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Münchenben tartották konferenciájukat az európai rákbetegek szervezetei

A Gyermekrák Alapítvány munkája 
nemzetközileg is elismert

Jelszavuk: „Semmit rólunk, nélkülünk!”
Az európai rákbetegek szervezeteinek szövetsége évente megrendezi azt a konferenciáját, ahol a szervezet legfrissebb
eredményeit osztják meg egymással a tagszervezetek. Magyarországról az eddigiekben kizárólag a Gyermekrák Alapítvány
képviselte a rákellenes szervezeteket: Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke, s jómagam, mint orvos vettünk részt
a jelentõs eseményen. 2008-ban Szófia, 2009-ben München adott otthont – október 23–25 között – a gazdag programot
felvonultató szervezet éves konferenciájának.

A konferencia résztvevõi

Európát több mint 120 küldött képvi-
selte, közöttük ernyõszervezetek vezetõi
is részt vettek a tanácskozáson: Lengyel-
ország, Olaszország és Törökország vo-
nultatott fel számos tagot. Az ECPC 2003-
ban alakult. Jelszava: „SEMMIT RÓLUNK,
NÉLKÜLÜNK!”

A szervezet célkitûzései között szere-
pelnek a következõ fõbb alapelvek:
l kapjon a rákbetegségek gyógyítása

prioritást az európai egészségpolitiká-
ban;
l effektív változásokat sürget a tör-

vénykezési és irányítási politikában abból
a célból, hogy a rák megelõzését, felisme-
rését, gyógyítását és a betegek gondozá-
sát optimalizálni lehessen;
l biztosítani kell a rákbetegek megfe-

lelõ informálását a megelõzésrõl, szûrés-
rõl, kezelésekrõl és az utógondozásról;
lmeg kell erõsíteni a rákbetegek pozí-

cióját abban, hogy aktív szerepet játsz-
hassanak nemzetük rákellenes program-
jának kidolgozásában;
l a legjobb példákat és eredményeket

az EU minden tagországának rendelkezé-
sére kell bocsátani, és fel kell számolni a
tagállamok közötti különbségeket.

A kétnapos konferencia elsõ napján
plenáris ülés keretében három elõadás-
blokk hangzott el. Az elsõben a rákos be-
tegek túlélési esélyeit, az összefogás lehe-
tõségeit, illetve a bevezetés elõtt álló Eu-
rópai Rákellenes Kódot ismertették a ran-
gos elõadók.

A második részben az egészségügy
gazdasági szempontjait illetve a gyógy-
szerek árait vitatták meg a résztvevõk.
Több gyógyszergyártó képviselõje is
részt vett a megbeszéléseken és válaszolt
a feltett kérdésekre. 

A harmadik rész az úgynevezett „piac-
tér” vagy fórum keretében – amelyen
Jolanta Kwasniewska, a volt lengyel mi-
niszterelnök felesége elnökölt – több tag-
szervezet prezentálta saját rákellenes mo-
delljét és osztotta meg velünk tapasztala-
tait. Itt jólesõ érzéssel és büszkén állapít-
hattuk meg, hogy a Gyermekrák Alapít-
vány jóval megelõzte a partnerszerveze-
teket mind a szétosztott összegek, mind a
marketingmunka, mind a tevékenységé-
nek iránya tekintetében. Számunkra már
evidens, hogy nemcsak adományokat
osztunk szét a rászorultaknak, hanem
felvilágosító, nevelõmunkát is végzünk. A
következõ tanácskozásra mindenképpen
egy kis prezentációt lesz érdemes tarta-
nunk az eddigi 12 év eredményeirõl sok-
sok képpel és adattal.

A délutáni program után vezetõségvá-
lasztás történt, az eddigi vezetés funkció-
ban hagyásával. Másnap a rák kezelésének
pénzügyi kihatásaival és a média szerepé-
vel foglalkozott a plenáris ülés, majd a
munkát három szekcióban folytattuk. Mi a
„Betegszervezetek és az egészségipar kö-
zötti együttmûködés lehetséges útjai”-val
foglalkozó szekciót választottuk. A másik
kettõ a rákbetegek foglalkoztatását és az

EU rákellenes programjának az egyes or-
szágokban történõ alkalmazását tárgyalta. 

