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Az alap{tvfiny cdljai:
A Daganatos Gyermekekdrt Alapitv6ny 2005,06 .02.6nicitt l6tre,
Az Alapitv6ny cdlja:

-

mtitdti beavatkoz6sra szorul6 gyermekek tdmogatdsa, segitdse az egdszs6gi
dllapotuknak megfelelo ds ndlktlldzhetetlen orvosi, korh6zi kezelds

-

h6tr6nyos szocidlis helyzehi, balesetet szenvedett, illet6leg mritdten
atesett
gyermekek rnegsegitdse anyagi, targyi adomdnyokkal, dletfunkci6t javit6

-

i

gdnybevdteldnek lehetosdgdben;

kdsztildkek biztositrisdval ;
lehet6sdgei szorint ak6rhilzakrijsziildtt- 6s gyermekoszttlyai,valamint
sziil6szobrik
miiszerezettsdgdnek, felszereltsdg6nek korszeriisitdse, anyagi
ds targyi eszkozcjkkel
val6 t6mogat6sa;
gondoskodik bdles6ddk, 6vodrlk 6s oktat6si intdzmdnyek
anyagi, illet6leg t1rgyi
j ellegii tdmo gat6s6r6l
;

hdtthnyos szoci6lis helyzetri csalddok, nyugdijasok, rnunkandlkiiliek ds
hajl6ktalanok megsegitdse, dtkeztetdse, ruhdziatisa ds egydb sztikseg
szerinti

tdmogat6sa;

kcjzremrikddik a fogyatdkos gyermekek ds fiatalok rehabilitaci6s cdhi
ell6t6s6ban
val6 rdszvdtel megszervezds6ben;
egydb, a cdl megvar6sit6s6hoz szriksdges feladatok ell6t6sa.

A szervezet vezet6se:

A

szervez,et dontdsi struktiu6j6t,vezetdsdt,kdpviseletdt ds a Daganatos
Gyermekek6rt
Alapitv6ny tevdkenysd gdt az alapit6 okiratban megfbgalm azott szervezeti
lsmrikcjd6si

ir6nyelvek szerint, a kurat6riumihatdrozatot<, valamint az;izletitervben
nteghat[tozott jogai
figyelembe vdteldvel Bornemissza Tam6s, a kurat6rium el-noke vezeti.

ds kdtelezettsdgei

Szervezeti fel6p{tds

A Daganatos Gyermekekdrt Alapftvdny hatfuozatlan idore ldtesiilt Kdzhasznri
szervezet.
Az Alapitv6ny legfbbb ddnt6shoz6 szerve a kurat6rium, melynek vagyonkezel6si dcjnt6seinek
ellen6rzds6t a feliigyelo bizotts6g v6gzi.
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oglalkoztatottak

A statisztiku illlomanyi ldtszrim 2007-ben 0 azaznulla fd volt.
A Daganatos Gyermekekdrt Alapftv6ny Igyekszik mindl alacsonyabb mrikdddsi
kdltsdg mellett elltnni a felvdllalt feladatokat, igy min6l tdbb plnztforditva a cdl
szerinti tevdkenys6gek megval6sit6s6ra.

j uttat6s

Ezt atandencidt a jrivdben is fenn kfvdnjuk tartani.
Alapitvfny Ietszimhtkiztr6laga kurat6rium tagtrai, t6rsadalmi szerepet magukra
vdl1a16 Onkdntes szemdlyek alkotjdk, alcik munkajuk6rt sem pdnzt,s.*
jellegti
"gyet
t nem fo gadn ak el, szabad akaratukb 61, s e git6 sz6nd6kkal v 6 giik azt,

El6rhetds69

A szervezet el6rhet6sdge: 1037 Budapest ur<imhegyi Lejt6 22465l2Hrsz.
Levelezdsi cime : 131 1 Budapest Csillaghegy pf: 22

A Daganatos Gyermekekdrt Alapitv6ny besoroldsa, a regisztr6ci6t vdgz6 szerv neve, a
szew ezet ny ilv fintartftsi szdma, az ono s it6 adatai az alilbbiak:
Alapftvdny neve : D aganato s Gyermekek6rt Alap{tv6ny
Az Alapitvhnyt a F6v6rosi Bir6sdg a7.Pk.60.2721200512 szdmf vdgzdsdvel, 9538 sorszam
alatt vette nyilvantartdsba 2005, 06 .02-6n .
Az alapitvdny besoroldsi egysdge: kdzhasznu szewezet.

