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1. számvitelibeszámoló

1.1. számviteli be§zámoló bemutatá§a

A számüteli beszímoló a köáasmusági jelentés melléldeteként, azzal együtt tekinthető
meg.

A Gyermekrák Alapítvány számüteli poliükája szerint - összhaírgban a számviteli törvény
és a 22412000 (xII.19,) valamint a 115/1,992 (vII.23,) kormányrendelet elóírásaival
köáasmú es.szerűsitett éves beszímolót készít, könywezetése a kettős könF,vitel
rendszerében tőrténik.

A befektetett eszközöket beszerzési árco - illetve t&ítésmente§ átadáskor az áíadó áIta|
közölt áron, enaek hiányábal becsült áron - taltja nyilván. A beszerzési itr az eszköz
m€gszeízése, územbe helyezése erdekében az iizembe hely€zésig felmerült, az eszközhöz
egyedileg hozzákapcsolható költség, aírcIy taltak\azza az előre felszámított, de le nem
vonható átalános forgalmi adót is,
A tárgyi e§zközök értékelé§e aZ amoítizációs kulcsokkal el§zímolt, értékcsökkenés§el
c§öktentett beszerzé§i áTon töíténik.
A követelé§ek a merlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.
Az értékpapííok értékelése a számüteli törvenyben foglaltak szerint történik.
A fordulónapi pénzkészletek (Ft-ban vezetett bank és penztárszámlák) könlv szerinü
értéken szerepelnek,
Az aktív és passzív időbeli elhaitolások elszimolása a számviteli törvényben foglaltak
szgrint töíténik.
A források a nllvántartá§bat könyv szeriíti értéken szerepelnek.
A passzív időbeli elhatárolás maradék összege a tavalyi teljesítésü de iden kifizetett
számlákbó1 adódik.

1.2. Könyiviz§gálat

A Lír§évi számüteli beszírnoló szabályszerúségét, megbíáatóságát és valódiságát
könywiz§gáó ellenőrizte. A beszárnolót hitelesítő kön}.wizsgáló neve, címe és kamani
tagsági száma: Delz §i Gyórgy, 1l34 Budapest, Angl,alfiildi u. 37. ig.§z,: 003131.

1,3. Kiegé§zitések a §zámviteli beszámolóhoz

A számviteli beszámoló a szervezet gazdákodásáról, vagyoni-, penzúgyi- és
jövedelrnezősége helyzetéről megbíáató és valós képet mutat, mely a kiegészítő
mellékletberr kerül bemutatásra, 4hhoz további kiegészítő információk köz]ése nem
szükséges.

2. A szervezet b€mutatása

2.1. Elérhetőség

A szery€z€t eleThetósége: 1084 Budapest, Rákóczi ter 10. 
J:a+€
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2.2. Azonosító adatok

A Gyermekák Alapítvány köáasznúsági besorolá§a, a regisztrációt végző szerv neve, a
szeN ezet nilvántaítási száma, azonosító adatai az alábbiak:

A Gyerínekák Alapítvány Kiemelkedően KöZhasmú Sz€rvezet.
A2 Alapítván},t a Fővárosi Bfuóság a 7.Pk.61.320/1997/3 számú végzésével, 6927 sorszárrt
alatt vette nyilvántartásba 1997. deceínber 30-rán, majd 1998, janurir 1-jétől a
61.32ol199'1l5 száííri, végzésével kiemelkedően köáaszrú szervezetnek minősítette.
A szervezet 2009 óta tagia a Beteg és hátrányos helyzetú Gyemekeket segítő Szervezetek
és Támogaróik ors7ágos Szövetségének.

Az Alapítvány alapító okirctában rögzített fiibb tevékenységei az alábbiak:

- olyaír gyógyító-közpon1 létrehozás4 amely a rákos gyefuekek egy helyen történő
teljes gyógltását teszi lehetővé.

- Családsegítés: a rosszindulatu dagarratos megbetegedésben szenvedő gyermekek, ill,
családjuk rendszeres anyagi támogatlása és a gyermekek gyóg1,1lásá7toz

nélkiilöáetetlen szupportív tenápiához §ziikséges vitaminok, tápláék-kiegészítők
té,dtésmentes biztositása. Szociális, életvezetési és mentálhigienés orvosi tanácsadiás a
beteg gyermekek és családjuk számrta, jogi, b€teg]'ogi szaktanácsadás.

- Egészségügl intézmények részfeladatainak átváIlaléÉu nagy értékú orvostechnikai
eszközök, orvos-diagnosztikai műszerek váslírlása a beteg gyermekeket ellátó
kórhrizak, illewe egészségügyi intézrnenyek szrimára,

- Egészségügyi kiadvrány megjelentetése a beteg gyermekek, és családjuk segítségére.

- Egészségmegőrzés, betegségínegelőzés, egészségügyi rehabiliiiciós tevékenyseg.

- Betegszálííás; a l.íkos gyermekek megbízhAló, szülői kí§érettel töfiénő szállítása a
gyermek otthona és a kezelést végző iíLtézííIény között.

