
Közhasznúsági jelentés 2010. évi
 

1. 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.

2010-ben a pszichiátriai betegek közösségi ellátását 2010. január 1-tıl Balatonalmádi, majd
2010. április 01-tıl Várpalota kistérségre terjesztettük ki. Így az alapítvány által közösségi
pszichiátriai gondozásban részesülık köre 50-re, majd 90 fıre bıvült.
Az újonnan felvett munkatársak képzését ütemeztük.

Korábban  kialakított  szupervíziós  foglalkozásokat  gondozónkban  megtartottuk.  Ahová
rendszeresen  meghívtok  a  székesfehérvári  és  zirci  közösségi  ellátókat,  a  veszprémi
családsegítı munkatársait, a fekvıbeteg ellátás orvosait.

A pszichiátriai  gondozóhoz integrált  közösségi  gondozás tapasztalatairól,  Balatonfüreden
pszichiátriai  gondozók  számára  tartott  rendezvényen,  Veszprémben  Semmelweis  napi
ünnepségen egészségügyi dolgozók számára, Tapolcán, Nyíregyházán pszichiáterek számára
tartottunk beszámolót.

Elıadások  eredményekén oroszlányi,  gyıri,  tatai  kollégákat  vendégül  láttunk,  közösségi
ellátás kialakítására segítségünket felajánlottuk.

2010.  június  01-én  az  OPK  vezetısége,  országos  és  megyei  pszichiáter  szakfıorvos,
pszichiátriai gondozónkat auditálták. A közösségi ellátásban elért eredményeinket értékelte,
OPK honlapján megjelenítette.

Az Országos Pszichiátriai Központ novemberi megbeszélésére meghívást kaptunk szociális
szakma és pszichiátria együttmőködésének megbeszélésére. 

Veszprém  és  Várpalota  Önkormányzat  polgármesterével,  szociális  ellátás  illetékesével
tárgyalást  kezdtünk  a  pszichiátriai  betegek  nappali ellátásáról,  aminek  eredményeként
Veszprémben  az  idısellátással  együttmőködve  2011-ben  a  pszichiátriai  betegek  nappali
klubját elindítottuk.

Veszprém megyei önkormányzat alelnökeivel együttmőködési tárgyalásokat megkezdtük.



2010. évben Harc a Nıi Szívekért Alapítvány támogatásával a pszichiátriai gondozás alatt
álló nıbetegek metabolikus és cardialis szőrését kezdtük meg.
Ugyanezen alapítvány támogatásával rehabilitációs pályázat keretei között tervezett nappali
kórház kialakításának terveit elıkészítettük az Alf-Projekt Meaneger Kft.-vel és a szigetvári
nappali kórház vezetıjének dr. Bender Zsuzsanna segítségével

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.

     2.     Számviteli beszámoló, eredmény kimutatás (csatolva)

     3.   Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Alapítványunk 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



38 PC op. rendszerrel, irodai alkalmazásokkal 1
39 Televízió 1
40 Samsung 1 Tb külsı tár 1
41 Fényképezıgép 1
42 Notebook 2
43 Multifunkciós gép 1
44 Iratmegsemmisítı 1

    4.   Költségvetési támogatás felhasználása: 

    Az Alapítványunk költségvetési támogatást nem kapott. 

    5.   Közhasznú tevékenység bevétele: 

ÖÖsszes közhasznú tevékenység bevétele 16566 e Ft

1. Közhasznú célra, mőködésre kapott
támogatás 16528 e Ft

a. alapítótól  

b. államháztartás más alrendszerétıl 0 Ft

2. Pályázati úton elnyert támogatás 40 e Ft

3. Közhasznú tevékenységbıl származó
bevétel 14568 e Ft

4. Egyéb bevételek 1958 e Ft
 
 

6.    A közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek 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, 2011. március 01.
 
 
 
 
 

            Dr. Balczár Lajos
               kuratórium elnöke


