Információk az adományozásról
Hogyan hasznosul a felajánlásod?
Több mint 19 éve támogatjuk, és térítésmentes szolgáltatásainkkal segítjük a daganatos,
leukémiás betegséggel küzdő gyermekek gyógyulását. A súlyos betegséggel küzdő
gyermekeknek és szüleiknek szállást biztosítunk a budapesti Angyal utcai mamalakásunkban. Betegszállító autónk a Tűzoltó utcai Gyermekklinika és a gyermek otthona
között, valamint az egyes kezelések helyszínei és a klinika között szállítja a daganatos
gyermekeket és szüleiket. Alapítványunk gyógy-testnevelője a kórházban segíti a gyógyulást
azzal, hogy gondoskodik a gyermekek szakszerű mozgásterápiájáról. Budapesti irodánkban
adományokkal segítjük a daganatos gyermekek családjait, lehetőségeink szerint
megoldásokat keresünk a betegség okozta nehéz élethelyzetre. Kiskőrösön a Rehabilitációs
Központunkban 5 napos terápiás programokkal segítjük a gyermekek mielőbbi gyógyulását.
Mindezek mellett szabadidős programok szervezésével („Mindenjó” kiskőrösi táborozás,
Győztesek versenye) pótoljuk mindazokat az élményeket, melyek a kezelések miatt
kimaradtak a daganatos, leukémiás gyermekek életéből.
Egy-egy sportolónk támogatásával TE is támogathatod Alapítványunk célkitűzését, hogy
együtt segítsünk a daganatos gyermekeknek.
Ki fog értesülni a felajánlásodról?
A neved és felajánlásod után a sportoló tájékoztatót-üzenetet kap tőlünk, hogy ki és mekkora
összeggel támogatta. Természetese támogathatsz anonim módon is. Ilyen irányú kérésedet az
adományod felajánlásakor a közlemény rovatban tüntesd fel.
Adományozás (magánszemélyként Magyarországról)
Több féle képen adományozhatsz:
1. A sportoló oldalán a „TÁMOGATOM” gombra kattintva online bankkártyás utalás
keretén belül támogathatsz.
2. Online bankkártyás utalás esetén, az alábbi linkre kattintva teheted meg.
3. Banki átutalásos rendszerben is küldhetsz támogatást:
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
K&H Bank Zrt.
10400621-06201821-00000000
4. Igényelhetsz tőlünk készpénzes befizetéshez postai csekket is, amit postai úton
juttatunk el hozzád. (Igénylés: takacs.katalin@dgyalapitvany.hu)
Minden esetben jelöld meg a sportoló nevét vagy az általad támogatni kívánt területet (pl:
betegszállítás)
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Adományozás (magánszemély, külföldről)
Külföldről érkező, adományokat erre a számlára várjuk:
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
K&H Bank Zrt.
International bank account number (IBNA).: HU23 1040 0621 0620 1821 0000 0000
Swift code: HBWEHUHB
Minden esetben jelöld meg a sportoló nevét vagy az általad támogatni kívánt területet (pl:
betegszállítás)
Adományozás (vállalati, céges)
„Mindenjó” sportolót, nem csak magánszemélyek támogathatják hanem, cégek és vállalatok
is. Az adományozás ebben az esetben is ugyan úgy működik, mint az „Adományozás
(magánszemélyként)”.
Az adományozáskor a vezetéknév, keresztnév rovatba beírt név jelenik majd meg. Itt tehát
nem feltétlenül a vállalat, intézmény hivatalos nevét kell megadni, hanem azt az elnevezést,
amilyen néven szerepelni szeretnének.
Céges adományozás esetén, az Alapítványunk felveszi a kapcsolatot a céggel. Alapítványunk
közhasznú szervezet ezért:
Az adomány összegéről az adózónak igazolást állítunk ki, amely alapján csökkentheti az
adózás előtti eredményét. Az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú szervezetnek, a
közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében az adóévben
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz
könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének:
1. 20 százaléka közhasznú szervezet esetén
2. További 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb
az adózás előtti eredmény összege.
Támogatási szerződés megkötésére is van lehetőség. Kapcsolat felvétel:
takacs.katalin@dgyalapitvany.hu

2

