A Magyar Hospice Egyesület közhasznúsági jelentése
a 1999. évről
1. Számviteli beszámoló
ezer Ft
979

1998. évről áthozott maradvány

USD
1.154

1999. évi bevételek
ETI pályázatán nyert összeg
533
Országgyűlési pályázatán nyert összeg
400
Soros Alapítványi pályázat nyert dologi keret
1.850
Soros Alapítvány: rendezvény lebonyolításra
210
Tagdíjak
96
Gyász képzések bevétele
557
Hospice tanfolyami díjak, szakkönyvek árusítása 368
Kamatbevétel
32
Magánszemély adománya
50
Az SzJA 1%-ából befolyt összeg
41
Tévesen érkezett bevétel
5
Összes bevétel
Rendelkezésre állt pénzeszközök összesen

4.142
5.121

12

12
1.166

1999. évi kiadások
Előadói megbízási díjak
Utazási költségtérítések
Tanfolyamok – továbbképzések
Nyomdaköltség
Szakkönyvek vásárlása
Irodabérlet (közüzemi költséggel)
Számítógép vásárlás
Telefondíjak
Fénymásoló javítás
Postaköltség
Reprezentációs költség
Irodaszerek, nyomtatványok
Bankszámla kezelési díj
Kulturális járulék / adó
Személyi jövedelemadó különbözet
Tévesen érkezett átutalás
Szakfolyóirat rendelés (EJPC)
1999. évi kiadások összesen
Pénzmaradvány 1999. december 31-én

ezer Ft
757
87
1.364
154
98
247
199
78
42
45
15
52
67
3
22
5

USD

3.235

313
313

1.886

853

2. A Magyar Hospice Egyesület 1999-ben az Országgyűlés civil szervezeteket támogató
pályázatán 400.000 Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből az Egyesület
számítógépet vásárolt, fedezte az egyesületi iroda 3 havi bérleti díját és rezsiköltségét,
valamint a könyvelés 3 havi díját. Más költségvetési szervektől szervezetünk
támogatásban nem részesült.
3. Az Egyesület 1999-ben célszerinti juttatásokat nem folyósított.
4. Az Egyesület 1999-ban az SZJA 1%-ából 41.000 Ft bevételen részesült. Ezt az összeget az
Egyesület hospice alaptanfolyam költségeinek fedezéséhez használta fel.
5. Az Egyesület vezető tisztségviselői 1999-ben az Egyesülettől pénzügyi juttatásokban nem
részesültek.
2. Szakmai beszámoló
Az Egyesület - alapszabályában rögzített - feladatait 1999-ben az alábbiak szerint teljesítette:
1. A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése
•

az Egyesület 1999 április 16-17 között Szombathelyen rendezte meg a hazai hospice
szervezetek szakmai fórumát, a III. Országos Hospice - Palliatív Kongresszust, amelyen
közel 300 fő vett részt

•

a hospice gondozást végző, vagy annak kialakítását tervező szervezetek adatait
rendszeresen összegezzük és nyilvánosságra hozzuk

•

tagjainkat körlevelek útján rendszeresen értesítjük a hospice tevékenységgel kapcsolatos
képzésekről, konferenciákról, pályázatokról

•

az újonnan alakuló ill. a már működő hospice csoportokat szakmai és szervezési
tanácsokkal, pl. ajánlott beteggondozási lapokkal, munkaköri leírásokkal,
szerződésmintákkal, stb. tudjuk ellátni

•

az Egyesület negyedévenként megjelenő Hospice Hírek című folyóirata rendszeresen hírt
ad a hazai hospice szervezetek tevékenységéről, képzésekről, egyéb rendezvényekről és
pályázatokról

2. Érdekvédelmi feladatok
•

Az Egyesület együttműködött a Soros Alapítvány hospice pályázatának
előkészítésében.

3. Egységes elvek alapján működő hospice alap- és továbbképzések szervezése
•

1999-ben a Magyar Hospice Egyesület 4 hospice tanfolyamat szervezett: 2
alaptanfolyamot, és 2 nővér továbbképzést, amelyeken összesen 316 fő vett részt.

•

Egyesületünk Napfogyatkozás munkacsoportja két alkalommal szervezett képzést a gyász
lélektanáról és a gyászolók segítéséről - a képzéseken összesen 64 fő vett részt.

•

Egyesületünk a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületével és a HIETE-vel

közösen hirdette meg a hospice tanácsadó képzést, amelyen 1999-ben 14 fő végzett.

4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása
•

A lengyelországi hospice mozgalom vezetőivel kialakított jó kapcsolat eredményeként a
magyarországi hospice szervezetek munkatársai ingyenesen vehetnek részt lengyelországi
hospice képzéseken

•

Az Egyesület 1999-ben csatlakozott az European Association for Palliative Care-hez (A
palliatív gondozás európai szövetségéhez) és az Eastern and Central European Taskforcehoz (a kelet-közép európai hospice szervezeteket tömörítő szervezethez). Ez utóbbi
szervezet alelnökévé Dr. Muszbek Katalint, a Magyar Hospice Egyesület elnökét
választották.

5. A hospice tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok gyűjtése, hozzáférhetőségük
elősegítése
•

Az Egyesület egy több ezer tételes számítógépes szakirodalmi adatbázist hozott létre a
hospice, fájdalomcsillapítás, gyász, tanatológia külföldi szakirodalmának nyilvántartására

•

Az Egyesület könyvtárából lehetőséget biztosítunk könyvek, szakcikkek, szakmai
videófelvételek kölcsönzésére

6. Hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése
•

Az Egyesület gondozásában megjelent a Hospice Beteggondozás sorozat két új kötete:
Debrecenyi Károly István: A spiritualitás mint híd, valamint Horváth Erzsébet: Szociális
munka a hospice-ban című füzete

