
Közhasznúsági Jelentés 2001

Számviteli beszámoló

2001. 01. 01.-2001. 12. 31.

Bevétel

Adományok 5. 472. 838.- Ft
Pályázat 5. 823. 432.- Ft
Nyitó pénzkészlet  1.117. 907.- Ft
Kamatbevétel        55. 081.- Ft

Bevétel összesen:                12. 469. 258.- Ft

Kiadások összesen: 7. 228. 103.- Ft

ebből:

Irodaszer, nyomtatvány   189. 605.- Ft
fénymásolás     84. 369.- Ft
Fotó   112. 355.- Ft
Posta   109. 706.- Ft
Belföldi kiküldetés   663. 494.- Ft
Pályázati díj       6. 250.- Ft
Telefon                     271. 781.- Ft
Hirdetés     10. 000.- Ft
Szakfolyóirat, újság                      145. 869.-Ft
Videó kazetta                       24. 892.- Ft
Szociális segély (pénz)     12. 150.- Ft
Term. segély                     999. 939.- Ft
Tárgyi eszközök                 4. 100. 933.- Ft
Közjegyzői díj       5. 800.- Ft
Autópályadíj     12. 000.- Ft
Ágynemű grt.                     177. 840.- Ft
Tanfolyam, szállás                       18. 800.- Ft
Bank ktg.                       19. 652.- Ft
Egyéb ktg.                     262. 668.- Ft

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                5. 241. 155.- Ft

ebből:

pénztár  65. 570.- Ft
bankszámla               4. 975. 585.- Ft
lekötött betét                   200. 000.- Ft

A költségvetési támogatás 

Az alapítványunk 2001-ben 250 ezer forint összegben részesült költségvetési támogatásban.

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága részéről : 200.000.- Ft
A D.M.J.V. Önkormányzat Civil pályázatán : 50.000.- Ft



Összesen : 250.000.- Ft

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A Remény  a  Leukémiás  Gyermekekért  Közhasznú  Alapítvány  2001-ben  a  következő  eredményeket  tudja 
felmutatni.

A  Debreceni  Egyetem  Orvos  és  Egészségtudományi  Centrum  Gyermekgyógyászati  Klinika  Hematológiai 
Osztálya - Anyaszálló és társalgó - berendezéséhez az anyagi fedezet megszervezését vállalta. 

Ehhez  a  több  mint  1,5  millió  forintos  vállalásnak  a  teljesítéséhez  a  Remény  a  Leukémiás  Gyermekekért 
Közhasznú Alapítványt a következők támogatták: 

Magyar Fejlesztési Bank, a  Bella-Humana Alapítvány, a  Magyarországi Lions Clubok, a  Pharmavit Kft., a 
HÉLIKER és a Karát Kft., Soproni szőnyeggyár és magánszemélyek adománya.

Az alábbi felsorolásból is  látható,  hogy a társadalom legkülönbözőbb rétegeitől  kapunk támogatást.  Azok a 
kéréseink,  hogy  segítsünk  együtt  MOST  -  célba  érnek,  és  ilyen  szép,  örömteli  eredményeket  érünk  el 
KÖZÖSEN.

2001-tól a Remény Alapítvány a Hematológiai Osztályon lévő beteg gyermekek és szüleik részére ötféle újságot 
biztosít,  februárban  a  farsangot,  május  végén  a  gyermeknapot  ünnepeltük  meg  közösen  a  gyermekekkel, 
decemberben pedig a karácsonyt. 

Segítséget  tudtunk nyújtani  egy, a  Nők Lapjában megjelent  kérésnek is,  amikor egy daganatos betegségben 
szenvedő sárisápi kisfiú kérését tudtuk teljesíteni, egy bio-ágynemű garnitúra formájában, mivel nála allergiás 
tünetek jelentkeztek a kezelések mellékhatásaként. 

Ezek mind az adományok segítségével valósultak meg.

2001-ben  eddig  a  következő  műszerek  kerültek  átadásra  a  Hematológiai  Osztályon:  CAS  9302 
OSCILLOMATE - ez vérnyomásmérő monitor és pulsoximéter, amely segítségével megfigyelhető a kezelés 
alatt lévő gyermek szív és tüdőműködése, egy - HeartScreen 112 D - 12 csatornás EKG készülék, valamint egy 
Braun Infuziós pumpa és 140 db szerelék. Ezeknek a készülékeknek az értéke meghaladja a 2,3 millió forintot. 

