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1. Bevezetés
Dávid Kisemberek Társasága Alapító Okiratában megfogalmazott alapítói szándék,
hogy a szervezet az achondroplásia és egyéb alacsony növéssel járó rendellenességgel élő gyermekek, családjaik, és felnőttek a lehető legteljesebb életének elősegítése az
egyesületi tagságtól függetlenül. Ezen belül más magyar állampolgárokkal egyenlő esélyek és jogok biztosítása. A teljeskörű társadalmi beilleszkedésük, habilitációjuk, rehabilitációjuk előmozdítása. Szervez gyermek-, serdülő-, és felnőttkori egészségügyi ellátást,
pszichológiai, oktatási, képességfejlesztési, szociális tanácsadást, sportolási lehetőségeket és egyéb, az életminőségeket javító tevékenységet. Minden helyzetben képviseli
az érintettek érdekeit.
DÁVID Kisemberek Társasága a Közhasznú szervezetekről szóló 1977. Évi CLVI.
Törvény 26.§. C.) bekezdés 1.2.4. 10-12., 14. 17. 18. És 20.pontjában foglalt közhasznú
tevékenységeket folytat - ennek alapján az alábbi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉST készíti.
A jelentésben szereplő összegek ezer Ft-ban értendők.
A szervezeti céloknak megfelelő működésért a Közgyűlés által választott 3 tagú elnökség a felelős.
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2. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2007. évi költségvetési támogatás összege: 500 000Ft, mely összeg a szervezet
céljainak megvalósítására szolgált.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Saját tőke alakulása:
2007. évben:
2008. évben:

e Ft
462
1 498

A saját tőke csökkenése a tárgyévi költségek megnövekedéséből ered

Tárgyévi eredmény közhasznú alaptevékenységből:

Közhasznú tevékenység bevétele:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Közhasznú tevékenység eredménye:

e Ft
2 891
1855
1036

4. A vezető tisztségviselőknek nyújott juttatások értéke, illetve összege
A szervezet tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül, esetleg költségtérítés
mellett végzik.

5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
DÁVID Kisemberek Társasága 2008. évben az alapítói szándékok figyelembe vételével, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. Évi CLVI. törvény betartásával működött.
Az elnökség biztosította a közhasznú szervezetek működésével, valamint gazdálkodásával kapcsolatos szabályok betartását.
Az 1997. évi CLVI. törvény 5§. B) bekezdése szerint a szervezet tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a saját honlapján hozza nyilvánosságra.
A szervezet a rendelkezésre álló támogatásokat és egyéb bevételeit a közhasznú cémegvalósítása érdekében használta-ja fel.
Nyilatkozatok
A Társaság önkormányzattól 2008-es évben nem kapott támogatást.
A Társaság 2008-ben nem folytatott vállalkozói tevékenységet.
Szöveges beszámoló
Fontos számunkra, hogy megtaláljuk azokat a betegeket, akik olyan rendellenességgel születtek, melynek következtében végmagasságuk 140 centi alatt marad. Ebben
segít nekünk a Johan Béla Országos Epidemológiai Központ, melyhez az orvosok lejelentik a rendelleneséggel született csecsemőket. A központ tájékoztatja a szülőket
a Társaság létéről és a legtöbben így találnak ránk és lesznek a későbbiekben
tagjaink. Tanácsadó Testületünkben vannak azok az orvosok, akik a legtöbbet tudnak az achondroplásiáról, illetve a kisnövésről. Megszervezzük a komplex orvosi vizsgálatot, mind a megelőzés mind a már kialakult szövődmények kezelésére.
Ezt csak több Intézményben tudtuk megvalósítani.
Együttműködünk: Sote Ortopéd Klinikával /térdspecialista várja betegeinket/,
Budai Honvéd Kórházzal, ahol az MR vizsgálat után a gerincprobléma kezelése történik. A Heim Pál Gyermekkórházban a gyermekek ortopédiai problémáinak kezelése,
megelőzése, illetve akik szeretnék az ilizarov módszerrel való csonthosszabbítást,
azon gyermekek ill. fiatalok kezelése folyik.
A Madarász Gyermekkórházban kis betegeink fülészeti-gégészeti kezelést
kaphatnak, illetve szintén itt is a megelőző vizsgálatokon van inkább a hangsúly.
Segítségünkre van továbbra is genetikusunk, gyermekorvosunk, gyógytornászunk,
gyógytornászaink, pszichopedagógusunk, pályaválasztási és állástanácsadóink,
nőgyógyászunk, grafológusunk.
Mindezen hátterek szervezése nagyon fontos ahhoz, hogy a kisemberek a lehető
legjobb kezelést megkaphassák, ezáltal egészségesebben élhessenek, könnyebben
be tudjanak illeszkedni a társadalomba…