- Cyermek onkoáápiás orthon létrehozása,

- Az alapítvrinyi célok érdekében együthnúködő civil §zervezetek támogatása.

- Együtbauködés más belftrldi civil szervezetekkel, valamint hasonló tevékenységet
follató kiilfildi és egyéb nernzetközi szervezetekke1.

- Az alapíívrinyi célok megvalósítlísa éIdekébe[ €gyüttítiiködés a határon tűi magyar
szervezetekkel.

2.3. Tevékenység általában

A Gyermekák Alapítvlíny ítí célkitíjzése a daganatos vagy vérképzőszeNi
megbetegedésben szenvedő gyermeliek gyógyrlási esélyeinek elősegítése.

Magyarországon évente 300-320 gyermeknél diagnosaizálnak újonnan rákot. Sajnos a

betegségből való gyógyulás hosszú folyamat, hat-nyolc évig is eltarthat, a hossá kiizdelem
szinte valarnennyi családot jelentősen megterhe1 lelkileg és anyagilag is.

Kaíitatív tevékenységiinkkel a rákbeteg gyermekeken és

kivétel nélkiil elszegényedő családjukon segítiink.

GyermekátnffiitvéW- ,

a betegség következtében szint€

':lsrtiasfr i§áEi je,l!§!§§
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Nyilvántartrásunkbarr hazínk teljes területéről és határainkon tűról jelenleg 593 aktívan
támogatott lákos magyar gyermek szerepel. (A szrám napról napra vátozik.) Számuloa a
teljes gyóg}ulásig, akár halnyolc éven keresáiil tédtésmentesen biáosítunk táplálék-
kiegészítő készítrnényeket, vitaminokat, gyógyszeTeket, családjuknak rendszeres anyagi
támogatá§t rtyljfunk, melyek összértéke családonként €l&heti a neg}^r'en-ötvenezeí forintot
is havonta,

A jelenlegi lehéz gazdasá§ hel}zetben egyre nagyobb számban jelentkezik az

€lszegény€dés; egyre tóbb flikbeteg gyermeket gondozó család fordul hozzrink rerrdkívüi
támogatási kérelemmel. A gyetmekek gyóglulrása érdekéb€n lakás-átalakítási költségeket
vállalunk át a családoktól csíraírentes lakóhellség kialakítá§ához, akadálymentesítést

vagy a lakás komforfokozatának növelését firrarr§zírozzuk, tűzifa, üemanyag, kőinzeíi
űjak kifizetését teljesitjtik. Telj€sítiink iskolakezdési, bútorvásárlási kérelmeket és nern

ritkán a tem€té§i költségekhez is segítséget nyújtunk.

Kis betegeiík érdekében évek óta szakorvos foglalkozik valamennyi általunk tárno8atott

grermekkel, aki életvezetési és táplálkozási tanácsokkal lá§a el a szülőket, valamint a
gy€nrreke szabott egyéni szupportív terápiát is javasol, meghatározza a sziikséges

táplálék-kiegé§zítőket és azok dózisát.

Teljesí§ük §zinte valarnerrnyi gyermekek€t Eyógitó kóíbá,z, egészségügl intézrnény

Alapítvrányunkhoz írt múszervá§íilási kérelmét, hogy.u olvosok az újonnan vásárolt és

átadott késziilékekkel n),ugat-európai szinten tudjanak diagnosaizálni, ill€tve vizsgáatokat
végezni.

Négy éve indítothrk e1 b€tegszállító szolgálatunkat. A modem eszközökkel felszerelt

bete8szállító autónkkal megvalósítjuk a riákos gyermekek frzikailag és lelkileg is kellően

humánus szállír.ását a kis betegek otthona és a kezelést yégző kóíház kőzött. A,

betegszállíiási tevékenységet oEP finarrszírozás nélkiil, saját forrásaink felhasznáásával
végezziik,

Kiemelkedően köáasznú szervezeti minősítésiinknek megfelelően önkormánlzati
feladatok átvállaláslíra 55 kerüleü, telepüési, megyei önkormáí}zattal kötöttiink
együttműködési megállapodást. A hatáTainkon tű élő rákos magyaí gy€Imekek

lálr,ogalásilía szeíződést írhrnk alá Románia egészségügyi miniszterével.

A közeljövőben nyitja meg kapuit a Gyermekák Alapítvány vendégháza, A veszprémbeq
csende§ kömyezetben található, igenyesen kialakított hlízba kéthetes tumusokban fogadjuk
a betegségből gyógyuló gyermekeket és családjukat, A rehabilitációs progÉm keretén belül
a Vendégházban eltöltött idó megkönnyíti a családok száúr'áta a betegség után a
visszailleszkedést a normá életbe.

