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Hagyományainkhoz	híven	ebben	az	évben	 is	két	 fő	 irányban	nyújtottunk	segítséget:	
Segítettük	 a	 Szent	 János	 Kórház	 gyermekellátását	 és	 a	 monori	 roma	 telepen	
hátrányos	 helyzetben	 élő	 gyermekeket.	 A	 Szent	 János	 Kórház	 segítésének	 döntő	
többsége	 célzott	 támogatásokból	 finanszírozott	 szakmai	 programok,	 pályázatok,	
eszközök	voltak.	
	
	

Szent	János	Kórháznak	nyújtott	segítség:	
	
- A	 vizeletürítési	 problémákkal	 küzdő	 gyermekek	 kivizsgálásához	 UROFLOW	

készüléket	 vásároltunk	 közel	 1M	 forint	 értékben.	 	 Ezzel	 bővítettük	 a	 gyermek	
nefrológiai	ellátás	profilját	a	Szent	János	Kórházban.	

	
- Közel	 400	 000	 forint	 értékben	megjavítottuk	 a	 gyermekek	 számára	 használható	

csontsűrűség	mérő	készüléket.	
	

- Idén	 is	 a	 MOL	 pályázaton	 1	 M	 Ft	 –ot	 nyertünk,	 amiből	 a	 Gyermek-és	
Ifjúságpszichiátriai	 Rehabilitációs	 Osztályon	 művészetterápiás	 foglalkozások	
megszervezésére.	 	 A	 művészetterápia	 igen	 fontos	 része	 a	 pszichiátriai	
rehabilitációs	munkában.	
	

- A	 II.	 Kerület	 Önkormányzat	 a	 Gyermek-és	 Ifjúságpszichiátriai	 Rehabilitációs	
Osztály	 részére	 nyújtott	 célzott	 támogatását	 szintén	művészetterápiás	 eszközök	
vásárlására	fordítottuk.	

	
- A	művészetterápia	mellett	a	kórház	mindkét	rehabilitációs	osztályán	(Pszichiátria	

és	 Mozgásszervi)	 támogattuk	 a	 kutyaterápiát,	 mely	 igen	 népszerű	 mind	 a	
betegek,	mind	a	dolgozók	körében.	

	
- A	 Gyermek-és	 Ifjúságpszichiátriai	 Rehabilitációs	 Osztálya	 részére	 2	 db	

számítógépes	 állomást	 vásároltunk,	 valamint	 több	 helységet	 felújítottunk	
beleértve	a	gyermekek	fürdőszobáját	is.	

	
- A	Gyermekgyógyászati	Rehabilitációs	Osztály	otoscopot,	rácshintát,	fizikoterápiás	

készülékükhöz	 elektródákat,	 új	 mosógépet,	 tisztítószereket	 kapott,	 valamint	 az	
ügyeletes	szoba	árnyékolását	is	megoldottuk.	
	

- A	 Gyermek-és	 Ifjúságpszichiátriai	 Gondozó	 számára	 pszichológiai	 teszteket	
vásároltunk.	Ezek	a	mindennapi	munkában	nélkülözhetetlen	eszközök.	
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- Az	Allergológiai	Szakrendelés	munkáját	prick	bőrteszt	vásárlásával	segítettük.	
	

- Folytatódott	 a	 Gyermekosztályon	 a	 PIC	 Stream	 project	 az	 Abbwie	 cég	
támogatásával:	 A	 Gyermekosztály	 Koraszülött	 részlegén	 a	 hosszú	 ideig	 kórházi	
kezelésre	 szoruló	 kisbabákat	 webkamerán	 keresztül	 nézhetik	 az	 otthoni	
családtagok.	Várható	befejezés	2018.	

	
- A	 Gyermekosztály	 részére	 2	 db	 betegörző	 monitort,	 2	 db	 nyomtatót,	 3	 db	

csecsemőmérleget,	 5	 db	 légzésfigyelő	 készüléket,	 csecsemő	 hosszúságmérőt,	
lázmérőket	vásároltunk.	Az	ügyeletes	orvosi	szobába	új	szekrényt	vettünk.	

