
Határozatok az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi ülésén 2015. 

november 7-én 14.00 órakor 

 

 

1. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják  a napirendi 

pontokat, egyhangúlag elfogadják  jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Irént, 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Gyalog Ágnest, levezető elnöknek Takácsné Stalter 

Juditot. A Határozatok Könyvébe 169/2015. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

2014 októberében jóváírt 1% 72 723 169 Ft 

Ebből célszerinti felhasználás 60 936 509 Ft, működésre fordított 11 786 660 Ft 

 

A 2014-es év munkáját is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok szem előtt 

tartása jellemezte. A legfontosabb szempont az volt, hogy a működő programjaink és 

szolgáltatásaink maradéktalanul működjenek, nagyon fontos hogy mindezeket továbbra is 

térítésmentesen tudjuk biztosítani a rászorulóknak.  

 

 

2. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a  beszámolót.  A 

Határozatok Könyvébe 170/2015. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 

 

 2015-ben a személyi jövedelemadó 1%-ból az adózó állampolgárok által felajánlott és jóváírt 

összeg 93.160.273 forint. 

Ez a felajánlás az elmúlt évhez képest 28% növekedést mutat. Ebből az összegből a 2015 és 

2016-os évben ismét térítésmentesen tudjuk programjainkat és szolgáltatásainkat biztosítani: a 

gyermekek szállítását, a klinikai rehabilitációs programot, a Mindenjó Ház működését, a 

klinikán kívüli programokat, a mama-lakások fenntartását, valamint a családtámogatási 

rendszerünket. 

 

 

2016. évben tervezett programjaink: 

   

 

 Gyógyult Fiatalok Klubja február,  

 

 Játékos torna-képzés április 

Disneyland kirándulás április 

 

 Gyermeknap május  

 

 Győztesek Versenye Moszkva június  

 

Heim P. Kórház tábor június 

 

 Mindenjó Tábor I. turnus július  

 

 Mindenjó Tábor II. turnus  július 

 



Debreceni Gyermekonkológia tábora augusztus 

 

 Jótékonysági Póker november  

 

Mama Klub november 

 

Lappföldi Mikulás december 

 

Rehabilitációs Központ ’Mindenjó’ Ház:  folyamatosan: hétfőtől-péntekig terápiás és családi 

programok ( Pécs, Szeged, Debrecen, Madarász, Tűzoltó utca, Szombathely)  

 

 

Tervezett hétvégi 1 napos programok: Állatkert, Csodák Palotája, Motorozás az 

Euroringen, Korda Filmstúdió, Tropicarium, Farsangi mulatság, Karácsonyi előzetes, 

 

Folyamatos, térítésmentes szolgáltatás:  

Gyermekszállítás, a kezelések alatt álló gyermekek szállítása a Tűzoltó utcai klinikáról. 

Játékos tornaórák a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán. Továbbra is fenntartjuk, folytatjuk 15 

éve megkezdett klinikai, rehabilitációs programunkat., 

Mama-lakás: a kezelések alatt álló gyermekek szüleinek biztosítjuk a szállást lakásainkban, 

ill. a sugárkezelésekre járó gyermekeknek 

Családtámogatás a legsúlyosabb anyagi helyzetben lévő gyermekek egyszeri támogatása 

3. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják az 1 % felosztását és 

a 2015/2016. évi költségvetést, a szakmai programot. A Határozatok Könyvébe 

171/2015. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 

4. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a családtámogatást és 

a jótékonysági póker bevételének felhasználását. A Határozatok Könyvébe 

173/2015. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 

5. sz. határozat: A kuratórium az alapítvány tulajdonában lévő ………… ingatlant 

tulajdonba adja F. Nikolett gyógyult fiatalnak. A javaslatot a kuratórium 

egyhangúlag elfogadja, mely a Határozatok Könyvébe 174/2015. sorszám alatt 

kerül bejegyzésre. 

 


