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A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 
 

Az alapítvány 2001-ben hat kuratóriumi ülésén összesen 17 határozatban rögzítette tevé-
kenységének legfontosabb adatait. 

Két pályázaton vett részt az alapítvány, melyek közül az egyiken több mint 300.000 Ft 
értékű számítógépes konfigurációt nyert. 

Először részesülhetett a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásából (közel 
100.000 Ft). Hódmezővásárhely lakosai és vállalkozásai további 80.000 Ft készpénzadománnyal 
és 75.000 Ft természetbeni adománnyal  segítette az alapítvány 2001-es működését. 

Gyógyszertámogatásban 22 beteg gyermek családját részesítette 35.000 Ft összértékben. 
Beteg gyermekek gyógykezelésének járulékos költségére 43.000 Ft-ot fizetett ki. 

Április 25-30. között az erdélyi Szentegyházán vendégszerepelt közel 50 fő hódmező-
vásárhelyi zenei általános iskolás gyermek, akiknek célba érését koordinálta, illetve egészség-
ügyi ellátásukat biztosította az alapítvány. 

Asztmás és allergiás gyermekek szlovákiai (Magas Tátra Nemzeti Park) 8 napos gyógyüdül-
tetését szervezte, illetve valósította meg az alapítvány augusztus hónapban. 

Nagy értékű természetbeni adományokkal segítette a gyermekegészségügyi intézményeket 
(fekvőbeteg osztályok és házi gyermekorvosi rendelők) közel 370.000 Ft értékben. 

Más civil szervezeteket is támogatott az alapítvány (Csongrád megyei Mozgáskorlátozottak 
Ifjúsági Egyesülete, Magyar Vöröskereszt, falusi olvasókörök, Dévény Módszer a Mozgássé-
rültekért Alapítvány) 175.000 Ft értékben. 

A gyermekegészségügyben dolgozók továbbképzésének támogatására, folyóiratok, könyvek 
és tanfolyamok szponzorálására 35.000 Ft-ot használt fel az alapítvány. 

2001-ben összesen 325.000 Ft készpénzt és 660.000 Ft értékű természetbeni adományt 
juttatott a rászorultaknak ellátási területén az alapítvány. Működési költségeire 110.000 Ft-ot 
fordított. 

A több mint 1 millió forint értékű cél szerinti támogatások és egyéb költségek az alábbi 
arányok szerint oszlottak meg: 

1) beteg gyermekek és családjaik 
támogatása 

gyógyszerár hozzájárulás, gyógykezelések já-
rulékos költségei, természetbeni adományok 
(tápszer, bébiétel, ruházat,…) 

74,6 % 

2) az egészségügyi ellátók támo-
gatása 

orvosok, asszisztensek, rendelők, fekvőbeteg 
intézmények 4,6 % 

3) beteg és egészséges gyermekek 
kiemelt csoportjainak támoga-
tása 

asztmások, mozgássérültek gyógyüdültetése, 
kirándulásának egészségügyi biztosítása 9,3 % 

4) működési költségek  11,5 % 

A közhasznúsági jelentés adatai alapján megállapítható, hogy az alapítvány célkitűzéseinek 
megfelelően működött a 2001. évben is. 


