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Onko-Olimpia Varsóban
A Varsóban megrendezett V. Onko-Olimpiai Játékokon, erős nemzetközi mezőnyben összesen 270 versenyző mérhette
össze erejét. Magyarországot Alapítványunk támogatásával és felkészítésével
13 rákból gyógyuló ill. gyógyult fiatal
képviselte. A 6 és 18 év közötti, gyermekek négy korcsoportban, atlétika (60m
és 100m síkfutás, távolugrás, súlylökés,
labdadobás), asztalitenisz, úszás és labdarúgás sportágakban indulhattak.
Az onko-olimpia célja a rákos betegekkel szemben kialakult sztereotípiák elleni
küzdelem, a kis betegek önbizalmának
növelése, valamint a gyógyulást követően
a gyermekek és szüleik reintegrációjának
elősegítése.
A 18 éves karitatív tevékenységünk
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során mindvégig figyelmet fordítottunk
a rákos gyermekek lelki egészségének
visszaállítására, illetve megőrzésére. Tudjuk, hogy a teljes felépüléshez pozitív
élményeket nyújtó programokra is
szükség van, melyek hosszabb-rövidebb
időre elfelejtethetik azt a sok fájdalmat

és megpróbáltatást, amin a gyermekek
keresztülmennek a kezelések során. A kis
betegek felépüléséhez és önbecsülésük
javításához kiemelt jelentőségű és
elengedhetetlen a rendszeres fizikai aktivitás, a sport. Egy-egy versenyen való
részvétel és az elért sikerek pedig egyenes
utat nyithatnak a teljes élet felé.
Az V. Onko-Olimpián elsöprő magyar
siker született. A magyar csapat résztvevői
az előző évek eredményeit felülmúlva,
összesen 20 érmet: 14 arany-, 3 ezüst- és
3 bronzérmet szereztek.
Fiatal sportolóinktól a betegséggel
most küzdő sorstársaik erőt meríthetnek
gyógyulásukhoz. Legfontosabb üzenetük,
hogy a küzdelmet nem szabad feladni, lehet győzni a gyilkos kór felett!

ADÓ 1%

A Gyermekrák Alapítvány Tájékoztató Magazinja

Közeleg a határidő!

Rendelkezzen a felajánlható SZJA 1%-áról!
Néhány fontos tudnivaló a rendelkezésről

Hogyan rendelkezhetek adóm 1+1%áról?
Ahogy az eddigi években, úgy 2015-ben is
a magánszemélyek rendelkezhetnek adójuknak 1%-áról, adóbevallásukkal egy időben, de külön is, határidő: 2015. május 20.  

egy elismert egyháznak, vagy kiemelt
költségvetési előirányzatnak. Összesen két
nyilatkozatot tehetünk tehát, egy nonpro
fit szervezet (vagy a törvényben nevesített
további szervezetek) és egy egyház/kiemelt
költségvetési előirányzat részére (1+1%).

Kinek adhatom adóm 1+1%-át?
Adónk 1%-át adományozhatjuk valami
lyen nonprofit szervezetnek, +1%-ot pedig

Változás 2015-ben
Ahogy az eddig években, idén is meg kell
adni adatainkat (név, cím, adóazonosító)

azonosítás céljából, ha rendelkezünk
adónk 1%-áról. Eddig ezeket az adóbe
vallás borítékján kellett feltüntetni, 2015től azonban ezt már a rendelkező nyilatkozaton, az ún. EGYSZA lapon tudjuk
megtenni.
Az idei újítás annyi, hogy beleegyezésünkkel adatainkat a kedvezményezett szer
vezetekhez is eljuttathatjuk, így a szer
vezet felveheti velünk a kapcsolatot.

