
Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány 
6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 45. 
: 62/533-132, 30/9-533-082 
E-mail:berenyihmv@invitel.hu 
Internet: www.delfin.hu/gyea 
 
2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS J/1 
 
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 
 
Az elmúlt évben tovább folytatódtak az alapítvány nevéhez köthető és már a korábbi években 
megkezdett egészségnevelő, egészségmegőrző, továbbképző és a rászoruló gyermekes 
családokat segélyező programok. 

 Egészségnevelés, továbbképzés: 
1998 óta az alapítvány szervezi a megyében az Asztma Világnapi rendezvényeket, 
ahol a leggyakoribb gyermekkori krónikus betegségekre, az asztma és az allergia 
jelentőségére hívja fel az érintett betegek, az egészségügyi dolgozók és a helyi társada-
lom figyelmét.  
2009 júniusában az egészségügyi szakemberek egy akreditált továbbképző 
konferencián tárgyalták meg a gyermekkori asztma és allargia legújabb orvosszakmai 
kérdéseit. A 2009-es Asztma Világnapi rendezvénnyel az alapítvány ismét 
csatlakozott a város népegészségügyi programjához, az Egészséges Vásárhely 
Programhoz (EVP). A továbbképzés szép számú hallgatósága közül 60 egészségügyi 
dolgozó (orvosok, asszisztensek, védőnők, ápolók) kaptak a sikeres tesztvizsga 
megírását követően továbbképző pontokat a Szegedi Tudomány Egyetem 
Családorvosi Tanszékétől. 

 Egészségmegőrzés, szabadidősport: 
5. évébe érkezett az az egészségmegőrző programja az alapítványnak, melyet "Tekerj 
az egészségedért" címmel, a rendszeres szabadidős mozgás népszerűsítésére 
szervezett meg. A résztvevőket egy-egy évad (tavasztól őszig) lezárásakor 
teljesítményüktől függően jutalmazta az alapítvány új kerékpárokkal illetve kerékpár-
felszerelési cikkekkel. Útjaikról felmérést készítenek, az útvonalakat dokumentálják, 
és mások számára is látogathatóvá szeretnék tenni útjelzők kihelyezésével, valamint 
térképpel, leírással, fényképekkel egy kerékpáros túrakönyv megjelentetésével... 

 Segélyezés, rászorult gyermekek megsegítése: 
A nehéz élethelyzetbe került, beteg gyermeket nevelő családok megsegítése előtérbe 
került. Pl. egy vásárhelyi családnak a megyei napilap támogatása mellett, adósságuk 
rendezésére, a kilakoltatásuk előtt pénzadománygyűjtést szervezett az alapítvány, 
sikerrel… 
Az elmúlt 5 év alatt a kisgyermekes családoknak a régióban kb. 20 millió forint 
értékű csecsemőtápszert és bébiételt juttattak el az alapítvány aktivistái. 2009-ben is 
kb.3,5 millió forint értékben, közel 5 ezer doboz tápszert osztottak ki ingyenesen a 
rászorulóknak, az alapítvány több tápszergyártó céggel fennálló kiváló 
együttműködésének eredményeképpen. Közel ezer kisded és csecsemő részesülhetett a 
tápszer és bébiétel adományokból (Szeged, Székkutas, Mártély, Mindszent, Földeák és 
persze Vásárhely). 
Gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek megvásárlásában is rendszeresen segíti a 
rászorult családokat az alapítvány.(Pl. 2009-ben 100 ezer forint értékben). 
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 Kapcsolattartás: 
Az évek alatt jól prosperáló együttműködést alakított ki Hódmezővásárhely egyéb, az 
egészségügyre szakosodott civil szervezetével (Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány, 
Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány, Hódmezővásárhelyi Védőnők a 
Jövő Nemzedékéért Alapítvány…), a város szociális és gyermekellátó intézményeivel 
(Johannita Segítő Szolgálat, Kistérségi Kapcsolat Központ, Csodaház Nappali 
Foglalkoztató). Pl. a sérült gyerekeket ellátó Csodaház eszközkészletének 
fejlesztéséhez járult hozzá az alapítvány közel 100 ezer forint értékben. 

 Erőforrások: 
Az alapítvány állami támogatásban nem részesül. Bevételei cégek, magánszemélyek 
befizetéseiből, a régióban lakók személyi jövedelemadója 1%-ának átutalásából 
származnak. 
Humán erőforrásait a gyermekegészségügyben dolgozó állandó aktivistáin kívül, a 
Védőnői Szolgálatnál és az együttműködő egyéb civil szervezeteknél találja meg. De 
jelentős segítséget kap évek óta a Polgármesteri Hivataltól és a város cégeitől is 
(Hódfó Szociális Foglalkoztató, Hódmenza Kht. Hódstrand Kht.) 
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