-.:F&"'<g-

Gyermekíák:Aláiii§§§J -
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A Gyermekák Alapítv|ány tagja az EcPc-nek (Ewopean cancer Patient coalition),
yalaír,int az ESMo-nak (European Society for Medical oncology), Rendszercsen lésá
vesziink a riikos megbetegedéssel, gyógyíttissal foglalkozó kiilftildi és természetesen hazai
konferenciákon is,

A Gyermekrák Alapítvány alapító tagia a BESZT-nek (Beteg és hátninyos helyzetíí
Gyermekeket segítő Szervezetek és Tárnogatóik olszágos szövetsége), A Szövetség célja
a beteg és háfuínyos helyzetíi gyermekeket segítő alapítRinyok, ttfusadalmi szervezetek és

támogatóik tevékenységének koordináása, múködésük hatékonyságának növelése, közös
országos érdekérvényesítés elősegítése. A BESZT szócsőként múködik a mindenkori
kormányzat és a ciüI slervelelek közöB.

Alapítványunk poliükai prirtoktól fiiggetlen, azonban a politikusok pártoktól fiiggetlenűl
támogatj ák AlapítványMk célkitűzéseit.

Tizenöt éve állunk a rrákbeteg gyermekek szolgáatában. Ez idó alatt 1852 níkbeteg
gy9rmeket nevelő családnak nlijtottunk rendszeres támogatiást.

A nehéz gazdasági helyzettel kiiszködő kórházak, egészségügyi intéznények sziínála az
elmúlt években összesen 66 a]kalommal adomlínyoztunk üagy értékú onostechnikai
eszközöket, diagnosáikus múszeleket, A mai kor elváiásainak mindenben megfelelő
készülékek jelentős §egítséget nyújtanak az oNosoknak a minél pontosabb diagnózis
felállítá§íhoz, a beteg gyeímek9ket kevé§bé megterhelő, ksebb fájdalommal járó mútétek
végzéséhez.

A Gyermehák Alapítvrány non-profit szervezet, sernmiféle vállalkozá§i tevékenységet nern

fol}tat. Karitatív tevékenységilnket Ázfuólag a jó szándéloi, önzetlen támogatóink
adomrinyaiból és a szenréll jövedelemadójuk l%-fuól Alapítvlínyúk részére rendelkezők

segit§égével tudjuk megvalósítani. Ezúton is hIálás szíl,vel mondunk kö§zönetet valamennyi

felajánlásért és adományé,rt.

Alapítványunk fiIozófrája szeirtt lem engedhetjiik, bogy a pénz hiánya gyermekéleteket

követeljen, Mottónk szerint is addig kiizdüak egy gy€rínekért, amíg a szíve dobog.

Harcolunk, melt a tudomány mai álása szsrinl a rák gyermekkorban nagy eredménnyel
gyógyítható !

,,Mi mindeh eg/es gletmekét acfulig harcolunlg amíg a szíve dobog. "

2.3,1 Kiemelkedóen közha§znú teyékeny§égről szóló szakmai beszámoló

A 2011. deceínber 22-én hatáyossá váló, az egyesülési jogról, a közhasznú jogálásról,
valamint a civil szervezetek múködéséről és táínogatásáról szóIó 201,7. éü CLXXV.
törvény jelentő§ válíozá]st hozott valamenrryi civil szervezetek míiködési, könl.velési,
trámogatási módjaiban. A törvény hatáya kiteIjed a Gyermekrák Alapítvlín}Ta is.

.Gyermelcák Al4ilwiány
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Az új törvémyel hatályát vesáette a köáasmú szervezetekfől szóló 1997. évi CLVI.
töfrény, ezzel megsziint a kétszintú közhasznúsági besorolás, Alapitványunk köáasznú
szervezetté vált, Tekintette1 ara, hogy jelen közhasznúsági jelentés a 20lI. Eazó,asáE;l
é\'ről ké§ziil a korábban érvényes jogszabályok szerint kiilön tárgyaljuk a kiemelkedően
kózhasznú és a köáa§znú tevékeíységet.
A Gy9rmekák Alapítvíny az alapító okfuatában kitíizött célok ftgyelembe vétele mellett,
a kiemelkedően köáasmú tevékenysége sorián olyan közfeladatot lát el, amel}Től törvény
vagy törvény felhata]mazása alapján mrás jogszabály rendelkezése szerilt, valamely
állami szervrrek vagy a hell önkomáfl}zatnak kell gondoskodnia.

A közfeladatok átvállalását önkormánlzatokkal, vagy egyéb állami szervekkel kötött
szerződések alapjrin végezziik; 55 fővárosi és vidéki önkormrinyzattal kötöttiink
együttmúködési megálapodást.