A tanácskozás végén a volt szlovén mi-
niszterelnök – Alois Peterle – elõadása
hangzott el a „Rákot túlélni – legjobb eu-
rópai példák” címmel.

A konferenciát rendkívül hasznosnak
tartom: sok tapasztalt emberrel, jól szer-
vezett társaságokkal, pozitív példákkal ta-
lálkozhattunk és megmutattuk az európai
rákellenes civil szervezeteknek a magyar-
országi példánkat, egyedüliként a sok ma-
gyar rákellenes szervezet közül. 

Dr. Bakanek György

A kis képeken (balról jobbra):
1. A lengyel First Lady Jolanta Kwasniewska és 

Balogh István elnök
2. Lynn Faulds Wood, az ECPC elnöke és dr. Bakanek

György a Gyermekrák Alapítvány orvosa
3. Prof. Francesco De Lorenzo az ECPC olasz tagszerveze-

tének a képviselõje és Balogh István
4. Alois Peterle EU parlamenti képviselõ, volt Szlovén mi-

niszterelnök és külügyminiszter, Balogh István elnökkel

A 8 és 15 éves kor közötti gyermekek
közül többen most repültek elõször. A fel-
szállás elõtt az izgalom, majd a leereszke-
dés után a boldogság volt látható szinte ki-
vétel nélkül minden gyermekarcon. A fel-
szállások és leszállások közötti idõben a
szervezésben résztvevõ SKS-P-CORN Kft.
és a repülõtér munkatársai büfével ked-
veskedtek a gyermekeknek.

Minden gyermek dédelgetett álma,
hogy egyszer kisrepülõvel repülhessen.
Ezeknek a gyermekeknek Alapítvá-

nyunk közremûködésével, valamint Ta-
kács Zoltán és Fehér József pilóták segít-
ségével megadatott, hogy közvetlenül a
pilótaülés mögött, a mûszerek közelé-
ben érezhették a repülés, „a vezetés” él-
ményeit. Ugyancsak maradandó él-
ményt hagyott bennük, hogy ugyan
még a földön, de beülhettek a pilóta-
ülésbe, megcsodálhatták a repülõgép
irányító mûszereit, sõt a bátrabbak a re-
pülõgép tetején is lefényképeztethették
magukat.

Tizenkét éves mûködésünk alatt soha
nem felejtkeztünk el a nagyobb ünnepekkor
a gyermekek megajándékozásáról, meglepe-
tésekkel kedveskedünk a náluk regisztrált
több száz gyermeknek. Munkatársaink min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy fe-
lejtessék a kis betegekkel a kórházban töltött
idõk fájdalmait. Tudjuk, nagyon fontos a
gyógyuló gyermekek lelkének ápolása is. A
mai repülés felejthetetlen élményt nyújtott
úgy a gyermekeknek és a pilótáknak, mint a
helyszínen valamennyi résztvevõnek.

Tizenkét – rákból gyógyuló – gyermek számára nyújtottunk felejthetetlen húsvéti ajándékot. Közel száz jelentkezõ közül
választottuk ki azt a tizenkét szerencsés gyermeket, akik tavaly áprilisban, gyönyörû tavaszi idõben, a Duna felett, egy
Cessna típusú kisrepülõvel sétarepülésen vehettek részt. 

Felejthetetlen élmény

Hurrá! Ez sikerült!

A bátrabbakat a repülõgép tetejére is felengedték

A pilótafülkében – igaz, hogy a földön –, de a gyermekek kezében a kormány
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„Zala megye fejlesztéséért” díjjal tüntették ki Balogh Istvánt 
alapítványunk elnökét

A díjat azon személyek számára adják, akik a területfejlesztési
intézményrendszer, az önkormányzati, a gazdasági, illetve a civil
szféra területén, hosszú idõn keresztül kiemelkedõ teljesítmé-
nyükkel elõsegítették a megye területfejlesztési célkitûzéseinek
megvalósítását. Az oklevelet Manninger Jenõ a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke és Bali József a Zala Megyei Területfejlesztési Ta-

nács igazgatója
nyújtotta át Alapít-
ványunk elnöké-
nek.  A Zala me-
gyében mûködõ
két súlyponti kór-
ház (a Zalaegersze-
gen a Zala Megyei
Kórház, Nagykani-
zsán a Kanizsai
Dorottya Kórház)
két év alatt 102 mil-
lió forint értékben
kapott mûszerado-
mányt a Szerveze-
tünktõl. Csak eb-
ben a megyében
jelenleg az Alapít-
ványunknál re-
gisztrált 39 rákos
beteg gyermeknek
nyújtunk rendsze-
res anyagi támoga-
tást, és biztosítjuk

részükre térítésmentesen a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen
gyógyszereket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõket, melyek elen-
gedhetetlenek a szupportív (helyreállító) terápiához.