Az Alapitvdny akdzhasznu szervezetekr6l sz6I61997.6vi CLVI. tcirvdny rendelkezdsei
szerint, c6ljainak a lcdzhasznrisdg feltdtelei szerint tesz eleget. Az alapitvhny edljainak
megval6sitdsa 6rdekdben a Kszt. 26. $ c) pontj6nak al6bbi alpontjaiban meghat6rozott
kdzhasznfi tevdkeny s 6 get v 6 gzi :
- egdszsdgmegdrzds, betegs6gmegel6zds, gy6gy{16, egdszs6gtigyi rehabilitdci6s
tevdkenysdg
- szoci6lis tev6kenys6g, csalddsegitds, iddskorriak gondoz6sa

Az alapftvrfny elsddleges cdljai:

-

a

miitdti beavatkozrisra szorul6 gyermekek t6mogat6sa, segitdse az egdszs6gi
otuknak me gfelel6 6s ndlkiildzhetetlen orvo si, korh6zi kezelds

611ap

-

igdnybevdteldnek lehetdsdgdben;
hdtranyos szoci6lis helyzeti, balesetet szenvedett, illet6leg mtitdten 6tesett
gyermekek rnegsegitds e any agi,, tdrgyi adom6nyokkal, dletfunkci6t j avrt6
kdsziildkek biztositdsAval ;
lehet6s6gei szerint ak6rhdzakirjsziildtt- ds gyenneko szt(ilyai, valamint
sztl1szobdkmriszerezetts6gdnek, felszereltsdgdnek korszeltisitdse, anyagi 6s
tdrgyi eszkdzdldrel va16 tdmo gat6sa;
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Az Alapftvfny vagyona:

Az Alapitvriny nyitott.
Az Alapitvhnyhoz b6rmely bel- 6s kiilfdldi,

termdszetes ds jogi szem6ly esatlakozhat, ha
az Alapitvdny cdljaival egyetert,6s azt anyagilag tdrnogatni kivrinja.
Az Alapitv6ny vagyona adomdnyokkal gyarapithat6, az adomdnyoz6k belfdldi, kiilfoldi,
mag6n- ds jogi szemdlyek egyardnt lehetnek, forint illetv e devrzafelaj{nlfk$nt,
Az Alapitvdny t6tgyi,hasznillati eszkdzdkkel, szellemi javakkal, tdrsadalmi mulk6val
t6mogathat6.

Az alapitvdny vagyondnak rdszdvd vAlnak tovdbbd akdzhaszni ds egydb odl szerinti
tevdkenys6g esetleges bevdtelei, valamint azalapitvfiny gazd6lkod6si tevdkenysdgdnek
eredmdnye es apflyflzati forr6sok,
Az alapitvduy nevdben vagy javfua tdrtdnd adomdnygyrljtds csak az alapitvfuty
k dpvi s el et6re j o g o sult ak f rdsb el i me ghatalm azds a alapj 6n v 6 gezhetl .
A cdlok rnegval6sit6sa drdek6b an az alapitvriny teljes vagyona felhaszn|lhat6.
A Daganatos Gyemekekdrt Alapitv6ny szem6lyesen nem gyiijt adom6nyokat, fgy ezirton is
kerjiik, senkinek ne adjanak pdnzt, a\<i az alapitvdny nevdben k6ri aztdn<tkt6l"
Az .{lapftvrfny j o g:6tfu6s

a:

