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Működtetés: A működés technikai feltételei nem változtak 
 
Tevékenységek: 
Élménytáborunkban ismételten fogadtuk a felsőzsolcai gyermekeket. Változatos programmal 
biztosítottuk a tartalmas időtöltésüket: Állatkerti látogatás, Csodák Palotája, kirándulás, 
Szikla Kórház, Parlament, Oldtimer autókiállítás, kisvasútozás, Medve Park (138 230 Ft). 
 
A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermekgyógyászati 
Rehabilitációs Osztályán a túlsúlyos gyermekek részére szervezett tábor programjait 
támogattuk. Az egészséges étkezés alapanyagainak megvásárlása mellett kuratótiumi tagjaink 
vezetésével növény meghatározással egybekötött erdőjáráson vettek részt a gyermekek.  
 
Beszerzéseink: 

- ApneaLink alvásvizsgáló készülék (622 500Ft): Alvás közben méri az oxigén 
ellátottságot, a horkolás intenzitását, a légzés kimaradását. Elsősorban túlsúlyos 
gyermekek és megnagyobbodott orr-és torokmandulával bíró gyermekek 
alvászavarainak a vizsgálatára alkalmas, hasznos készülék. 

- Infúziós pumpa (460 830 Ft): Csecsemő-és gyermekkorban a vénás folyadékpótlás 
csak infúziós pumpa használatával biztonságos. A készülék alkalmas arra, hogy 
meghatározott idő alatt csak a beállított mennyiségű folyadékot engedje a vénába, 
valamint bármilyen probléma esetén hangjelzéssel figyelmezteti az egészségügyi 
dolgozót, hogy ellenőrizze a folyamatot. 

- A Szent János Kórház Gyermekosztályának folyosóján falfestés készítése (56 250 Ft). 
Célzott támogatásból: 

- Bábelőadás támogatása a Szent János Kórház dolgozóinak rendezett karácsonyi 
rendezvényen (80 000Ft). 

- Szent János Kórház Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály fizikoterápiához 
elektródák beszerzése (23 330Ft). 

 
Sikeresen pályáztunk a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatán, ahol 257 000 Ft-ot nyertünk. 
Ezt egyrészt a működésre (könyvelői díj, pályázatfigyelő, weblap) költöttük, az adó 1% 
megszerzéséhez szórólapokat készítettünk, valamint projektort, (77 900 Ft) vetítő vásznat (36 
760 Ft) vásároltunk egészségnevelő és tudományos előadásokhoz. 
 
A Sensolite egésztest polarizáltfény ágy működését ebben az évben is az általunk beszervezett 
önkéntesek magas óraszámban működtették. 
 
Új vállalásként a monori roma telepen működő Nyitnikék Gyermekházban folytattunk 
egészségnevelést, valamint influenza oltásban részesítettük az önként jelentkezőket, 
adományokat juttatunk az itt élő gyermekeknek. 
Budapest, 2012.05.19. 
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