Közhasznúsági jelentés

a Tölösi Péter Alapítvány 2011. 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.
2011. évi kiadványok és programok:
Március 05-én farsangi interaktív bolyongást szerveztünk a gondozás alatt álló gyermekeknek,
testvéreiknek. Farsangi játszóház, kézműves foglalkozás és játékos vetélkedő várta a gyermekeket
főtámogatónk székházában.
Április 14-16. között megrendezésre került a Segítő Szakemberek IV. Országos Konferenciája
Debrecenben. 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.
Alapítványunk munkatársai előadásokkal készültek.
Május 23-án a Pécsi Kórháziskola Alapítvánnyal együttműködve „Gyógyító Képeslapok” címmel
rajzpályázatot, majd a beérkezett pályamunkákból kiállítást szerveztünk Rehabilitációs
Központunkban. Pécsi általános iskolások küldhettek be munkákat, gondolva a kórházban lévő
gyerekekre.
Június 11. „Ranga László” Emlékversenyen vettünk részt beteg gyermekekkel és családtagjaival.
Gyerekek kipróbálhatták a versenyzést rally autóval, egy rövid szakaszon, Bakonyán. Sportvetélkedő,
kézműves foglalkozás színesítette a programot.
Szeptember 01-03. között Kiégés megelőző tréninget tartottunk Rehabilitációs Központunkban a
Kórházpedagógusok Egyesületével együttműködve.
2011-ben havi rendszerességgel Rehabilitációs Központunkban élményterápiás programokat
tartottunk. 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 01. családi napot szerveztünk hajókirándulással Mohácson, melyre 100 fő érkezett.

Október 24-én a Kórházpedagógusok Egyesületével „Krónikus beteg gyermekek visszakísérése”
címmel egy napos konferenciát szerveztünk pedagógusok, iskolaorvosok részére.
November 20-án Jótékonysági Hangversenyt szerveztünk a Szentlőrinci Ifjúsági Fúvószenekar
közreműködésével a Zsinagógában.
December 10-én Karácsonyi készülődés, játszóház várta a gondozás alatt álló gyermekeket.
Alapítványunk folyamatosan biztosított mozgásterápiás lehetőséget – egyéni és csoportos formában,
speciális függesztő rács segítségével - Rehabilitációs Központjában és az onkológiai osztályon
egyaránt.
Kezelés és utógondozás alatt álló gyermekek, testvéreik és szüleik heti két alkalommal
gyermekpszichiáter segítségét kérhetik Rehabilitációs Központunkban, lelki terheik oldása,
családjukban felmerült problémáik megoldására.
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 17 364,- e Ft. A gépek,
berendezések bruttó értéke 50 127,- e Ft, beruházás 0,- e Ft. Kis értékű tárgyi eszközök bruttó értéke
8 580,- e Ft.
2/ Követelés nincs.
3/ A kötelezettségekből szállítóállomány 795,- e Ft, bér 218,- e Ft, adófizetési kötelezettség 256,- e Ft.
4/ Az aktív és passzív időbeli elhatárolás nincs.
5/ Lekötött tartalék: 1 % - os felajánlás tartalékolása.
IV. Eredmény kimutatás kiegészítése:
----------------------------------------------1/ Az egyéb bevételekből 1 743,- e Ft 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 5 972,- e Ft, 1 703,- e Ft bérjárulék, 368,- e Ft
személyi jellegű egyéb kifizetés.
4/ A vállalkozói tevékenységként elszámolt bevételek: bérbeadás árbevétele.
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 nem részesült.
Pályázaton elnyert támogatás nem volt.

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

11 966,-

- egyéb támogatások

3 078,-

- pénzügyi műveletek

3 856,-

- pályázat

0,-

- egyéb bevétel

489,------------------19 389,-

összesen:
Beruházási kiadások: 1 850 e Ft

A beruházásokat 1 850,- e Ft értékben az szja 1%-os felajánlásokból hajtottuk végre.
100,- e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzésre 726,- e Ft értékben került sor.
Egyéb kiadások: /e Ft-ban/
-------------------- anyag jell. ráford.

20 325-

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

8 043,421.-

----------------28 789-

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, 2012. május 3.

