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Közhasznúsági jelentés 

2007. 
Mérleg szerinti bevételek egyenlege:    3.874 eFt  
SzJA 1% beérkezés 2008. január, összege: 13.475 eFt 

Mérleg szerinti kiadások egyenlege:    23.220 eFt  

Támogatások és költségek részletezése 

Bevételek: cégek támogatásai:       590  

  Magánszemélyek        15 

  Pályázatok           1.000  

  Szja 1% 2007 éves beeékezése                0       

  Kamatok                    2..269     3.874 eFt 

Költségek Alaptev költségei:   

   Vizitek költségei      12.872  

   Bohóc felszerelés                   245 

   Extra vizitek (10)      1.480 

   Oktatási+utazási ktg         2.485 

   Vizitek ell +tanácsadás         3.228 

  Hírdetési díjak (SZJA 1%)              2.097 

  Egyéb ktg-ek (gömb,molino, sajtótájék)      60 

  Egyéb közreműködői díjak         280 

  Admin és bankköltségek              473  23.220 eFt 

Nevetésterápia, vizitek 
 

2007-ben 5 helyszínen, hetente 6 vizitnapon végezték gyógyító munkájukat a 

bohócdoktorok.  

Heim Pál Kórház (hétfő, csütörtök) 

SOTE II.sz Klinika Tűzoltó u. (szerda,csütörtök decembertől) 

Markusovszky Kórház Szombathely (szerda – szünetel decembertől) 

Szent György Kórház Székesfehérvár (kedd) 

Reménysugár Habilitációs Intézet (kedd) 

November utolsó napjaitól azonban változás következett be a helyszíneket 

illetően.  

Részben a MOL pályázat jóvoltából, részben a régóta húzódó szombathelyi 

bohócdoktor hiányból adódóan a kuratórium döntése alapján szüneteltetjük a 

szombathelyi viziteket. Helyette 2 vizit napot tartunk a Tűzoltó utcai Klinikán. 



A MOL pályázat összegét is a II .sz. klinikán megnövekedett betegek kezelésére 

fordítjuk. 

Ebben az évben a bohócdoktorok újra 313 rendszeres vizitet tartottak. A 

„kezelt beteg gyermekek száma  16.100 fő volt. 

Megalakulásunk óta 1837 viziten 98.300 beteg ismerkedhetett meg 

programunkkal. 

2007-ben a támogatásaink jelentős részét újra az  SZJA 1% felajánlásokból 

szereztük meg.  

A 2006-ban átalakított szakmai képzés révén a művészeti vezető 

hangsúlyosabban tudta szervezni a képzéseket. A rendszeres vizit látogatások 

eredményeként a felkészítő tréningek szakmailag alátámasztottabbak lettek. 

Változatlanul nagy szakmai kihívást jelent a bohócdoktorok számára a 

Reménysugár Habilitációs Intézetben élő halmozottan hátrányos betegek 

látogatása, valamint az ezen vizitekre való felkészülés. 

Ezen kívül komoly problémát okoz az intézményben a korrekt információ áramlás 

hiánya. (Lásd fertőző betegek kezelése, látogatása,, vagy az ápolók hiedelme a 

bohócdoktori munka támogatásáról) 

A vizitek struktúrájának változtatását – II. sz Klinika vs. Szombathelyi kórház – 

három dolog tette szükségessé: 

1. Szombathelyen a vizitek szüneteltetésének oka, a régóta húzódó helyi 

bohócdoktor hiány (Bp-ről leutazás költséges, időigényes) 

2. A II. sz Gyermekklinikán átlag 30 fővel megnőtt a betegek (különösen az 

onkológiai esetek) száma. Ezért itt szerda mellett csütörtökönként is 

vizitelnek a bohócdoktorok, hogy ellássák a teljes intézményt. 

3. A MOL által kiírt pályázaton nyert összeget (bár csak felét kaptuk a 

pályázott összegnek) is a II. sz. Klinika vizitjeire kértük és használjuk fel. 

 

Felkészülés a vizitekre 
 

A program folytatásához változatlanul fontos, hogy a bohócdoktorok számára 

biztosítani tudjuk az állandó gyakorlást.  

2007-ben nagyon kedvező áron kaptunk helyet a Csillebérci Ifjúsági Tábor 

területén. Bár a hely nem túl ideális a tréningekre, de még elfogadható ahhoz, 

hogy a gyakorlatok lebonyolíthatók legyenek. 

A továbbképzést a művészeti vezető irányította.  Minden alkalommal 

megbeszélték a vizitek látogatásainak tapasztalatait.  

Ebben az évben is kiemelt feladatának tekintette a halmozottan hátrányos 

helyzetű „kezeltek” körében végzendő vizitekre történő felkészítést.  

2007-ben is folyatták a bohócdoktorok az egyéb eseményeken, helyszíneken a 

bohócdoktori munka megismertetését nem csak a betegek, hanem az egészséges 

emberek körében is. 

 

Budapest, 2008. január 30.                                       …………………………………………………… 

                                                                                         Az Alapítvány Elnöke 

                                                                                  


