Közhasznúsági Jelentés 2002
Számviteli beszámoló
2002. 01. 01.-2002. 12. 31.

Bevétel

Nyitó pénzkészlet

5. 241.155.- Ft

Adományok

9. 575.421.- Ft

SzJA 1 %

7. 630. 526.- Ft

Pályázat
Kamatbevétel

170. 000.- Ft
42. 209.- Ft

Bevétel összesen:

22. 659. 311.- Ft

Kiadások összesen:

15. 431. 400.- Ft

ebből
irodaszer, nyomtatvány
fénymásolás
fotó
posta
belföldi kiküldetés
telefon
hirdetés
szakfolyóirat, újság
videó kazetta
szociális segély ( pénz )
term. segély
tárgyi eszközök
illeték
tanfolyam, szállás
bank ktg.
egyéb ktg.

208. 279.- Ft
337. 052.- Ft
66. 480.- Ft
160. 022.- Ft
802. 861.- Ft

1. 475. 000.- Ft
8. 979. 789.- Ft
3. 000.- Ft
195. 900.-Ft
23. 148.-Ft
421. 792.-Ft

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

7. 227. 911.- Ft

877. 817.- Ft
170. 242.- Ft
202. 977.- Ft

ebből
pénztár
bankszámla
lekötött betét
A költségvetési támogatás felhasználása

246. 685.-Ft
2. 781. 226.-Ft
4. 200. 000.-Ft

Az alapítványunk 2002-ben 170 ezer forint összegben részesült költségvetési támogatásban.
Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága részéről: 170.000.- Ft

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2002-ben a következő eredményeket értük el az adományok közvetítésével.
2002 januárjában 2 db Braun fecskendős infúziós pumpát adtunk át 700.000.- forint értékben, Debrecenben.
2002-ben a Hematológiai Osztályon sok időt eltölteni kénytelen gyermekek és szüleik részére továbbra is
biztosít az alapítvány hatfajta újságot.
2002. februárban a MATÁV a Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítványt választotta ki, hogy
telefonkártyán megjelenhessen, és az adó 1%-os támogatásának lehetőségére is felhívja a figyelmét
mindenkinek. Ez a telefonkártya 2004. december 31-ig érvényes és megvásárolható.
2002. márciusában egy Budapesten élő magánszemély adománya 80.000.- Ft, és a Svédországi Magyar
Protestáns Gyülekezetek adományának köszönhetően 91.000.- Ft, 17 leukémiás és daganatos betegségben
megbetegedett gyermeknek és családjának adhattunk segélyt.
2002-ben tizennégy gyermek temetésének anyagi terheinek enyhítéséhez járult hozzá a Remény Alapítvány
350.000.- Ft összeggel a családok részére, amely bizony csak a mai temetkezési árakhoz viszonyítva jelképes
összeget jelentett, amikor 10.000.- Ft-ot tudtunk kifizetni, és egy kis enyhítést, amikor 30.000.- Ft kifizetésére
volt lehetőségünk a családok részére.
A Fenyő János Alapítvány adományának köszönhetően 500.000.- forinttal segíthetjük a rászoruló családokat,
ebből májusban 50 db élelmiszercsomagot adtunk át Miskolcon és Debrecenben a legrászorultabbak részére
200.000.- forint értékben, majd júniusban és augusztusban a segélykérelmekre 300.000.- forint került kifizetésre
a családok részére.
Az Aranyág Alapítvány segítségével egy korszerű mikroszkóp (2.231.380.- Ft) beszerzésével segítjük a minél
pontosabb diagnosztizálás feltételeit, és ezáltal a gyógyulás esélyéhez járulunk hozzá.
A gyermeknapot megünnepeltük idén is, és nagyon nagy örömmel fogadták a gyerekek az Apáczai Kiadó és
Könyvterjesztő Kft. könyvadományát, valamint a játékokat és az enni-, innivalót, amelyet mind az eddig a
Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számlájára érkezett adományok segítségével fedeztünk.
Augusztusban az ICN Magyarország Rt. 150.000.- forintos gyógyszer adományát adtuk át a debreceni
Hematológiai Osztályon. Debrecen városa a Virágkarnevál alkalmával a Remény Alapítvány részére
virágkompozíciókat árverezett, amelyből 102.900.- forint gyűlt össze.
A MATÁV 1788 adományvonal segítségével 2002. november 1. és december 31. között hívásonként 100.- Fttal lehetett támogatni a Remény Alapítvány segítségével a leukémiás és daganatos betegségben szenvedő
gyermekeket! Az adományvonal eredményeként felajánlott közel 9 millió forint 2003 márciusában jelenik meg
az Alapítvány számláján.
A Juventus Rádió kezdeményezésének köszönhetően eddig több mint 2,5 millió forint érkezett számlánkra.
December elején mind a 10 gyermek-hematológiai centrumban Mikulás csomaggal és könyvajándékkal
kedveskedtünk a gyerekeknek. Karácsonyra több mint ötven gyermek kap személyre szóló ajándékot
Debrecenben a Szerencsejáték Rt. támogatásának köszönhetően.
Most már tartósan biztosított, hogy a segélykérelmek alapján tíz és húszezer forint közötti segélyben részesülnek
a gyermekek és családjaik, valamint a temetési segély fizetése országosan!
Debrecenben a hematológiai osztály kezelőjébe vásároltunk gyógyszer-, és infúziós szekrényt, illetve 16 fiókos
pultot. Valamint 2 db vérmelegítőt és 800 db szereléket adtunk át az év végén, közel egymillió forint értékben.