Mind közgyűléseinken, mind szülőklubjainkon megbeszélésre kerülnek a problémák.
Tagjainknak barátkozásra, tapasztalatcserére nyílik itt alkalom. A szülőklubboknak
a lényege, hogy segítsünk feldolgozni az őket ért traumát, segítsünk abban, hogy
mire figyeljenek, hogy még időben eljuthassanak orvoshoz. Segítünk a nevelésben,
és a másság feldolgozásában. Felnőtt tagjaink nehezen tudnak elhelyezkedni, ennek
megoldása érdekében együttműködünk a Motiváció Alapítvánnyal, ahol segítenek
állást keresni a kisembernek. 14 éveseink problémája a pályaválasztás, hiszen több
olyan pálya is van, amit ők nem választhatnak. Ezek megbeszélésére is sor kerül, és
már most felkészítjük őket hogyan hidalják át a nehézségeket.
A társaság tagjait folyamatosan tájékoztatjuk az achondroplásiával kapcsolatos minden területen. Mind a tagok körében terjesztett Hírleveleinkben, szülőklubjainkon,
Közgyűléseinken, több napos találkozóinkon és az összes információt tartalmazó internetes honlapunkon. Az utóbbi az NCA támogatásával jött létre, mely nagy segítséget jelentett nekünk.
Achondroplásia szövődményei megelőzésére a gyógytorna és az úszás nagyon fontos. Ennek biztosítása megoldott.
Többször előfordul, hogy óvoda vagy iskola fél attól, hogy egy achondroplásiás gyermeket felvegyen. Ekkor tájékoztatjuk az intézményt, hogy miről is szól ez a rendellenesség. Eddig még sikerült eloszlatni a félelmeket és ezután a gyermek felvétele
megtörtént. Megalakult a RIROSZ /Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők
Országos Szövetsége/, melynek mi is tagszervezetei vagyunk. Együttműködünk más
hasonló szervezetekkel is, honlapunkon mindig fent van a friss lista.
Mind a Módszertani Központnak, mind a médiának /ha tehetjük mindig megragadjuk
az alkalmat a megjelenésre/ és a honlapunknak köszönhetően taglétszámunk a
kezdeti 10 főről 140 főre emelkedett. Egyre többen vesznek részt programjainkon.
Szabadidős programjaink a közösséggé kovácsolódást, egymás jobb megismerését teszik lehetővé. Hagyománnyá váltak 4 napos találkozóink, ahol szintén fejlesztésekre és közös együttlétre kerül sor.
Eddig egy gyógytorna kazettánk készült el, melyet nagyon fontosnak tartunk. Különösen azon tagjainknak jelent nagy segítséget, akiknek a gyógytornákra való eljutás
nehézkes vagy kevésbé megoldott.
Tavaly hoztuk létre a tagsági és tiszteletbeli kártyáinkat. A tagsági a tagoknak szól
a tiszteletbeli kártya pedig azon embereknek, akik sokat segítettek már a társaságunknak. Ezek a kártyák különféle kedvezményekre jogosítanak, melyeket a honlapunkon és Hírlevélben is közzéteszünk.
Megnyert pályázataink:
Az NCA Országos hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumának
2008. évi működési pályázata
Ezen pályázat segítségével fedeztük a 2008. Évi működési költségünket.
Ezen felül e pályázatnak köszönhetően szereztünk be egy projektort-ot
Nagyon sokat segített a szűkös anyagiakkal rendelkező társaságunknak.
3 cég támogatott minket az idén: Lasram Engineering Kft
AGB Nielsen Médiakutató Kft
PanMedia Western Kft.

