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Az előző évekhez hasonlóan ez az év is úgy indult, hogy két fő területen indítjuk a
segítő programjainkat, ami elsősorban az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János
Kórház és Szakrendelő (Továbbiakban Szent János Kórház) gyermekellátásának és a
monori roma telepen hátrányos helyzetben élő gyermekek segítését jelentette. A
januári tervünket tudtuk teljesíteni: 140 nehéz sorban élő monori családhoz juttattunk
el tartós élelmiszert és gyümölcsöt, melyet a Közel a Part Egyesület irányításával, az
Élelmiszerbank szervezésében gyűjtöttünk. Sajnos ezt követően már nem tudtunk
Monorra menni a COVID járvány miatt, így csak online interaktív előadást
szerveztünk az ott élőknek arról, hogy mi a teendő a járvány idején.
Szintén a járvány miatt idén a legtöbb adomány a Szent János Kórház COVID ellátó
osztályainak érkezett az alapítványunkon keresztül:
•

Friesland Campania Hungária Zrt 3 862 003 Ft értékben Landliebe joghurtot, Túró
Rudit,

•

Danone Magyarország Kft 1 603 357 Ft értékben Danone termékeket,

•

Ferraro Magyarország Kft 3 351 237 Ft értékben édességet juttatott el az
osztályoknak.

•

Védőfelszereléseket is tudtunk a célzott adományokból átadni a kórháznak: CHS
Hungary Kft 3600 db sebészi és 1300 db FFP2 maszkot adományozott a járvány első
hullámában, Magánszemély támogatásával 2000 sebészi maszkot kaptunk.

•

A Betonpartner Magyarország Kft által adományozott 1 500 000 forintból ózon
fertőtlenítő gépeket vásároltunk.

•

A Thibo Budapest Kft kávéfőzőt, kávékapszulákat,

•

AVL Hungary Kft 15 db irodai széket adományozott az alapítványnak, amit COVID
ellátó osztályra vittünk a dolgozók segítésére.

•

Ugyanígy a Nestlé tartós élelmiszer adományát is ezek az osztályok kapták.

•

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft 60 744 FT értékben adományozott a
termékeiből, melyet szintén a COVID ellátó osztályoknak osztottunk ki.
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•

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara pályázatán nyert összegből (1 500 000 Ft) a
Gyermekgyógyászati Intenzív Terápiás részlegének vettünk műszereket.
A Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály munkáját pályázatból és célzott
támogatásokból tudtuk segíteni:
Pályázatot adtunk be az IKEA Lakberendezési Kft kiírására, ahol 820 924 Ft értékben
a Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály konyháját újítottuk fel. Csillagszemű
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Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály részére, melyből beteg megfigyelő
monitort és az osztály mindennapi tevékenységéhez szükséges eszközöket
vásároltunk. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt egy 900 000 forint értékű Motomed
járássegítő gépre adott támogatást, mely a súlyos izombetegségben szenvedő
gyermekek rehabilitációját segíti. Szintén ezt a célt szolgálja egy még modernebb
eszköz, a ProdRobot készülék, melynek megvásárlását 37 000 000 ft-al segítette a
Mészáros Építőipari Holding Zrt.
Állandó támogatóink a celiranyos.hu, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
és a ShiwaForce.com Zrt támogatásából (1 600 000 Ft) a Gyermek-és
Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztály mindennapi munkáját tudtuk segíteni.
Emellett a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolának vásároltunk sportszereket, és
egy nehézsorsú család lakásának komfortosítását tudtuk segíteni. A decemberben
érkezett adományból takarítógépet szeretnénk vásárolni a Budai Gyermekkórház
telephely számára.
A Szent János Kórház Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztályán
befejeződött a foglalkoztató ház építése. Sajnos, ezt az épületet még nem tudta az
osztály birtokba venni, mert a közüzemi bekötések még nem valósultak meg. Ennek
megoldására a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft
felajánlása érkezett meg decemberben, akik 10 000 000 forintot adományoztak az
alapítványnak ennek a projektnek a megvalósítására.
Az osztállyal idén is sikeresen pályáztunk a MOL által kiírt pályázaton
művészetterápia megvalósítására 1 550 000 Ft-ra – a beszámolónkat elfogadták.
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A Schiller Flotta Kft idei 1 500 000 forintos támogatásából gyermekek
gyomortükrözésére használandó endoszkópot vásároltunk.
Az Archibona 5 200 000 forintos támogatásából egyrészt a Gyermek-és
Ifjúságpszichiátriai Osztályának vettünk pszichológiai teszteket, míg a fennmaradó
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gasztroenterológiai munkát segítő 24 órás nyelőcső pH mérő készüléket vásároltunk,
melynek átadása a következő évre nyúlik. A megmaradt pénzből a Palota Automobil
Kft 1 500 000 forintos adományával összesítve a Gyermekosztály részére inkubátort
rendeltünk, melynek átadása 2021 elején várható.
A CA Immo Real Estate Management Hungary Kft. tavalyi 3 898 900 forint
támogatásából a kóros bevizelésben szenvedő gyermekek kezelésére használatos
Urosteam Biofeedback készüléket sikerült üzembe helyeznünk.
A tavalyi évben befejezett Alváslaborunk munkáját bemutató filmet készítettünk,
melynek finanszírozását a labor kialakítását támogató Rotary Club Sasad, valamint
hazai és nemzetközi Rotary Klubok adományából tudtunk megoldani.
A COVID járvány miatt idén nem rendezték meg a DIAEURO – Europan Futsal
Bajnokságot, melyre az elmúlt években alapítványunk támogatásával jutottak el a
cukorbeteg gyermekek, de az élményterápia az idei programunkból sem maradt ki.
Helyette hazai programot szerveztünk az Őrségbe.
Budapest, 2021. 01.04.
Papp János
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KURATÓRIUMI ÜLÉS
A COVID járványra való tekintettel ebben az évben kuratóriumi ülést nem tartottunk.
A beszámoló elfogadás online megbeszéléssel történt
Budapest, 2021. 01.04.
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