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Közhasznúsági Jelentés

1. Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény-levezetése (l. külön)

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

2009. évi költségvetési támogatás SZJA 1%: 2.312.080 Ft  
előző évről tartalékolt összeg 1.514.789 Ft. 

• Alapítványi találkozó költsége: 1.458.750 Ft
• Kongresszusi költségek:    866.179 Ft
• Magyar Szenológiai Társaság támogatása:    600.000 Ft
• Működési költségek:    376.430 Ft
• Tartalékolt összeg:    525.510 Ft

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
• Befektetett eszközök nettó nyitó értéke:            145e Ft
• Befektetett eszközök nettó záró állománya:                      113e Ft
• Pénzeszközök nyitó állománya:                          4.152e Ft
• Pénzeszközök záró állománya:                          2.867e Ft
• Saját tőke nyitó állománya:                          4.297e Ft
• Saját tőke záró állománya:                          2.980e Ft

4. Kimutatás a célszerinti juttatásokról:
• Kongresszusi részvételek támogatása:   612.301 Ft
• Oktatásra, továbbképzésre nyújtott támogatás:   627.877 Ft
• Magyar Szenológiai Társaság támogatása:   600.000 Ft

5. Kimutatás a kapott támogatásokról
• Vállalkozásoktól: 2.377.600 Ft
• Magánszemélyektől:                35.300 Ft
• SZJA 1% visszatérítésből: 2.533.214 Ft

6. Kimutatás a tisztségviselőknek adott juttatásokról
2011. évben a tisztségviselők nem kaptak juttatást.



7. Rövid tartalmi beszámoló a működésről
Az alapítvány 1993. augusztus 3-án alakult, céljai:

- a magyarországi emlőrákkutatás-, gyógyítás fejlesztése,  

- a témával foglalkozó szakemberek, szervezetek tömörítése és támogatása,

- a nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása.

 A 2011-es évben több rendezvény támogatására volt lehetősége alapítványunknak. 

Többek között két alkalommal megrendezésre került az EMLŐ UPDATE rendezvény, 
amely az Uzsoki utcai kórház Onkoradiológiai Osztálya minden egyes dolgozójának 
hasznos  volt.  Ezen  rendezvényen  számos  előadás  meghallgatásával  és  az  utána 
következő tesztek kitöltésével a dolgozók egy egységes, minden betegségre kiterjedő 
komplett kezelési stratégiát sajátítottak el. Így mind a visszatérő, mind pedig az új 
betegek  egy  egységes  szemlélet  alapján  kerülnek  ellátásra,  mely  a  betegek 
gyógyulását, kezelését és elégedettségét is nagyban javítja. 

2011-es évben ismételten lehetőségünk adódott arra, hogy az alapítvánnyal szorosan 
együttműködő  Százszorszép  Hastáncklubot  támogassuk.  A  Százszorszép  Hastánc 
Klub az emlődaganatos  nők rehabilitációja  és az egészségügyi  dolgozók burn out 
szindrómájának  megelőzése  céljából  működik.  A  rendezvényen  számos 
emlődaganatos nőbeteg, valamint egészségügyi dolgozó táncolt együtt a csoporttal. 

2011. december 9-én az Aranytíz Művelődési Központban került sor a IV. Alapítványi 
találkozónkra. Fő témakörünk (jövőbeli terveink alapján) az emlőrák következtében 
kialakuló limfödéma. A felvilágosító előadások megtartása közben Rektorovics Kitty 
gyógytornász megmozgatta nem csak a gondolatait a hallgatóságnak, hanem a testét 
is.  Az  előadások  után  szeretetvendégségre  invitáltuk  a  kedves  megjelenteket, 
melynek  elfogyasztása  közben  kötetlenül  beszélgethettek  az  elhangzottakról, 
valamint tapasztalatot cserélhettek egymással. 

Alapítványunk  a  támogatásokhoz  szükséges  forrásokat  nagyvállalatoktól, 
magánszemélyektől, valamint a felajánlott 1%ok-ból biztosítja. 

A  jövőben a támogatások kibővítéséhez  szeretnénk  kapcsolatrendszert  kiépíteni  a 
Magyarországon  működő  nagyvállalatokkal,  valamint  terveink  között  szerepel  a 
pályázatfigyelés is, hogy betegeink részére ne csak a hagyományosan megtartott év 
végi Adventi találkozót tudjuk megszervezni, hanem esetleg év közben is pszichés 
támogatást  tudjunk  nyújtani  ahhoz,  hogy  a  diagnosztizált  betegségükkel  meg 
tudjanak  birkózni.  Ehhez  kapcsolódóan  terveink  között  szerepel  egy  „Lelki  nap” 
megszervezése. 

Szeretnénk  olyan  önkéntes  segítőkkel  együttműködni,  akik  a  betegek  számára  a 
kezelések időtartama alatt segítséget tudnak nyújtani, ehhez szeretnénk felvenni a 
kapcsolatot több Családsegítő Szolgálattal. 


