
2009 - Pályázat: A gyerekek egészségéért 

Az Őrangyal Európai Alapítvány a 2009. évre korábbi tevékenységeinek fenntartását 
és bővítését az alábbiak szerint tervezi megvalósítani. 

1. Az adománygyűjtő-adományszervező tevékenység folytatása, 
eredményességének növelése - Célunk: pénzbeli és természetbeni támogatási 
programjaink mennyiségi és minőségi (hatékonysági) fejlesztése. Adománykezelő 
programot kívánunk vásárolni, amely lehetővé teszi az adatbázisok gyorsabb 
használatát, a támogatói kör célzottabb (egy-egy gyűjtési célnak megfelelőbb) 
elérését, eredményességi statisztikák készítését, ügyviteli automatizmusok 
beépítését. E fejlesztéstől egyúttal azt is várjuk, hogy irodai és telefonköltségeink 
csökkennek, miközben az adománygyűjtés hatékonyságának növekedését érjük el. 
Az adománykezelő programhoz számítógépes hálózatot szükséges kialakítanunk 6 
munkaállomással, és „adminisztrátor” munkatársat foglalkoztatnunk a hálózat 
működtetési feladataira. A tervezett adománykezelő program leírását a 3. sz. 
mellékletben csatoltuk. 

2. Rehabilitációt segítő tevékenység – Szervezetünk a pályázati és a támogatói 
források bővítésével,  felhasználásával arra törekszik, hogy a beteg, fogyatékkal élő 
gyermekek rehabilitációs kezelése minél inkább megoldott legyen. 

Egészségügyi rehabilitáció - Szervezetünk együttműködést alakít ki rehabilitációs 
szakintézményekkel, szervezi a gyermekek eseti és bentlakásos kezelését (pl. 
gyógytorna, úszás, gyógymasszázs, stb.), és gondoskodik a gyermekek - és ha 
szükséges, a szülők – kezelésre történő szállításáról. 

Mentálhigiénés rehabilitáció - Támogatjuk a betegséggel való megküzdést, a 
„talpon maradást”, a belső energiák újból és újból való mozgósítását segítendő 
mentális kezelések (pl. pszichoterápia, fény- és zeneterápia, stb.) hozzáférését. 

Oktatási, képzési rehabilitáció - Szervezetünk partnerkapcsolatai révén segítséget 
nyújt abban, hogy a beteg, fogyatékkal élő gyermekek hozzájussanak a szükséges 
oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz, a meglévő képességeik használatával, 
fejlesztésével. 

Szociális rehabilitáció - Helyi szociális intézményekkel együttműködve elősegítjük a 
gyermekek beilleszkedését, esélyegyenlőségének érvényesülését, a családok 
boldogulását. 

A segítséget igénylő családok az ország különböző régióiban élnek, a rehabilitációs 
ellátások minősége és hozzáférhetősége nagyon nagy területi eltéréseket mutat. 
(Gondoljunk csak arra, hogy a fogyatékkal élők 40%-a községekben él, ahol a 
speciális szükségleteknek megfelelő egészségügyi és szociális ellátás sokkal 
nehezebben elérhető, mint a nagyobb városokban.) Célunk, hogy a segítségünkkel 
egyenlőbb esélyű hozzáférést biztosítsunk ezen ellátásokhoz. 

3. Intézményi kapcsolatok fenntartása és bővítése – Továbbra is fent szeretnénk 
tartani - és lehetőség szerint bővíteni - azt az intézményi kapcsolathálót, amelynek 



a működtetésével az általuk gondozott gyermekek teljesebb, „gazdagabb” 
ellátásban részesülhetnek. 

4. Egészségvédő program - Kiadványainkat a tavalyihoz hasonló nagyságrendben 
kívánjuk megjelentetni, amelyeket a lakossági terjesztés mellett egészségügyi és 
szociális intézményekbe is eljuttatunk. Részt veszünk ezenkívül olyan 
programokban (konferenciákon, szakmai napokon, tájékoztató előadásokon), 
amelyek az egészségvédelem népszerűsítését célozzák. 

5. SZJA és pályázati források bővítése - Szélesebb körű kampányt szervezünk az 
SZJA-ból való 1%-os részesedés elnyerésére (hirdetések, internet, szórólapok). 
Pályázati tevékenységünket a működési feltételek biztosítása, az újonnan 
kialakított adománykezelő program megvalósítására, illetőleg a rehabilitációs- és 
egészségvédő programunk irányába kívánjuk továbbfejleszteni. 

A jelen pályázati támogatást arra szeretnénk felhasználni, hogy a fenti 
tevékenységeket minél sikeresebben tudjuk végezni. A gazdasági világválság hatása 
bennünket is takarékosságra, költség-csökkentő működési módok kialakítására 
ösztönöz. Meg szeretnénk tartani azonban munkatársainkat (ehhez bértámogatást 
vennénk igénybe), és fontos számunkra, hogy irodahelyiségünk fenntartására 
elegendő forrás álljon rendelkezésre. A támogatásból fedezni kívánt további 
kiadások (irodaszer, posta, telefon, hirdetések, szolgáltatások, számítástechnikai 
fejlesztés) azt célozzák, hogy működésünk által a rászorulók minél több támogatást 
és segítő gondoskodást kapjanak. 

 


