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Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is két fő irányban nyújtottunk segítséget: 

Segítettük az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 

(Továbbiakban Szent János Kórház) gyermekellátását és a monori roma telepen 

hátrányos helyzetben élő gyermekeket. A Szent János Kórház segítésének döntő 

többsége célzott támogatásokból finanszírozott szakmai programok, pályázatok, 

eszközök voltak. 

 

 

A Szent János Kórház gyermekellátásának nyújtott segítség 

 

- 2019-es év, és egyben az alapítványunk legnagyobb beruházása indult a Szent 

János Kórház Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztályán. Az 

osztály kinőtte az épületét, több terápiás helységre van szükségük, ezért a kertben 

egy foglalkoztató ház építéséhez gyűjtöttünk, és kezdtük el az építkezést. Az 

építkezés lebonyolításában a kórház vezetősége és műszaki szakemberei is nagy 

segítséget nyújtottak. Az átadás várhatóan 2020. februárban történik.  

 

- A gyermekellátás szakmai palettája segítségünkkel bővült: uroflow készüléket 

vásároltunk, mely a vizelési zavarral küzdő gyermekek kivizsgálásában játszik 

fontos szerepet. Ennek karbantartását az alapítvány támogatta. 

 

- A Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztály folyamatos 

fejlesztéséhez célzott adományokból tudtunk hozzájárulni.  

 

- Célzott adományokból kisebb értékű, de nagyon fontos eszközöket vásároltunk: 

kórházi inhalátor, ventilátor, infúziós szerelékek, a kapszula endoszkópos 

vizsgálatokhoz műszert. 

 

-  
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- Idén is célzott adományokból támogattuk a cukorbeteg gyermekek kirándulását a 

2019. évi Európai Diabetes Futball Bajnokságra. 

 

- Idén is sikeresen pályáztunk a Hankook Tire Magyarország Kft pályázatán, ahol 4 

db téli gumit nyertünk, melyet a kórház gyermekellátásában részt vevő gépkocsira 

szereltünk. 

 

- A karácsonyi ünnepek idején a kórházban fekvő gyermekeket és beosztott 

dolgozókat megvendégeltük.  

 

- Továbbra is támogatásunkkal üzemelt a Szent János Kórház Budai 

Gyermekkórház telephelyén a Sensolite egésztest polarizáltfény terápiás készülék, 

melyet a gyermekek ingyenesen vehetnek igénybe.  

 

 

Monori roma telep segítése 

 

A monori támogató programjaink legfontosabb tényezője az állandóság, a rendszeres 

kapcsolattartás. Fő tevékenységünk változatlanul az egészségnevelés.  

 

- Folytattuk az egészségnevelő programunkat. Idén a csontritkulás megelőzése 

témakörben szerveztünk interaktív előadást, valamint az ebben az évben óvodába 

kerülő gyermekek szüleinek tartottunk felkészítő előadást. 

 

- 2019. decemberében ismét sikeresen vettünk részt A Közel a Part Egyesülettel a 

Magyar Élelmiszer Bank által szervezett tartós élelmiszer gyűjtésen. A gyűjtött tartós 

élelmiszerből 2020 januárjában 130 családot tudunk támogatni. Idén is a gyűjtésben a 

Máltai Szeretetszolgálat monori munkatársai is segítettek. 

 

-  
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- Az ELTE Antropológiai Tanszékének munkatársaival antropometriai felmérést 

végeztünk. A vizsgálat során észlelt nem megfelelő D-vitamin bevitel pótlására a 

Hódmezővásári Rotary Club segítségével D-vitamin tablettát tudtunk kiosztani az 

érintett családok számára. 

 

- A már hagyományosnak mondható tavaszi családi sportnapot idén is megszerveztük, 

valamint az éves szűrővizsgálatot is megtartottuk (koleszterin, vércukor, vérnyomás). 

A nagy sikerre való tekintettel idén is gyermekszemészeti szűrővizsgálattal 

gazdagodott a palettánk. A szervezésben az Agapé Generázet Gyülekezet és a Máltai 

Szeretetszolgálat munkatársai is részt vettek. Az eseményt a közös főzés, ebéd, az 

Agapé Gyülekezet zenés műsora zárta.  

 

Elmondhatjuk, hogy ismét tartalmas, sikeres évet zártunk. Ezúton is köszönjük 

mindenki támogatását legyen az személyes részvétel, anyagi támogatás vagy az adó 

1%-nak az utalása.  

 

Budapest, 2020.01.15. 

 

  Papp János    Klein Péter          dr.Madarasi Anna 

kuratóriumi tag             kuratóriumi tag                     kuratóriumi elnök 


