Éves jelentés
2020

"A tanulásnak és a közösségnek gyógyító ereje van."

Missziónk
„Célunk, hogy a tartósan beteg gyermekek lelkileg is
megerősödve térjenek vissza betegségük előtti életükhöz.
Ebben segítjük Őket, családjukat és anyaiskolájukat. "

A KórházSuliról

2020

Alapítványunk azokkal a beteg gyermekekkel
foglalkozik, akik a betegségük és az azt követő
hosszú rehabilitáció miatt hónapokra, akár
évekre kiesnek a közoktatási rendszerből.
Kezelések miatt visszajárnak a kórházba, vagy
otthon lábadoznak, iskolába még nem
járhatnak. Egyéni tanrendben tanulnak,
egyedül kell megküzdeniük a tananyaggal, a
vizsgáikkal.
Ebben segítünk immár hetedik éve. Ez idő alatt
programunkban 700+ különböző korú beteg
gyermek, 1.300+ középiskolás és egyetemista
önkéntes vett részt.

Milyen a KórházSuli?
Biztonságos
Felelősségteljes
Felelősséget
vállalunk magukért
és egymásért.

Fókuszban a személyes
odafigyelés

A lelkedet és az
adataid is féltve
őrizzük.

Nálunk segítőként és segítettként
TE vagy a legfontosabb.

Átlátható
Kölcsönösen inspiráló
A tanulás szárnyakat adó
örömforrás.

És ezt hogyan
tesszük?
Kapcsolatba lépünk a kórházban vagy
otthon gyógyuló tanulókkal, szüleikkel.

Megkeressük és képezzük az önkéntes
középiskolásokat és egyetemistákat.
Koordináljuk, támogatjuk és végig kísérjük a segítők –
segítettek között zajló munkát.

A nálunk szerzett tudással zökkenőmentesebb
visszatérést biztosítunk az iskolába.

Február

Mérföldköveink

Március

Középiskolás és egyetemista önkéntes
képzéseket tartottunk.

Korábbi tapasztalatainkat felhasználva,
elindítottuk az „Online tanítok”
programot, melyben önkéntes
egyetemisták segítettek az egészségügyi
dolgozók gyermekeinek ill. az SOS
Gyermekfaluban élő diákoknak a
tanulásban az iskolabezárás idején.

Győrben a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházban a helyi Lurkó Alapítvánnyal
együttműködve tanulócsoportunk indult.

Május
Június
Etikus Adománygyűjtő Szervezet lettünk.

Szeptember- október

Másképp kiállítás megnyitót és
tanévzárót tartottunk.

Új tanév, új önkéntes képzések.

November

Helló Debrecen

Elindult a KS Mentor Program.
Végzős középiskolás segített és önkéntes diákjaink
a továbbtanulásukhoz kaptak útmutatást mentor
egyetemistáinktól és szakemberektől.

Debrecenben is elindul a KórházSuli!
Célunk, hogy minden régióban lehetőséget
biztosítsunk a tartósan beteg gyerekeknek arra,
hogy a kórházi és az otthoni gyógyulásuk alatt is
tanulhassanak és közösségben legyenek. Most
a debrecenieken a sor, hogy segítségünkkel
megmutassák, összefogással bármire képesek
vagyunk!

Adománygyűjtéseink

"Online tanítok" program : Online tanítjuk az
orvosok, ápolók gyerekeit a KórházSuliban
2020-as tavaszi karantén idején, sokéves tapasztalatunkkal
és lelkes önkénteseinkkel a kórházi dolgozók életét is
megkönnyítettük. Amíg ők értünk dolgoztak, addig
önkénteseink a gyermekeikkel tanultak. Ezzel párhuzamosan
a beteg gyerekek oktatását is online formában folytattuk.
Eredmény: 630.000 Ft

Új Nap Új Remények: A tanulásnak és a
közösségnek gyógyító ereje van!
2020 szeptemberében - immár második alkalommal - 15
adománygyűjtő követtel vettünk részt az eseményen.
A befolyt összeget a képzéseinkre, a tanulópárok,
tanulócsoportok indítására, koordinálására, a közösségi
eseményeink finanszírozására fordítottuk.
Eredmény: 2.147.500 Ft

Legyél Te is egy tanulópár támogatója!
Különösen fontos, hogy önkéntes segítőink a közös munka
elkezdése előtt képzésen vesznek részt, ahol nemcsak
módszertant tanulnak, hanem útmutatást kapnak ahhoz,
hogyan váljanak jó segítővé. A 2020-as év végén
összegyűjtött támogatással a gyógyuló fiatalok és önkéntes
segítőik biztonságos és hatékony tanulásához szükséges
képzést fedeztük.
Eredmény: 668.595 Ft

Gyűjtsük együtt a kilométereket az őszi
szünetben!
Jótékonysági virtuális kilométer gyűjtésünk célja, hogy
felhívjuk a figyelmet a közösségből kikerült beteg
gyerekekre. A nagy lelkesedésnek köszönhetően több,
mint háromszor mozogtuk körbe az országot 180
regisztrált résztvevővel 7912 km-t tettünk meg összesen.
Eredmény: 324.000 Ft

1 % Köszönjük!
1.575.634,- Ft támogatás érkezett. 2020-ban
202 állampolgártól az adó 1%-os felajánlásukból,
amit az alábbiak szerint használtunk fel:
Üzemeltetési költség
393.309,- Ft
Bér és járulék
30%
Egyéb
45%

Egyéb költség
709.035,- Ft
Bér + járulék
472.690,- Ft

Üzemeltetés
25%

Pályázatok

KPMG

Stronger Roots

KAP2020

A KPMG Magyarország
által nyújtott 1.000.000
Ft-ot az Alapítvány az
„Online tanítok” program
projektvezetőjének
és
koordinátorának
a
bérére
(5
hónap
időszakban) fordítottuk.