Egy közel hetvenmillió forintos értékû mûszer segíti a gyermekek gyógyítását – Jó helyre került az 1%-okból befolyt pénzösszeg

Korszerű videó-endoszkópos rendszert adományozott 
a Gyermekrák Alapítvány a Zala Megyei Kórháznak

Manninger Jenõ a Zala Megyei Közgyûlés elnöke gratulál alapítványunk
elnökének a Zala Megye Fejlesztéséért Díj kitüntetéshez

1. A lelki tényezõk szerepe 
a betegségek kialakulásában

SSajnálatos módon az emberek több mint 80%-a nem tud konk-
rét választ adni arra a kérdésre, hogy mit tekint hosszú távú
életcéljának, pedig a kitûzött életcél hiánya képezi alapját szin-

te az összes megbetegedésnek. Az iskolákban ezt alaptantárgyként
kellene tanítani, hiszen ezzel egy csapásra megváltozna a gyerme-
kek tanulás iránti hozzáállása is. Élni és tanulni ugyanis csak akkor
érdemes, ha van miért. Szörnyû dolog lehet az, ha az ember reggel
kinyitja a szemét és nem tudja magának megmondani azt, hogy mi-
ért él, kicsit filozofikusabban kifejezve, mi a küldetése ezen a Földön.
A Gyermekrák Alapítványhoz segítségért forduló kis páciensek nagy
többségénél még soha nem fogalmazódott meg ez az igény. A be-
szélgetésünk kapcsán mindig felteszek egy találós kérdést a gyerme-
keknek és szüleiknek: tudják-e vajon, hogy melyik az az embercso-
port a világon, aki szinte soha nem betegszik meg? Ilyenkor minden-
ki valamelyik egzotikus népre, vagy különleges anyagi körülmények
között élõ emberekre gondol, azonban a kapott válasszal mindegyik
egyetért: ezek az emberek ugyanis nem mások, mint a csecsemõjü-
ket gondozó édesanyák. Náluk ugyanis olyan hihetetlenül erõs az
ivadékgondozási ösztön és az ebbõl adódó fontosság-tudat és a nél-
külözhetetlenség érzése, hogy a tudatalattijuk folyamatosan azt az
információt küldi az immunrendszernek, hogy állandóan optimális
állapotban tartva azt, elkerüljön az édesanya szervezete minden be-
tegséget. Ebbõl adódik az a feladatunk, hogy a gyermek tudatalattijá-
ba ugyanezt az érzést tápláljuk bele. Ennek érdekében éreztetünk
kell a gyermekkel, hogy õ fontos, rá szükség van, õt nagyon szereti a
környezete, cselekedeteit pozitívan kell elbírálni, bíztatnunk kell õt
ehhez, sikerélményeket kell okoznunk számára, „önbizalom- és sze-
retettankját” állandóan feltöltött állapotban kell tartanunk. Szorosan
kapcsolódik ehhez az életcél megfogalmazása is. Minden gyermek-
nek van ugyanis valamilyen vágya, amit szívesen csinálna, ahol vagy
amiben igazán jól érezné magát. Többségük azonban nem meri ezt
megfogalmazni, önbizalomhiány miatt, a „nem vagyok elég jó” vagy
a „nekem ez úgy sem sikerülhet” vagy a „mi ezt nem tehetjük meg”
illetve egyéb önkorlátozó hiedelmeik miatt. Ilyenkor azt szoktam
kérdezni tõlük, hogy ha én egy varázsló lennék és minden akadályt
elhárítanék megvalósítandó céljaik útjából, akkor mi lenne az, amit
szívesen megtennének. Ilyenkor már sokkal többen elmondják rej-
tett vágyaikat, amelyek között szinte pontosan megfogalmazott élet-
célok rejlenek: állatokon szeretnék segíteni, embereket akarok gyó-
gyítani, gyerekek sorsán akarok javítani, fodrász, kozmetikus, autó-
szerelõ, stb. akarok lenni. Ilyenkor mindig elmondom nekik, hogy
ne egy-egy szakmában, vagy foglalkozásban gondolkodjanak, ha-
nem olyan tevékenységi körben, amire másoknak is szüksége lehet,
amivel másokon is segíthetünk. Az ember önbizalmát ugyanis hihe-
tetlen erõvel javítja a másoktól kapott pozitív visszajelzés. Ezek a