	
- Számos	cég	támogatásával	az	alapítványon	keresztül	finanszíroztuk	a	Szent	János	

Kórházban	 gondozott	 cukorbeteg	 gyermekek	 kirándulását	 Bukarestbe,	 ahol	 a	
2017.	évi	Európai	Diabetes	Futbalmérkőzéseken	vettek	részt.	

	
- A	 Fogyatékos	 Személyek	 Esélyegyenlőségéért	 Szülősegítő	 pályázatán	 nyert	

összegből	a	koraszülötteket	nevelő	szülők	részére	szerveztünk	interaktív	előadás	
sorozatot.		
	

- Továbbra	is	támogatásunkkal	üzemelt	a	Szent	János	Kórház	Budai	Gyermekkórház	
telephelyén	 a	 Sensolite	 egésztest	 polarizáltfény	 terápiás	 készülék,	 melyet	 a	
gyermekek	 ingyenesen	 vehetnek	 igénybe.	 Sajnos	 idén	 csak	 az	 első	 hónapokban	
sikerült	önkénteseket	bevonni	az	üzemeltetésbe.	

	
	
	

Monori	roma	telep	segítése	
	
A	monori	támogató	programjaink	legfontosabb	tényezője	az	állandóság,	a	rendszeres	
kapcsolattartás.	 Sajnos	 idén	 kisebb	 költségvetésből	 dolgozhattunk,	 anyagi	 javak	
tekintetében	szerényebb	lehetőségeink	voltak,	de	a	folyamatos	kapcsolattartás	az	itt	
élőkkel	 és	 az	 őket	 segítőkkel	 legalább	 olyan	 fontos,	 mint	 az	 adományok.	 Fő	
tevékenységünk	változatlanul	az	egészségnevelés.		
	

- A	Közel	a	Part	Egyesülettel,	a	Magyar	Élelmiszer	Bank		szervezésében	gyűjtött	
tartós	élelmiszerből	200 család részére 400	csomagot	osztottunk	ki	Monoron a 
roma telepen élő csalásoknak.	

	
- Ez	 év	 februárjában	 is	 közös	 jelmezkészítést	 szerveztünk	 a	 telepi	 gyerekeknek.	 Tóth	

Zsuzsa	és	Papp	Luca	önkéntesek	irányították	a	farsangi	készülődést.		
	

- Folytattuk	 az	 egészségnevelő	 programunkat.	 Idén	 a	 „tanodás	 gyermekek”	 részére	
szerveztünk	 egészségügyi	 vetélkedőt,	 valamint	 egy	 olyan	 programot,	 amikor	
szerepjátékkal	 mutatatták	 be	 a	 gyermekek	 a	 helyes	 életmódról	 alkotott	
véleményüket.		
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- A	már	hagyományosnak	mondható	tavaszi	családi	sportnapot	idén	is	megszerveztük,	

valamint	az	éves	szűrővizsgálatot	is	megtartottuk	(koleszterin,	vércukor,	vérnyomás).	
Az	eseményt	a	közös	főzés,	ebéd,	az	Agapé	Gyülekezet	zenés	műsora	zárta.	
	
Elmondhatjuk,	 hogy	 ismét	 tartalmas,	 sikeres	 évet	 zártunk.	 Ezúton	 is	 köszönjük	
mindenki	támogatását	 legyen	az	személyes	részvétel,	anyagi	támogatás	vagy	az	adó	
1%-nak	az	utalása.		
Budapest,	2018.01.04.	
	
	
	
	
		Papp	János	 	 	 	 Klein	Péter	 	 	 dr.Madarasi	Anna	
kuratóriumi	tag		 	 										kuratóriumi	tag																								kuratóriumi	elnök	
	
	
	
	
	

 


