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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Gyermekrák Alapítvány idén is mindent megtesz a gyógyulás érdekében

Több száz gyermeknek és az őket gyógyító
intézményeknek teljesítettük a kérését
Alapítványunk mottója: „Mi addig küzdünk egy gyermekért, amíg a szíve dobog!”
A Gyermekrák Alapítvány 12 éves mûködése során – kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésének megfelelõen – változatlan céllal küzd a rákos gyermekek gyógyulási esélyeinek növeléséért, életminõségük javításáért, valamint kórházakat
és egészségügyi intézményeket támogat orvostechnikai eszközök, diagnosztikus mûszerek megvásárlásával.
Ha visszatekintünk az elmúlt esztendõre, azt mondhatom, hogy egész évben
komoly munkával és szervezéssel járt a
támogatók megkeresése, és az adományok célba juttatása. Év vége felé, különö-

melyek nélkülözhetetlenek a rákos gyermekek gyógyításában.
Évtizedes tapasztalataink alapján pontosan tudjuk, hogy az általunk nyújtott támogatásokkal több száz gyermeknek segítettük az életben maradását és
mentettük meg a családokat a
teljes elszegényedéstõl. Egyedülálló nagyságrendû támogatásunkkal kivívtuk, hogy nem
csak Magyarország, de Európa
legnagyobb összegû támogatását
adtuk a rászorulóknak (kórházak, egészségügyi intézmények,
betegek és családtagjaik).
Minden támogatást szívesen
fogad alapítványunk, amellyel
elõsegíthetjük a rákos gyermekek
gyógyulását, és itt nem csak a betegség kezelésére gondolunk, hanem minden másra, ami a lelkük
gyógyulását is elõsegíti, mert bizony ezek a láthatatlan sebek
sokkal mélyebbek, mint amelyeket az orvosok kezelni tudnak.
Alapítványunk non-profit szervezet, semmilyen vállalkozási tevékenységet nem folytat, kizárólag
Alapítványunk a család rossz anyagi helyzete miatt megvásárolta adományozók segítségével tudjuk
a Szabolcs tanulmányaihoz nélkülözhetetlen laptopot
végezni karitatív tevékenységünket. A jövõben is számítunk azoksen a karácsonyi ünnepek közeledtével ra a régi és új támogatókra, akik azonosulkülönös meghatottság költözött az embe- nak céljainkkal, és velünk együtt szeretrek szívébe. A szeretet ünnepének köze- nék minél hatékonyabbá tenni a rákos
ledtével pedig még inkább szüksége volt gyermekek gyógyítását és szeretnének
minden beteg gyermeket nevelõ család- könnyíteni a beteg gyermekeket nevelõ
nak a segítségre…
családok egyre nehezebb életén.
A betegség ideje alatt sokan oly mérAz elmúlt négy évben 1 milliárd 610
tékben elszegényednek, hogy szinte utol- millió Ft-tal, azaz: egymilliárd-hatszáztízsó menedékként fordulnak szervezetünk- millió forinttal segítettük a rászorulókat,
höz, hogy legalább karácsonykor meg- támogattuk a beteg gyermekeket, családajándékozhassák gyermeküket, és ezzel tagjaikat, és a beteg gyermekeket gyógyífeledtetni tudják azokat a szörnyû szen- tó intézményeket. Büszkék vagyunk arra,
vedéseket, melyeket a hosszú kezelések
fájdalmai okoztak. Alapítványunk mint
minden év végén, most is nagyon fontosnak tartotta az ajándékosztást, az adományozásokat.
A 12 éves munkánk során minden év
végén kiemelkedõen magas összeget fordítottunk adományozásra. Mûködésünk
alatt több mint 1500 családnak sikerült
boldogabbá tenni ezt a meghitt ünnepet,
és a beteg gyermekeket kezelõ kórházaknak is megvásároltuk azokat a több tízmillió forintos életmentõ mûszereket,
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hogy nem csak a támogatottjaink száma,
hanem az általunk nyújtott támogatások
nagyságrendje is egyedülálló az országban.
Munkánkat ma már ismeri az egész
ország, céljainkkal egyetértve számos támogatónk van Magyarországon és a határainkon túlról is. Felajánlások érkeznek az Egyesült Államokból, Ausztráliából és számos nyugat-európai országból.
Ez évre azt kívánjuk, hogy minél kevesebb gyermeknél diagnosztizálják ezt a
szörnyû betegséget. Addig viszont még
sok a tennivaló! Ma már egyértelmû,
hogy a gyógyulás folyamatába a pácienseknek is szervesen bele kell kapcsolódniuk, tehát nem csak a szervezeteknek,
hanem az egyéneknek is változtatni kell
saját életmódjukon, és ha ez tudatossá válik bennük, akkor elindulhat egy folyamat, aminek segítségével nem csak a tünetmentességet érhetjük el, hanem meg
lehet akadályozni a betegség kiújulását, a
sokszor önpusztító életmód további folytatását, és az egyén számára elérhetõvé
válik egy minõségi élet.
Terveink között szerepel a prevenció, az
életmódváltással kapcsolatos figyelem felhívás, a betegjogi tanácsadás, a kis betegek
családi hátterének, környezetének és életfeltételeinek optimálissá tétele, valamint az
is, hogy még több adományt juttathassunk
el az egészségügyi intézményekbe a hatékonyabb gyógyítás érdekében.
Ehhez minden ötletet, tapasztalatot,
kapcsolatot mind a hazai, mind a nemzetközi életbõl igyekszünk hasznosítani, minden olyan megoldásra nyitottak vagyunk,
amely a beteg gyermekek gyógyítását, életminõségének javítását elõsegítheti.
Irodánkban karácsonyi meglepetés várta az általunk
támogatott beteg gyermekeket
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ADOMÁNYOZÁS

