy a válsághelyzetben lévő, helyzetét kilátástalannak
látó, kétségbeesett várandós anya is biztonságosan kihordhassa, megszülhesse
gyermekét, és saját családjában nevelhesse fel. Ha ezt bármilyen okból nem
tudja megtenni, akkor tudjon arról, hogy nyílt örökbeadással gondoskodhat
számára családról.
Miben tudunk segíteni a várandós anyáknak?
 Ingyen hívható telefonszámunkon, a krízisvonalon várjuk hívásaikat az
egész ország területéről, minden nap 06-22 óráig.
 Információs tanácsadás, felvilágosítás.
 Meghallgatjuk gondjaikat, és együtt gondolkodva segítünk megoldást
találni.
 Problémáikat megértő szakemberrel beszélhetik meg.
 Segítünk a várandós anyáknak anyaotthonba kerülni (krízislakásunk van).
 Rászorulóknak újszülött kelengyét adományozunk (saját gyűjtésünkből).
 Kórházi elhelyezést keresünk azoknak, akik titokban akarnak szülni, és
segítünk titkukat megőrizni, ha időben jelentkeznek.
 A nem kívánt gyermeket váróknak segítünk, hogy gyermeküknek nyílt
örökbeadással családot találjanak.
Tanácsadásunk legfontosabb alapelvei:
 Csak annak segítünk, aki ezt a maga számára kéri.
 Mindig az érvényes törvényeknek megfelelően járunk el.
 A döntést mindig kizárólag az érintettek hozzák meg.
 Igyekszünk széleskörű felvilágosítást adni.
 Munkánkat önkéntes szolgálatként végezzük, a gyermekekért.
Szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy a "terhesekből" várandós anyákká
válhassanak, tudjanak arról, hogy segítséget kérhetnek, és kaphatnak, ha
nehéz helyzetbe kerülnek.
Célunk, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni önmaguk, és gyermekük
sorsáról.
Gyermeküket csak végső esetben adják örökbe, ha nem tudják vállalni
felnevelését.
A gyermek érdekét nézve az egyesület a nyílt örökbeadást segíti.

"Köszönet annak, aki életét a gyermeknek áldozza,
otthont ad neki, és megajándékozza a család melegével."

A Gólyahír Egyesület karitatív munkatársai azoknak a gyermekeknek
keresnek családot, akikről az "életet adó" szüleik így kívánnak gondoskodni.
Örökbefogadóknak jelentkezhetnek nálunk azok a 40 évesnél fiatalabb,
Magyarországon élő, magyar házaspárok, akiknek nincs, vagy legfeljebb
egy gyermekük van, és több nem születhet, valamint rendelkeznek érvényes
örökbefogadási alkalmassági határozattal.
Jelentkezni kizárólag, az információs telefonszámon (06-30-251-7120)
lehet, az esti órákban 19-21 óra között.
A nyílt örökbefogadás azt jelenti, hogy az örökbeadó szülők az örökbefogadó
szülőket megismerve bízzák rájuk gyermeküket, akit ők nem tudnak, vagy
nem akarnak felnevelni.
A gyermeknek megmarad a múltja, a gyökere, tudhat majd származásáról.
Szülei őszintén tudnak válaszolni kérdéseire, nem érzi magát eltaszítottnak,
mert szülőanyja gondoskodott számára örökbefogadó családról.
Minden évben "Gólyahíres Családi Találkozót" szervezünk örökbefogadó
családjainknak, ahol jó hangulatú találkozón beszélhetik meg gondjaikat,
örömeiket, illetve szakemberekkel konzultálhatnak.
A Gólyahír Egyesület „utánkövetést” is végez, minisztériumi engedéllyel
rendelkezünk.
Az egyesületnek tagjai lehetnek azok a családok, akik már örökbe fogadtak, és
szeretnének közénk tartozni, és azok a segítő szakemberek, akik tenni akarnak
a gyermekekért.
A gyermekek védelme érdekében végzett karitatív tevékenységünkért, az
érintettektől sem anyagi, sem természetbeni juttatást nem kérünk, és nem
alkudunk ki.

