Közhasznúsági jelentés

a Tölösi Péter Alapítvány 2010. 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 új tulajdonos, a Magyar
Telekom Nyrt, 2011-ben a használati jogot újabb 10 évre meghosszabbította.
2010. évi kiadványok és programok:
Március 27-én Üszögpusztán lovas napot szerveztünk a gondozás alatt álló gyermekeknek,
testvéreiknek. Húsvéti játszóház, kézműves foglalkozás és játékos vetélkedő várta a
gyermekeket.
Április 16-18 között megrendezésre került a Segítő Szakemberek III. Országos
Konferenciája. Konferenciánk célja a daganatos és leukémiás megbetegedésű
gyermekekkel foglalkozó szakemberek találkozója, a hatékony és hosszú távú
együttműködést
megcélozva.
A
gyermek-onkológiai
hálózatban
dolgozó
kórházpedagógusok, gyógytornászok és pszichológusok találkozója lehetőséget biztosít,
hogy ne csak tudományos alapon, hanem a mindennapi tapasztalatokra építve
megoszthassák, megvitathassák nézeteiket. Segítsék egymást és a gyermekek hatékonyabb
gyógyulását.
Június 26-án 100 fő részvételével családi napot tartottunk az Árpádtetőn lévő Mecsextrém
Parkban.
Július hónapban útmutató kézikönyvünket jelentettünk meg Iránytű címmel a PTE ÁOK
Gyermekgyógyászati Klinika Onkohaematológiai Osztályán kezelt gyermekek és szüleik
számára.
Célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag nyújtása, mely a laikusok /gyerekek, szülők,
családtagok/ számára is könnyen érthető. Rendszerezi és összefoglalja azokat a
tudnivalókat, melyek segítenek egy rendkívül nehéz, embert próbáló élethelyzet
elfogadásában és az eligazodásban.
2010. októberétől Rehabilitációs Központunkban élményterápiás programokat indítottunk.
A program célja az onkológiai utógondozás alatt álló gyermekek és testvéreik számára olyan
élmények nyújtása, melyek segítségével a hosszú betegség és bezártság után könnyebben
térnek vissza az „egészségesek társadalmába”. A rekreációs rehabilitáció jelentőségét
hazánkban is felismerték és egyre többen alkalmazzák a súlyos betegségből gyógyult
valamint a krónikus betegségben szenvedő gyermekek körében.

Október 2-án családi napot szerveztünk a Bikali élménybirtokon, melyre 220 fő érkezett gyerekként egykoron betegek, mára már felnőttek családjaikkal együtt érkeztek,
utógondozásban és fenntartó kezelés alatt állók- közösen töltöttek el egy élménynapot.
Október 12-13. Módszertani Work shop került megrendezésre Alapítványunk
Rehabilitációs Központjában. Célunk volt, hogy az onkológiai központokban folyó elméleti és
gyakorlati munka bemutassuk, mely gazdagítja a kórházpedagógusok módszertani
eszköztárát. Két órás blokkokban kerültek bemutatásra a különböző terápiás célú
foglalkozások.A műhelymunkák során, az elméleti bevezetőt követően a résztvevő
szakemberek saját élményű, gyakorlati foglakozásokon vehettek részt. Minden esetben
lehetőség nyílt a foglalkozásokat követően kérdések feltevésére, és azok megválaszolására.
December 4-én 3D-s mozival kedveskedtünk mikulás alkalmával a gondozás alatt álló
gyermekeknek és testvéreiknek.
Alapítványunk folyamatosan biztosított mozgásterápiás lehetőséget – egyéni és csoportos
formában, speciális függesztő rács segítségével - Rehabilitációs Központjában és az
onkológiai osztályon egyaránt.
Az alapítvány 2006 évtől kiemelten közhasznú szervezet.

II. A számviteli politikában változás nem történt.

III. Mérleg kiegészítése:
------------------------------1/ Az ingatlanok (idegen ingatlanon végzett beruházás) bruttó értéke 13 627,-eFt. A gépek,
berendezések bruttó
értéke 48672,-eFt, beruházás 3 737,-eFt. Kis értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 7
854,-eFt.
2/ Követelés nincs.
3/ A kötelezettségekből szállítóállomány 334,-eFt, bér 251,-eFt, adófizetési kötelezettség
187,-eFt.
4/ Az aktív időbeli elhatárolás költségek elhatárolása.
5/ Lekötött tartalék: 1 % -os felajánlás tartalékolása.
IV. Eredménykimutatás kiegészítése:
----------------------------------------------1/ Az egyéb bevételekből 4 121,-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 4 363,-eFt, 1 170,-eFt bérjárulék,
590,-eFt személyi jellegű egyéb kifizetés.
4/ A vállalkozói tevékenységként elszámolt bevételek és kiadások szakmai kongresszus
szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatosak.

V. Egyéb információk:
-----------------------------A kuratórium és az FB tagjai részére kifizetés nem történt.
Az alapítvány költségvetési és önkormányzati támogatásban nem részesült.
Az alapítvány célszerinti juttatásban 6 636,-eFt értékben részesült, a juttatásokat a
meghatározott
célokra teljes egészében felhasználtuk.
Pályázaton elnyert támogatás: 3 700,-eFt. 2 db NCA pályázaton 1 700,-eFt, MOL
Gyermekgyógyító Program 2 000,-eFt.

VI. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
-----------------------------------------------------Bevételek: (eFt-ban)
- szja 1 %-ból

14 631,-

- egyéb támogatások

2 936,-

- kamat

4 121,-

- pályázat

3 700,-

- egyéb bevétel

673,------------------26 061,-

összesen:
Beruházási kiadások: 919 e Ft

A beruházásokat 919 ,-eFt értékben az szja 1%-os felajánlásokból hajtottuk végre.
100,-eFt alatti tárgyi eszköz beszerzésre 553,-eFt értékben került sor.
Egyéb kiadások: /eFt-ban/
-------------------- anyag jell. ráford.

22 275-

- személyi jell. ráford.
- egyéb ráford.
összesen:

6 321,658.-

----------------29 254-

A működési kiadásokat az szja 1 %-on kívüli támogatásokból fedeztük, kivéve az orvosi
műszerek
üzemeltetéséhez szükséges anyagokat, valamint a rehabilitációs központ működtetési
költségeit.
Szabad pénzeszközeinket az előző évekhez hasonlóan tartósan lekötöttük későbbi
felhasználásig.

------------------------------------dr Szücs Rozália
kuratórium elnöke
Pécs, 2011. május 27.