Az alapftvdny lrozhasznil

-

jogi

szemdly,

Az d.apitv 6ny i deo 16 giai -, politikai elkcitel ezettsd g ndlkril nyitott, kozhasznir
szol g6ltat6s ait btrkr i gdnybe veheti.
Az alapitvdny kdzvetlen politikai tevdkenys6get nem folytathat, 6s nem tdmogat,pdrlokt6l
ftiggetlen, azoknak anyagi t6mogat6st nem nyrijt, azokt6l anyagi t6mogat6st nem fogad el,
orsz6ggytildsi k6pvise16i, mcgyei, ftiv6rosi 6nkormanyzativillaszthson jeldltet nem 6llft, 6s
nem t6mogat"

Az alapitvrtny gazd6lkodr{sa,

a

vagyonfethasznf kls rn6dja

' az szabadon rendelkezik 6s gazd6lkodik az Alapltvdny edljainak megval6sit6sa drdekdben.
Az alapitvhny l<izdr6lag m6sodlagos jelleggel, ds csak kozhasznri cdljainak megval6sitdsa
drdekdben, azokat

nem

veszdlyeztetve v€,gezhet gazdllkodhsi,

tevdkenys6get.
Az alapitv 6ny gazdasdgi tevdkenys

e

get 20 07 -ben nem
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illetve

v6llalkoz6si

,42,Alapftvrlny kezeld szerve:

Az Alapitvdny kezel6szerve

a 3 tagri Kurat6rium, mely eln0kb6l 6s tovabbi 2 tagb6l6ll. A
kurat6rium lagtrait az alapit6jeldli ki. A kurat6riumi tagok megbizathsahatflrozatlan id6re

sz6l"

Az .Alnpitvfny Kmrat6riumdnak tagiai:

Elndk: Bornemissza Tam6s
Tagok: Gombdr Gydrgyi
Rad6 Krisztina

1.1. Szdrmviteti beszdmeo16.
Az alapitvhny alapit6s6nak dve: 2005
A szdrnviteli potitika 6ltal6nos eldfrdsai:
A beszdrnol6 formdja: I(dzhasznri egyszenisitett 6ves besz6mol6
Kdnywezetds m6dj a: Kett6s k0nyvvitel
Vagyomi 6s pdnztigyi jtivedelmi helyzet:

Az 6v vdg6n fenn6ll6 hosszri t6vri kotelezettsdge nem volt.

Az alapitvdtny, vdllalkozdsi tev6henys6get nem folytat
A szdmviteli beszdmol 6 a I<ozhasznirsdgi j elentds rnelldkletek dnt, azzal egyiitt tekinthet6 meg.
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Statisztikai szdmjel:

18119236.1-41

AlapitvSny neve;

DAGANATOS BETEG GYER.MEKEKFRT ALAPITVANY
AlapitvSny cime:

1038 Budapest, Blahka kbz 4/d.

Kozhaszn6 beezinnol6

2007 . Uzleti 6vr6l

r.H.

Statisztikaisz6mjel:
4

E{ { 8236-'!-41

EgyszerUsltett 6ves beszdmo16 MERLEGE
Eszk6zok (akttvdk)

Adatok e Ft"ban

Etozo ev Ftr626 6v(ek)
rn6dosit6sai

Ssz. A tdfe/ meEnevezdse
A
01"
02.

s4

A, Eefef<fef ett eszkdz6k

l.
ll,

05.
06.

09.
10
11.
12"

a

lmmateri6lis javak

TSrqvi eszkozok
04

lll.

07.

no
vo"

a

tr

02 sorb6l: lmmateri5lis iavak 6ft6khelvesblt6se

03.

a4

U

TArgy6v

0

0

958

15 267

1 958

15 267

sorb6l: T6rovl eszkdzok 6rt6khelvesb[t6se

Befektetettpdnztiqvleszkdzbft
06

sorb6l: befektetett pdnztiqvi eszkdzdk 6rt6khelvesblt6se

B. Fors6eszktizdk rc9.+10,+1'f .+X2. sor)

l.
ll.

Kdszletek

lll.
lV,

E*6kBapirok

I

Kdvetel6sek

F6nzeszkozdk

43.

e. Akt{v iddbeli elhatdralAsak

14.

