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Szöveges beszámoló az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány 2019 évi 

tevékenységéről 

Az Alapítvány 2016. évi létrehozásával az alapítók: néhai Biró Mária és néhai dr. Biró Oszkár, 

a 2014. évben elhunyt dr. Biró Éva és dr. Biró Pál orvosoknak kívántak emléket állítani.  

Az alapítvány célja: A hazai munkavállalásuk elősegítése érdekében, egyes nehéz 
élethelyzetben lévő és/vagy szociálisan rászoruló szakorvosjelöltek (rezidensek) és diplomás 
egészségügyi dolgozók tartós – akár több évre szóló - vagy átmeneti jellegű lakhatásának 
biztosítása, tíz fő elhelyezésére szolgáló ingatlanban.  
A co-housing (lakóközösségi) rendszerben működő alapítványi ház társadalmi kísérletnek 
tekinthető, a bentlakóknak valós közösségélményt jelent. 
  
2019-es év 

In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány, mint közhasznú szervezet munkáját, idén először, az 

SZJA 1%-ának kedvezményezettjeként 113.081,-Ft összeggel támogatták.  

 Az In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány a kezdetektől együttműködik a Magyar 

Rezidens Szövetséggel, a Magyar Kórházszövetséggel, valamint a Rezidensek és 

Szakorvosok Szakszervezetével. Az Alapítvány 2019 évben is Lakhatási Pályázatot írt 

ki. 2019 évben összesen 8 fő fiatalt támogatott az Alapítvány, év végén a házban 6 fő 

fiatal lakott. Ketten költöztek el. 

 Az In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány sikeresen pályázott az EMMI Nemzeti 

Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiuma által megjelentetett 

„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható  összevont támogatás 

2019.”című pályázat A benyújtott, NEA-TF-19-Ö-V-0704 azonosító számú, , Kreatív 

visszahatás - Közösségfejlesztés Vajdasági gyökerekből építkezve  című pályázat 

4.000.000,-Ft támogatásban részesült.  

Az Alapítvány 2020 évre is pályázatot nyújtott be hasonló támogatás elnyerésére. 

 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT „a civil 

szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására kiírt pályázat”-on az 

Alapítvány sikerrel pályázott, 466.000,-Ft támogatásban részesült. 

 2019 évben magán személyektől kapott támogatás összege: 1.425.000,- Ft volt. 

 Az Alapítvány ez évben is több alkalommal tartott közösségfejlesztő tréninget, a KÖFE 

(Közösségfejlesztő Egyesület) szakembereinek irányításával. Barátaink, az egyik 

alkalommal 5 fogásos fejedelmi ebéddel kényeztettek minket. 

 2019. február 16.-i "közösségi" napunk a fiatalok életében nagyon aktuális 

párkapcsolati témakör köré szerveződött, Várkonyi F. Zsuzsa, pszichológus tisztelt 

meg az Alapítvány lakóit jelenlétével és tanácsaival. 

 Május 16-án mi is részt vettünk az Élő Adás rendezvényén, ahol Bogdán Tamás a Bíró 

Alapítvány nevében átadta csekély adományunkat. Most mi segíthettünk. 

 2019. május 18.-i nyílt napunkon a „Fiatal egészségügyi dolgozók munkavállalása, 

magánpraxis itthon; munkavállalás külföldön” volt a téma.  

Dr. Dénes Tamás a ReSzaSz elnöke tartott nyílt, őszinte és nagyon hasznos előadást. 

 2019. június 15-én tartottuk első közös rendezvényünket „Légy a fogadott testvérem” 

címmel a szabadkai Mea Lingua civil szervezettel.  

Sérült gyermekek és szüleik ellátogattak a Bíró Alapítványhoz, és a ház lakóinak 

szervezésében egész napos programon vettek részt. A gyermekek szeme csillogott és 

tudjuk ez a legfontosabb. 
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 Augusztusban 2 rendezvényünk volt. Az Alapítvány 3. születésnapján szabadkai 

vendégek, a REHÁK kollégium fiataljai is részt vettek. A zentai UPRIZE zenekar élő 

koncertje hihetetlenül professzionális, fergeteges hangulatú volt. 

 2019. szeptember 21-22. Szabadkára utaztunk. Megismertük vajdasági testvéreink, a 

Mea Lingua Egyesület és a Dr. Rehák László Alap működését haza környezetben. 