A fentiek alapján kiemelkedően közha§znú tevékenységiink a 2011. évberr;

C§alád§egíté§

A szociális igazgatáslól és szociális ellátá§ok/ól szóló ]993. él,i III. tönény (Szt.)

deliniólja a csalódsegítést. A tórvény 2.§, 56-§ 0, 57.§ (1) e) pontja és a 8ó.§ (2) a)
pontja szerint a kétezer főnél több állandó lakasú települai ökkorhányzatok számáía a
szocíáli§ alapszolgáltatá§ kö{eladat, kijtelesek biztosítani a személyes gondoskodás
köftben a családsegítést, ezen belüI a szociális, élefuezetési és mentólhigiénés
tanócsadast, yalamint szociális szolgáltatósokhoz yaló hozzájutós megszel-vezését.
Alapítvínyunk a megkötött együttmiiködési megállapodrások alapjá)íL váIlalja át az
ónkormányzatoktól ezeket a feladatokat,

- szociális, életvezetési és mentálhigiéné§ tanác§adá§
A 2011. évben az orvosi szociális, életvezeté§i é§ meítáhigienés szaktanácsadást Dr.
Bakaílek Gyöígy, orvos, az Orvosi Karnara tagia, oxyológiai szakkepesítéssel is
rendelkező, diplomás egészségügyi életrnód-tanácsadó (pecsétszáma: 29382) végezte.
Alapítványurfton keresztiil kapcsolatot tart valamerayi, így természetesen a szeúődöft
önkormrinyzatok teriiletén élő regiszhiilt rákos gyermekkel és családjukkal is, A
szerződött öntorrnányzatok helyett biáosítja a szociái§, éIetvezetési és menáhigiené§
szaktanácsadiást. A daganatos vagy verképzőszervi megbetegedésekból a gyóg}ulá§i
folyamat a hossá évekig tart, egy-egy gyermek álapotiinak változélsát a dolJor riLr a
kórhrázi zrfuójelentések és ambulriru lapok alapjián folyamatosan nyomon követi.

A tanácsadlás során a beteg gyermekek kórházi dokumentumainak ismeraében
személyre szabott §zupportív t€iápiát javasd,, meg$atirozza azon táplálék-kiegésátó
készítrnények€t, vitaminokat, amelyek a gyermek álapotának ismertében segíthetik az
immumendszere megelősödését, a kemoterápiás kezelések mellékhatásainak
csökkentését, az elért remisszió fenntartását. Utmutatást ad az Alapitvány átal
tédté§mente§en biáosított kiegészítő ké§zítmények adagolásához.
A tanác§adiá§ §orán c§aládi körbeí feltádtík a betegség kialakulásának esetlege§ l€lki
vonatkoású körülményeit is, arnelyeket megszúntetve nagyobb eséllyel kerülhető el a
visszaesés. Nem ritka €set, hogy a gyermek lelkének gyógyítása miatt spoítolást ajánl
és az sem ritka, hogy a céltudatos felelősségre nevelés erdekében háziállatok, kutya,
mac§k4 1ó közel§égét és az állatoktal való foglalatosságot javasol.ja. A tanácsadás

Gverm,etú*4!á§§&§|. :§§§§§§,,'ra- , , §§@e§i§§§á§i j&lé§
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§oí|án sziimos prcvencióval és táplálkozással kapcsolatos javaslatot, infomációt ad át,
melynek fontossága megkérdőjelezhetetlen.
A gyemrek álapotának, jalulásának vagy romlásának, nyomon követése a
záíójelentés€k és az ambuláns lapok alapján ugyancsak az orvosunk feladata, aki ennek
ismerctében yálto?i.al:a, csökkenti vagy növeli az átala javasolt kiegészíó
készítmények adagollását.

Munkájával nagyban elősegíü a legsűyosabb betegségben szenvedő gyermekek
gyó§,ulrá§i esélyeit, együttíníjködik az őket kezelő orvosokkal, kapcsolatot talt az
önl(ormínyzatok szociápolitikai osáályával és felkeresi a kiilönböző városokbarr,
telepiiléseken élő beteg gyermekeket, hogy meggyőződjön arról, betartják-e az általa
előírtakat.
A 2011. évben 159 alkalommal nyújtott szaktanácsadást, ebből 63 alkaloínmal
szerződött önkormányzat területén élő gyermeknek és családjának.
A tevék€nységre a 2011. évben fordított összesen 2.4'16 eFt-ból a gyermekszám (63)
alapján 981 eFt-ot költöttiink.

Az anyagi nehézséggel kiizdők pénzbeli é§ terBré§zetbeni ellátása
A Gyermekrák Alapítvány megszervezi a beteg gyermek szilíí\tía penzbel],,

természetbeni támogatást: tédtésmente§en biáosít gyógyszeleket, vitarninokat,
immunerősítő szeleket, !áplálék-kiegésátó készítményeket a legisztrált riákos
gyermekeknek. A gyermek családja számiára pedig rendszeres anyagi t.ímogatást n}Tijt

havi 5 eFt értékbe[.
A sztilők számos alkaloínmal fordulnak rendkívüIi tímogatási kerelernmel
Alapítvínyunkhoz. A csontvelő-transzplantáción áte§ett gyermekek lészeíe segítjiik a
családokat csíramentesíté§ lakrész kialakítrásábaí, a lakásvásárlási költ§égekhez
hozzálilrljJlrÍ<, elmaíadt köziizemi számlák kiegyerrlítéséhez segitséget nyújtunk,
támogatjuk az oEP által nem tédtett diagnosáikai vizsgáatokat, k€zeléseket, kiilfijldi
kezelést fizetiink, akadál}rnentesítést finanszírozunk, bútorokat, tiizelót vásárolunk, és

nem ritka e§etben a §yerm€k temetési költségeit is átválaljuk.