Eszkdzbk 6sszesen (04 "+0E"+1 3,sor)

PH

I

958

15 267

Statisztikai sz6mjel:
181 't 8236-1-41

EgyszerLlsltett 6ves besz6mol6

M gR

LEGE

For16sok (passztvdk)

tu

Uzleti6v: 2007.

Adatok e Ft-ban
^L;jZ'"

A

t'6te l rr?egr?

A
f5"

El6zd €v El6zd 6v(ek)
m6dositdsai

eyezese
B

h
L'

D. Sajdf t6ke (16+18+'{9+2A+2'!+22+23 sar)

19

l, Jegyzett t6ke
ll, _ Eredmdny
lll, Lekiitcitt tartal6k
lV, ErtOket6sltartal6k

20,

V,

21"

Vl,_Tdrgy6vi eredm6ny v6llakozdsi tev6kenys6sb6l

.,9

E. C6ltartal6kok

A

7
'18.

T6rgy6v
E

I 042

a

300

300

560

1 198

637

10 705

T6rgydvieredm6nyk0zhasznf tev6kenvs6qb6l

a-

23"

F. Kdfefezetfs6gelr (26+27+28 se r)

24"

26,

l,
ll,
lll.

97

G, Passzfy

28.

Fqrr6sok dsszesen (f 5+24+25+29 sor)

25.

t46X

HStnasorolt k6telezetts6gek

HosszflejArat*k6telezetts6sek

461

3 064

R6vidlcjAratfkdtelezetts6qek

id6hcli elhatdrst{sok

PH

..

f

,1

958

15 267

Statisztikai szdmjel:
x

s118236-1-41

Eredm6nykimutat6s

Az Uzletl 6v mdrlegfordul6napja: 2007.12,31.

Adatok e Ft-ban

Eleiz6 6v(ek)

A f6fel meEnevez6se

rn6dosltAsai

Osszes kdzhaszn6 tev6kenysdg bev6tele
Kdzhasznil c6lra, mrikdd6sre ka

Ebb68{ %-os
Kcizhaszntl tevdkenysrigb6l sz6rmaz6 bev6tel

75 87,t
Kozhaszn 6 feydkenysd

g rfrforditflsai

Szem6lvi ielleqf r6forditdsok
Ert6kcsdkken6si le[rds

m fi veletek

rAford[tAsai

Rendkivrlli r6fordit6sok

Pdnziigyl mfi vetetek rAfordft6sai
Ftendkiviili rdfordlt6sok

4ddzds

e!

6tti

v 6tt

alkoz*si eredmfin

i v*l talkazdsr eredmdn v (G"ti
i kdzhaszntt eredm6n

P.H.

Sz6mviteli politika f6bb vondsai:
sek

A.sz6mviteli tdrvdnyben rdgzltett alapelvek, drtdkeldsi el6ir4sok alapjdn alakitottuk
ki az
adotts6gainlcnak, konilmdnyeinknek legink6bb megfelel6, a tdrvdnyv6grehajt6srinak
m6dszereit, eszkozeit meghat6roz6 sz6mviteli politik6nkat.
A sz6mviteli politik6nk abeszdmolilsi ktitelezettsdge, a val6s vagyoni, pdnziigyi ds jdvedelmi
helyzetrlIkdsziil6 besz6mol6t helyezi el6tdrbe. Aidrvdny celjal6nt amegbiiLat6 6s val6s
dsszlcdpet ad6 inform6ci6s szolgdltat6st ds uz eztbiztosit6 alapelveket
, sza:b6lyokat,
kcjvetelmdnyeket fo gal mazza me g.
A besz6mol6si forma:
A t6rsas6g a szdmviteli torvdnyben meghatirozott 6rt6kel< alapjilnklszitettbesz6mol6ja:
egyszerusitett 6ves besz4mol6, amelynek tagoldsa megfelel a izamviteli t0rv6nyben
foglaltaknak.
A mdrleg ,,A" vdltozatban k6sziilt, a nagybettivel 6s r6mai szdmmal jeldlt tdtelelettartalmazza.
Az eredmdny-kimutatdsa: dsszktiltsdgelj6r6ssal kdsztilt, formaja:
,,A;'v1ltozat.
Attdrds m6s form6jir besz6rnol6ra esak a torvdnyi hatdrlrtlktUUepes miatt lehetsdges,

