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Ad h'at Vonal elszámoIás
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2017
A gvűitésből befolw adománv felhasználása, a tqvékenvség részletes bemutatása:

Az Őrzők Alapítvány legfontosabb célja a Tűzoltó utcai Gyermekklinika fejlesztése, az itt kezelt súlyosan
beteg,'daganatos és leukémiás gyerekek gyógyulási feltételeinek és kórházi körülményeinek javítása. Az
Őrzők Alapítvány orvosi műszerek vásárlásával segíti a Klinikán kezelt gyermekek hatékony gyógyítását,
támogatja a szülők folyamatos kórházi vagy kórházközeli tartózkodását, hozzájárul a tudományos
kutatásokhoz és segíti a beteg gyerekek rehabilitációját.

Az Őrzők az adományokat a Gyermekklinikával egyeztetve a legégetőbb, megvalósítható célokra gyűjti,
arra, amire a Klinikának a leginkább szüksége van és ami az adott körülmények között reá|isan
megvalósítható.
2017-ban 330 hívás és sms érkezett az adományvonalunkra.
Tárgyévben 85.586 Ft összegű támogatás került részünkre kiutalásra, mely összeget 2 db magasságmérővel
ellátott, BMl mérésrealkalmas személymérleg vásárlására fordítottuk az Onkológiai osztály és a Hematoonkológia i ambula ncia számára.

telies összege:
85.586 Ft-ot az adomány összege, melynek átutalása 2oL7.ot.o7-20l7.12,37 között valósult

(a) a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adománv
20],6.novembe

(b) a

r

és 20t7 október közötti

meg, de a

időszak bevételeit jelenti

befolü adománvból a telefonszoleáltatók részéreátadott díi:
Az Adhat Vonal hívható a Magyar Telekom, a Vodafone, a Telenor és az lnvitel hálózatából. A

szolgáltatásért részükre 5.199 Ft került átengedésre.

felhasznált keret:
Az Adhat Vonal fenntartása érdekébenadomány-közvetítői díjat fizetünk a NlOK Alapítványnak,
ennek összegére a támogatásból 15.887 Ft-ot számoltunk el.

(c) saiát működési költséere

(d) a rászorulók meeseeítésérefelhasználható összeg íd = a
85.586 Ft * (5.199 + 1-5.887 Ft) = 54.5OO
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Adományban részesítettekszáma (fő): -].50 fő. A Gyermekklinika Onkológiai osztályán és ambulanciáján
megforduló gyermekek becsült száma.
A (d) pontban szereplő összeg felhasznáIásának részletes bemutatása:

A ll, sz. Gyermekgyógyászati Klinika 24
vásáioltunk 64.500 Ft-ért egy Momert
Budapest, 2018, május 16.
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