Miért éppen a
Gyermekrák Alapítvány
felé rendelkezzen?
Rendszeres olvasóink már ismerik 18 éves,
hazánkban egyedülálló tevékenységünket.
A rászorulóknak ez idő alatt kiemelkedő
nagyságú, több mint 3 milliárd forint értékű
támogatást nyújtottunk. Rendszeres anyagi
és természetbeni segítséget biztosítottunk
2.160 családnak, a betegeket gyógyító
kórházaknak 75, modern, diagnosztikus
műszert adtunk át. Szakképzést elősegítő
programunkban 10 gyermekonkológia,
illetve -hematológia iránt elkötelezett orvos számára ösztöndíjat fizettünk. Hasonló célkitűzésű társszervezetek működését
is támogatjuk, gyakran segítve ezzel az
anyagi válsághelyzetükön. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, ezért
csak a jószándékú támogatók adományaiból tudjuk segíteni a rákos gyermekek
gyógyítását.
A felajánlási kedv a személyi jövedelemadó egy százalékáról még sajnos mindig elég csekély. A jogosultak majdnem fele még mindig
érdektelen és nem tartja fontosnak a rendelkezést.

Az idén rendelkezzen Ön is!

Gondoljon arra, hogy egy beteg gyermek támogatása az Ön felajánlásával kezdődik! Adója 98%-ának felhasználásába amúgy sincs
beleszólása, ne hagyja, hogy a fennmaradó 1+1%-ot is elnyelje a költségvetés. A rendelkezés kiváltság, nem kötelesség. Tartozzon
a megfontoltak közé és támogassa a rákos gyermekeket adója 1%-ával a Gyermekrák Alapítványon keresztül! Ne felejtse, most úgy
segíthet, hogy nem kell mérlegelnie, megengedheti-e magának a támogatást!
Kis betegeink számítanak folyamatos támogatásunkra, kérjük, szánjon néhány percet a rendelkezésre, egy fillérjébe sem kerül.
Köszönjük.

Adószámunk: 18161007-1-42
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Megvalósult álom
Az
ország
legmodernebb
gyermek-onkológiai osztályának megvaló
sításához 96 millió forintot adományozott
Alapítványunk
Tizennyolc éve dolgozunk azon, hogy a
rákos gyermekek hazánkban is nyugat-európai szinten gyógyulhassanak. Kitartó
küzdelmünk most sikerrel járt.
Komoly szakmai és médiaérdeklődés
mellett adták át tavaly év végén a Heim
Pál Gyermekkórházban a Dr. Kemény
Pál onkológusról elnevezett Gyermek
Onko-Haematológiai Osztályt. Az ünnepélyes átadáson a kórház főigazgatója, Dr. Nagy Anikó elmondta, hogy a
kialakítást társadalmi összefogás, négy
alapítvány és számos magánszemély
adománya tette lehetővé.

Az új osztályra a legmodernebb ágyakat
vásároltuk meg

Az eseményen résztvevők

Dr.Nagy Anikó, a Gyermekkórház
főigazgatója és Balogh István, Alapítványunk elnöke az új citolabor átadásán

Az ország legmodernebb gyermek
onkológiáján 15 rákos gyermeket tudnak egyszerre kezelni. A kicsik számára
barátságos, egy és kétágyas, fürdőszobás
kórtermeket alakítottak ki, melyeket a mai
kor követelményeinek mindenben megfelelő ágyakkal, bútorokkal és televíziókkal
szereltek fel. A kezelések alatt a szülők
végig a gyermekükkel maradhatnak, az
éjszakát is a kórtermekben tölthetik. Ott
hon maradt családtagjaikkal, barátaikkal
és tanáraikkal WiFi-n tarthatják majd a
kapcsolatot. A technikai felszereltség mindenben a legmagasabb színvonalon került
kialakításra. A gyermekközpontú osztály
létrehozásához és a kórtermek berendezéséhez Alapítványunk 41.819.240 Ft
támogatást nyújtott.
Ismert előttünk, hogy a daganatos
betegek kezelésének fontos eszköze a
biztonságos kemoterápia. Egész Eu-

rópában ritkaságnak számít az általunk megvásárolt, számítógép-vezérelt
CATO® rendszer, mellyel a kemoterápiás
gyógyszerkeverékek elkészítése és adagolása a legmagasabb fokú precizitással
végezhető és a folyamatos ellenőrzésnek
köszönhetően nem fordulhat elő tévedés.
A rendszer csak speciálisan a citosztatikus keverékinfúzió készítésére alkalmas
helyiség-együttesben, a citolaborban
üzemeltethető, ezért nemcsak a CATO®
rendszer, hanem a citolabor kialakí
tásának költségeit is átvállaltuk, össze
sen 54.070.800 Ft-ért. Magyarországon,
a gyermekeket ellátó intézmények közül
most egyedül a Heim Pál Gyermekkórház
rendelkezik a rendszer működéséhez
szükséges akkreditációval.
A Heim Pál Gyermekkórházat mostanáig több mint 300 millió forint értékű
adománnyal támogatta Alapítványunk.

