Közhasznúsági jelentés
a Tölösi Péter Alapítvány 2008. évi működéséről

I. Általános információk:
Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán kezelt
gyermekek családjainak támogatása, továbbá az osztály felszereltségének javítása. Az
osztály munkáját több millió forint értékű orvosi műszerek, számítógépek és berendezések
vásárlásával segítette az elmúlt években, továbbá e műszerek működtetési költségeit is
folyamatosan fedezi.
2001 évben a Westel Rt-től 10 éves ingyenes használatra kaptunk egy kb. 400 m2 –es
ingatlant, melyben rehabilitációs központot működtetünk.
Az alapítvány 2006 évtől kiemelten közhasznú szervezet.
2008. évi közhasznú tevékenységünk:
A Rehabilitációs Központ létrehozása óta folyamatosan szükség van olyan programokra,
melyek közelebb hozzák az Alapítvány munkatársait a beteg gyerekekhez és szüleikhez,
hogy a klinikáról kikerülve, a hosszadalmas kezelés után a Központ segíthesse az
eredményes utógondozást, a gyermekek megszokott környezetükbe való
visszailleszkedését.
Hétvégi programjaink egy része az év jelentősebb ünnepeihez kötődtek (farsang, húsvét,
gyermeknap, mikulás, karácsony), másik részük pedig az Alapítvány hagyományos
rendezvényeit alkották. Ilyen volt a Gyermekek gyermekeinek találkozója, ahol a betegségből
felgyógyult, családot alapított felnőttek és családjaik találkoztak. Fontos, hogy közvetítsék azt
az életet, miszerint a betegség után lehet teljes életet élni és családot teremteni.
Megszerveztük az I. Országos Segítő Szakemberek konferenciáját az ország
gyermekonkológiai központjaiban dolgozó kórházpedagógusainak, pszichológusainak és
gyógytornászainak április 18-19-én.
Kirándulást szerveztünk a Gemenci erdőbe 40 gyermek részvételével július hónapban.
Mecsextrém kalandparkban voltunk 150 fő szülő-gyermek részvételével augusztus
hónapban.
Élmény és művészetterápiás, szülő-gyermek foglalkozásokat tartunk, Lapozgató Kisbeteg
magazint jelentetünk meg.
II. A számviteli politikában változás nem történt.
III. Mérleg kiegészítése:
1/ Az ingatlanok (idegen ingatlanon végzett beruházás) bruttó értéke 18 351,-eFt. A gépek,
berendezések bruttó értéke 46 614,-eFt. Kis értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 7 503,-eFt.
Tárgyévi értékesítés nem volt. Minisztériumi pályázat keretében 2003 évben kapott
számítógépek érték nélkül, analitikusan vannak nyilvántartva.
2/ Követelés nincs.
3/ A kötelezettségekből szállítóállomány 36,-eFt, bér 285,-eFt, adófizetési kötelezettség

84,-eFt.
4/ Az aktív időbeli elhatárolás költségek elhatárolása.
5/ Lekötött tartalék: 1 % -os felajánlás tartalékolása.

IV. Eredmény kimutatás kiegészítése:
1/ Az egyéb bevételekből 4 757,-eFt bankkamat.
2/ Az anyag jellegű ráfordítások jellemzően, a vásárolt gépek és a rehabilitációs központ
működtetésével, kisebb részben az alapítvány működésével kapcsolatosak.
3/ A személyi jellegű ráfordításokból bérköltség 4 943,-eFt, 1 656,-eFt bérjárulék, 1 215,-eFt
személyi jellegű egyéb kifizetés.
V. Egyéb információk:
1/ A kuratórium és az FB tagjai részére kifizetés nem történt.
VI. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
1/ Az alapítvány költségvetési és önkormányzati támogatásban nem részesült.
Önkormányzati támogatás (Pécs): 500,-eFt. Az 500,-eFt támogatásból a juttatás céljának
megfelelően 200,-eFt-ot a gyermek élmény kirándulásra, 300,-eFt-ot a Lapozgató
Kisbeteg magazin nyomdai munkálataira fordítottunk.
2/ Bevételek:(eFt-ban)
- szja 1 %-ból
- egyéb támogatások
- önkormányzati támogatás
- kamat
- pályázat
- egyéb bevétel
összesen:

Beruházási kiadások:((eFt-ban)
- számítógépek
- orvosi műszerek
- egyéb gépek
- épület beruházás
összesen :

16 715,
8 308,500,4 757,3 200,0,33 480,-

336,0,344,
362,1 312,-

A beruházásokat 0-eFt értékben az szja 1%-os felajánlásokból hajtottuk végre.
100,-eFt alatti tárgyi eszköz beszerzésre 173,-eFt értékben került sor.

Egyéb kiadások:(eFt-ban)
- anyag jell. ráfordítások
- személyi jell. ráfordítások
- egyéb ráfordítások
összesen:

20 450,7 814,1 000,29 264,-

A működési kiadásokat az szja 1 %-on kívüli támogatásokból fedeztük, kivéve az orvosi
műszerek működtetéséhez szükséges anyagokat, valamint a rehabilitációs központ regie és
karbantartási költségeit.
Egyéb ráfordítások. Kórházpedagógusok Egyesülete részére közös pályázatból befolyt
összeg átutalása a pályázatban vállaltak szerint.
Szabad pénzeszközeinket az előző évekhez hasonlóan tartósan lekötöttük későbbi
felhasználásig.
Az alapítvány célszerinti juttatásban nem részesült.

………………………………..
Réder István
kuratórium titkára

Pécs, 2009. május 31.

