
Közhasznúsági jelentés 2008. évi
 

A  „Horgony”  Pszichiátriai  betegekért  Kiemelten  Közhasznú
Alapítvány közhasznú tevékenysége: 

A "Horgony"  Pszichiátriai  betegekért  alapítványt  2006.  november  13.-án  hoztuk  létre
azért, hogy egy- a pszichiátriai betegségüknél fogva hátrányos helyzető- csoport tagjai a
kor követelményeinek megfelelıen mind színvonalasabb ellátásban részesülhessenek az
egyébként nehéz anyagi körülmények között mőködı egészségügyi ellátórendszer keretei
között.
Alapítványunk a pszichiátriai betegek ellátásának támogatásán belül két fı célt jelölt meg:
a.)  a  Veszprém  Megyei  "Csolnoky  Ferenc"  Kórház-Rendelıintézet  Pszichiátriai
Gondozója mőködési feltételeinek javítása
b.)  a  szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv.,  valamint  a  helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1/2006.(I. 7.) SzCsM. Rendeletben történt
módosítás alapján Veszprém és környezetében a közösségi ellátási formák bevezetése és
mőködtetése.

2008-ban  alapítványunk  mőködésének  eredményeként  a  Pszichiátriai  Gondozó
felújításának fontos állomásához értünk, s májusban az új struktúrában üzemelı rendelıt
ünnepélyes keretek között adtuk át, amin a Veszprém város polgármestere Debreczenyi
János, valamint a Veszprém Megyei "Csolnoky Ferenc" Kórház-Rendelıintézet járóbeteg
ellátásért  felelõs  igazgatója  dr.  Vándorfi  Gyızı  és  az  intézmény  Pszichiátriai
Centrumának vezetıje dr. Györe Gyöngy mondott ünnepi beszédet. 
Az  új  stuktúra  kialakításánál  a közösségi  pszichiátriai  ellátás szempontjait  figyelembe
vettük.  Önkormányzati  támogatással  a  gondozott  betegek  körében  elvégzett  szőréssel
mértük fel a közösségi ellátás igényét.
Augusztusban benyújtott sikeres pályázatunkkal 3 éves finanszírozási szerzıdésre váltunk
jogosulttá,  ami  alapján  2009-tıl  2012-ig  alapítványunk  végezheti  Veszprémben  és
vonzáskörzetében a közösségi pszichiátriai ellátást.
Az ellátásban résztvevı munkatársakat oktatásra regisztráltuk, kettı közülük megkezdte
tanulmányait. 

Az  év  folyamán  a  már  2006-tól  sikeresen  mőködı  pszichiátriai  betegek  számára
létrehozott, a Lilly gyógyszergyár által támogatott Életmód Klubot folytattuk.
A pszichiátriai  gondozott  betegek  számára  pszichoterápiás  csoportot,  valamint  kreatív
csoportot indítottunk.

A nyári kánikulában,  miután a váróterem légkondicionálását nem tudtuk megoldani, a
várakozók közérzetének javítására a Monti-víz kft-vel szerzıdve hideg ásványvizes
automatát helyeztünk el, amit azóta is üzemeltetünk .

2008 végén kezdtük meg a pszichiátriai gondozás alatt álló betegek metabolikus szőrését,
illetve ebben az évben gyógyszergyári adományként kapott EKG készülék teszi lehetıvé a
kardiológiai szőrés elindítását.



A gondozó feladatainak bıvülésével vált szükségessé e feladatokat átfogni tudó
számítógépes program megtervezése, elkészítése. Év végére állt össze a program
megírására teamunk.

 

2.     Számviteli beszámoló, eredmény kimutatás (csatolva)
 
 

3.     Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
Alapítványunknak vagyona:

Ssz TÁRGYI MEGNEVEZÉS GYÁRTÁSI SZÁM DB
1 Plüs karfás szék  20
2 Rajzállvány  1
3 HAMA videó állvány  1
4 Díszpárna  3
5 Íróasztal- cseresznye  5
6 Relax fotel  2
7 Maszírozó betét elektromos+adapter  2
8 Konténer 4 fiókos  1
9 Orvosi szék  3

10 Zöld mőbır szék  7
11 Zöld textil forgós szék  7
12 Zöld textil szék  6
13 Konténer 3 fiókos  2
14 Samsung monitor(2.szoba)  1
15 LENOVO számítógép(2.szoba)  1
16 Vízautomata (bérelt)  1
17 Gyógyszerszekrény üveges zárt  1
18 Polcos íróasztal-cseresznye  1
19 Polcos szekrény -nyitott  2
20 Zárt szekrény  2
21 Dohányzóasztal  2
22 Sarokelem -nagy  1
23 Sarokelem -kicsi  1
24 BENQ-monitor ( 4.szoba)  1
25 LG- számítógép (4.szoba)  1
26 Bútorkárpit takaró(1.szoba;4 szoba )  3
27 Videó kamera  1
28 Philips CD-s rádió(4.szob)  1
29 Számítógép ház tartó görgıs  2
30 Bordó képkeret(pszich.szob)  2
31 Ekrü szinő függöny  2
32 Terra színő sötétítı függöny(pszich.szob)  1
33 Sárga színő sötétítı függöny(csop.szoba)  1
34 Sárga színő asztalterítı(csop.szob)  1
35 Cardiax számítógépes EKG SN: 0608112622 1
36 végtag csipeszelektróda  4
37 Mellkasi szívóelektróda  6



4. Költségvetési támogatás felhasználása:   

Az Alapítványunk költségvetési támogatást nem kapott. 

5.    Közhasznú tevékenység bevétele:   

 

Összes közhasznú tevékenység
bevétele 1895000 Ft

1. Közhasznú célra, mőködésre kapott
támogatás 0 Ft

 a. alapítótól  

 b. államháztartás más alrendszerétıl 0 Ft
2. Pályázati úton elnyert támogatás 155000 Ft
3. Közhasznú tevékenységbıl származó

bevétel 0 Ft
4. Egyéb bevételek 1740000 Ft

 
 

6. A  közhasznú  szervezet  vezetı  tisztviselıinek  nyújtott  
juttatások értéke, illetve összege: 

Alapítványunk  vezetıi  tisztviselıi  alapítványi  feladatukat  önkéntes
munkavégzés formájában látják el, ezért juttatásban nem részesülnek.
 
 

7. Cél szerinti juttatások:
 

 Cél szerinti juttatásban alapítványunk nem részesített senkit.
 
 
 

Veszprém, 2009. 04. 03.
 
 
 
 
 

Dr. Balczár Lajos
kuratórium elnöke


