A Magyar Hospice Egyesület közhasznúsági jelentése
a 2000. évről
1. Szakmai beszámoló
Az Egyesület – alapszabályában rögzített – feladatait 2000-ben az alábbiak szerint teljesítette:
•

•
•
•

1. A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése
Az Egyesület 2000. május 26-27 között Budapesten rendezte meg a hazai hospice
szervezetek szakmai fórumát, a IV. Országos Hospice – Palliatív Kongresszust. A
rendezvényt május 25-én három előkonferencia vezette be, amelyeknek témaköreiről (gyász,
a szociális munkás a súlyos beteg mellett, a mobil team-ek szerepe a hospice-ban)
Magyarországon korábban még nem rendeztek önálló konferenciát. A Hospice-Palliatív
Kongresszuson számos hazai előadó mellett előadásokat tartottak a hospice és a palliatív
terápia neves külföldi szakemberei is (Robert Twycross, Jacek Luczak, Jean-Michael
Lassauniere, Ben Zylich). A rendezvényeken közel 500 fő vett részt
A hospice gondozást végző, vagy annak kialakítását tervező szervezetek adatait és
tapasztalatait Egyesületünk 2000-ben is összegezte és nyilvánosságra hozta (ld. Hospice
Hírek, 2000. 1-2.sz.)
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

2. Érdekvédelmi feladatok
A Magyar Hospice Egyesület kezdeményezésére 2000-ben a hazai hospice szervezetek
munkatársai és az egészségügy vezető szervezeteit képviselők közös munkával elkészítették A
terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek című kiadványt,
amely Hegedűs Katalin és Szy Ildikó szerkesztésében, a Soros Alapítvány támogatásával
Egyesületünk gondozásában jelent meg. E nagy jelentőségű munka hozzájárul a hospice
gondozás minőségének biztosításához, s megalapozhatja a hospice tevékenységről szóló
miniszteri rendeletet. A kiadványt ingyenesen juttattuk el valamennyi hazai hospice
szervezethez, az egészségügy vezető szerveihez, hazai könyvtárakhoz, felsőoktatási
intézményekhez.
•

•

•
•
•

3. Egységes elvek alapján működő hospice alap- és továbbképzések szervezése
2000-ben a Magyar Hospice Egyesület 4 hospice tanfolyamot szervezett: 2 alaptanfolyamot,
és 2 nővér továbbképzést, 163 fő részvételével. (Ezek pontszerző tanfolyamok voltak: 38
illetve 40 továbbképzési pontot értek.) Az Egyesület előadói Szegeden és Dombóváron is
tartottak egy-egy háromnapos hospice alaptanfolyamot, összesen 48 résztvevő számára.
Egyesületünk Napfogyatkozás munkacsoportja képzést szervezett a gyász lélektanáról és a
gyászolók segítéséről – a képzésen 15 fő vett részt.
4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása
A lengyelországi hospice mozgalom vezetőivel kialakított jó kapcsolat eredményeként a
magyarországi hospice szervezetek munkatársai 2000-ben is ingyenesen vehettek részt
lengyelországi hospice képzéseken
Bővültek kapcsolataink az angliai, a svédországi és a francia hospice szervezetekkel
Egyesületünk tagja az European Association for Palliative Care nevű szervezetnek, amelynek

•
•

rendezvényein az Egyesület tagjai képviselték a hazai hospice szervezeteket.
Magyarország tagszervezete az Eastern and Central Europe Palliative Care Taskforce
szervezetnek is, amely a kelet- és közép-európai összefogás erősítésére jött létre a palliatív
gondozás területén
A Magyar Hospice Egyesület is bekapcsolódott a new york-i Soros Központ, az Open
Society Institute „Death in America” programjába, amely – többek között – különböző
pályázási lehetőségeket nyújt a kelet-európai országok hospice szervezetei számára

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
videofelvételek kölcsönzésére
Elkészült az Egyesület honlapja, amely elérhető a http://www.hospice.hu címen.
6. Hospice tevékenységgel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése
az Egyesület negyedévenként megjelenő Hospice Hírek című folyóirata rendszeresen hírt ad
a hazai hospice szervezetek tevékenységéről, képzésekről, egyéb rendezvényekről és
pályázatokról

7. A társadalom figyelmének ráirányítása a halál és a haldoklás kérdéseire, a haldoklók
gondozására
Egyesületünk 2000-ben „Élet az út végén” címmel akcióprogramot hirdetett meg. Ebben a – már
említett – szakmai programok mellett (szakmai irányelvek elkészítése, képzések és konferenciák
szervezése) nagy szerepet kapott az a törekvés, hogy a hazai társadalom nagyobb figyelemmel
forduljon a gyógyíthatatlan, szenvedő betegekhez. Ennek részeként Egyesületünk felhívására
2000 első két hónapjában a hospice szervezetek az ország több pontján figyelemfelkeltő
hangversenyeket rendeztek. 2000 őszén Magyarország is csatlakozott a Hospice Voice
rendezvénysorozathoz, amelynek keretében október 14-én több városban egyszerre csendült fel
Händel Messiás-a.

2. Számviteli beszámoló
ezer Ft
1886

1999. évről áthozott maradvány

USD
853

2000. évi bevételek
Soros Alapítvány – pályázati támogatás
Soros Alapítvány – minőségbiztosítási program
Soros Alapítvány – jubileumi rendezvényre
ETI – pályázati támogatás
Országgyűlés – pályázati támogatás
Hospice kongresszus bevételei
Tagdíjak
Könyvárusítás
Kamatbevétel
Magánszemély adománya
Egyéb bevétel (IKESOL, Munkaügyi Központ)

3.921
1.770
100
300
600
2.601
68
161
36
60
48

401

Összes bevétel
Rendelkezésre állt pénzeszközök összesen

9.665
11.551

403
1.256

2

2000. évi kiadások
USD

Oktatási, képzési költségek
Könyvkiadás, szakkönyvek vásárlása
Minőségbiztosítási program
Hospice kongresszus (és előkonferenciái)
Az Egyesület működési és dologi költségei

ezer Ft
1.325
543
1.350
2.777
1.389

2000. évi kiadások összesen

7.384

1.006

Pénzmaradvány 2000 december 31-én

297
709

4.167

250

2. A Magyar Hospice Egyesület 2000-ben az Országgyűlés civil szervezeteket támogató
pályázatán 600.000 Ft támogatásban részesült. Más költségvetési szervektől szervezetünk
támogatásban nem részesült.
3. Az Egyesület 2000-ben célszerinti juttatásokat nem folyósított.
4. Az Egyesület 2000-ban az SZJA 1%-ából bevételben nem részesült.
5. Az Egyesület vezető tisztségviselői 2000-ben az Egyesülettől pénzügyi juttatásokban nem
részesültek.