gyermekek egy mondatot kapnak útravalóul tõlünk: Az ember hosz-
szú távú életcélja az kell, hogy legyen, hogy egész életében tartó ta-
nulással, önképzéssel az adott területen történõ, magas színvonalú,
minõségi tevékenységgel mások javára cselekedjenek.

2. Az életcél kitûzésének fontossága

EElõzõ cikkünkben azt fejtegettük, hogy a betegségek kialaku-
lásának hátterében gyakran az énkép zavara és az önbecsü-
lés hiánya áll, amit hosszú távú életcél kitûzésével és napról-

napra történõ megvalósításával gyógyítani tudunk. Természetesen
a hosszú-távú cél eléréséhez közép- és rövidtávú célkitûzéseink-
nek is tudatában kell lennünk. Ezt egy egyszerû kis gyakorlattal is
meg tudjuk fogalmazni: vegyünk egy papírlapot, amelyiknek egyik
oldalára írjuk fel azt a kérdést, hogy „Mi mindent tennél meg a kö-
vetkezõ hat hónapban akkor, ha semmi nem akadályozna meg tet-
teid megvalósításában?” A másik oldalára azt kellene felírni, hogy
„Mit tennél a következõ hat évben?” ugyanilyen feltételek mellett.
Az elsõ lapon a rövidtávú, a második oldalon pedig a középtávú
életcélokat fogja a gyermek megfogalmazni. Egy harmadik kérdést
is feltehetünk: „Mit tennél a következõ hatvan évben?” Ez jelente-
né a hosszú-távú életcélt, amit az elõzõ cikkben taglaltunk. 

Érdekes megfigyelés, hogy az elsõ kérdésre nagyon sok minden
összegyûlik a papírlapon, ami azt jelenti, hogy az emberek több-
sége rövidtávú célokkal rendelkezik: valahova készül utazni, vala-
kikkel találkozni fog, egy könyvet elolvas, vagy egy elõadásra vá-
sárol jegyet.

AAkövetkezõ kérdésre a válaszok száma szinte megfelezõdik,
mert középtávú életcélokkal már kevesebben rendelkeznek:
ezek a célok általában a családi életünk viszonyaira, a pár-

kapcsolatokra, az esetleges tanulmányokra, nyelvvizsgákra, illetve
életmódprogramokra vonatkoznak. Ezeket úgynevezett „hogyan”
céloknak hívjuk, hiszen ezek a kitûzött feladatok határozzák meg
a hosszú távú cél – életünk végéig tartó tanulással mások javára
cselekedni – elérésének módját. Csak úgy tudom ugyanis elérni
hosszú távú célomat, ha rendezett a családi életem, általam is el-
képzelt normális helyen lakom, kielégítõek az anyagi körülmé-
nyeim és megfelelõ képzettségem van a feladat ellátásához. Az
utolsó kérdésre az emberek kevesebb, mint 20%-a tud határozott
választ adni. Ez a közel 20% az, aki az életben sikeresnek tekinti
magát és mások is ezt gondolják róluk. Célunk tehát az, hogy
minden egyes gyermek úgy távozzon az Alapítványtól, hogy tar-
solyában legyen élete céljának meghatározása, maga a megfogal-
mazott életcél és ehhez megkapják a megfelelõ javaslatokat és
módszertani segítséget is.

Sok kis páciensünk beiratkozott a „Gyermek Agykontroll” tan-
folyamra. Az Agykontroll Alapítvány számukra térítésmentes tan-
folyami oktatást biztosít. A módszer alkalmazásáról a következõ
számunkban írunk pár gondolatot.

A Gyermekrák Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy anyagi, testi és nem utolsó sorban lel-
ki támaszt nyújtson azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik kénytelenek voltak szembe-
sülni a rosszindulatú megbetegedések alattomos következményeivel. Az alapítvány az elmúlt
években sok ezer beteg és szenvedõ gyermeken segített közvetlen anyagi támogatással, étrend-
kiegészítõk 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 ol-
vasóinknak.

