A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Családi név

Előtag

Első utónév

További utónevek

Viselt név:

Joó

Róbert

Csaba

Születési név:

Joó

Róbert

Csaba

Anyja neve:

Izsó

Gizella

Születési ország neve:

Magyar

Születési település neve:

Budapest

Születési ideje:

1 9 7 5

0 2

1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

1

6

8

6

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 3 8

Közterület neve:

Váci

Házszám:

184

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

0 1

0 0 0 1 6 8 6

.P k . 6 6 1 8 4

/ 1 9 9 1/0 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1 9 6 6 7 0 6 3

1

4 1

Szalamanov Georginé

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 2

2 7
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

14 027

14 754

136

128

13 891

14 626

12

6

14 039

14 760

13 856

14 498

13 346

13 856

510

642

183

262

183

262

14 039

14 760

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

4 654

4 512

4 654

4 512

30 785

31 579

30 785

31 579

30 754

31 426

30 754

31 426

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

17 141

17 141

64

4

64

4

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

35 503

36 095

35 503

36 095

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

35 503

36 095

35 503

36 095

5. Anyagjellegű ráfordítások

30 823

30 329

30 823

30 329

6. Személyi jellegű ráfordítások

3 212

4 474

3 212

4 474

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

1 200

1 242

1 200

1 242

0

131

0

131

957

517

957

517

1

2

1

2

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

34 993

35 453

34 993

35 453

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

34 993

35 453

34 993

35 453

510

642

510

642

510

642

510

642

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

6 000

9 400

6 000

9 400

100

100

100

100

4 016

4 785

4 016

4 785

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.05 12.56.55

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

1 1 3 8

Közterület neve:

Váci

Házszám:

184

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 6 6 1 8 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 1 / 0 0
0 0 0 1 6 8 6

1 9 6 6 7 0 6 3

1

4 1

Szalamanov Georginé

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészségügyi és rehabilitációs tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLIV törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a teljes társadalom
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Családtámogatások

Tárgyév
824

325

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

824

325

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

824

325

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Kuratóriumi elnök

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
1 200

Előző év (1)

1 242
Tárgy év (2)

1 200

1 242
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

35 503

36 095

4 016

4 785

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

31 487

31 310

H. Összes ráfordítás (kiadás)

34 993

35 453

3 212

4 474

34 993

35 453

510

642

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2018

Támogatási összeg:

5 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

5 500 000

Felhalmozási
Összesen:

5 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szja 1% az adózó rendelkezése alapján
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2018

Támogatási összeg:

4 785 237

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 785 237

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 785 237
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 785 237
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

4 785 237

Felhalmozási
Összesen:

4 785 237
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2018

Támogatási összeg:

900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

900 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 900 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

900 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

900 000

Felhalmozási
Összesen:

900 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.05 12.56.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

3 000 000

Felhalmozási
Összesen:

3 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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BESZÁMOLÓ
A TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT
2018. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az Alapítvány küldetése:
- ne kelljen szervhiány miatt meghalnia senkinek Magyarországon.
- a szervátültetett emberek a sikeres műtét után teljes életet tudjanak élni.
Az Alapítvány célcsoportjai:
 a szervátültetésre váró és szervátültetett emberek,
 valamint az ide vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező társadalom
Célcsoportunk a rehabilitációs programok során évi kb. 1000 fő, ismeretterjesztő tevékenységünk során évi kb.
100 000 fő, azonban közvetetten milliós nagyságrendű.
Az Alapítvány tevékenységi köre:





egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
rehabilitáció
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése
nevelés, oktatás, ismeretterjesztés