A MOL Rt. 1.000.000.- forintos támogatásának eljuttatásához a leukémiás és daganatos betegségben szenvedő
gyermekekhez a Remény Alapítványt választotta.

Cél szerinti juttatások
16.581.702.- Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszáznyolcvanegyezer-hétszázkettő 00/100 Ft
a 2002-es évben a támogatás mértéke.

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

A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló
2002-ben az alapítvány támogatottsága igen kimagasló volt, ezt köszönjük minden adományozónknak. Sokan
segítenek az alapítványunk közvetítésével, valamint nagyon sokat jelentettek a sikeres pályázataink által elért
eredmények.
A családok segélyezésekor a gyermekek ellátásához, a gyógyulásuk elősegítéséhez nagyban hozzájárultunk
egyre nagyobb összeggel. Ezt főleg tavasszal két adomány tette lehetővé addig, amíg az 1% átutalása meg nem
történt, ezután pedig sikerült nagy örömünkre országosan kiterjeszteni segélyezésünket.
Nagyon fontos pályázati eredmény, amikor a Matáv 1788-as adományvonalát sikerült elnyernünk. 2002.
november-decemberben nagyon sokan hívták ezt a számot és ennek eredményképpen 2003-ban 10.5 millió forint
fog számlánkra érkezni.
Az 1%-os támogatottságnak köszönhetően a debreceni hematológiai osztályon a gyermekek részére
élelmiszercsomagot adtunk át, előbb kisebb csomag formájában hetente kétszer-háromszor, később pedig
áttértünk a heti egy nagyobb csomag átadására. Nagyon pozitívan fogadták a gyermekek és szüleik ezt a
kezdeményezésünket. Érzik, hogy gondolunk rájuk a mindennapokban is, és nemcsak akkor keressük meg Őket,
amikor segítséget kérünk, például az 1%-os kampány, vagy a Matáv 1788-as adományvonal népszerűsítése
alkalmából. Köszönjük segítségüket, hiszen nélkülük az eredményeink töredékét tudnánk felmutatni.
Továbbra is fontos feladatunknak érezzük a műszerek beszerzését, amelyet most már más centrumok felé is
szeretnénk megvalósítani, főleg az adományvonal eredménye által. Nagyon nagy célunk a debreceni
Gyermekklinika ultrahangjának a lecserélése és ehhez már tartalékoljuk is az 1% egy részét, valamint a MOL
felajánlását is erre a célra különítettük el.
Az ünnepségeket ugyanúgy megtartottuk ebben az évben is, azzal a különbséggel, hogy a Mikulás ünnepre
minden centrumba juttattunk el csomagokat és könyvajándékot. A karácsonyi ünnep alkalmából a Debrecenben
kezelt gyerekek részére névre szóló csomagokat állítottunk össze, 50 darabot.
Köszönjük mindenkinek a támogatását, mivel velünk együtt nagyon jó helyre kerülnek az adományok!
Debrecen, 2003. május 30.

