Közhasznúsági Jelentés 2000
Számviteli beszámoló
2000.01.01.-2000.12.31.
Bevétel
Adományok
Előző évből 2000-re átvitt pénzösszeg
Kamatbevétel

5.744.500.- Ft
320.700.- Ft
30.754.- Ft

Bevétel összesen:

6.095.954.- Ft

Kiadások összesen:

4.978.047.- Ft

ebből
irodaszer, nyomtatvány
fénymásolás
fotó
posta
belföldi kiküldetés
pályázati díj
telefon
üzleti vendéglátás
hirdetés
szakfolyóirat. újság
videókazetta
számítógép alkatrész
bútor ( korházi éjjeliszekrény)
szociális segély
játékok
tárgyi eszközök (TV, hűtő, stb.)
javítási ktg.
bank ktg.
egyéb ktg
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

39.057.-Ft
43.815.- Ft
59.163.- Ft
37.684.- Ft
332.549.- Ft
7.500.- Ft
105.033.- Ft
15.690.- Ft
27.900.- Ft
13.595.- Ft
17.910.- Ft
102.500.- Ft
40.341.- Ft
20.000.- Ft
118.247.- Ft
3.840.006.- Ft
7.600.- Ft
1.963.- Ft
147.494.- Ft
1.104.737.- Ft

ebből
pénztár
bankszámla
lekötött betét

64.146.- Ft
153.761.- Ft
900.000.- Ft

A költségvetési támogatás
Az alapítványunk 2000-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

2000. május 28. Gyermeknapra a Hematológiai Osztályon bent lévő gyermekeknek 1-1 Happy
menüvel kedveskedett az Alapítvány. Másnap még kifestőkönyveket és színes ceruzát is vittünk a
gyerekek nagy örömére. Ezek megvalósításához az eddig összegyűlt adományokat vettük igénybe.
Értéke : 8.603.- Ft.
2000. május 30. A Hematológiai Osztályon lévő gyermekek és velük lévő szülők rendelkezésére álló
160 l-es hűtőszekrényt cseréltük le egy Zanussi Lehel 250 l-es hűtőgépre. A vásárlást a HÉLIKER
Ker. Rt. adománya tette lehetővé.
Értéke: 52.999.- Ft.
2000. augusztus 7. A hematológiai szakrendelőbe 2 db parafatáblát vettünk, hogy a gyerekek rajzait
ki lehessen tenni, ezzel is oldani a pszichikai terhelést.
Értéke: 3.380.- Ft.
2000. augusztus 8. Az osztályon lévő régi hűtőgépekből, amelyek a kezelésekhez való készítmények
tárolására szolgálnak 1 db-ot lecseréltünk, 1-1 db mennyezeti ventillátort vásároltunk a kezelőkbe,
hogy a csontvelőzésnél a lumbáláskor, amikor a kis beteget többen is körbe veszik, a légkondicionálót
helyettesítse. Valamint a szülők ételmelegítési lehetőségéhez 1db mikrohullámú sütővel járultunk
hozzá. Ezek vásárlásának a lehetőségét a Raiffeisen Bank célzott támogatása biztosította.
Értéke: 102.087.- Ft
2000. augusztus 14. A szakrendelőbe 1 db SECA 707 tip. digitális mérleg + magasságmérő lett
vásárolva, hogy a testfelület kiszámítása minél pontosabb legyen, mivel a gyógyszer adagolásának ez
fontos része. Ennek a fedezetét nagy részben az MNB Közjóért Alapítvány támogatta.
Értéke: 117.000.- Ft
2000. november 30. A kutatás feltételeinek biztosításához 1 db MSC 12 LaminárisFlow + UV lámpa
és állvány átadása történt. Ez a műszer nagyon fontos, mivel lehetővé teszi a csontvelő vizsgálatához
a steril körülmény biztosítását, ha kell hetekig!
Az Egészséges Nemzetért Alapítvány pályázatán kapta meg alapítványunk a vásárlás fedezetét.
Értéke: 2.852.500.- Ft
2000. december 6. Alapítványunk a Gyermekklinika minden kis betege részére egy 30 perces műsort
biztosított. Ezután a Hematológiai Osztályon kezelt gyermekek közül a kezelés alatt lévők és a
legfeljebb 1 hónapos időközönként kontrolláltak közül 50 gyermeket személyre szóló
ajándékcsomaggal ajándékozta meg. Ennek az anyagi fedezetét alapítványunk Dr. Felcsuti Péter úr
adományából fedezte.
Értéke : 150.000.- Ft
2000. december 20. Ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az osztály részére rádiósmagnó és
játékok, 3 db televízió a kórtermekbe, és 1 db BRAUN infusomat, valamint 1 db éjjeliszekrény.
Ezeknek a fedezetét a CIB Bank és az Aranyág Alapítvány biztosította alapítványunk részére.
Értéke : 986.595.- Ft
Összesen : 4.273.164.- Ft
Cél szerinti juttatások
1 db Philips 70 cm-es TV és Sony Play Station játék a társalgóba a Media Markt Debrecen Kft.
térítés nélküli ajándéka.
Debreceni Önkormányzat Szociális Osztályának karácsonyi pályázatán nyert 100.000.- Ft
lehetőséget adott a Hematológiai Osztály játékkészletének bővítésére, amellyel örömet szerzett a
gyerekeknek.
Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
Nem részesültek a tisztségviselők juttatásban.

