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Az Alapítvány 2012-ben is igyekezett a f célkit zéseinek megvalósításának
megfelel feladatokat ellátni. Segítette az osztályok szakmai munkáját, és forrásokat
biztosított a központi célok megvalósításához. 2012-ben ez a tevékenysége az el
évekhez
viszonyítottan csökkent. Ez a kapott támogatások csökkenéséb l, és így a pénzügyi
lehet ségek sz küléséb l következett. Éves szinten mintegy 4 millió forinttal csökkent a
beérkezett támogatás. Fontos feladat f leg az 1%-os támogatás mértékének növelése, ezt
már a kórházon belül is meg kell tenni.
Továbbra is nagy a sikere a szakmai munka támogatásaként beszerzett tudományos
könyveknek. Továbbra is igyekeztünk egyenl lehet séget biztosítani az egyes
osztályoknak, így minden szakma az t leginkább érdekl szakirodalom beszerzésére
fordította a kapott forrásokat.
Az Alapítvány állandó feladatának tekinti immár az évente megrendezésre kerül
Ápolók Napja támogatását. Azért, hogy dolgozóink könnyebben megszerezhessék kötelez
továbbképzési pontjaikat, az Alapítvány a kórházi szakdolgozók felének a részvételét
folyamatosan megfinanszírozza. Ezt a fontos feladatot -a lehet ségekhez mértenfolyamatosan fent is kívánja tartani.
Az egyes kórházi osztályok adomány gy jtése továbbra is folyamatos, bár sz kül
körben eredményes. A továbbra is szigorú elszámoltatás eredménye, hogy az osztályoknál
már nem jelentkezik hiány. Köszönhet en annak, hogy közös célokra is egyre több forrás
érkezik, valamint az Osztályoknak szánt adományok 10%-át közös célokra fordítjuk, így
Alapítványunk megfelel szabad t kéje továbbra is biztosított a kit zött –közös- célok
megvalósítására. A tartalékokat 2010. évt l banki lekötéssel nagyobb kamat elérése
érdekében hasznosítjuk, ehhez a tartalékhoz a feladataink ellátásához a tavalyi évben sem
kellett hozzányúlni, így pénzügyi helyzetünk stabil.
2012.-évben a másik jelent s forrás kiesés az NCA pályázat támogatásának
elmaradása.
Az adományok befizetési célok szerinti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az alapítvány, mint azt alapító okiratában is rögzítette, vállalkozási tevékenységet
nem kívánt, és jelenleg sem kíván folytatni. Ehhez alakult struktúrája is. Önálló gazdasági
szervezettel nem rendelkezik, az ellátandó feladatokat a kórház dolgozói, illetve más küls
személyek végzik el térítésmentesen.

Az Alapítvány saját m ködtetésére a kötelez feladatok ellátásához szükséges
nyomtatványok, irodaszerek, és minimális technikai felhasználásokon kívül nem fordít.
Gyakorlatilag szinte a teljes alapítványi bevételt az el re meghatározott feladatának,
kiemelten a szakdolgozók oktatásának el segítésére tudja fordítani. Emellett aktív segítséget
nyújtunk osztályaink korszer eszközellátásához, támogatjuk a lehet ségekhez képest
azokat az eszközfejlesztéseket, amelyek más forrásból nem megvalósíthatók, de az
ellátáshoz nélkülözhetetlenek. A fejlesztéshez szükséges pénzeszközök felhasználását a
kórházzal el zetesen egyeztetve szervezzük. Nagy érték eszközbeszerzés 2012 évben nem
történt, inkább a képzések, oktatások, illetve a szakmai könyvek beszerzésére került a f
hangsúly.
A nehézségek ellenére fenntartjuk és m ködtetjük a dolgozók rekreációs céljaira két
„ingatlanunkat”, a Szabadid központot és a komáromi Fürd faházait. Ez utóbbi nélkül
sokan egyáltalán nem tudnának nyaralni.
A „Vaszary Kolos Díj” hosszú el zetes egyeztetés után megvalósult. A Kuratórium
döntött is annak els díjazottjairól. Dr. Szontagh Csaba a kórház volt f orvosa, és igazgatója
illetve a Richter Gedeon Nyrt. Kapták 2012. évben a Vaszary díjat munkásságuk
elismeréseként.
Az 1 %-os támogatás id re, sikeresen megérkezett Alapítványunkhoz, sajnálattal
kellett ismét megállapítani, hogy ez a támogatás jelent sen csökkent. Fontos feladat, hogy a
kórházi toborzás, a dolgozók aktivizálása nagyobb hatású legyen, minden dolgozó részére
eljuttatásra kerüljön az alapítvány számával kitöltött „felajánló lapocska”.
Kórháztámogató tevékenységünket, és az Alapítvány kiadásának szerkezetét, a 2.
számú melléklet mutatja. Valamennyi szakma részesül továbbképzési támogatásban
nagyrészt a központi keretb l, de kapnak dolgozóink az osztályok által elnyert
adományokból is. A támogatást igényl k száma folyamatosan emelkedik. Nagy szerepe van
ebben a kórházi támogatás jelenleg is meglév hiányának, és az oktatási díjak jelent s
emelkedésének. Sajnos dolgozóink azt a bérükb l fizetni nem tudják. Szerencsés
körülmény, hogy Alapítványunknak van lehet sége a Kórház számára fontos képzéseket
támogatni. Az alapítványi készlet, és eszközbeszerzéseink megoszlását a. 3. számú
melléklet 2012.-ben nagy érték , tárgyi eszköz beszerzés nem történt.
Az Alapítvány összesített vagyoni helyzetét az Egyszer sített mérleg tartalmazza.
Alapítványunk gazdálkodása stabil, mint ezt a 4. számú mellékletben látható stabil
pénzügyi forrásokkal rendelkezünk, ezek a források megfelel lehet séget biztosítanak az
alapítványi célkit zések megvalósításához.
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