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Működtetés: A működés technikai feltételei, a kuratórium összetétele nem változtak.
Tevékenységek:
Ebben az évben két nagy projektünk volt. Az egyik jótékonysági koncert szervezése,
melynek bevételét a Szent János Kórház gyermekellátása részére vásárlandó
diagnosztikus ultrahang készülékre fordítjuk. A jótékonysági koncert összes bevétele
1,3 M forint, melyet a jövő évben más rendezvények bevételével szeretnénk
kiegészíteni a szükséges 11M forintra. A koncert a MOM Művelődési Központban
zajlott. Fellépett az Amadinda együttes Halmos Bélával és Karácsony Jánossal, Wolf
Kati. A narrátor Papp János színművész, alapítványunk kuratóriumi tagja volt.
A másik jelentős támogatásunk a Szent János Kórház tejkonyhájának
megépítéséhez való 1 M forintos hozzájárulásunk volt. Három alapítvány állt össze,
hogy ezt a 3 M forint értékű beruházást közösen végrehajtsa.
Folytattuk az egészségnevelő programunkat a monori roma telepen. A Nyitnikék
Gyermekház programjához csatlakozva rendszeresen foglalkoztunk a gyermekekkel
és az édesanyákkal.
Önkéntesek beszervezésével megkezdtük az itt élő felnőttek egészségi állapotának
felmérését is.
Ugyanitt két alkalommal ismeretterjesztő előadást szerveztünk: Prof. Falus András
immunológus, genetikus „Mit öröklünk és mit nem” címmel tartott előadást, Papp
János színművész ízelítőt adott az irodalom és színművészet érdekességéből.
Mindkét alkalommal nagyon aktív, lelkes hallgatóság gyűlt össze a Hangárban.
A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermekgyógyászati
Rehabilitációs Osztályán ebben az évben is támogattuk a túlsúlyos gyermekek
élménytáborát. Az egészséges étkezés alapanyagainak megvásárlása mellett
kuratóriumi tagjaink vezetésével a Budai-hegyekben a már hagyományosnak
mondható kirándulásunkat szerveztük meg.
Szoros együttműködésben dolgoztunk a celiranyos.hu kezdeményezéssel. Ebben az
évben a celiranyos.hu összesen 1.299 095 Ft értékben gyűjtött támogatást
eszközökre, melyet az Aprónép Alapítványon keresztül juttatott el a Szent János
Kórház gyermekellátása számára.
Beszerzéseink:
- Hidrogén kilégző teszt vizsgálatához eszköz vásárlása
- Célzott támogatásból a Szent János Kórház Gyermekgyógyászati
Rehabilitációs Osztálya számára számos – köztük nagy értékű műszer
beszerzése történt 2,4 M forint értékben.
- A Pro Diabetológia Alapítvány által nyújtott segítségből a Szent János Kórház
PhD hallgatója részesült közel 32 000 forint támogatásban az alapítványunkon
keresztül.
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Szintén célzott támogatásból számítógépet és monitort vásároltunk a Szent
János Kórház Gyermekosztálya számára.

A Sensolite egésztest polarizáltfény ágyat ebben az évben is az általunk
beszervezett önkéntesek magas óraszámban működtették, valamint a készülék
folyamatos szervízelését és a működtetéshez szükséges anyagok beszerzését
kuratóriumunk egyik tagja biztosította.
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