Az izleti dv mege gye zik a naptari 6vvel,
A m6rleg fordul6napi a:2007 . December 31
A mdrlegk6szit6s id6pontja: 2008. M6jus 31
A besz6mol6 keszitdse. al6ir6sa:
A beszdmol6 nyelve: magyar
Al6ir6; Bornemissza Tamds

Az a,l,apitvany kezeldsdben, a haszntlatdban, a tulajdon6ban ldvo eszk0zokr6l es azoh fon^6sair6l,
tovabbA a gazdashgi mriveletekrdl a kett6s k0nyvvezetds keretdben biztositja, hogy azeszkcjzokben
ds forr6sokban bekcjvetkezettvhltoz6sok a val6s6gnak megfelel6en, folyamaio sai,
z6rl
rendszerben, 6ttekinthet6 en keriilj <in bemutat6sra.

A besz6mol6 kcizzdtdtele :
Akdzzetdteli kcitelezettsdget az aLapitvdny a hivatalos, 6ltala szerkesztett honlapi6n tcjrtdn6
nregj elenitdssel telj esfti,

A sz6mviteli alapelvek drvdnltgsitdse:
A vdllalkoz6s folytat6sdnak elve; a teljessdg elve; a val6dis6g elve; a kovetkezetess6g elve;
a folytonossdg elve; az dsszemdrds elve; az 6vatoss6g elve; a brutt6 elsz6mol6s elvel
azegyedi drt6kel6s elve; az id6beli elhat6rol6s elve; atartalom els6dlegessdge
a form6val szemben elve; a ldnyegessdg elv; a kriltsdg-haszon cisszet6tel6nek elve,
A besz6mol6ban minden tdtel cisszehasonlfthat6 az ellzliizleti dv megfelel o adathval.
I(onvwizs g6lati. kotel ezettsB g
A beszdmol6ra vonatkoz6an nincs konywizsg6lati kotelezettsdgrink.
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3, Az eszkcj,zdk 6rtdkeldse:

A) A bekeriildsi drtei< :
Az eszkcjzok vdtelekor a tdnyleges beszerzdsi 6r, valarnint a felhaszn6ldsig kcjzvetlentil
- felmeriil6 kiaddsok;
- nem pdnzbeli betdtenkdnt va16 dtvdtelkor a ldtes{t6 okiratban,vagy annak
m6dositdsflban

rnegjel6lt drtdk;
- saj6t el6dllftdskor a kozvetlen koltsdgek;
- tdritds ndlkiili 6tvdtelkor a piaci 6rtdk;
- aj6nddkba kapott, hagyatdldcdnt 6tvett, tdbbletkdnt fellelt eszkcjzcjk esetdben a piaci drtdk;
- specidlis elsz6mol6st ig6nyelnek az ertdkpapirok egyes vilrrozatai,
B) Az 6rtdkcsdldcends leir6s m6dszerei:
A tervezett ECS 1eir6s elsz6mol6san ak alapja az immaten dlis javak ds a tdrgyi eszkrjzcik
- aktivSl6si drtdke;
- aktivdlris napjdt6l egyedileg, dvente, atewezettleir6si kulcsait alkalmazva" linearis
m6don;
- az alapirvfiny a kis drtdlcti (100.000 Ft) egyedi beszerzdsi, el66ll{tdsi 6rtdk
alatti eszkdz drtdkdt
haszndlatbavdtelkor egy osszegben.
C) Az drtdkvesztds elszdmol6sa ds visszairdsa:
Akkor szdmolunk er,ha az eszkozdk kcinw szerinti drtdke tartosan
(k6t mdrleg-fordul6napon ferur6l16an) ds j elent6sen
(kdszletekndl25(%-ot meghalad6 eltdrds, kcjveteldsekndl pedig az lrbevdtel2%-a) magasabb,
mit a vizsg6lt eszk<jz piaei drtdke, valamint, ha az eszkciz a tevdkenysdgv6ltoz6sa miatt
felesle gessd v61t, megrong6l6dott;
Kedvez6 fordulat esetdn rijra6rtdkel6s mellett az drtdkvesztds visszafr{sa is lehetsdses
a kdnyv szerinti drtdk osszeedt,
kdre

