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2009. évi

Közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány (MRA) 2009. évi gazdálkodásáról, év végi pénzügyi és
vagyoni helyzetéről készített mérleget és az eredmény-kimutatást
mellékletként csatoljuk.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány (MRA) 2009. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány saját tőke értéke a tárgyidőszaki gazdálkodás során
Az Alapítvány
- vállalkozási tevékenységének tárgyévi eredménye
- alapítványi célú tevékenység tárgyévi vesztesége
- tárgyévi gazdálkodás miatti tőke változás

eFt
-196
-14 395
-14 591

Vagyon részletezése
Immateriális eszközök nettó értéke
Tárgyi eszközök nettó értéke
Befektetett eszköz
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolás
Követelések + készlet
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolás
Saját tőke értéke (2009.12.31-én)

0
66 622
0
241
14 560
70
9 379
3 897
5 757
81 218

(2003. 12.31-én 107.420e Ft, 2004.12.31-én 105.610e Ft,
2005.12.31.-én 102.420e Ft, 2006. 12. 31.-én 106.488e Ft, 2007.12.31én 98.668e Ft 2008.12.31-én 95.809e Ft volt a saját tőke).
Vállalkozási bevétel: 24 694e Ft, kiadás: 24 890e Ft
Alapítványi tevékenység bevétele: 1 721 eFt, kiadás: 16 116 e Ft=
-14 395e Ft

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Pénzbeli juttatások:
Ösztöndíjban összesen 11 fő részesült, 350.000
összegben.

ezer Ft

Természetbeni juttatások:
Gyógytorna. Egyéni gyógytorna foglalkozáson 2009-ban 151
személy vett részt, ez összesen 1783 alkalmat jelentett. Az idősek
számára 74 alkalommal tartott szerdai csoportos egészségmegőrző
gyógytornaoktatáson összesen 928 fő tornázott.
2009-ban folytatódott a gyógytorna lehetőség az RA betegek részére a
Magyar Gyógytornászok Társaságával együttműködve, heti 1
alkalommal 15-18 fő részvételével.
Oktatás. Az orvosok számára egy napos, kedvezményes, a
Semmelweis Egyetem által akkreditált oktatási program rendezésére 9
alkalommal került sor.
Ezeken összesen 217 orvos (zömében
reumatológus szakorvos) vett részt.
A gyógytornászok számára 6 alkalommal szervezett az MRA „A
függesztőrács alkalmazása”c. sorozat keretében akkreditált oktatást,
melyen 152 gyógytornász volt jelen.
Üdülés. Az évek óta rendszeresen megrendezett berekfürdői
gyógyüdülési programon 2009-ban 35 beteg és kísérő összesen
986 000 Ft ellenértékben 224 vendégéjszakát vett igénybe.
Betegújság. A Reuma Híradó immár V. évfolyamába lépett, az év
folyamán újabb 3 szám jelent meg - az első szám az előző évben nyert
NCA pályázat támogatásával, az EULAR PARE kongresszusról szóló
különszám 5000 példányban , majd az azt követő két szám, számonként
2000 példányban. Az újságot ingyenesen juttattuk el a betegkluboknak,
betegegyesületeknek valamint a reumatológiai szakrendelőknek és
kórházaknak. A különszám, ami a nemzetközi konferencia tanulságait és
üzenetét tartalmazta, fentieken kívül az önkormányzatokhoz, az érintett
minisztériumokba és európai unios képviselőinkhez is eljutott.
Kiadványunkhoz
példányonként 200 Ft-os hozzájárulással egyes
érdeklődők is hozzájuthattak. Mód nyílt az újság előfizetésére is, 2009ban százötvenen éltek ezzel a lehetőséggel, ők mindhárom számot
postán kapták meg, összesen 900 Ft-ért.