Az utolsó pillanatban érkezett
az életmentő műszer
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A Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
három műszer megvásárlását kérte Alapítványunktól.
A daganatos betegségek diagnosztizálásában és a tumoros betegek intenzív
kezeléséhez szükséges lélegeztetőgépet
és altatógépet, valamint a hordozható
ultrahang készüléket Alapítványunk 34.6
millió forintért vásárolta meg.
Az Anaesteziológiai és Intenzív Te
rápiás Osztályra került a legújabb technikát képviselő lélegeztető gép, valamint
az altatógép. Mindkét készülék alkalmas
újszülöttek, gyermekek és fiatal felnőttek
ellátására.

A kis méretű, hordozható, laptop
formátumú ultrahang gép akkumulátorról is működtethető, segítségével a gyermekek ágya mellett is elvégezhetők a
szükséges vizsgálatok. Alapítványunk
megvásárolta a legkisebbek intenzív
ellátásához szükséges vizsgálófejeket is.
Az ünnepi hangulatú átadáson Dr.
Velkey György főigazgató meghatot
tan mondott köszönetet az értékes aján
dékokért. Elmondta, hogy az elavult, életmentő és súlyos gyermekbetegeket ellátó
műszerparkot önerőből nem tudták megújítani, pedig nagy szükség van a modern
és megbízható készülékekre, ezért fordultak – már nem először- segítségkérés-

sel Alapítványunkhoz. A főigazgató
hozzátette, hogy az ünnepélyes átadást
követően az új gépeket rögtön munkába is
állítják, mivel jelenleg hét gyermek szorul
lélegeztetésre, a kórház azonban csak hat,
elavult készülékkel rendelkezik, így az
adomány a lehető legjobbkor érkezett.
A gyermekkórház műszerparkjának fej
lesztését Alapítványunk mostanáig csaknem 100 millió forint értékben támogatta.

A Gyermekrák Alapítvány Tájékoztató Magazinja
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30 éves technikát váltott fel
Alapítványunk adománya
Alapítványunk támogatásával új terápiás
lehetőségekkel bővült a gyermekek ellátása a miskolci kórház Gyermeksebészeti
Osztályán. Az ajándékot nagy örömmel
vette át a kórház főigazgatója, valamint
a Gyermeksebészeti osztály vezetője és
orvosai.
Az ünnepélyes átadáson Alapítványunk
elnöke beszámolt arról, hogy a régió
rákos gyermekeinek hatékonyabb ellátása érdekében a kórháznak eddig összesen
172 millió forint értékben biztosítottunk
adományokat. A műszerpark fejlesztéséhez
most kért és átadott eszközöket a gyermekek sebészeti ellátásánál használják.
Dr. Réti Gyula osztályvezető főorvos elmondta: a laparoszkópos eszközök
a kis betegek műtéti terhelését jelentős
mértékben csökkentik, hiszen a hosszú,
hasfali metszésekkel járó, feltárásos
műtétek helyett a beavatkozások néhány,
mindössze pár milliméter hosszúságú
seben keresztül elvégezhetők. Az új en
doszkópos torony és endoszkópos mű
szerek a jelenleg elérhető legkorszerűbb
technikát képviselik. A műtéti területen

Dr. Tóth László, igazgatói szaktanácsadó; Prof. Dr. Barkai László, intézetvezető főorvos; Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány elnöke, dr. Csiba Gábor, főigazgató
főorvos
a daganatos és az ép szövetek igen pontos elkülönítését teszi lehetővé, ezáltal a
műtéti beavatkozások sokkal pontosabban végezhetők el.