A) Aktiv id6beli elhatdrolAsok
Bevdtelek, melyet a m6rleggel Iezirt idlszakra vonatkozik, de csak a mdrlegfordul6 napia
- ut6n eseddkesek.
- koltsdgek, r6forditasok, melyek a mdrlegfordul6 napj6t kriveto id<jszakra szdmolhat6k el.
- a vdglegesen 6tvri11a1t, de a mdrlegfoldul6 napig penziigyileg nem rendezett
taftozdshtv 611a1 6s d s s ze ge,
- tobblet kcjtelezetts6gek (Pl.: v6lt6tartoz6s kamata) miatti dsszegek.
B) Passziv id6beli elhat6rol6s

- bevdtelek, rnelyek a mdrlegfordul6 napja el6tt befolytak, de a kcjvetkez6 dv bevdteldt k6pezik.
- Ktiltsdgek, rdfordit6sok, urelyek a rndrlegeldssel leziirt 6vet terhelik, de csak a mdrlec
fordul 6napj a utdn meriilnek fel.
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- A mdrleggellezfutdvhez kapcsol6d6 prdmiumok" jutalmak 6s
azokj6ruldkai.
- A mdrlegfordul6 napja, ds a mdrlegkdszitds napjakdzottismertd
v6It,leztrt evet
terheld kritelezettsdgek.
- Kdltsdgek, rdforclitdsok ellentdtelez6sdre kapott t6mogatrisok
koltsdggel,
r6forditdssal mdg nem ellentdtelezett cisszege,
- R.endkiviil bevdtelkdnt elszdmolt halasztolt bevdtelek,

1",

AZ eszkozdk besorol6sdnak szempontiai:

Az alapitvfuny a szfumviteli tcirvdny el6ir6sa szerint

a befektetqtt eszk0z0k kozd

sorolja

azokat az eszkozdket, amelyek a tevdkenysdg6t tart6san t;g"lAbb -gy d*" tril
szolg6lja;
A forg6eszkdzcik ktizd sorolia azol<at az eszkdzdket, amelyek a tevdkenys6get nem tart6san
szoLg61j6k.
drlegkdszitds sor6n feli.ilvizsg6lat,

Azalapitvdny aSZT el6ir6sa szerint a sajdt for{4sqkaI atulajdonosok 6ltal vdglegesen rendelkezdsre
bocs6tott es az ad6zott eledrndnyb6l hagyott cisszegek kdpelik, idegen forraslkai ktils6
a
termdszetes- ds jogi szemdlyekt6l(hitelintdzetektol, gazdasdgit6rsasrigokt-I,
-ug,lorr.mdlyektol)
egy dvet nroghalad6, vagy egy even beltili fizetdsi hatdrid6 mellett kapott phrueJzkoz,
^
termdkszdllil6s, szolgilltatis, vagy egy6b kcjtelezettsdg cisszegek alkotjak

2,

A ktlltsdgvet6si

t6rn o gatrlsok felh aszn :[ laisa

Az alapitvhny k<iltsdgvet6si tdmogat6st 2007,-ben nem kapott!

3. Az alapifvr{ny vagyor! feltrraszndldsalval kapcsolatos kimrutatds

;

A Daganatos Gyermekekdrt Alapitvdny tdrgydvbenT5ST| ezer Ft bevdtelt 6rt el.
A t6rgyidoszakban felmertilt rdforditfsok nagys6grendje 65 166 ezer Ft.

