Adhat Vonal elszámolás

A gyűjtésből befolyt adomány felhasználása, a tevékenység részletes bemutatása:
A NIOK Alapítvánnyal megkötött szerződés értelmében az Őrzők Alapítvány az
adományokat a SE II.sz. Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezelt daganatos és leukémiás
betegek minél jobb gyógyítási körülményeinek biztosítására költi (szülők és gyermekek
számára baba-mama szobák illetve garzonlakások fenntartása, szociális munkás alkalmazása,
ellátó személyzet szakmai továbbképzése, bakonyszűcsi rehabilitációs otthon támogatása, új
külföldi kezelési módszerek meghonosítása, tudományos kutatás támogatása). Nagy
projektjeink ezek mellett melyekre gyűjtünk: a Gyermekintenzív Osztály felújítása, 4-8 éves
korosztály számára egy rajzos felvilágosító könyv készítése.
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101 600

(a) a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege: 3.956.888 Ft
(b) a befolyt adományból a telefonszolgáltatók részére átadott díj: 263.665 Ft
(c) saját működési költségre* felhasznált keret (2012.10.-2013.05.):
adomány-közvetítői díj (NIOK): 101.600 Ft
bérköltség (1 fő marketing koordinátor): 370.000 Ft
bérjárulék: 100.000 Ft
(d) a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg [d = a – b – c]
3.956.888 Ft – (263.665 + 101.600 Ft + 470.000 Ft) = 3.121.623 Ft
* A beadott pályázat szerint bevételeink maximum 15%-át használjuk fel működési költségekre.
Adományban részesítettek száma (fő): 2012. októberétől 2013. áprilisáig a II. sz.
Gyermekklinikán ambuláns forgalma 44.500, míg a fekvőbeteg forgalma 5.150 volt.
Az Őrzők Alapítvány kiemelt projektje 2013-2014-ben:
Egynapos Osztály kialakítása a II. sz. Gyermekklinikán, melynek jelentősége, hogy a beteg
gyermekek csak annyi időt töltenek a kórházban, amennyit feltétlenül szükséges; kezelés után

rögtön hazamehetnek, nem kell a kórházban aludniuk. Ugyanakkor szükség esetén a teljes
kórházi háttér a rendelkezésükre áll.
A (d) pontban szereplő összeg felhasználásának részletes bemutatása:
Az Őrzők Alapítvány működése révén számos programot évek óta folyamatosan támogat,
melyekhez az 2012 október – 2013 március időszakban az adományvonal bevételét (összesen
3.121.623 Ft) is felhasználta az alábbiak szerint:
Az Alapítvány a szülők és a gyermekek számára otthoni kényelmet biztosító, a kórházi
osztályoktól függetlenül működő, ingyenes baba-mama szobákat tart fent a klinika területén,
továbbá 6 családi lakást a klinika melletti társasházban. A szobák és lakások felügyeletére
egy részmunkaidős gondnokot foglalkoztatunk. Erre a feladatra összesen 1.232.500 Ft-ot
fordítottunk.
A betegellátó személyzet (orvos, nővér, pszichológus, gyógytornász, szociális munkás)
megfelelő szakmai fejlődéséhez, a nemzetközi naprakész ismeretek megszerzése érdekében
továbbképzéseken való részvételének támogatása (pl Magyar Resuscitatios Társaság
továbbképzése, Aneszteziológia kongresszus) és költséges nemzetközi szakmai folyóiratok
vásárlása összesen 483.700 Ft értékben.
2012-2013. év nagyprojektjei voltak:
A Gyermekklinikán komoly felújítást és átépítést igényelt a Gyermekintenzív Osztály, ahol
a legkritikusabb állapotú daganatos gyermekek ápolása és gyógyítása folyik. A felújítás során
egy-két ágyas szobák kialakítására került sor részben azért, hogy a betegek megfelelően
elkülöníthetőek legyenek a kórokozókkal szembeni megfelelő védelem céljából. Másrészről
az egy ágyas rendszerű kezelés eredményeként, biztosítani lehessen a kritikus állapotú
gyermekek mellett a szülők folyamatos, jótékony jelenlétét. Az átépítés részeként a
diagnosztikai és terápiás műszerpark részletes megújítása is folyamatban van. A felújított
Gyermekintenzív Osztály 2013. februárjában átadásra került, melyhez az Őrzők Alapítvány
közel 11 millió forinttal tudott hozzájárulni.
Egy másik fontos projektünk a 4-8 éves korosztályú daganatos és leukémiás gyermekek
számára egy nívós, rajzos és szöveges felvilágosító könyv kiadása volt, mely révén e
korosztály számára is könnyen megérthetővé válik, mi történik velük az egyes diagnosztikai
(például CT, MR vizsgálat) és terápiás eljárások során. A könyv „A bátorságpróba” címmel
megjelent 2012. novemberében, de kereskedelmi forgalomba nem került. Az érintett
gyermekek az onkológiai központokban ingyen jutnak hozzá a könyvhöz. A kiadás költsége
több mint 2 millió Ft volt.