Az Ön támogatása életet menthet

Mennyit ér az 1 százalék?
Emberi felelõsség és lehetõség

A civilek életében az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb, hogy
pénzt gyûjtsenek céljaik megvalósítására. Az adózó állampolgárok a
felajánlható egy százalékukkal életeket menthetnek. Segíthetik a beteg gyermekeket, a hajléktalanokat, a határon kívül élõ magyarokat,
az állatvédõket, kutyamenhelyeket és számos más olyan rászorulót,
akiknek sorsa a felajánlásoktól függhet.
A múlt év õszén megjelent APEH tájékoztatóban szomorúan olvastuk, hogy az
adózók fele nem rendelkezett az SZJA egy
százalékáról. Az elmúlt évben 33 milliárd
forintot lehetett volna szétosztani, de így
végül ennek az összegnek csak a felét
utalta át az APEH.
A fel nem ajánlott egy százalékokat pedig elnyeli a költségvetés…
A potenciális civil kedvezményezettek
száma jelentõs. A Magyarországon bejegyzett alapítványok, civil szervezetek 95 szá-

sem kerül, hisz az általa felajánlható egy százalék már
az adózott jövedelmébõl juthat a civilekhez?
Az APEH-nak elküldendõ
A Miskolci Gyermekkórháznak 14,5 millió forintért vásárolt
a Gyermekrák Alapítvány egy korszerû ultrahangos
rendelkezési nyilatkozaton ki
vágó- és vérzéscsillapító készüléket
kell tölteni a kedvezményezett szervezet nevét és adószámát, valamint a rendelkezõ adózó ne- nek érezze az adott lehetõséggel történõ
vét és adóazonosító jelét.
segítségnyújtást.
E négy adat kitöltésével juthatnának
Hazánkban még mindig messze van
milliárdokhoz azok a civil szervezetek, az az adakozási kedv, amely Nyugat- Európában már kifogástalanul mûködik. Az
Egyesült Államokban szinte büszkék az
emberek arra, amikor segítenek egy-egy
beteg gyermekeket támogató alapítványt
és ez ugyanúgy vonatkozik a milliárdos
vállalkozókra, médiasztárokra vagy celebekre is.
El kell érnünk, hogy a hazánkban mûködõ alapítványok még hatékonyabban
tudjanak dolgozni, még több beteg gyermeknek segíthessenek a gyógyulásban.
Igenis támogatni kell, hogy a gyermekeket gyógyító intézmények megkapják
azokat az orvos diagnosztikai eszközöket,
melyeket önerõbõl képtelenek megvásárolni. A korszerû készülékek segítségével
már korai stádiumban diagnosztizálhatók
a súlyos betegségek, így azokat még nagyobb eredménnyel tudják gyógyítani.
A Gyermekrák Alapítvány kezdeményezésével nemrég megalakult Beteg és
Hátrányos Helyzetû Gyermekeket Segítõ
Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetsége, (a BESZT Karitatív Szövetség) a
szolidaritás szép példáját felmutatva mindent megtesz annak érdekében, hogy a
magasan képzett alapítóik és a tagjaik között lévõ szakemberek együttes összefoA Bethesda Gyermekkórháznak 33,5 millió forint értékû komplett berendezést adományozott
a Gyermekrák Alapítvány
gásával változtasson ezen a nem éppen
kedvezõ jelenlegi felajánlási százalékon,
zaléka semmilyen vállalkozási tevékenysé- melyek felé a nemtörõdömség, esetleg és együttes munkával elérjék, hogy az
get nem folytat, így kizárólag csak adomá- lustaság, felelõtlenség miatt az emberek adózó állampolgárok mindegyike éljen a
nyokat gyûjt és az általa összegyûjtött ado- nem rendelkeznek, ezért kénytelenek törvény adta lehetõséggel és az általuk