A társadalmi bázisépítésre
átutalt 5.993.554,- Ft-ból
kommunikációs és
adománygyűjtő
szakemberrel kötöttünk
megbízási szerződést.
Megújítottuk arculatunkat,
kreatív anyagokkal,
országos hirdetésekkel
tettük ismertebbé
programunkat.

MagNet Bank Közösségi
Adományozás
Programjában a Bank
ügyfelei közül sokan a
KórházSulit választották a
„Társadalmi hatás Oktatás” kategóriában. A
kapott 868.363 Ft-ot az
Alapítvány az „Online
tanítok” program
koordinálására fordította.

Ökotárs Alapítvány
„Egészségügyi dolgozók
gyermekeinek tanításában
való részvétel” pályázatunkra
kapott 1.300.000 Ft-ot, a
Covid19 járvány második
hullámában, az
egészségügyi dolgozók
gyerekeinek ill. a krónikus
beteg diákok tanításának
támogatására fordítottuk.

Tesco
"Ön választ, mi segítünk”
A Debreceni Egyetem KK
Gyermekgyógyászati
Klinikáján is elindul a
KórházSuli. Az alapítvány
pedagógusa a betegágyak
mellett segíti a tanulást.
A program működtetéséhez
250 000 Ft értékben járult
hozzá a pályázat.

Eredményeink
Az “Online tanítok” program megkapta a Highlights of Hungary díjat és felkerült a
Mastercard “priceless” COVID kampányai közé.

A Program megkapta a HR Best 2020 ezüst fokozatú díját a FUTURE GENERATION kategóriában.

KPMG: Felelős Társadalomért Program díjazottjai lettünk.

Az MRE Bethesda Gyermekkórház Dizseri Tamás szeretetszolgálati díját kapta
Alapítványunk vezetője, Tóthné Almássy Monika.

Új együttműködéseink

Budapesti Gazdadági
Egyetem
Xántus János
Kéttannyelvű
Gimnázium
Ronald
McDonald
Gyermeksegély
Alapítvány

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Lurkó
Alapítvány

Csodalámpa
Alapítvány

El szeretném mondani, hogy lassan már egy éve lesz, hogy
csatlakoztam hozzátok. Nagy öröm számomra, hogy egy
ilyen közösség tagja lehetek. Mindig is az volt az álmom,
hogy segíthessek rászoruló gyerekeknek, és mióta
csatlakoztam, azóta is teljes szívvel tanítok, és remélem a
gyerekek is ezt érzik. Köszönöm, hogy általatok
teljesülhetett a kívánságom és hogy ennek a szervezetnek a
tagja lehetek.
Tobel Szonja –önkéntes egyetemista

"Szeretném megköszönni nektek a sok segítséget a
kapcsolattartást az iskolával. Lacinak így sokkal
könnyebb volt tartani a tempót és sikerült mélyebb
kapcsolatot kialakítani a tanárokkal. Utunk a végéhez
ért a mai nappal sikeres érettségi vizsgát tett Laci.
Minden percért és pillanatért hálásak vagyunk mert
nélkületek nem sikerült volna. További sikereket
kívánunk nektek. Szép nyarat és jó pihenést a csapat
minden tagjának. "
Tisztelettel: Kovácsné Bea, Lacus

Az Alapítvány szervezeti felépítése és kiadásai
Munkatársaink:
Főállásban
- 4 munkatárs ( vezető és operatív feladatokat ellátó személy )
Részmunkaidőben
- 1 kórházpedagógus
- 1 kommunikációs munkatárs
- 1 támogatásszervező munkatárs

„Szeretném megköszönni az eddigi segítségüket, mert nagyon-nagyon
sokat jelent Simonnak és nekünk is! A reménytelen elkeseredettségből
lassan kisimulnak a vonásaink, és remélem, hogy nemsokára ismét
tudunk ,mosolyogni ha a fiunk tanulásáról esik szó! Marci, Eszter és
Dóri segítsége annyi mindent tett hozzá az éle- tünkhöz: biztonságot, a
tananyag meg- értésének rég nem tapasztalt élményét, Azt a tudatot,
hogy nem lehetetlen a matekot, a kémiát és az angolt is tudni, és
lehetnek ezek a tárgyak érdekesek. -És ezt a csodát Marci, Eszter és
Dóri teremti az Ön, az Önök segítségével. Nagyon hálásan köszönöm
a Segítők, az Ön, az Önök segítségét!” B. Katalin - szülő

Elérhetőségeink:
KórházSuli Alapítvány
Levelezési cím: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 32/c
E-mail: info@korhazsuli.hu
www.korhazsuli.hu
Telefon: 06/20 821 5252
Adószám: 18874015-1-13