Az újszülöttek és a kis csecsemők
műtétjeihez szükséges legkisebb méretű
endoszkópos eszközöket is megvásároltuk
melyekkel a beavatkozások hasi feltárások
nélkül végezhetők.
Dr. Csiba Gábor főigazgató hangsú
lyozta: az új eszközökkel most már a
gyermeksebészeten is elérhetővé válnak
azok a műtéti eljárások, amelyeket eddig
csak a felnőtt sebészetben alkalmaztak.

Balogh István, alapítványunk elnöke átadja dr. Réti Gyula osztályvezető főorvosnak a
legkorszerűbb technikát képviselő endoszkópos tornyot

A műszeradományunk részét képezte
továbbá a sebészeti műtőben felszerelt
csúcstechnológiás, nagyfelbontású, cent
rális kamerával ellátott új műtőlámpa,
mellyel egy három évtizede üzemelő,
elavult világítóberendezést cseréltünk le.
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Van
igazság
2013. december 17-e óta több sajtóorgánum valótlan és megtévesztő állításaival
megpróbálta a Gyermekrák Alapítvány
jó hírnevét megcsonkítani. A rosszindulatú híresztelések nemcsak az önzetlen
támogatóink előtt hiteltelenítették el
szervezetünket, de alkalmasak voltak a hivatalos szervek félrevezetésére is. Az eltelt
több mint egy év alatt szervezetünket átvizsgálta az összes arra hivatott ellenőrző
hivatal (NAV, Ügyészség, Rendőrség).
A vizsgálatokat követően bátran kijelent
hetjük, hogy Alapítványunk munkája
megfelel minden törvényi előírásnak
és továbbra is azért dolgozunk, hogy a
Magyarországon megbetegedett rákos
gyermekeknek ugyanolyan esélye legyen
a gyógyulásra, mint Nyugat-Európa bármely országában.

Mindenesetre ma már nagyon úgy tűnik,
hogy néhány újságírónak, politikusnak és
orvosnak sajnos nem a rászorultak érdeke a legfontosabb, hanem az, hogy ki kit
győz le.
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A hitelesség és a jó hírnév visszaszerzése
miatt Alapítványunk kénytelen volt saj
tó-helyreigazítási pereket indítani (ami
nem kevés időt vett és vesz el a karitatív
munkától) amellett, hogy minden munka
társunk nap mint nap a rákos beteg gyermekek gyógyulásáért dolgozik.

Voltak, akik peren kívül tettek eleget
helyreigazítási kérelmünknek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Célunk, hogy munkánk tisztaságával –
amit a vizsgálatok is alátámasztottak -,
valamint a 18 év alatt elért eredményeinkkel bizonyítva visszaszerezzük az elriasztott támogatóink bizalmát.
A mesterségesen gerjesztett médiahisztéria az adományozók bizalmára épülő
civil szféra egészének ártott. SŐT!
A felelőtlenül, valótlanságokat híresztelő médiumok nem kizárólag a civil
szervezetek zsebéből vettek ki pénzt,
hanem a nagymértékben visszahúzódó
adományozói kedv miatt a legrászorul
tabbakat, a rákos beteg gyermekeket
fosztották meg jelentős támogatásoktól.
Tették ezt azért, hogy szenzációhajhász
cikkeikkel minél nagyobb nézettséget, olvasottságot, s ezáltal még nagyobb profi
tot érjenek el, nem törődve azokkal az
anyagi és erkölcsi veszteségekkel, amiket
a sokszor valótlan, félrevezető híreikkel
okoztak.

• Blikk napilap
• Magyar Nemzet Polgári Napilap

Vilaggazdasagonline.hu
Alfahir.hu
Magyar Hírlap napilap
Bors
Pecsma.hu
Hír24.hu
Index.hu
Heti válasz

A helyreigazításokról részletesebben a
www.gyermekrak.hu oldalunkon olvas
hat.