mányokat juttatja tovább a rászorulóknak. megszûnni, ugyanis a pénzhiány miatt nyújtott egy százalékokkal valóban segítAz idén majdnem 30 000 civil szervezet nem tudják teljesíteni megalakulásuk- hessenek a civileknek céljaik megvalósítávárta a személyi jövedelemadóból felaján- kor meghozott jobbító szándékukat.
sában.
lott egy százalékot.
Reklámmal, és marketinggel foglalkoTisztelt Olvasók! Legyenek Önök is
Az adózóknak majdnem fele viszont ez- zó szakemberek évek óta azon dolgoz- tudatában annak, hogy milyen nagy sezel nem törõdött és nem adta oda adója egy nak, hogy kiderítsék vajon mi lehet az gítség lehet az 1%, s meglehet éppen az
százalékát – így azt megkapta az állam…
oka, hogy a rendelkezõknek csak a fele él Ön egy százaléka segít – vagy hiányJogosan tesszük fel a kérdést: vajon mi a felajánlás lehetõségével. Meg kell találni zik… – egy beteg gyermek meggyógyítálehet az oka, hogy az állampolgároknak a azt a formát, hogy még hatékonyabban sához, fájdalmainak enyhítéséhez.
fele nem él a lehetõségével és nem segít szólítsuk meg az embereket és valahogy
Balogh István,
akkor, amikor neki ez már egy fillérjébe el kell érni, hogy mindenki kötelességéa Gyermekrák Alapítvány elnöke
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KEZDETEK
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A Gyermekrák Alapítvány története
A Gyermekrák Alapítvány története
1996 tavaszáig nyúlik vissza. Ekkor tudta meg egy budapesti házaspár, hogy hároméves kisfiuk, Roland szervezetét az
egyik legkegyetlenebb betegség, a rák támadta meg. A Balogh család egy emberként küzdött a Non-Hodgkin Lymphomában szenvedõ Roland életéért, sokszor dacolva és vállalva a konfliktusokat
az orvosokkal és a gyógyító személyzettel. A küzdelem során persze megtapasztalták az orvosok és az ápolók áldozatkészségét is, miközben sajnos tanúi voltak sok gyermek halálának is. A Balogh
Rolanddal együtt kezelt számos daganatos kisgyermek közül alig néhányan él-

Roland négyévesen, betegen

nek ma is tünetmentesen. A többieket a
hozzátartozók azóta is gyászolják.
Roland édesapja, Balogh István számára a kórházban eltöltött kilenc hónap
alatt, illetve az azt követõ folyamatos kontrollvizsgálatok alkalmával mind elfogadhatatlanabbá
vált a gyermekek halála, s még
inkább az, hogy ezt nagyrészt az
anyagi erõforrások szûkössége,
a szervezetlenség és a bürokratikus beidegzõdések együttesen
okozzák. Ez a felismerés indította arra, hogy a Roland életéért
folytatott, konfliktusoktól sem
mentes küzdelmét papírra vesse.
Így született meg a Gyerekrák
címû könyv, amelynek egyik
elsõdleges célja, hogy ráirányítsa a betegek és hozzátartozóik figyelmét arra, hogy
nem kell és nem is szabad
passzívan, beletörõdve a beletörõdhetetlenbe szemlélniük a hozzájuk
közel állók betegségét, sõt a gyógyulás érdekében aktívan tudnak és kell
is tenniük.
A könyv megjelenése felbolygatta
a hasonló sorsúak lelkét, egyre többen fordultak Balogh Istvánhoz segítséget és tanácsot kérve. Így már
nemcsak saját, hanem a hozzá forduló, daganatos betegségben szenvedõ gyermekek szüleinek a tapasztalatai

Nem mindig kell a láztól félni!

„…szinte minden tumoros megbetegedés hátterében valamilyen lelki tényezõ áll!”

Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata
A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy anyagi, testi és nem utolsó sorban lelki támaszt nyújtson azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kénytelenek voltak szembesülni a rosszindulatú megbetegedések alattomos következményeivel. Az alapítvány az elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrendkiegészítõk megvásárlásával és támogatott sok százmillió forinttal intézeti mûszer beszerzéseket.
A szakmai tevékenység színvonalának emelése céljából 2006 januárjától orvos szakértõ, életmód
szaktanácsadó segíti az alapítvány munkáját, cikk-sorozatával segítséget kívánunk nyújtani olvasóinknak.
Roland 16 évesen, egészségesen
hal bele a daganatos betegségekbe, mint
ahogy az várható lenne a tudomány mai
állása szerint. Ez a felismerés adta az
újabb lökést ahhoz, hogy Balogh István
létrehozza a Gyermekrák Alapítványt,
hogy egy jótékony szervezeten keresztül tudjon támaszt és segítséget nyújtani a beteg gyermekeknek, hozzátartozóiknak és a betegeket gyógyító kórházaknak, egészségügyi intézményeknek.

n Részt vesznek a magyarországi rákkutatásban és finanszírozásában.

n Anyagilag és szociálisan támogatják az indokoltan rászoruló gyermekeket és családjukat.

n Nemzeti Gyermek Tumor és Leukémiás Adatbázist

létesítenek.
n Onko-hematológiai témakörben szakmai anyagokat jelentetnek meg.
Fogadóórán az alapítvány irodájában

Ennek érdekében:
n Készpénzzel, vitaminokkal, táplálék-kiegészítõkkel,

gyógyszerekkel, és egyéb adományokkal támogatja a beteg gyermekeket és hozzátartozóikat.

n Támogatók segítségével felépítenek egy olyan gyógyító
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A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

alapján egyre világosabbá vált számára,
hogy Magyarországon súlyos problémák vannak a rákos gyermekek ellátásával, hazánkban sokkal több gyermek

A Gyermekrák Alapítvány célja: segíteni a rákban megbetegedett gyermekeken!

kórházat, ahol a daganatos és vérképzõszervi megbetegedésben szenvedõ gyermekek komplex gyógyítása fog zajlani.
n Javítják a kezelés alatt álló betegek elhelyezési körülményeit.
n Részt vesznek az egészségügyi dolgozók képzésében, s
tovább képezik azokat a szakembereket, akik hivatásuknak a rákos gyermekek gyógyítását választották.
n Támogatják a beteg gyermekek indokolt külföldi gyógykezelését.
n Segítik a betegek hozzátartozói jogi problémáinak megoldását.
n Diagnosztikus eszközöket, gyógyászati mûszereket,
gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket és vitaminokat adnak a gyógyítást végzõknek és a rászorulóknak.

ORVOSI TANÁCSOK

A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A beteg gyermeket
nevelõ családok
számára az alapítvány
adományai – gyógyszerek, táplálékkiegészítõk – sokszor
óriási segítséget
jelentenek

Minden egyes gyermekkel és szüleikkel személyes beszélgetést folytattunk le,
melynek keretében – a vonatkozó orvosi
dokumentumok megtekintése mellett illetve a kezelõ orvos utasításainak figyelembe vételével – személyre szabott életvezetési és életmód szaktanácsadást
adunk a gyermekeknek.
Ez kiterjed a gyermek lelki problémáinak feltárására, a szülõkkel való kapcsolat
feltérképezésére, az esetleges hiányosságokra való rámutatásra és ezek korrigálására. Tapasztalataink szerint szinte min-

den tumoros megbetegedés hátterében
valamilyen lelki tényezõ áll: önbizalom
hiány, félelem, megfelelési kényszer, bûntudat, a „nem vagyok elég jó” érzése, a
szülõi destruktív(romboló) kritika gyakori alkalmazása, a szülõi türelmetlenség
vagy idõhiány, amikor nem tudnak a
gyermekkel eleget foglalkozni.
Sok szülõ egyszerûen nem képes a
gyermek szemébe nézve kijelenteni, hogy
szeretlek fiam vagy lányom. Természetesen nem ez a rosszindulatú betegség egyedüli vagy kizárólagos kiváltó oka, noha