Az 1991 óta működő, 1998-tól közhasznú alapítvány a feladatokat a kurátorok és 5 állandó-, valamint 15-20
alkalmi önkéntes látta el, illetve 2018. januártól áprilisig megbízási szerződéssel, áprilistól pedig egy
minimálbéren alkalmazott munkatárs segítette.
Az OVSZ Szervkoordinációs Irodával 2008. 01. 15-én létrejött megállapodás keretében 2018-ban is
együttműködtünk a donáció-transzplantáció számának növelése érdekében.
A 2010-ben létrejött széleskörű együttműködés - a Nemzeti Vese Program – keretében folytattuk az iskolások,
diákok körében felvilágosító munkánkat. A Nemzeti Vese Program a Nephrológia Szolgáltatók Egyesülete
által kezdeményezett, a Magyar Nephrológiai Társaság, a Magyar Transzplantációs Társaság. a Nephrológia
Szolgáltatók Egyesülete és a Civil Szervezetek (Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége, Magyar
Szervátültetettek Szövetsége és Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért) által útjára
indított és támogatott közös platform.
Tevékenységünk két fő területe az ismeretterjesztés és a rehabilitáció, melyeket az alábbi programjainkkal
valósítunk meg.
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CSAK NŐ SZÜLHET GYERMEKET, DE BÁRKI AJÁNDÉKOZHAT ÉLETET – mottóval 2010 óta közel 40
fórumot tartottunk, közel 4000 embernek. 2018-ban Vecsés, Szeged, Nyíregyháza-Sóstó és Győr volt
rendezvényeink helyszíne, ahol vesebetegek, családtagjaik és barátaik hallgathatták meg szervátültetést
végző sebészek előadását a szervátültetésről és a donor vese eltávolításáról, beültetéséről, valamint
nephrológusok előadását az élő donor kivizsgálásáról, a szervadományozás alkalmassági és törvényi
feltételeiről, továbbá különböző relációjú élődonoros párok mesélték el történetüket.
Folytattuk l2018-ban is ismeretterjesztő előadásainkat általános és középiskolákban Márciusban a
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium meghívására a „Csík Napok” keretében interaktív előadást
tartottunk a szervdonáció-transzplantáció témáról. Áprilisban a Sylvester János Református Gimnázium
Egészségnapjára kaptunk meghívást a szervdonáció-transzplantáció témakörben tartandó előadásra.
Novemberben a TÁG-VILÁG iskola Egészségnapján vettünk részt, ahol 9 és 11 éves gyerekekkel
beszélgettünk a szervdonációról, szervátültetésről.
Tavasszal meghívást kaptunk a német KIO (Kinderhilfe Organtransplantation) szervezettől, miszerint
szeretnének 18-26 éves szervátültetettekből egy junior csoportot alapítani, és szívesen fogadnának
közülünk is fiatalt, aki az itteni tapasztalataival segíteni tudná az ottani alakulást és ő maga is új
tapasztalatokat szerezhetne. A cél a médiumokkal való jobb kapcsolat elősegítése. Szeptemberben
Gyurkó Alexandra (22 éves, 21 éve él édesanyja mágszegmentjével) képviselte alapítványunkat a
Jugendteam alapításon Frankfurtban.
Az előző évekhez hasonlóan számtalan rádió- és televíziós szereplésünk volt, és gyakran jelentünk meg
az írott médiumokban is, 2018–ban összesen 38 alkalommal adott hírt rólunk a sajtó.
Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap

A Szervdonáció és Transzplantáció Európa Napját az Európa Tanács kezdeményezésére 1996-ban, Genfben
rendezték meg először, majd 2005-ben a WHO október második szombatját a Szervdonáció és
Transzplantáció Világnapjává nyilvánította.
Alapítványunk, a Magyar Transzplantációs Társaság, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége és az Országos
Vérellátó Szolgálat - Szervkoordinációs Iroda közreműködésével, idén tizenkettedik alkalommal rendezte
meg a Szervdonáció és Transzplantáció Európa- és Világnapját. Rendezvényünk célja tiszteletadás a
donoroknak és családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. A transzplantáltak
köszönetüket fejezik ki a szervátültetés lehetőségét megteremtő (donorjelentő), valamint a transzplantációt
és az utógondozást végző egészségügyi dolgozóknak.
Délelőtt a MOM Sportközpontban olimpikonok, világbajnokok, szervátültetésben résztvevő- és a
szervátültetetteket gondozó orvosok, szervátültetett sportolók és testvéreik alkottak 8 váltót. Bicskei
Bertalan egykori nagykövetünk emlékére Bicskei kupának keresztelt barátságos körmérkőzést játszott
három csapat: A Trapik (transzplantáltak), a fantasztikus klasszis MLSZ (főleg Fradi) játékosok és az OVSZ
csapata. Díjátadó Bicskei Bertalan özvegye, Anikó volt.

A délutáni Pro Vita díjátadó ünnepség főszereplői, az élő donorok, akik szerettüknek ajándékozták egyik
veséjüket, vagy májuk egy darabját. Az elmúlt évben 52 ilyen önfeláldozó ember volt Magyarországon,
közülük 35-en jelentek meg családjukkal az ünnepségen. 2008 óta a Transzplantációs Alapítvány ezen a
napon Szent Kozma és Damján díjjal tüntet ki olyan személyt, aki különlegesen sokat tett a szervátültetés
érdekében. Idén Dr. Szőnyi László gyermekgyógyász, egyetemi docens kapta a díjat, aki több mint 20 éve
megszervezte – és azóta is így működik – a gyógyíthatatlan májbeteg csecsemők transzplantációját
Németországban. A nap végén nemcsak szervátültetettek, hanem élő donorok, halott donorok hozzátartozói
és a szervátültetéssel egyetértő, azt támogató emberek több százan jöttek el a donorok emlékére szervezett
hagyományos fáklyás sétára a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök terére.