5. Kapott támogatások.
A beszámolási időszakban közvetlenül
 a kisebbségi települési önkormányzattól,
 az egészségbiztosítási önkormányzattól,
 és mindezek szerveitől az alapítvány támogatást nem kapott.
Adományok. Az alapítvány összesen 778.706 Ft-ot kapott pénzbeli
adományként. Az SZJA 1%-ából kapott összeg 342.810 Ft volt. Az
oktatási programokhoz a résztvevők 476.000 Ft-tal járultak hozzá, a. A
kamatbevétel alaptevékenységre eső része 85.134 Ft, a vállalkozási
tevékenységre pedig 1.221.573 Ft volt.
6. Tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke ill. összege.
A kuratórium elnökének és tagjainak díjazása az elfogadott alapító
okirat szerint történt. 2009-ban a tiszteletdíjak nettó összege 530.000
Ft-ot tett ki. Ezen kívül a vidékről érkező kuratóriumi tagok összesen
39.160 Ft útiköltség-térítésben részesültek. A felügyelő bizottság elnöke
és tagjai nem részesültek díjazásban.
7. A Közhasznú tevékenységről szóló rövid szöveges beszámoló.
Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott céloknak
megfelelően működött. A reumatológia haladását az orvosok,
egészségügyi dolgozók és a betegek oldaláról is támogatta.
Az orvosok és gyógytornászok számára szervezett kedvezményes
oktatási programok a Semmelweis Egyetem illetve az EÜ Minisztérium
Szak- és Továbbképzési Bizottsága
által elismert továbbképzési
pontokat érnek továbbra is. Az orvosok számára rendezett oktatási
programok továbbképzési pontértékei változóak, de vizsgával együtt
általában 2 kreditpont/ óra értékűek.
Gyógytornászaink szakmai önképzőköre 2009-ban 2 alkalommal
került megrendezésre.

Az Alapítvány székháza ad helyet a „Reumatológiai és
Fizioterápiás
Szakmai Kollégium”-nak.
Honlapunkon továbbra is
biztosítjuk a Szakmai Kollégium híreinek megjelenését.
Ugyancsak a székház ad otthont a Magyar Reumabetegek
Egyesületének is. A betegszervezetekkel az MRA így folyamatos és
nagyon jó együttműködést alakított ki, különösen a Reuma Híradó és az
üdülések területén.
2009. évre is kiírtuk a de Chatel Andorné ösztöndíj pályázatot.
A szakemberekből álló zsűri döntése alapján az első helyért járó 80.000
Ft ösztöndíjat
Dr. Dudics Valéria és Dr. Pazár Borbála kapta
megosztva. Ennek átadására az őszi MRE vándorgyűlés megnyitó
ünnepségén került sor.
Az Alapítvány gyógyszergyárak támogatásával 2009-ben 2
betegtségismertetőt adott ki /Köszvény és Bechterew-kór/. Betegek
számára több alkalommal betegségismertetőket adományoztunk. Ezeket
zömmel rendezvényeken, közvetlenül a betegeknek,
illetve az
orvosokon keresztül juttattuk el.
A gyógytorna tevékenység továbbra is csoportos és egyéni
formában zajlott. Csoportos tornára szerdánként 3 csoportban került sor
(résztvevők : 928 fő tornázott összesen 74 alkalommal). Az egyéni
gyógytorna
tevékenységet
2,
részmunkaidőben
foglalkoztatott
gyógytornász végezte. (151
beteget összesen 1783 alkalommal
kezeltek.)
A karácsony előtti ünnepséget 2009-ban is megrendeztük.
Sokrétű közhasznú tevékenységünk zökkenőmentes folytatására csak
úgy nyílt lehetőség, hogy vállalkozási tevékenységünk eredményét illetve
tartalékaink egy részét használtuk fel.
Az SZJA 1%-ból kapott összeget (342.810 Ft) 2009-ban az
alapítványi oktatási programok és a betegújság támogatására fordítottuk.
Az MRA honlapja rendszeresen frissítésre került és többek között a
betegújság teljes anyaga is megjelenik rajta. A honlap olvasottsága
emelkedett az év folyamán. Internetes keresőn is megtalálható
Alapítványunk.
E-mail címünkre egyre több levél érkezik, amelyben betegek vagy
hozzátartozóik keresnek megoldást problémáikra, szeretnének
információt kapni. Az MRA igyekszik a problémákat megoldani, a
szükséges információkkal ellátni a hozzánk fordulókat.
Budapest, 2010. május 18.
Gönczi Csabáné dr.
MRA kuratóriumi elnök