A gyermekeknél gyakran elõforduló tünetek,
melyekre oda kell figyelni

S

zámos megfigyelés támasztja alá azt a tényt, hogy a betegségek hátterében gyakran szerepelnek lelki okok. Különösen
igaz ez a gyermekeknél, hiszen számukra a szülõ felé történõ figyelem felkeltés eszköze gyakran
csak az lehet, hogy „lebetegszenek”,
hogy ezzel felhívják magukra a figyelmet.
Még a legkevésbé ráérõ szülõ sem
tudja ilyenkor megtenni, hogy ne foglalkozzon végre a gyermekével teljes
odaadással. Ilyenkor persze mindenki a
legjobbat, a legtöbbet akarja a gyermekének és az esetek nagy részében azonnal orvoshoz rohan, pedig sokszor egy
kicsit több odafigyelés, szeretet, beszélgetés, sok folyadék, diéta és ágynyugalom csodát tehet. Bár ma már egyre
több olyan gyermekorvos van, aki nem
antibiotikummal kezdi a terápiát, még
mindig sokszor ez az elsõ választott
szer és ráadásul még probiotikumot
sem javasolnak hozzá. A láztól egyébként nem volna szabad annyira félni,
hiszen ez a szervezet élettani reakciója,
ugyanis ha a vér hõmérséklete megemelkedik, a benne levõ kórokozók elpusztulnak, aminek következtében egy
kiadós hidegrázás után helyreáll az
egyensúly. Hagyjuk meg a szervezetnek, hogy érvényesítse öngyógyuló képességét és támogassuk ebben.

ezek a tényezõk is nagymértékben hozzájárulnak a probléma kialakulásához.
Nagyon sok gond van a gyermekek táplálkozásával, folyadékfogyasztásával és a
mozgáshiánnyal is. Sokszor látjuk, hogy
pontosan azoknál nem végzik el a kötelezõen elõírt vizsgálatokat, akiknél már ott
lappang a tumor és még kezdeti stádiumban megállítható lenne a kór. Számos
megfigyelés és tapasztalat halmozódott fel
az elmúlt év folyamán, amirõl a következõ
hetekben egy kis „csokrot” szeretnénk átnyújtani Önöknek tanulságul.

Ne engedjük a gyermeket iskolába, biztosítsunk neki ágynyugalmat, egyenletes hõmérsékletet, legalább 2-3 liter gyógyteát itassunk meg vele, nagy adag – akár 1000 mg – C-vitaminnal is elláthatjuk, igya meg 2 citrom kifacsart levét szívószállal(máskülönben károsíthatja a fogzománcot), egyen meg a
gyermek legalább egy pohár élõflórás joghurtot vagy kaukázusi kefirt, burgonyapürét vagy egy
kis fõtt kölest, gabonapelyhet, pirítóst
vagy amit a szervezete kíván. Ha lehet
ne dohányozzunk abban a helyiségben ,ahol a beteg van.
Szomorú, de ez sok helyen nem
egyértelmû. Tartsuk tisztán a szobát,
pormentesítsünk, párologtassunk illóolajos folyadékot vagy inhalációval segítsük a könnyebb légzést. Ha néhány
napon belül nincs észrevehetõ javulás,
akkor forduljunk orvoshoz.

A

ggódni csak akkor kell, ha gyakran
visszatérnek ezek a „megfázásos”
tünetek és ilyenkor az ismételt antibiotikumok adása egyre gyengébbé teszik az immunrendszert. Ha ilyenkor a
gyermek még valamilyen védõoltást is
kap, akkor gyakran „lenullázódik” a védekezõ rendszere. Az immunrendszer
erõsítéséhez a táplálkozás, a gyógyteák,
vitaminok, ásványi anyagok, a friss levegõn történõ mozgás és nem utolsó sorban a gyermek felé kisugárzott szeretet(
a vele eltöltött idõ mennyisége és minõsége) járul hozzá leginkább.
(Folytatjuk)
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A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények
A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek szülei írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn belül válaszolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta érkeznek
köszönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civilközösségektõl. Rovatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Tisztelt Balogh Úr!
K. Györgyné vagyok. Egy nagy kéréssel szeretnék Önökhöz
fordulni. Remélem, hogy Alapítványuk a segítségünkre tud lenni.
Lányom, Vivien hét éve
agydaganatban
szenved. Ez
idõ alatt négyszer mûtötték
agydaganattal
és egyszer petefészek daganattal. Sajnos
ez a hét év a
családot nagyon megvi-

Tisztelt kollégák, barátok, ismerősök,
kedves mindenki!
Vivien

Tisztelt Elnök Úr!
Szeretnék a családom, de legfõképp
Vivien nevében köszönetet mondani
azért, hogy kérésemet teljesítve megkönnyítették Vivien mindennapjait.
Végre van meleg vizünk és a fürdés a
fürdõszoba átalakításával könnyebbé
vált Vivien számára.
Hálás szívvel mondok köszönetet a
vitaminokért és a kéthavonta tízezer
forintért is.