A gyógyító segítsége nélkülözhetetlen

Figyeljünk a szokatlan tünetekre!
Töltsünk gyermekünkkel minél több idõt…

Dr. Bakanek György orvos, szaktanácsadó rovata

A Gyermekrák Alapítvány elnöke, Ba-
logh István 2009. szeptember 28-án adta
át a Zala Megyei Kórház fõigazgatójának,
dr. Csidei Irénnek, valamint dr. Halász
Gabriellának, a megyei önkormányzat

szociális és egészségügyi osztály vezetõ-
jének a 68,2 millió forint értékû mûszer-
adományt! A XXI. század technikai elvá-
rásainak mindenben megfelelõ rendszer

a kórház gyermekosztályát, endoszkó-
pos laboratóriumát gazdagítja.

Ez a komplett rendszer Magyarorszá-
gon még eddig nem volt elérhetõ. Elsõ-
ként ebben a kórházban segíti a beteg

gyermekek diagnosztizálását. A Zala Me-
gyei Kórház regionális feladatokat is el-
lát, teljes Zala megyébõl valamint a régi-
óból is fogadja a betegeket. A gyermek-

osztályon évente 3900 fekvõ és 24 000 já-
ró gyermekbeteget gyógyítanak.

Az új rendszer segítségével a korábbiak-
hoz képest sokkal hatékonyabban tudják
kiszûrni a daganatos megbetegedéseket. A
különbözõ rétegekbõl visszaverõdõ fényhul-
lámok láthatóvá teszik már a korai stádi-
umban lévõ elváltozásokat is, második lé-
pésben pedig egy ultrahangos endoszkóp-
pal képet kapnak az elváltozás mélységére,
térfogatára, szerkezetére vonatkozóan. Ez
az új technológia nagyban elõsegíti a korai,
pontos diagnózis felállítását, melytõl nagy-
mértékben függ a terápiás kezelések haté-
konysága.

A Kórházban eddig mûködõ endo-
szkópos laboratórium felnõtt méretû
mûszereivel szemben az új készülék már
alkalmas a kisebb gyermekek, csecse-
mõk, újszülöttek vizsgálatára is .A me-
gye és a kórház pénzügyi lehetõségei
nem tették lehetõvé egy ilyen nagy érté-
kû eszköz beszerzését. A most átadott, a
XXI. század igényeit mindenben teljesítõ
68,2 millió forint értékû, komplex endo-
szkópos rendszert az alapítvány a sze-
mélyi jövedelemadó egy százalékából be-
folyt támogatásból tudta megvásárolni.

A készüléket Balogh István elnöktõl dr. Csidei Irén, a ZMK fõigazgatója, dr. Gárdos László a gyer-
mekosztály vezetõ fõorvosa és dr. Gasztonyi Beáta a belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa vette át
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LLEVELESLÁDEVELESLÁDAA LLEVELESLÁDEVELESLÁDAAA GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE A GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVELE

A Gyermekrák Alapítvány címére gyakran érkeznek levelek, amelyeket olykor egy-egy beteg gyermek szü-
lei, vagy a gyermekek írnak, s különbözõ kéréseket tartalmaznak. Minden levélre rövid idõn belül vála-
szolnak az alapítvány munkatársai, s mindent megtesznek a segítségnyújtásért. Gyakorta érkeznek kö-
szönõ levelek is, vélemények és tanácsok szakmai szervezetektõl, intézményektõl, civilközösségektõl. Ro-
vatunkban ezekbõl adunk közre egy csokornyit!

Levelek a Gyermekrák Alapítványhoz
Kérések, köszönetek, vélemények

Tisztelt Alapítvány!
Köszönetünket fejezzük ki az évek óta tartó folyama-

tos támogatásért és mindazokért az élményekért, amiket
Önöktõl kapunk. Köszönjük, hogy a gyermekünk az
egészséges gyermekek életét élheti. Köszönjük, hogy a
gyermekrák nekünk már csupán emlék!

Boldog Új Évet és Szép Karácsonyt kívánunk.
Tisztelettel:

G…. család

Tisztelt Elnök Úr!
Köszönöm, hogy a kisfiam mielõbbi gyógyulását

elõsegítették és hozzájárultak ahhoz, hogy egészséges
és steril körülményt tudok biztosítani az Önök segít-
ségével.