Azokkal a médiumokkal (televíziók,
újságok, internetes hírportálok) szem
ben, akik nem tettek eleget hely
reigazítási kérelmünknek, a Fővárosi
Törvényszéknél sajtó helyreigazítási
pert indítottunk, és a jogerős ítéletek
megszületését követően az alábbiaknak
kellett helyreigazítási közleményt megjelentetni:

Ma már teljesen világossá vált, hogy az
egy éves hadjáraton nem a Gyermekrák
Alapítvány vesztette a legtöbbet, hanem a
rákos beteg gyermekek és családjuk, valamint a gyerekeket kezelő kórházak. Azon
rászorultak, akiknek – a gyanúsításokkal
ellentétben – minden más szervezetnél
többet tudott juttatni az Alapítvány.
De vajon tudja-e még ezeket a családokat és kórházakat a jövőben is ugyanígy
támogatni?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tegyünk együtt azért, hogy az érdemtelen viták és gyanúsítgatások, valamint az etikátlan bulvártevékenységek
miatt ne a beteg gyermekek kerüljenek
hátrányba!
Kérünk Mindenkit, hogy továbbra is
segítse Alapítványunkat a gyermekrák
elleni küzdelemben!
Köszönjük!

Hír Tv-híradó
RTL-híradó
TV2- tények
Index.hu
Blikk.hu
Hír24.hu
444.hu
Magyar Nemzet online
Magyar Hírlap online
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A lelki tényezők szerepe
a betegségek kialakulásában
Sajnálatos módon az emberek több mint 80 százaléka nem tud konkrét
választ adni arra a kérdésre, hogy mit tekint hosszú távú életcéljának,
pedig a kitűzött életcél hiánya képezi alapját szinte az összes megbetegedésnek. Az iskolákban ezt alaptantárgyként kellene tanítani, hiszen
ezzel egy csapásra megváltozna a gyermekek tanulás iránti hozzáállása is.
Élni és tanulni ugyanis csak akkor érdemes, ha van miért. Szörnyű dolog
lehet az, ha az ember reggel kinyitja a szemét és nem tudja magának
megmondani azt, hogy miért él, kicsit filozofikusabban kifejezve, mi a küldetése ezen a Földön.
A Gyermekrák Alapítványhoz segítsé
gért forduló kis páciensek nagy több
ségénél még soha nem fogalmazódott
meg ez az igény. A beszélgetésünk kap
csán mindig felteszek egy találós kérdést
a gyermekeknek és szüleiknek: tudják-e
vajon, hogy melyik az az embercsoport
a világon, amelyik szinte soha nem
betegszik meg? Ilyenkor mindenki vala-

melyik egzotikus népre, vagy különleges
anyagi körülmények között élő emberekre
gondol, azonban a kapott válasszal mindegyik egyetért: ezek az emberek ugyanis
nem mások, mint a csecsemőjüket gondozó édesanyák. Náluk ugyanis olyan
hihetetlenül erős az ivadékgondozási
ösztön és az ebből adódó fontosság-tudat
és a nélkülözhetetlenség érzése, hogy a
tudatalattijuk folyamatosan azt az információt küldi az immunrendszernek,
hogy állandóan optimális állapotban tartva azt, elkerüljön az édesanya szervezete
minden betegséget. Ebből adódik az a feladatunk, hogy a gyermek tudatalattijába
ugyanezt az érzést tápláljuk bele. Ennek
érdekében éreztetnünk kell a gyermek
kel, hogy ő fontos, rá szükség van, őt
nagyon szereti a környezete, cselekedeteit pozitívan kell elbírálni, bíztatnunk
kell őt, sikerélményeket kell okoznunk
számára, „önbizalom- és szeretettankját”
állandóan feltöltött állapotban kell tartanunk.
Szorosan kapcsolódik ehhez az életcél
megfogalmazása is. Minden gyermeknek
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” esetleg
„mi ezt nem tehetjük meg” illetve egyéb
önkorlátozó hiedelmeik miatt. Ilyenkor
azt szoktam kérdezni tőlük, hogy ha én
egy varázsló lennék, és minden akadályt
elhárítanék megvalósítandó céljaik útjából, akkor mi lenne az, amit szívesen
megtennének. Ekkor már sokkal többen
elmondják rejtett vágyaikat, amelyek