selte. Az egyetlen keresõ a férjem, én ápolási díjat kapok. Két nagyobb testvére van Viviennek, õk még iskolába járnak.
Azért fordulok az Ön és az Önök Alapítványához, mert más segítségében
nem reménykedhetem. Vivien állapota
az utóbbi idõben romlott. Az utolsó mûtét tegnap, azaz 2009. 04.27-én volt. Mivel fizikailag egyre gyengébb a sok mûtét és kezelések miatt, így fürdetni egyre nehezebb. Szeretnénk
a fürdõszobát zuhanyzósra átalakítani, de ezt anyagilag nem
tudjuk megoldani. Ráadásul tegnap a gázbojler is elromlott, javítani nem lehet, így most meleg víz nincs.
22 éve lakunk ebben a panellakásban, de már ezt is egyre nehezebben tudjuk fenntartani. Ebben szeretném segítségüket
kérni, hogy Vivien mindennapjait megkönnyítsem és boldogabbnak lássam. Méltányosságát elõre is köszönöm és bizakodom segítségükben.
2009.04.28.
Tisztelettel
K. Györgyné
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Szeretném még
megköszönni a szállítást is, amit autó nélkül sajnos nehezen
oldunk meg.
Elnök Úrnak és az
Alapítvány összes
dolgozójának jó egészséget, sok sikert és kitartást a munkájukhoz.
Székesfehérvár, 2009.10.16.
Köszönettel és tisztelettel
Vivien édesanyja és az egész család

Dicsekednék kicsit, ha van pár percetek rám. Mint azt sokan tudjátok 2004-ben az akkor tízéves Bence fiam szervezetét elég durva támadás érte. Nyirokmirigy rákot diagnosztizáltak nála.
Túlzás nélkül mondom, hogy pokoli idõszak következett
a családom számára. Rövid zavarodottság után felvettük a
küzdelmet a betegséggel. Eldöntöttük, hogy meggyógyítjuk
a kölykünket.
Azóta eltelt öt év. Bencét, öt év tünet- és panaszmentes
idõszak után hivatalosan is gyógyulttá nyilvánították (2010.
01. 22.). Akit érdekelnek a részletek, a neten olvasható naplómból sok mindent megtudhat. A fotó mostanában készült
a legényrõl. Szerintem önmagáért beszél.
Örüljetek velem!
üdv: Anti

Tisztelt Alapítvány!
A nevem L. Ibolya. Az Alapítvány segítségét szeretném
kérni, mivel egyedül nevelem a kislányomat, akirõl 2003.
december 31-én kiderült, hogy 4. stádiumú Neuroblastoma
daganata van. A mellékveséjérõl távolítottak el egy 4 cm átmérõjû daganatot. De még van a májában, a mája körül, a
tüdejében, az arckoponyáján, a lábszáron és a csontvelõben. Kislányom akkor 8 hónapos volt.
Nagyon nehéz egyedül vele, mind lelkiekben, mind
anyagiakban, ezért fordulok Önökhöz. Gyesen és a családi
pótlékon kívül más jövedelmem nincs. […]

Idézet egy későbbi levélből:
Tudom, az Önök segítsége nélkül nem tudtam volna kislányomnak a vitaminokat és az étrend-kiegészítõket megvenni […]
Köszönettel és tisztelettel:
L. Ibolya
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Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhetõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhatják le adóalapjukból. Tartós pénzbeli támogatás esetén ez elérheti a
170%-ot is (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 7.§ (5).(6). bekezdés). A támogatásról adományigazolást bocsátunk ki.
Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban teszszük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltüntetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogatóinkat bemutatjuk.
„Nem halott, míg meg nem halt!” – Ez a Gyermekrák Alapítvány
jelmondata. Mi minden egyes gyermekért addig harcolunk, amíg a
szíve dobog. Harcolunk, mert a tudomány mai állása szerint a rák
gyermekkorban nagy eredménnyel gyógyítható!
Ehhez a küzdelemhez keressük a megfelelõ partnereket, akik kötelességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke legutolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jövedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!

FONTOS INFORMÁCIÓK
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
Adószám: 18161007-1-42
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Telefon: (36) (1) 217-1034 Fax: (36) (1) 217-1035
Számlaszám: 10200847-32415630-00000000

