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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2001. 05.
25.-én került a Fővárosi Bíróságnál 11. Pk. 60423/2001/1 szám alatt bejegyzésre.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:378 - 3:404. §ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, valamint a civil
szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtésről és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/ 2011. (XII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján tartós közérdekű célok
megvalósítására.
Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vagyonából támogatja az intézmény:
1. magasabb színvonalú működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges új források és lehetőségek
feltárását,
2. a rendelkezésre álló források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált irányítási
rendszer megteremtését,
3. a szakember- és műszerellátottság fejlesztésével, az ellátási- ápolási feltételek javításával,
más intézményekkel, versenyképes szolgáltatások nyújtását,
4. a kórház és az ellátást igénylő személyek mindennapi kapcsolatának kialakítását,
5. egészség megőrzési, betegségmegelőzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet,
6. szociális tevékenységének ellátását, az időskorúak gondozásának elősegítését,
7. a humán erőforrás hatékonyságának emelése érdekében, az orvosok, az ápoló személyzet
oktatását és továbbképzését támogatja, segíti a szakmai utak szervezését,
8. támogatja az intézmény kutatási - fejlesztési feladatainak ellátását,
9. hitéleti tevékenységének folyamatos biztosítását.
A Kuratórium szükség szerint ül össze, 2018. évben összesen ? kuratóriumi ülés volt.
Az Alapítvány a Közhasznú szervezetekről és a Számvitelről szóló törvény hatálya alá
tartozik, alapvetően közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.
Tevékenységéről, beszámolójáról a Kórház információs csatornáin nyújt tájékoztatást a
nyilvánosság számára.
A könyvvezetés módja egyszerűsített kettős könyvelés.
A beszámoló készítés formája: „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
beszámolója”.
Könyvvizsgálatra nem kötelezett. Munkáját Felügyelő szervezet ellenőrzi.
Az Alapítvány 2018. évben az előző évhez hasonlóan folytatta tevékenységét. Kiemelt
feladata volt a Kórház működésének segítése, különös tekintettel beteg ellátás minőségének
javítására.

1.

A tevékenységgel összefüggésben kapott bevételek, támogatások, bemutatása

Az Alapítvány 2018. évben költségvetési támogatásban – az 1%-on kívül - nem részesült,
vállalkozási tevékenységet nem végzett, így ebből származó bevétele sem volt.
Pályázati tevékenységünk nem volt ebben az évben.
Az Alapítvány 2018. évi bevétele, összesen: 65 237 e. Ft. volt, ami döntően a
magánszemélyek és vállalkozások támogatásából származott. A bevételek alakulását az 1. sz.
táblázat szemlélteti.
Alapítványi bevételek alakulása
2017-2018
1. sz. táblázat
Bevétel
Megnevezés
1%
Pályázatok
Alapítványi támogatás
Magánszemélyek és vállalkozások
adománya
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek
Összesen

Bevétel (e.Ft)
2017
2018
1 487
1 385
0
0
0
0

Index
%
93 %

57 728

63 852

111 %

0
438
59 653

0
1
65 237

%
%
109 %

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételeknél kismértékű emelkedést mutat az az
előző évhez viszonyítva. Ebben az évben az 1 %-os adományok negatív irányú változását
ismét nem sikerült megállítani.
2.

Tevékenységgel összefüggésben felmerült ráfordítások alakulása.

Az Alapítványnak 2018. évben, a számviteli törvény szerint összesen 90 148 ezer forint
költsége, illetve ráfordítása merült fel, amelynek 100 %-a a célszerinti tevékenység, vagyis a
kórház és a betegek támogatása volt.
Amint az a 2. sz. táblázatból megállapítható az egyéb költségek és ráfordítások összege az
alábbiak szerint alakult.

Alapítványi ráfordítások alakulása
2017-2018

2. sz. táblázat
Kiadás
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Egyéb ktg. és ráfordítás
Kórház támogatása

Kiadások (e.Ft)
2017
2018
2487
648
2074
0
60 000
89 500

Index
%
26 %
0%
149 %

Bér és bérjellegű, illetőleg magánszemély részére kifizetés nem történt, ebből következően
járulékfizetési kötelezettségünk nem volt.
A Kuratóriumi tagjai és a tisztségviselők sem költségtérítésben, sem egyéb díjazásban nem
részesültek.
Az alapítvány támogatásával sikerült a betegek kórházban eltöltött napjainak minőségét
javítani.
I.
Betegellátás
1. Nővéri munka:
108 hospice beteg ellátása, összesen 1665 alkalommal
2. Pszichológusi munka:
57 hospice beteg ellátása összesen 314 alkalommal. 8 beteg esetében hozzátartozó kért
segítséget 532 alkalommal.
Pszichológusunk a fenti időszakban 38 kórházi beteggel is foglalkozott, 516 alkalommal, 5
kórházi betegnél hozzátartozó kért segítséget 7 alkalommal. Ez idő alatt 10 kórházi
alkalmazott kért segítséget 17 esetben.

