Nők a nőkért!

Gyermekmentő Alapítvány

Ahol Ön is
életeket
menthet!

mogatását. Egy-egy betegség kialakulása akár az egész
család megélhetését veszélyeztetheti. Kiváltképp azokban az esetekben, ahol a beteg gyermek egész napos
felügyeletet igényel.

s Milyen kritériumok alapján, hogyan segítenek?
Általában olyan szülôk keresnek meg bennünket, akiknél egy vagy több tartós és súlyos beteg gyermek van
a családban. Ezeknek a családoknak a szociális helyzete nagyon rossz. Nagyon sokszor napi gondjaik vannak.
Általában a beteg gyermek legalább az egyik szülô felügyeletét igényli, így már csak egy keresetbôl kell gazdálkodjanak, ami veszélyezteti a család megélhetését.
Alapítványunk ezeknek a családoknak próbál anyagi segítséget nyújtani, hogy átvészeljék ezt a lelkileg is
megterhelô idôszakot.

s Hány gyermeket támogatnak most? Mondjon néhány
példát is, ha lehetséges.

A Gyermekmentő Alapítványt 2004-ben azzal a céllal alapították,
hogy a komoly betegségekben szenvedők, illetve a rossz szociális
helyzetben lévő beteg gyermekeket ápoló családokat támogathassák.
z alapítvány mûködésérôl, tevékenységérôl Gombár Györgyit,
a kuratórium elnökét faggattuk, akitôl megtudtuk, hogy az alapító családjában történt beteg gyermek tragédiája vezetett
az alapítvány létrehozásához.

A

Gombár Györgyi: Azok tudják és érzik át a legjobban, mennyit jelent
a segítség az elkeseredett családtagoknak, akik már átéltek valamilyen
tragédiát, ezért alakult meg a Gyermekmentô Alapítvány 2004-ben.
Küldetésünknek érezzük a komoly betegségekben szenvedôk, illetve
rossz szociális helyzetben lévô beteg gyermekeket ápoló családok tá-

Folyamatosan érkeznek be támogatást igénylô levelek
alapítványunkhoz. Hetedik éve igyekszünk minden hozzánk forduló beteg-gyermekes családnak segítséget nyújtani. Kiemelkedô eredménynek tartjuk a hazánkban
mûködô civil szervezetek között, hogy alapítványunk maradéktalanul, minden egyes hozzánk érkezô kérésnek eleget tudott tenni, támogatást tudtunk nyújtani annak érdekében, hogy mielôbb meggyógyulhassanak a segítségre szoruló gyermekek. Különösen azokban az esetekben
tudtunk helytállni ahol gyermekéletek megmentésérôl
van szó.
Ezt a magas szintûnek mondható eredményt a jövôben
is szeretnénk fenntartani. Bízunk benne, hogy pozitív
gondolkodásunk, tenni akarásunk, és embertársainktól
kapott anyagi, illetve az adó 1 százalék felajánlásból beérkezô támogatottságunk továbbra is hozzá segít a beteg gyermekek megmentéséhez.

Adója 1%-ának felajánlásáról a személyi jövedelemadó bevallással egyidejűleg rendelkezhet. Amenynyiben személyi jövedelemadóját önbevallással állapítja meg, úgy az adóbevallási csomagban kell
elhelyeznie egy lezárt postai szabvány borítékot. A borítékon fel kell tüntetnie a saját nevét, a lakcímét és az adóazonosító jelét. A borítékban kell elhelyeznie azt a rendelkező nyilatkozatot, melyben
az alapítvány adószámát és nevét lehet megjelölni a következők szerint:

Adószám: 18182446-1-41
Kedvezményezett neve: Gyermekmentő Alapítvány
Eseti pénzátutalással
A Gyermekmentő Alapítvány közhasznú alapítványként tevékenykedik, ezért a befolyó támogatásokról adóigazolást állítunk ki.

Bankszámlaszám: 14100488-83866149-01000008
További információk: www.gyermekmento.eu

Segítsen!

A Gyermekmentô Alapítvány többek közt hozzájárult
már beteg gyermekek felépüléséhez életfunkciókat figyelô orvosi mûszerrel, betegôrzô monitorral éppúgy,
mint anyagi támogatással.
2011-ben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a betegségek megelôzésére. Jelenleg egy kutatást is támogatunk. Nem csak a már kialakult betegségek gyógyítását támogatjuk, de a korai stádiumban történô
kiszûrésre is összpontosítani szeretnénk. Meggyôzôdésünk, hogy egy adott betegség megelôzése éppoly fontos, mint a gyógyítás támogatása már meglévô betegség esetén.
Alapítványunk legfôbb bevételi forrása az adó 1% amivel mindenki segíthet ezeknek a gyermekeknek, családoknak, hogy szebb, és jobb életük lehessen.
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s Miben nyilvánul meg a segítségnyújtás?