A 2011, . évbert 294 gyemeket támogattunk, akiknek álarrdó lakcíme o1yan t€lepülésen
(város, község, megye) található, amellyel Alapítványunk együűmúködési
megállapodást kötött. A számuka nyújtott támogatásunk összege:

Anyagi támogatás:
Gyó gyszerek, vitaminok,

74.259 eFt

táolálék-kiesészitó készitménvek: 44.546 eFt

összesen: 58.805 eFt

Egészségügri intéznények feladatainak / ré§zfeladaiainak átvállalása
Az egészségúgyi szakellátás közfeladat. Az egészségügyi intéZméíy fenntaítója kóteles
biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézméDyben az egészségigi intézrnény
múködőképességét és fejlesztését.

A 2011, évbeí egy alkalommal, ös§zesen 41,970 €Ft értékben adományoztunk
orvo§technikai eszközöket, diagnosáikai múszereket olyan kórházaknak, egészségügyi
intezményeknek, amelyeknek f€nntaító önkorm|ín)zatával együttmíiködési megállapodás
kötöttiink,

' Közhaszuúsáei jerntéda

F
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2011, április 5. napján adtuk át a Komlárom-Esztergom Megyei Önkormán}zat Sz€nt
Borbála Kórhrizának a komplett video-errdoszkópos r€ndszert.

A Kórh|ázat fenntartó Megyei Önkorúinyzat Közgyűlésének elnöke, Popovics GyöT8y
a megye riikos gyermekeinek ellátása érdekében csecsemók és gyermekek vizsgálaúira

is alkalmas video-endoszkópos torcny b€szerzéséhezk€.rte Alapítvín}unk támogatá§át.

A késziilék az ún. chromo-endoszkópos technikának köszönhetően egyedüláló,
hazánkban hasonló tudrású készülék korábban nem iizemelt.
A kifejezetten nagy éItékíjnek szrimító üdeo-endoszkópos torony adofuányozását a

Megyei Köz$űés ehöke és a kórhíu íőigazgatója a Szent Borbála Kórház arany

fokozani tlímogatója emlékércm átadásával köszönte meg.

Betegszállítás

A beteg§zállítá§ szintén közfeladat. A Gyermekák Alryífuiny 2007. október 1-jétől oEP
finarszírozíssal két aktív és egy tartalék betegszálitó mentőautóval kezdte betegszálítási
tevékenységét. A szolgáltatás indítrásával az ontológiai betegségben szenvedő gyermekek
betegszrállítási nehézségeit kivánhrnk megoldani, hiszen a kezelések követkeáében
legyengiilt immunrendszerú gyermekek §zímfua feltétlenül szíjkséges a szfunuka
kialakított, egyedi szálírá§i ködlnényeket biáosítani, Az oEP által 2009. január 1-jétől
meghaúrozott teriileti ellátlísi kötelezettségnek (Budapest VI _ keriiletéből valamennyi
beteg: fertőző, hajléldalan, idős, stb. szállítása) nem tudtunk és nem kívántunk megfelelni,
ezért a firrarrszíroziási szetződést2\19. májtls 15. napjával felmondnk.
A beteg gyermekeket ezt követően egy illőbeteg-§zállító autóval, alapítvánl költségen

szálítjuk.

A t€véken)§égre a 2011. évben 6.968 eFt-ot foldítottuik, mely összeg nem tartalmazza a
tevékenységgel kapcsolatos személyi j ellegű kifizeté§eket és ezek köáerheit!

2.3.2. Közhasznú tevékenységről szóló szakmai be§zámoló

A Gyermekrik Alapítvány a célok megvalósítása érdekében a köáasznú szervezetekről
§zóló, tárgyévben hattlyos, 7997. éü cLvI. törvény 26,§ c) pontjában med\atáúozott, az
alábbiakbal felsorclt közhasznú tevékenységeket fol}tatj a:

- egészségínegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabiliLíciós tevékenység

- szociális tevékenység, családsegítés
, ol1atás, ismeretterl'esztés

- határon tuli magyaT§ággal kapcsolato§ tevékenység

A 2011. évben Alapítviinyunk köáasznú tevékenysége a kiemelkedően köáasznú
tevékenységeknél felsorolt mindazon tevékerrység, amely nem az önkormányzattal kötött
szenő dé s alapj án :t é gzetl köáeladal.

