
"Együtt Bálintkával" Alapítvány

2009. évi szöveges beszámolója

Bevezetés

Az Alapítvány tartós közérdekű célja a súlyos balesetet szenvedett Dorogi Bálint
(született: 2004. 01. 20.; anyja neve: Rung Aliz; lakóhelye: 2335 Taksony, Nyírfa u. 18.) maradandó
egészségkárosodásának enyhítése, gyógykezeltetése belföldön és külföldön, gyógyászati segédeszköz
ellátásának biztosítása, életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése, és a mindehhez
szükséges pénzügyi eszközök előteremtése.

Az Alapítvány másodlagosan más hasonló élethelyzetbe került gyermekeken is hasonlóan segíteni
kíván.

Alapítvány számlaszáma: 10401983-50485453-48551010

Alapítvány adószáma: 18719260-1-13

Cégbíróság bejegyezte Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.402/2007/4.

Az Alapítvány alapítóinak neve, és lakóhelye:
Tóth Julianna
anyja neve: Kiss Julianna
született: Kemecse, 1960. június 18.
lakóhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság út 2/B. III. em. 13.
és
Rung Józsefné
anyja neve: Terenyi Piroska
született: Budapest, 1941. augusztus 28.
lakóhely: 2335 Taksony, Nyírfa u. 18

Az alapítvány által kifejtendő tevékenységek különösen:

o pénzügyi támogatók felkutatása az alapítványi célt szolgáló tevékenység megvalósulásához;

o Dorogi Bálint gyógyíttatásának, gyógykezelésének finanszírozása, ide értve a külföldön
történő gyógykezelés anyagi fedezetének előteremtését, a külföldi és belföldi gyógykezelés
megszervezését, lebonyolítását, kísérő szakszemélyzet biztosítását a gyógykezeléshez
szükséges utazásokhoz.

o rehabilitáció bonyolítása, szervezése, finanszírozása,

o más hasonló élethelyzetbe került gyermekek előzőek szerinti támogatása.

o A Kuratóriumra irányadó alapvető rendelkezések:
Az Alapítvány kezelő és döntéshozó szerve a Kuratórium.
A Kuratórium 3 tagból áll, akiknek a megbízatása határozatlan időre szól.



A Kuratórium tagjai:

név: Szabó József
anyja neve: Bán Mária
született: Budapest 1966. február 07.
lakóhely: 2335 Taksony, Kölcsey u. 43.
név: Romsics Jánosné Deme Julianna
anyja neve: Hegedűs Julianna
született: Újfehértó 1968. október 01.
lakóhely: 2335 Taksony, Állomás u. 32.
név: Vágási Zsuzsanna
anyja neve: Lakatos Piroska
született: Tiszafüred 1960. június 14.
lakóhely: 2330 Dunaharaszti, Magyar u. 33.
A Kuratórium elnökének

Szabó József
(anyja neve: Bán Mária
született: Budapest, 1966. 02. 07.
lakóhely: 2335 Taksony, Kölcsey u. 43)
Az Alapítvány első Felügyelő Bizottságának tagjai:

Ancsán Mihály felügyelő bizottsági elnöknév:
anyja neve:
született:
lakóhely:
név:

Forgó Rozália
Budapest, 1968. február 27.
2335 Taksony, Hársfa u. 15.
Szendv Szilárd felügyelő bizottsági tag

anyja neve:
született:
lakóhely:
név:

Ónody Dorottya
Budapest, 1972. november 25.
2335 Taksony, Diófa u. 3.
Osztrogonácz Istvánné felügyelő bizottsági tag

anyja neve: Sztranyák Aranka
született: Budapest, 1975. május 17.
lakóhely: 2335 Taksony, Diófa u. l.

o A működés alapelvei:
• Az Alapítvány szigorú költséggazdálkodást folytat, ennek érdekében a

meglévő forrásait a céljai megvalósításához kapcsolódó feladatinak finanszírozására fordítja.
• Az Alapítvány működésének, illetve feladatainak ellátásához elsősorban

megbízási jogviszony keretében veszi a szükséges szolgáltatásokat igénybe.
• A tisztségviselők a feladatuk ellátásával felmerülő igazolt készkiadásaik

megtérítését igényelhetik az Alapítványtól, tiszteletdíjban azonban nem részesülhetnek.

o Az Alapítvány bevételei:

• alapítótól, a támogatóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
• a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
• az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;



a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
saját rendezvényeinek bevételei;
kívülálló magánszemélyek, jogi személyek és egyéb szervezetek önkéntes
anyagi támogatása, felajánlása, illetve hozzájárulása.

o Az Alapítvány költségei:

• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);

• az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);

• a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);

• a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevétel arányosan kell megosztani.