Végtelenül hálásak vagyunk azért az óriási segít-
ségért, amit értem és beteg kisfiamért tettek.

2009.11.25.
Köszönettel:

S. Andrea és N. László Gábor

Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton is szeretném megköszönni nagylelkû támogatásukat,

mellyel kislányom T…. Emma külföldi kint tartózkodását támo-
gatták a gyógykezelés ideje alatt. Ez rendkívüli nagy segítség volt
az Önök részérõl, ami nélkül nagyon nehéz helyzetbe kerültünk
volna.

Az anyagiakon túl, lelkiekben is erõsített minket, szülõket és
Emmát is, hogy környezetünkben is élnek segítõ szándékú, ön-
zetlen emberek. Segítségüket még egyszer nagyon köszönjük.

Tisztelettel:                                                           T…. László

A kopasz gyermekbetegeket látva dön-
tött úgy T. Edmond fiatalember, hogy a
több éve növesztett haját levágatja és azt
Alapítványunkon keresztül egy kemoterá-
piával kezelt és ennek kapcsán haját el-
vesztõ rákos kislánynak adományozza.
Az ötlet megvalósításához segítségül hív-
ta az ország egyik legismertebb mester-
fodrászát Zsidró Tamást, aki szinte azon-
nal vállalta, hogy a levágott hajat a beteg
gyermek kívánsága szerint térítésmente-
sen az elvesztett haj formájára varázsolja.
A parókakészítõ ugyancsak ingyen vállal-
ta, hogy E. Michelle, agydaganattal kezelt
kislány részére elkészíti a parókát. Alapít-
ványunk 12 éves mûködése alatt szinte
nap mint nap találkozunk jó szándékú
adományozókkal, akik ruhát, készpénzt,
mûszereket, vitaminokat adományoznak
a szörnyû kórtól szenvedõ gyermekek ré-
szére. A kemoterápiás kezelés talán leg-
szörnyûbb pillanata, amikor a gyógysze-
rek mellékhatásaként egy kisfiú, de még
fájóbb, ha egy kislány veszti el hajkoroná-
ját. Munkatársaink pontosan tudják,
hogy a kopasz fej látványa az utcán közle-
kedõ emberek csodálkozó tekintetét váltja
ki, ami megviseli az amúgy is érzékeny
beteg gyermek lelki világát. Akiknek nem

adatott meg a szerencse, hogy természe-
tes hajból készült parókát hordjanak,
azok kendõvel, sapkával takarják kopasz
fejüket. Michelle-nek most felejthetetlen
élményt okozott, hogy Edmond az õ ked-
véért levágatta a haját és két-három hét

múlva már nem fejkendõvel, hanem való-
di hajból készült parókával mehet embe-
rek és fõleg a barátai közé. 

A 12 éves kislány lelkének gyógyításá-
ban résztvevõknek kijár a „lélekmentõ”
elismerés.

Felejthetetlen adomány alapítványunkon keresztül
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IINFNFORMÁCIÓKORMÁCIÓK

FFONTONTOS INFOS INFORMÁCIÓKORMÁCIÓK
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet

Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.     Telefon: (36) (1) 217-1034     Fax: (36) (1) 217-1035
Adószám: 18161007-1-42            Számlaszám: 10200847-32415630-00000000

Mit ajánlunk támogatóinknak?
Kiemelkedõen közhasznú szervezeti minõsítésünknek köszönhe-

tõen a bennünket támogatók az adomány összegének 150%-át írhat-
ják 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 adományiga-
zolást bocsátunk ki.

Közhasznúsági jelentésünket minden évben napilapokban tesz-
szük közzé. Rendezvényeinken kiemelt támogatóinkat megnevez-
zük. Reklámkampányainkban az abban résztvevõket logójuk feltün-
tetésével megjelentetjük. Médiaszerepléseink alkalmával támogató-
inkat 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 kö-
telességüknek érzik, hogy segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?
Írjon egy kérelmet az Alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy mi-

lyen segítségre van szüksége. A kérelemhez csatolja gyermeke leg-
utolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezõk jö-
vedelemigazolását. Kérelmét rövid idõn belül elbíráljuk, így Ön egy
héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen
gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítõkhöz, anyagi támogatáshoz!