- Rend§zeres anyagi támoganá§t bizto§ífunk a hozzánk forduló betegekiozzátaííozóÁak|
havi 5 eFt készpéru erqéig, valamint teljesítjiik a családok rendkívüli keréseit. A
teljesség igénye nélkül: a csontvelő-transzplantáción átesett gyermekek részerc
átvállaljuk a laká§ c§íramente§ítésén€k kóltségeit, akadál},nente§ítést finarrszírozunk,

úyermebáx Ajapít{6B al-



114.683eFt
58.805 eFt

2.4'16 eFt
981 eFt

41.970 eFt
41.970 eFt
20.166 eFt

1.500 eFt
4.000 eFt
3.599 eFt
2.452 eFt
1.641 eFt
6.968 eFt

.Közha.§ffi§ln§
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bútorokal, tiizelőt vásfuolunk, elmaladt közüemi díjakat fizetiink és nem ritka €setben
a gyerínek temeté§i kóltségeihez is hozzájárulunk

- Gyógyszereket, vitaminokat, tápláék-kiegészítőket biáosítunk tédtésmentesen a beteg
gyermekeknek, havonta egy gyermek vonatkozásában 25 és 45 ezer forint közötti
ertékben,
2011. évbor összesen 584 gyfinek (köziililk 290 gyermek támogatása minősü
közhasznunak) jutott pénzbeli, Valamint természetbeni tlímogatá§hoz, melyeket
összegszerúen a céIszerinti juttatásokaíl lészletezijnk.

- Aláí.t támogatiisi szerződésiink van Románia egészségügyi miniszterével, az ott
megbetegedett és Magyaror§Zágon gyógykezelt rákos gy€rmekek megsegítésére

- AlapítvánFnk c§aládokíak ingyenes, orvosi, szociális, életvezetési és mentáhigienés
szaktanácsadást biztosít. A szaktanácsadást az Alapítvéí,Ly oívos-tanácsadója végzi. A
tevékenységre a 2011, évben ö§szesen 2.476 eFt-ot költött"rrnk, ebból a tanácsadlásban
része§ített gyermekszám (96) alapján 1.495 eFt-ot, köáa§znú minősítés szerint.

- Ingyenesen hozzáíéíhető á:ékozl]ató ffizetsolozatunk és Kóí-Lap címú időszakosan
megjelenő híIleveltiDk segíti a betegeket és hozzÁtanozóikat.

- Betegszállító szolgáatot mííködtetijnk.

- Rehabilitáció§ vendégházattattrrnk fenn Veszprernben.

- A Bakonyszúcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki ottho ának 1.500 eFt
támogatlást biáosítottunk, mely összeg a rákos gyermekeke, a rehabilitáción
résztvevőke fordítható,
A Magyar Gyermekonkológusok és Gyerm€khematológusok Tár§a§ágával kötött
együttmúködési megálapodrásunk alapján évi hatmillió forinttal tlímogatja
Alapítványunk a gyermekonkológusok képzé§ét, O§ztöndíjat alapítothmk tíz rezidels
számáía, akik fejenként, haü ötvenezer forintos ösztöndijban részesülnek. A
szakorvoskepzést további évi kétmillió forinttal támogatjuk, melyen szakkön}Yeket,
idegen nyelű szakmai folyóiratokat vrásárolhat a MGYGYT, 2011-beí, a novemberben
aláírt megállapodris alapjáí 4.000 eFt-ot foldítothrnk a szakorvosképzésre.

2.4, Kiemelkedóen közha§znú, közha§znú teYékenységre fordított összegek

A szeívezet táryyévi köáasalú és kiemelkedően köáasznú tevékenysége - annak
tartakna, volumene, jellemzői, körülrnényei - az alábbiakban foglalható össze:

közvetlen c§aládtámogatlások összesen:

ebből kiemelkedóen közhasznúnak minősülő felhasználás
szociális, életvezaési és mentálhigiénés tanácsadás összesen:

ebből kienelkedően közhasznúnak minósülő felhasználás
kórház-támogatások:

ebből kiemelkedően közha§znú minősitésú
egyéb tlímogatások és felhasználások, ebból

Bakonyszücsi Lelki Rehabilitációs Otthon
szakorvosképzés támogatása
Alapítvánl nrlajdonú kapszulaendoszkóp éves kóltsége
Kór-Lap c. hírlwé1 kiadá§a é§ terjesztése
Rehabilitáció§ v€ndégh|áz költségei, Veszprern
kiemelkedően közha§znú minő§ítésú: betegszállítás

GyernelcákAlap§jínl§§§§§ §§§§§l],,lr-l,:
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A fenü részletezés nem taíta]'íBzza a kiemelkedően közhasznú és a közhasaú
tevékenységgel kapcsolato§ §zeméIyi jellegú kifiZetéseket é§ ezek közterheit!

2.5, A §zewezet vezetése

A szervezet döntési strukhiLrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzói: napi
szinten az Alapítvány tevékenységét az alapitó okiratban, a szellezeíi és miiködési
szabályzaúal, a kuratóriumi hatáíozatok, valamint az ületi tervben meghatározott jo8ai
és kötelezettségei figyelernbe vételével Balogh Istvár, a kuratórium elnöke vezeti.