Dr. Bakanek György orvos,
szaktanácsadó
között szinte pontosan megfogalmazott
életcélok rejlenek: állatokon szeretnék
segíteni, embereket akarok gyógyítani,
gyerekek sorsán akarok javítani, fodrász,
kozmetikus, autószerelő, stb. akarok lenni. Felhívom a figyelmüket, hogy ne egyegy szakmában, vagy foglalkozásban gon-

dolkodjanak, hanem olyan tevékenységi
körben, amire másoknak is szüksége
lehet, amivel másokon is segíthetünk.
Az ember önbizalmát ugyanis hihetetlen
erővel javítja a másoktól kapott pozitív
visszajelzés.
Ezek a gyermekek egy mondatot kapnak útravalóul tőlünk: Az ember hosszú
távú életcélja az kell legyen, hogy egész
életében tartó tanulással, önképzéssel az
adott területen történő, magas színvonalú,
minőségi tevékenységgel mások javára
cselekedjen.
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„NEKED EGY TINCS,
A rákos gyermekek kemoterápiás
és sugárkezelésének elkerülhetetlen
mellékhatásaként a kis betegek szinte
kivétel nélkül elveszítik hajkoronájukat.
Ismert előttünk a kopaszság lélekromboló hatása, legfőképpen a fiatal lá
nyok esetében. A lelket talán a legnehezebb gyógyítani, de a jó szándékú
embereknek köszönhetően úgy látszik
mégis sikerül.
A „Neked egy tincs, neki nagy kincs!”
elnevezésű, nagy népszerűségnek
örvendő programunkat a Tincses
Sziget Gyermek Élményfodrászattal
közösen indítottuk. Célunk, hogy a
kemoterápiás kezelések következtében
a hajukat elvesztő lányok valódi hajból
készült parókát viselhessenek mind
addig, amíg a saját hajuk újra kinő. A
beteg gyermekek szülei nagyon sok
esetben nem tudják megfizetni a valódi
hajból készült parókát, csak az OEP által biztosított műszálas parókát, aminek
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a használata számos kellemetlenséggel
jár. Alapítványunk vállalta, hogy a fel
ajánlott tincsekből elkészítteti a megfelelő parókákat és térítésmentesen adja
át a gyermekeknek.

Virág története
A 16 éves lánynál négy éves korában
diagnosztizáltak agydaganatot, melyet
hosszú évekig tartó kezelések után
sikeresen legyőzött. Alapítványunk a
gyógyuláshoz vezető küzdelmes kilenc év alatt rendszeresen támogatta
őt és családját. A daganatos betegséget
közös erővel sikerült legyőzni, de saj
nos a kemoterápiás és sugár kezelések
mellékhatásai miatt a fiatal lánynak
több éves hormonkezelésre volt
szüksége.
Ma már szinte teljesen gyógyultnak
érezhetné magát, ha a gyógyszerek

Virág

okozta maradandó mellékhatások miatt
a lelki sérüléseiből is felépült volna.
Virág édesanyja levelében leírta:
lányának hiába sikerült legyőznie a
dagana
tos betegséget, mégsem lehet teljesen boldog. A kezelések
mellékhatásai miatt a magassága saj
nos elmarad a kortársaitól, és szin
tén a mellékhatások következtében
elveszítette hajkoronáját, mely a több
éves speciális hajnövesztő kezelések
ellenére sem nőtt vissza. Kétségbeesetten fordult hozzánk, azt remélve, hogy
segítségünkkel kamasz lányát ismét
boldognak láthatja.
Alapítványunkra természetesen most
is számíthattak. A hozzánk eljutta
tott hajadományokat felhasználva el
készítettük Virágnak a kívánsága sze
rint megformált parókát.
Amióta ezt a parókát viseli, lelkileg ismét kiegyensúlyozottá vált, és a
kortársaihoz hasonlóan éli a fiatalok
felszabadult, boldog életét.

A Gyermekrák Alapítvány Tájékoztató Magazinja
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NEKI NAGY KINCS”
Programunknak köszönhetően ők már átvehették a kívánságuk szerint elkészült parókát.