Megismertük a Szabadkán élő sérült gyerekek hazai környezetét. Megismertük 

Szabadkát és környékét, megismertük, hol élt a Bíró család, közösen megemlékeztünk 

a 2014. évben elhunyt dr. Biró Éva és dr. Biró Pál orvosokra, valamint 2018-ban elhunyt 

Dr. Bíró Oszkár alapítóra. 

A Bíró Alapítvány kezdeményezésére vajdasági civil szervezetek rendkívül hasznos 

előadássorozatot hallhattak az EMET kollegáktól, a Magyar Kormány által nyújtott 

támogatási, pályázati lehetőségekről. Erről az eseményről a szabadkai Pannon TV és 

több sajtóorgánum is beszámolt. 

 2019. október-novemberben az „In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány” nehéz napokat, 

hónapokat élt át.  2019. október 14-én 90 éves korában elhunyt alapítónk Biró Mária. 

A hagyatéki eljárás jelenleg is zajlik. 

 2019. október 19.-én a MÖL Egyesület titkára tartott bemutatkozó nyílt napot a Házban. 

 Az Alapítvány 2019. november 23.-án immár hagyományként megszervezte alapítónk 

Dr. Bíró Oszkár emlékére a novemberi Fenntarthatósági Kerekasztal beszélgetését. Az 

eseményen rengeteg megindító gondolatot hallhattunk. Beszélgető partnerek voltak: 

Kükedi Zsolt - Kisközösségi Program //, Babos Annamária - CoHousing Budapest //, 

Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló - Közösségi vállalkozás/ Inspiráció Egyesület //. 

Az eseményt moderálta: Horogh Petra - CoHousing Budapest 

 Ezen események elektronikusan (Facebook, honlap, civil portál stb.) is értesítésre 

kerültek, ezáltal közvetetten min. 500 személy értesült az Alapítvány tevékenységéről. 

Az Alapítvány Facebook oldalát több százan követik, kedvelik.  

 elektronikus/digitális kiadványaink száma 5 

 3 civil szervezettel új együttműködés valósult meg. 

 Az Alapítvány tevékenységét önkéntesek segítették, 13fő. 

 

Továbbra is megvalósult a közös megbeszélések megszervezésének rendszere 

(havonként); a rotációs rendszerű takarítás, a közös tavaszi-őszi nagytakarítás; a közös havi 

nagybevásárlás; a zárt Facebook csoport; a szelektív szemétgyűjtés; a házi komposzt 

készítés; a házi konyhakert létesítése stb. Közös programok szerveződtek, kirándulás, 

színház, születésnapi party… stb.; Különösen jól sikerült a zentai UPRIZE élőkoncert, és az 

idei közös karácsonyunk a NOIRET Biliárd & Darts Szalon Pub és Koktélbárban. A 

vendégszobákba rendszeresen érkeznek látogatók.  

 2019. január 4-én az In Memoriam dr. Biró Éva Alapítvány alapító okiratának 

módosítására került sor, melyet a Fővárosi Törvényszék a 12.Pk.60.433/2016/12 

számon 2019. október 10-én bejegyezte. 

 2019. december 5-én megtörtént a Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű 

beüzemelése. Ezen beruházások az ingatlan értékét növelő tételek. 

Továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy a mindennapi célok és a hosszú távú alapítványi 

célok között egyensúly legyen, azaz olyan családias kisközösséget alkossunk, mely szellemi 

műhelyként hagyományt teremt és őriz. E célokat szolgálja bemutatkozó videónk is. Az igazi 

siker az, ha a valaha az alapítványi házban lakók, mindig örömmel keresik fel volt 

lakóhelyüket, vagyis az Alapítványt.  
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Az Alapítvány küldetése, víziója természetesen változatlan. A jövőben tovább folytatódik a 

Nyílt Nap-ok, az interaktív előadássorozatok szervezése (a fenntarthatóság és co-housing, 

egészségügy, pszichológia témakörökben), hagyományteremtő módon.  

Mindezek mellett, 2020-ban tervezzük, a hasonló célokat megvalósító határon túli civil 

szervezetek megismerését, az együttműködés feltételeinek megteremtését. 

2019-es év képekben 
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