2.6. Szervezeti felépítés

A Gyermekrák Atapítvrány hatáíozúIn időre letesült jogi személy. Fő célja a
rákbetegségben (rosszindulatu daganatos és vérképző-szervi megbetegedésben) szenvedő
gyermekek gyógyítlísliíak, gyóglrrlásának elősegitése a betegegek diagnózisának és
kezelé§ének, valamint rehabilitációjának tlíígl és személl feltételeinek biáosításával.
Az A]apítvány legfóbb döntéshozó szerve a krrralórium, melynek vagyontezelési
döntéseinek ellenőrzését a felügelő bizottság végzi.

Napi szinten az Alapítvíny tevékenységét aZ alapító okfuatban, a szelyezeli és míiködési
szabállzat)out, valaíírlín az ületi és pénzügl teívben meghatáíozott jogai é§

kötelezettségei figyelembe vételével a kuratórium elnöke vezeü, Munkájában segítségere
varr a 18 tagú, magasan kvalifitát orvosokból, jogászokból, gazdasági szakemberekből
álló elnöki tanácsadó testiilet, valamint az alábbiakban felsorolt iíodák:

- orvosi és szaknai koordináó ircda, tudományos és kutatá§i iloda
- létesítrnényeket kialakító, kezelő, fejlesáó és kaíbantaxtó iloda
- pénzúgyi iroda
- mark€ting iroda
- jogi iroda

AZ elnök, Balo8h I§tván személye, kivráló stratégiai gondolkodása, taklikai érzéke, a beteg
gyermekekkel szeínberr taíúsított merhetetlen empátiája garaútálja az Alapítvány sikeleit,
Kiterjedt kapc§olatrendszere és remek kommmikációs kepe§§ége nélkiil a Gyermekák
Alapítvány üem lehetne évek óta az szja lyo-os felajárrlások élbolyában, az egyik
legiobbaíl námogatott, és a legtöbb támogatá§t nyújtó civil szervezet.

2.7, Foglalkoztatottak

A statisáikai állománl lét§zám 5 ó volt.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagton felhasználásával kapcsolatos kimutatá§
A vagyon felhasználásával kapcsolato§ kimutatiás az alábbi:

va§.oni helyzet alakulása

Gyerm§ká* Alapífváíy] :' :r' K, ö,áasztúsági j elei€§
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Induló tőke
Tőkevátozás
vállalkozási ererlmén
Közhasznú tevékenység eredménye -66.6'79 eFt 40.158 eFt

3.2. Kiegé§zítés a vas.oni helyzet alakulásához
A vagyoí felhasználrfuát meglelelően mutatja be a kimutatá§, annak értelmezéséhez
kiegészitő információk közlése nem sziikséges.

Költségvetési láúoeatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatá§ok bemutatá§a

Az Alapítvány a táígyévben költségvetési támogatást is igénybe vett.

Költségvetési iinogatrásnak minősül a Nemzeti Civil Alapprogram NCA-oRSZ-11 számú
múködési célú páyízata, melyen 1,000 eFt támogatlá§t nyertiink, Az összeg felhaszrriálása
és a pályázat el§ZáTnolása megxöítent.

Pécs Megyei Jogú Város Polgámesteri Hivatalához benyújtott pályázatunk, melyben egy
pécsi lakóhellu, négy és fél éves agydaganatos kislány számára csíramentes lakószoba
kialakítá§ához ké,rtiik az önkormánYat táíío9atását, kedvező elbírálásban részestilt.
Páyázafunkat üámogattlák, mel},nek alapján a kiyitelezéshez Alapítvrányunkon keresztiil
200.000 Ft-tal í:tozzájállítak Az ö§§z€get Alapítván}lrnk további 175,000 Fttal
kiegészítette, így a kislány c§írarnentes 1akószobája megvalósulhatott,

Költségvetési tímogatrásnak minősül a személl jövedelemadó 1%-ábó1 befol},t összeg i§.
Ez a20l7. évbel234.796 eFt volt.
Az adóható§ág a su& l%-át október hónaptól folyaínato§ao utalja a ciül szeívezetek
részere. A Gyermekák Alapítvány is 2011 ollóberében kapta meg a bevétele jelentős
Iészét képező összeget.

4.2. Költ§égYetési támogatá§ok felha§ználá§a

A tiárgyéü kiadlások fedezetéü ré§zbeí költségvetési támogatás §zol8át,
A Nemzeti civi1 Alapprogrün által kiírt NCA-oRSZ-11 számú, mi.íködési célú
támogatásra klirt pályázatgíl elnyeít 1.000 eFt-ot felhaszflílfuk, az összeg elsziámolása
megtöítent,

A 2009. adóélr,ől felajánlott és a 2010. évben megkapott l%-ok el§zámolása 2011
októberében megtörtént, A jogszabályi elóírrásoknak megfelelően a felhasznáá§t é§ a
tartalék összegét nllVánosságra hoztuk.

A 2010. adóéwől felajánlott SZJA 1%-okfelhasziáIá§ár. illetve az €rről szóló elszámolást
a hatáyos j ogszabáyi előírrások szerinti időben és módon fogjuk elkészíteni.