Idén is megjelent a CSUDAMADÁR magazin 3 kiadványa. Az újságot elküldtük minden érintett
gyereknek, kezelőorvosaiknak, a kórházak intenzív terápiás osztályaira, együttműködő partnereinknek
és támogatóinknak.
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Januárban egy vese- és egy májátültetett fiú (11-12 évesek) vett részt a svájci Alpokban
rendezett NICHOLAS Kupán, ami a Szervátültetettek Téli Világjátékával párhuzamosan rendezett
esemény. A részvétel feltétele volt, hogy olyan gyerek menjen, aki nem tud síelni. Ők nem tudtak, ám a
hatnapos oktatás után mindketten gyönyörűen lesíeltek a versenyen kitűzött pályán. Kísérőjük Dr.
Vilmányi Csaba gyermekkardiológus, önkéntes segítőnk volt. Mind az utazást, mind a részvételi díjat
támogatóinknak köszönhetően az alapítvány fizette ezúttal is.
Februárban tízedik alkalommal rendeztünk Tengelicen családi hétvégét farsanggal, sorversennyel,
közösségépítő játékkal, szülő-orvos fórummal, és természetesen wellness programmal. (128 fő)
A Csodák palotájába áprilisban és októberben, 2 csapatban látogathattak el a szervre váró és
szervátültetett gyerekek testvéreikkel és szüleikkel. Hatalmas élmény volt mind a gyerekeknek, mind a
kísérőknek.
8 gyerek 7 felnőttel két csodás napot töltött a Csipkebogyó Erdei táborban, a Vértesben
térítésmentesen, teljes ellátással.
7 család tölthette a május 1-i hosszú hétvégét Bakonybélen csodálatos időben és remek programokkal,
szintén teljes ellátással, térítésmentesen.
15. MI IS NYARALUNK – Szervre váró és szervátültetett gyerekek balatoni rehabilitációs tábora
Helyszín: Balatonszemes, OTP Hotel
Időpont: június 23-lúlius 1.
Számokban:
Gyermek: 91 fő (1-21 éves korig)
- 43 szervátültetett (20 máj-, 15 vese-, 2 vese + máj-, 5 szív-, 1 tüdőátültetett)
- 5 szervre váró gyermek
- 43 testvér
Szülők: 78 fő - Vendég: 5 fő - Önkéntesek: 28 fő
Összesen: 202 fő

Szavakban:
„ Egy hét alatt rájöttem, hogy tagjai vagyunk egy olyan közösségnek, ahol mindannyian Hősök vagyunk.
Hős a szervátültetett gyermek, Hős az egészséges testvér, Hős az anyuka, Hős az apuka, Hősök a
gyógyító orvosok, Hősök az önkéntesek. Olyan hősök vagyunk, akik ugyan időben máskor, de egy célért
vívtuk és vívjuk a csatát...az egészséges boldog életért! Azt hiszem, szeretünk ide tartozni...Hozzátok!
Köszönjük szépen Transzplantációs Alapítvány! Mi is nyaralunk jövőre is!”
(idézet egy először táborozó család leveléből)
Minden gyermek részvételi díját az alapítvány fizeti, valamint a 12 év alatti gyermek és a 21 év alatti
fogyatékkal élő gyermek/fiatal egy kísérőjének részvételi díját, továbbá az önkéntes segítők részvételi
díját is természetesen az alapítvány fizeti.


Júliusi Gyereknap a Mogyoródi Aquarénában nyolcadik alkalommal, közel százan, szervátültetett
gyerekek és családjuk egy csodás napot tölthettek együtt az ország legnagyobb aquaparkjában.



A szokásos őszi családi hétvégén 145 fő vett részt, ezúttal Parádon. Ennek a programnak 2006 óta a
kirándulás és hazánk gyönyörű tájainak, történelmének a megismerése a fő célja, természetesen a
közösségépítés mellett.

Jótékonysági rendezvények





Májusban ismét sikeresen került megrendezésre a III. Jótékonysági kortárs képzőművészeti aukció az
SCH galériában. 32 képzőművész több mint 50 alkotása került kikiáltásra. A MI IS NYARALUNK tábor
javára rendezett árverés bevétele meghaladta az egymillió forintot.
Decemberben , Tóth Zoltán színművész barátunk emlékére és Alapítványunk megsegítésére adott
koncertet Debrecenben az Android együttes.
2018. dec. 08-án több mint 100 belépőt megvásároló báli résztvevő jelenlétében és az adományozók
felajánlásaival sikeresen megrendezésre került a XIV. Jótékonysági Bál Alsónémediben Alapítványunk
javára. „A mulatság mindannyiunk örömére hajnalig tartott és elérte célját. Kellemesen kikapcsolódtunk,
mulattunk, miközben 580 000 Ft-ot gyűjtöttünk össze az alapítvány részére, hogy továbbra is segítsék a
transzplantáció megvalósulását, biztosítani tudják a sikeres műtét utáni teljes életbe történő
visszavezetést.” – írta egy résztvevő.

Köszönjük minden támogatónak és önkéntes segítőnknek, hogy feladatainkat a
terveink szerint teljesíthettük!
Záradék: A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civilszervezet
kuratóriuma a beszámolót elfogadta a 2019. március 8-i ülésén.