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány életében új támogatási lehetőség feltételeit teremtette meg a 
Genfi  Magyar  Egyesület,  amelynek  többezer  frankos  adományának  segítségével  28  beteg  gyermeket és 
családját közvetlenül segítettük anyagilag.

Még 2001-ben megrendeltük és a következő műszereket adtuk át 2002-ben:

1 db MEMMERT Vízfürdő 10 literes WB10
1 db Kúpos tető 10 literes fürdőhöz
1 db Biohit pipetta 100 - 1000ul 1 csatornás
1 db Biohit pipetta 2 - 20ul 1 csatornás
1 db SECA 707 tip. Digitális mérleg + magasságmérő
2 db Perfusor compact 50 ml volumen infusomatot
és a szállítás függvényében még márciusban
1 db SANYO ultramélyhűtő MDF - 192AT, CO2 back-up, hőmérséklet regisztráló
14 db BOX2 SANYO MDF192AT szekrényhez 
10 db BOX3 SANYO MDF192AT szekrényhez 
2 db IR207C tároló rekesz SANYO MDF192AT szekrényhez 
2 db IR305C tároló rekesz SANYO MDF192AT szekrényhez 

amelyeknek az fedezete támogatásképpen az alapítványunk számlájára megérkezett.
Ezeknek összértéke: 4.165.688.- Ft

Cél szerinti juttatások



Debreceni Önkormányzat Szociális Osztályának karácsonyi pályázatán nyert 20.000.- Ft lehetőséget adott a 
Hematológiai Osztály játékkészletének bővítésére. 

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
 
Nem részesültek a tisztségviselők juttatásban.

A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló

A 2001-es  év az Alapítvány életében megmutatta,  hogy nagyon sokan támogatják a  céljainkat  és  ennek az 
eredménye is megmutatkozik az átadott műszerek értékében és abban is, hogy külföldről is kapunk támogatást. 
Ennek eredményeképpen nagy előrelépést értünk el a családok támogatása terén, ami 2001-ben már elérte a 
740.190.-  Ft-ot.

Továbbra  is   megtartottuk   a   rendezvényeket,    amelyek   már   a   tetőtérben   kialakított  "Anyaszálló  és 
társalgóban" vannak megrendezve, nagyon szép és kultúrált környezetben a gyermekek és a szüleik örömére.

Az Alapítvány 2001. március 26-tól "kiemelkedően közhasznú" minősítéssel rendelkezik, amelyet az időközben 
jogszabályi változás miatt, hogy az 1%-ot fogadhassuk nem tudtunk minden erőfeszítésünk ellenére szerződéssel 
alátámasztani, ezért ennek az előnyeit nem tudjuk biztosítani adományozóink irányába és kértük a bíróságtól a 
"közhasznú" minősítés visszaállítását alapítónk által 2001 decemberében. Így hosszútávon az 1% által nyújtott 
anyagi  támogatással  eredményesen  és  biztosan  tudjuk  a  vállalt  célok  és  feladatok  teljesítését  végrehajtani, 
mindenkinek elégedettségére.

Támogatóink  bőkezűsége,  illetve  a  kuratórium  tagjainak  kitartó  munkájának  köszönhetőek  a  jelentésben 
olvasható  eredmények.  Látható,  hogy  egyre  többen  bízzák  ránk  az  adományaikkal  azt  a  lehetőséget,  hogy 
általunk segítsék a leukémiás és daganatos betegségekben szenvedő gyermekeket. 

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány az idén is a költségeivel a bevételhez képest a 15%-os határon 
belül maradt. Pedig egyre több a kiadás, hogy az eredményeket elérhessük, ez látható is a részletes kimutatásban. 
Egyre több ráfordítás kell, hogy újabb és újabb támogatókat találjunk, mivel aki már adott az nem biztos, hogy 
mindig bennünket választ, mivel nagyon sokan kérünk különböző célokért és azoknak is kell a támogatás, ezt 
tudomásul kell vennünk és keresni felkutatni az újabb adományozókat, támogatókat.

Itt is szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik adtak és segítették eddigi munkánkat, külön kitérve az egyre 
nagyobb szülői támogatásra, akiknek gyermekek megbetegedett és sorstársként tudja, hogy segítséget remélhet, 
ha Õ is keresi a kapcsolatokat, illetve bemutatja az Alapítványt, és ismertté teszi eddigi eredményeit és jövőbeli 
céljait.

Debrecen, 2002. március 27.  