901.406 eFt

GyermekIi§§§§itvány Köálsai§§íi§,llnté§
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A Nemzeti Adó- és Vrámhivatal a 2011. evben ellenórizte a 2008. adóéwől felajánlott
összegek elszámolását (09KoZ). Megállapította, hogy az elszámolásban foglaltak a

valóságnak megfeleJaek, a támogatís felhasználása szabályszerúen történt.

Pécs Megyei Jo$i város Öúkormiinyzata Közgyúlésének határozata alapján a benyújtott
pályáúatü:ll§a e]nyert 200.000..Ft felhasználása a határozatban foglaltaklak megfelelően
megtörtént. Az elszámolást az onkornín}zat elfogadta.

5. A tárgyévi qazdálkodás bemutatása

5-1. Bevételek

Kapott támogatá§ok é§ b€vételek
A Gyermekák Alapítvány táxgyévi kapott támo8atá§ait és bevét€l€it mutatja be
jogszabály szeriíti borlásban az alíbbi ábláa,at.

Társ/éü kapott támogatások forrí§onként

i iövedelemadó l7o-a 234.,796

i költsé ; s7eí!tő1 mlis elkiilönít€tt álami ].000
és szervei 200Hel

ift
T"1,

k és szetvei
k társulásai és ezek szervei

tó
Más fonlás
Küíirldi konfelenciákol történő lészvételre

0
0
0

51.235
535
766

A ,,nás forrás" tartalmazza az Alapitvény egyéb bevételeit.
Taítalmi elemei a következők:
o magánszonélyektől kapott támogatrás 25.260 eFt
. társaságoktól kapott támogatás 27-a45 eFí
. támogaíisként tédtésmentesen kapott rekllíí ehetőségek (nem fizettlrrk éíte) 4.224 eFí
. egyéb vagyornövekedéssel jáíó bevételek (egyéb bev, adomány eszkőzök) 543 eFt
o nél,re szóló Lírsasági támogatás (a maradvány 1.257eFt el§zámolása 2012.éw) ló3eFt

Pályázati úton elnyert táDogatások
A szeívezet által a táts/éVben páy'áZati úton elnyert tfulogatások lészben a költsé8veté§

által voltak, arrlelyek a kőltségvetési támogatások kimutatásai között szeíepelnek.

A 2011. szeptember 23-27-ig Stockaohbao megtaított Euíopea Multidisciplinary Cancer
Congress c. nagyszabrású konferencián történő részvételre utazási- és §zílltástámogatá§i
pályázatot n}úrjtottulk be, melyen az elnyerhető maximáis összeget 1.800 € (535 €Ft)

támogatást kaptunk.

,<="z'
.l§&,i""t &Álá§i_ *,v 1§§§r' '': ,:,. '''1l. . Köáa@. ji§á§ijelentés
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Tagdijból származó bwételek
A szervezet atiLígyévben tagdíj címen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tel ékeny§ég ber éte|ei

A Gyermekrák Alapítvány a táreyévben vállalkozási tevékenységet nem végett,

5.2. Kiadások
cél szerinti juttrtások
A szeryezú által a tíEgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatj a b e az alábbl tablázat:.

Társlévben nyújtott támogatásol! juttatá§ok

.Iuttatás eFt
családtámosatások i és tetm és7etbeni l11.1,59

Ebből az orvosi tanácsadlás köl 2-416
Epvéb köz}rasznú támo 1.500
Rezidensek ösztönrlíi 4.000

6.968
Kórháztámogatások, alapítqányi tulajdonban 1évő

45-569

Vezetó tisztségviselók juttatásai

A szervezet vezető tisaségviselői trárgyévi j uttatrásai:

. Tiszteletűak (bruttó) 9,569 €Ft éítéb€n.
Ebből levoíá§ra k9riilt 3.293 eFt adó, és járulék teher (adóhatóságnak fizetve), tehát
n€ttó 6.276 eFt keriilt tényleges kifizeté§Te.

Közhasznú tevékenység működé§i költségei

A köáasznú tevékenységhez kapcsolódó múködési költségek az általános szabáyok szerint
kerültek elszrámolásra.

vállalkozási tevékeny§ég nífordítá§ai
A Gyermekrák AlaDítvánY a tárgYeYben vállalkozási tevékenységet nem végett.

5.3. A tírgyáxi gazdálkodás értékelése

Közhasznú§ági cél telje§űlé§e

A szeívezet a létesítő okiratiban meghaíirozott köáasznú tevékenységét a tfugyévben
köáasznú céljának megfelelően látta el.

§i§ií_ é,t§*§§§§iiiííá6iir§§§§'§§§ ]'§!§riá§.aii§§§§|§§§§
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6. Köszönetnülváníás

6.1. Kö§zönet a támogatóknak
A Gyermekák Alapítvány ezftort tqeÁ kö§zönetá mindazoknal akit tevékenységének
ellátishoz a tárgywben anyagi vagy mrás segítséget nyújtottak.

. )"L"- 
-" 

-'-

:Gié§§§W§:§,:;:§§§§§§§§§i- |§§§§§§§§§§§§, ]re6ám§{fri§m