Barbi

Patrícia

Cintia

Bettina

Mirella

Regina

Köszönjük mindenkinek, aki felajánlotta levágatott hajtincseit, hiszen nélkülük ezek a parókák nem készülhettek volna el.
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Tisztelt
Gyermekrák
Alapítvány!
Tisztelt
Balogh István
Elnök úr!
Hálásan köszönöm magam és Gergő nevében
a gyönyörű tablót, amit az onko-olimpáról állítottak össze. Nagyon boldog volt Gergő amikor
megkapta. Ezen kívül azt is nagyon köszönjük
Önnek, illetve Önöknek, hogy Gergő részt vehetett az onko-olimpián. Teljesen fel van töltődve
azóta is az őt ért pozitív élményektől.
Még egyszer köszönöm!
Üdvözlettel: B. Szilvia

Tisztelt Balogh Úr!
Szeretném megköszönni alapítványuknak, hogy
gyermekem gyógyulásához hozzájárultak, s a sok
gyógyító terméket részére bocsájtották. Nagyon
sokat jelentett a pénzadomány is, mert amit szeretett
volna megkapni hozzásegítették. Hol könyv vagy
cipő, ami nagy segítség volt.
Hálával gondolunk Önökre és köszönet, amit
tettek gyermekemért, aki szép nagy fiú lett, most fog
érettségizni, komoly tervei vannak.
A családból többen 1%-ukkal támogatjuk az
alapítványt.
Tisztelettel megköszönöm hosszú éveken át a
támogatásukat.
Nagyon jó egészséget kívánunk Önöknek s minél
több támogatót, hogy tudjanak gyermekeken segíteni.
Tisztelettel
B. Ferencné
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információk
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Tájékoztatás 1%

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

18161007 - 1 - 42
A kedvezményezett neve: GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY
Ennek kitöltése nem kötelező

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT
pontosan tünteti fel és a borítékot a RAGASZTÁSI FELÜLETEN ÁTNYÚLÓAN ÍRJA ALÁ.

Mit ajánlunk támogatóinknak?

Közhasznú szervezeti minősítésünknek köszönhetően a bennünket támogatók az adomány összege után
adókedvezményt érvényesíthetnek. Tartós pénzbeli támogatás esetén az érvényesíthető kedvezmény
mértéke tovább emelkedik. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
7.§). A támogatásról a jogszabályban meghatározott adattartalmú adományigazolást bocsátunk ki.
Közhasznúsági jelentésünket minden évben nyilvánossá tesszük. Rendezvényeinken kiemelt
támogatóinkat megnevezzük. Reklámkampányainkban az abban résztvevőket 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 megfelelő partnereket, akik kötelességüknek érzik, hogy
segítsék a beteg gyermekeket.

Mit kell tennie, ha támogatást kér?

Küldjön egy kérelmet az alapítványhoz! Részletesen írja le, hogy milyen segítségre van szüksége.
A kérelemhez csatolja gyermeke legutolsó zárójelentését, valamint a családban keresettel rendelkezők jövedelemigazolását. Kérelmét rövid időn belül elbíráljuk, így Ön egy héten belül hozzájuthat a gyermeke számára nélkülözhetetlen gyógyszerekhez, táplálék-kiegészítőkhöz, anyagi tá
mogatáshoz, melyeket a továbbiakban havi rendszerességgel biztosítunk!

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény lehetőséget teremt arra,
hogy a magánszemélyek, a adójuk
meghatározott részéről (1+1%) rendelkezzenek. Kedvezményezettet két
csoportból lehet választani: civil és
egyházi kedvezményezettek közül,
de mindkét csoportból csak egyetegyet. A civil szervezetek adószámmal, míg egyházi kedvezményezettek
technikai számmal rendelkeznek. Az
1%-ok nem oszthatók meg és nem is
vonhatók össze.
A rendelkezésre többféle lehe
tőséget sorol fel a törvény: benyújt
hatja többek között az adóbevallás
részeként, nyilatkozatát átadhatja a
munkáltatójának, vagy beküldheti az adóhatósághoz a bevallástól
elkülönülten önállóan. Ez utóbbira 2015. május 20-ig akkor is lehetősége van, ha a korábban benyújtott bevallásában nem rendelkezett és
a munkáltatója felé sem nyilatkozott.
Ebben az esetben helyezze a kivágott
nyilatkozatot lezárt, az Ön nevével,
lakcímével és adóazonosító jelével
ellátott borítékba, amit személye
sen vagy postai úton juttathat el az
adóhatósághoz. A borítékot a ragasztási felületen átnyúlóan alá kell írni,
mely nélkül a rendelkezés érvényte
len.
(A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletes információt az adóhatóság
honlapján talál.)
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