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Beszámolő a201,5. évi Adhat vonal programból származő támogatásokról

Az ,,Adhat vonal" programból a NIOK Alapítvánnyal együttműködésben a Peter Cerny
Alapítvany részére az alábbi támogatasok érkeáek:

- a beérkezett hívásokból és üzenetekből szétrmaző adomány teljes összege 104.006 Ft

- ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj 7.087 Ft

- az adománygyujtő szetvezet által saját működési költségre felhasznált keret: 0 Ft

- adományközvetítői díj: 50.800 Ft

- a szervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg 47 .626 Ft

- adományban részesítettek száma a 20l5-ös évben a mentett-szállított 4.103 koraszülött
Kozul J Io.

A gyűjtésből befolyt adomány felhasználása, a tevékenység részletes bemutatása.

A Peter Cerny Alapítvany, amely 1989 óta végzi a beteg újszülöttek és koraszülöttek
mentését, őrzöttszál|itását Budapest és l00-140km-es sugarú körzetében, az elmúlt 27 év
alatt közel 7Üezer kivonulást hajtott végre. A 2015-ös esáendő a feladatok számában újabb
rekordévnek bizonyult.

A32 főá||ású, a feladatra különleges tréninggel felkészített szakember, a nappal 4db, éjjel2
db speciálisan felszerelt neonatológiai rohamkocsi és azirányítástvégző diszpécserközpont
folyamatos - éjjel nappali - azonnali rendelkezésre állással segítette az újszülöttek
szülőszobai és intézeten kívüli élesztését, mozgő intenzív osáályos ellátását, a kőrhán-
kőrhéu köni szállítasokat, a diagnosáikus vizsgálatokra való stresszmentes eljutas
lehetőségét.

A Peter Cerny Alapítvány a koraszülöttmentési közhasznú tevékenységét részben állami
támogatásból, részben SZJAl% felajánlásokból, részben egyéb támogatasokból - köznlkaz
,,Adhat vonal" programból érkező adományokból - tudta biáosítani.

Ezúton is köszönünk minden hívást!

Budapest, 2016. augusáus 29.

,,*laJ!Lt..\, ",,,
üt.

' i'',

i: "er CernY
-",,,igitvá*y

?..

)B.
'-'.,.".. 

,___-"*-/

.-\
!n, 1

i:- l;l
-d

í) (^
ta- >-

Dr. SomogyváriZsolt PhD., MSc.
főorvos, szakmai vezető
Peter Cerny Alapítvrány

www.cerny.hu, www.pca.hu
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