3. Mentálhigiénés és szociális munka
168 hospice beteg ellátása, 1286 összesen alkalommal
A szociális munkások a kórház betegeit is ellátják. Otthongondozásról tájékoztatás és
okok miatt már nem alkalmasak (nem látnak, nem képesek írni) segítséget nyújtanak, a
nyugdíj átvételekor. Akik önállóan nem tudják befizetni az ápolási díjat, vagy hotelszolgálati
díjat, azok helyett elintézik. Gondnokság alá helyezés elindításában az adminisztrációs
munkák intézése. Hivatásos gondnokokkal kapcsolattartás, frissen kinevezett gondnokokkal
kapcsolatfelvétel, folyamatban lévő ügyek átadása a kinevezett gondnokoknak. Jogi
segítségnyújtás, levelezés nyugdíjfolyósítóval, pénzintézettel, szolgáltatókkal. Nyugdíj
átirányítás intézése. Idősotthoni elhelyezés elindítása. Önkormányzati szociális
intézményekkel kapcsolattartás. Idősotthoni elhelyezések intézése. Okmánycsere esetén
ügyintézés.
MAZS Alapítvánnyal, és a MAZSIHISZ-szel kapcsolattartás, közös klienseink ügyében.
Hozzátartozóval nem rendelkező betegek esetében temetéssel kapcsolatos ügyintézés.
Mentálhigiénés segítség nyújtása nem hospice betegek részére is.

A betegek hozzátartozói is sokszor fordulnak a szociális munkásokhoz információért bent
fekvő hozzátartozóik ügyeinek kapcsán, vagy segítséget kérnek az ügyek intézésében.
Az választáson való részvételben segítség
A kórházi betegek széder-estre való kísérése.
Közösségi programok, klubfoglalkozások

II.

1. Gyógytorna- és klubfoglalkozások:
Az I. Belgyógyászaton gyógytorna 44 alkalommal, 22 alkalommal filmvetítés és 22
alkalommal szó-játékok, kvízjátékok (átlagos részvétel: 5-6 fő).
A II. Belgyógyászaton gyógytorna 28 alkalommal, játék 14 filmvetítés 14 alkalommal volt.
(átlagos részvétel: 4-5 fő)
A III. Belgyógyászaton gyógytorna 47 alkalommal, 24 alkalommal filmvetítés és 23
alkalommal szójátékok, kvízjátékok (átlagos részvétel: 7-8 fő)
A betegek előadásra kísérésében a szociális munkásoknak a hospice nővérek, a pszichológus
segítségükre vannak.
Az elmúlt negyedévben a könyvtár szolgáltatása folyamatos volt. A kölcsönzéssel járó
feladataikat a szociális munkások, és a nővérek, alkalomszerűen látták el.
Heti klubfoglalkozások keretében az alábbi közösségi programok valósultak meg a betegek
számárra:
2. Egyéb közösségi programjaink










Berentei Péter és Egri József vidám újévi műsora
Purimi koncert Csomai Zoltánnal
Baltimori diákok látogatása
Opus – Art vonósnégyes műsora
György Viktória opera énes előadása
Fers Márta és Pomlényi Péter előadó művészek operett és népdal műsora
György Viktória operett és musical betétdalokat énekelt
A XIII. kerületi Ady Endre Gimnázium diákjai a „Krokusz-projekt” keretében az
ültetés előtt egy rövid kis műsort a vidám hanukai klezmer műsora
Klein Judit és a Haverim klezmer együttes vidám hanukai műsora

III. Pályázat
2018.
befogadott pályázatok Hospice
Pályázat beadás Pályázat címzettje
időpontja
2018.01.30.
MAZSIHISZ
Szeretetkórházért
Közhasznú
Alapítvány
2018.01.30
MAZSIHISZ
Szeretetkórházért
közhasznú
Alapítvány
Összesen

Téma

Kért támogatás

Elnyert
támogatás

Fellépő művészek
tiszteletdíja,

700.000,-ft

700.000,-ft

30..000-ft

30.000.-ft

730.000.-ft

730.000.-ft

Bútorpótlás az egyik
társalgóban

MRT (Magyar Rehabilitációs Társaság) 2018. évi Vándorgyűlése szeptember 13-15.
3 fő részére
Regisztráció 3 napra
60 000 Ft
Vonatjegy/Benzinköltség
10 000 Ft
Szállás – 1 ágyas szoba/2 éj
100 000 Ft
Szállás – 2 ágya szoba/2 éj
170 000 Ft

Eszközök:
Poszter
Keretezés, szerelék
Leporelló
Eszközök vásárlása:
Törzserő-nyomásmérő
Testösszetétel mérő

20 000 Ft
10 000 Ft
20 000 Ft
38 500 Ft
20 000 Ft
108 500 Ft

Az ápolási Igazgató asszony által aláírt, intelligens kötszerekre vonatkozó pályázatra a
kuratórium 2 millió forint támogatást szavazott meg
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