2009. évi Beszámoló

Az alapítvány 2007. évben jött létre. A cégbírósági bejegyzést követően - 2007. 11.15-e után -
indulhatott el a konkrét alapítványi tevékenység.

Az alapítók, a kuratórium tagjai, és önkéntes magánszemélyek segítségével elsőként az
alapítvány szélesebb körben való megismertetése volt a feladat.

Ennek érdekében, önkéntes segítséggel - a szülőkkel karöltve - honlapot hoztunk létre, ül.
különböző tájékoztatási módokkal kerestük meg szűkebb, és tágabb ismeretségi körünket,
hogy támogatókat találjunk.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 2009-ben sem folytatott, abból bevételt nem
realizált.

2009 évben sajnos az alapítvány bevételeinél is érződött a gazdasági válság hatása. A
bevételek főként magánszemélyektől, egyéni vállalkozóktól származó támogatások,
adományok voltak.

A 2009. évi minimális bevételek mellett, az előző évben áthozott pénzösszegeket tudtuk
felhasználni Bálintka gyógyulása érdekében.

Sajnos hiába bizonyult a 2008-as évben elvégzett őssejt beültetés hatásosnak, a bevételi
források csökkenése miatt ennek megismétlésére reális esély nem volt. így az adományokat
más terápiák esetleg eszközök beszerzésének támogatására fordítottuk.

Bálintka szállításához szükség volt egy speciális babakocsi beszerzésére. Ezt a szülők OEP
támogatással szerették volna megoldani, ezt részben sikerült is, azonban önerő biztosítására is
szükség volt,. Ehhez az alapítvány 180.000,- Ft-tal járult hozzá. A babakocsit az OEP 5 éves
kihordásra megadta.

A szülők Indiában találtak egy ismert orvost Dr. Oswald-ot, aki egy homeopátiás gyógyszer-
kombinációt állított össze, a gyógyszert több sérült gyermek szülei is megrendelték. -A 27
másik gyermek szüleivel folyamatos email váltás volt, a külföldi levelezőlistán lévő szülők
sok információt szereztek be erről a készítményről, illetve az orvos saját honlapján jelentős



sok információt szereztek be erről a készítményről, illetve az orvos saját honlapján jelentős
javulásokról számolt be. Ezen információk birtokában rendelték meg a készítményt, melynek
hatására Bálintka esetében főként a látás funkcióknál következettbe változás, ezért később a
szülők Önerőből ismételten vásároltak 6 havi gyógyszert. Az érintett szülők közül két fő
kiutazott és behozta a gyógyszert a gyerekeknek, az ő utazási, szállási költségeire, illetve a
gyógyszer behozatalára alapítványunk támogatást nyújtott, összesen: 342.243,- Ft értékben.

A szülők Bálintka rehabilitációját - időközi tornák, masszázsok, esetleges szükséges
rehabilitációs eszközök - igyekeznek önerőből megoldani, de ehhez az alapítványtól is
50.000 Ft támogatást igényeltek. A kuratórium és a FEB a támogatást jóvá hagyta, melynek
kifizetése még nem történt meg 2009-ben.

www.balintert.hu.

2009. évi beérkezett adományok összege: 284.000.- Ft

Az alapítványnak a 2009. évben felmerülő költségei:

Bankköltségek: 16.000.-Ft

Gyógykezelés támogatás összes ráfordítása: 572.000.-Ft

2009. évi ráfordítások összege: 588.000.- Ft

2009. évi tényleges pénzkiadás: 538.000.-Ft.

A további kezelésekre újabb adományok gyűjtése szükséges. Ennek érdekében, azért hogy
Bálintka gyógyulását elősegítsük, tovább folytatjuk tevékenységünket.

..EGYÜTTTaksony, 2010. május 27. ALAPÍTVÁNY
2335 Taksony, Nyírfa u. 18.
Arlószám: 18719,

Szabó József

A kuratórium elnöke