A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló
Az Alapítvány 1999. május 10-én jött létre. 1999-ben az érdemi munkát augusztus végén kezdte meg,
a 2000-es év az első teljes éve, amit az alapítvány végigdolgozott. Az alapítvány 3 fős kuratóriuma,
melynek tagjai Zsupos Sándor a kuratórium elnöke, Kardos Katalin és Dr. Szegedi István.
A közhasznúsági beszámoló előző oldalain láthatóak, hogy az alapítvány igen eredményes évet tudhat
maga mögött. Ez nem csak a mi kitartó munkánk eredménye, ha nem az adományozók
fogékonyságának és nagylelkűségének köszönhető, hogy az alapítvány kuratóriumában megbízva a
pénzükkel ilyen mértékben segítették a debreceni klinika Hematológiai osztályán a feltételek minél
jobb biztosítását, illetve a kutatás feltételéhez is nagymértékben hozzá tudtunk járulni egy nagy értékű
műszer átadásával. Az év folyamán az alapítvány ügyészségi vizsgálaton is részt vett, amely kisebb
hiányosságokra hívta fel alapítónk, illetve az alapítvány kuratóriumának figyelmét, amelyeket
tudomásul veszünk, kijavítjuk és a jövőben ezeket szem előtt tartva folytatjuk munkánkat.
Az átadott 4,27 millió forintos támogatás mellett, a számlán és készpénzben lévő 1.1 millió forint,
valamint az összbevétel 6,097 millió forint különbsége kimutatja, hogy a működésre 727 ezer forintot
használtunk
fel,
amely
nem
egészen
12%-ot
tesz
ki.
Igyekeztünk a gyermekeknek napjainak minél nyugodtabb eltöltéséhez, és a pszichikai terhek
enyhítéséhez is hozzájárulni, valamint pályázatok útján elnyert pénzekkel a műszerezettség és a
kutatás feltételeinek javításához is.
Munkánkat a Gyermekklinika vezetése is elismeri, mivel a klinikán lévő szeretetfának az egyik
levelére az alapítvány neve is felkerült, mint a legkiemelkedőbb támogatók egyike. Ezt mi az
adományozóknak köszönhetjük, akik bennünket választottak, hogy így jusson el támogatásuk a
leukémiás és daganatos gyermekekhez! A jövőben is a választott úton, az orvosok, nővérek
véleménye, illetve a szülők és gyermekek által megfogalmazott kérések figyelembevételével kívánjuk
folytatni munkánkat.
Debrecen, 2001. március 07.