4" cdX szerimti

juttat6sok tr<imutat6sa

Az Alapitv6ny 2007.-ben az allbbi odl szerinti juttatdsokat nyrijtotta"
Beteg r6szorul6, ds rossz szoci6lis helyzetben ldv6 gyermelcek 6s csalddjuk kozvetlen
anyagi
t6mogat6sa t 1855ezer forint,18 csal6d r6sz6re.
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A Daganatos Gyermekekert Alapitv6ny v6llalkoz6i tevdkenysdget nem vdgez.
Programjait, mtikodds6t cdgelc, mag6nszem6lyek adomrlny6b6l fina:rszitozza.

5. A kiizponti ktiltsdgvet6si szervttil, az elkiiliin{tett dllami p6nzalapt6l, a helyi
tirakonmdnyzatt6\, a kisehbsdgi telepiil6si dnkormdnyzatt6l, a teleptil6si
iirn[<ornadmyzato[< t6rsul6sftdl, mrindezek szerveitdl kapott t$mogatfs mdrt6ke
Alapitvhrry nem rdszesiilt a kdzponti koltsegvet6si szervtol, az elktiltinitett 6llami
pdnzalapt6l, a helyi dnkorm6nyzattol, a lcisebbsdgi telepiildsi cinkormAnyzatt6l, a
telepiildsi onkormAnyzatok t6rsul asht6l, mindezek szerveit6l kapott t6mogat6sban.

Az

6" A kbzhaszn6 szenvezetvezctb tiszts6gviseldinek
illet6leg Ssszege.

ny6jtott juttat6sok mdrtdke'

feliigyelo szervdnek elncike
juttatfst
jellegri
nem
fogadnak el, szabad
tagjai munk6jul<drt sem pdnzt, sem egydb
akaratukb6l, j6 sziwel, onzetlen segitti sz6nd6kkal vegzil< azt,
Vezet6 tisztsd gvi se16 nem rdszesiilt anyagi j uttatdsb an.

Az alapitvdny,

ds, illet6leg kezel6 szervdnek (szervezetdnek) 6s

7" A. t<dzhaszn# tevdlrenysdgrdl sz6l6

6s

rtivid tartalmi besz6mold

A Daganatos Gyermekekdrt Alapitvany 2005-ben jott

16tre.

Az Alapitvany c6lja

-

miit6ti beavatkoz6sra szorul6 gyermekek tdmogat6sa, segltdse az egdszsdgi
6llapotuknak megfelel6 ds ndlktildzhetetlen orvosi, korh6zi kezelds

a

g6nybev6teldnek iehet6sdg6ben;
hdtrmyos szoci6lis helyzetri, balesetet szenvedett, illet6leg mtitdten 6tesett
gy ermekelc me gs e gitd se any agi, tar gyi adom6uyokkal, 61 etfunkci6t j avit6
k6sziil6kek biztositds6val;
lehet6sdgei szerint a k6rhhzakirj sziildtt- ds gyermek osztilly ai, valamint
szi.iloszob6k miiszerezettsdg6nek, felszorelts6gdnek korszenisftdse, anyagi 6s
t6rgyi eszkdzcikkel val6 t6mogat6sa;

i

Az Alapitv6ny nem vegez gazdasdgi, vAllalkoz6i tevdkonys6get.
Az alapit| okiratban megfogalmazotlkozhasznri tev6kenysdgeket magdnszem6lyek, 6s edgek
ado rn6ny ai b 6l ftnanszir ozza
2007 .- ben megval6sult tevdkenysdgek:

- Beteg, h6tr61yos szociAlis helyzetben ldv6 gyermekek kozvetlen anyagi, 6s t6mogat6sa'
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8" Kiiszdnetnyllv6nfte{s

A Daganatos Gyernekekdrt Alapitvfny ez,tton fejezi ki k<jszdnetdt rnindazoknak, akik
tdmogat6sra drdemesnek tartott6k tdrekvdseink et, 6s az alap{Iv 6ny tevdkenys6g6nek
ell6ttn(*toz, cdljainak el6rdsdhez a t6r'gydvben anyagi, szellemi, tdrgyi, vagy mAs egydb
j elle gri dnzetlen segitsd get nyirjtottak.
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