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Mérleg szerinti bevételek egyenlege:                           30.448 eFt  
 

Mérleg szerinti kiadások egyenlege:  27.750 eFt  
 
Támogatások és költségek részletezése 
 

Bevételek: cégek támogatásai:                1.000 
  Magánszemélyek       219 
  Pályázatok           2.500  
  Szja 1%                                           24.933       
  Kamatok                        1.796      
                     Összesen:                                                                      30.448 eFt 
 
Költségek: Anyagjellegű szolgáltatások:             
                      Vizitek, ruha, smink, rekvizitek,             16.150 
                      Kórházon kívüli fellépések,                     1.202 
                      Oktatási+utazási költs.,                           1.990 
                      Vizitek ellenőrzés+műv. vezetői díj   3.528 
                      Pályázat írás, lebonyolítás                         930               23.800 
                      Egyéb ráfordítások: 
                      terembérlet,hirdetések, marketing,postaköltség, 
                      bankköltség,könyvelési költség                                         3.950 
                      Összesen:                                                                     27.750 eFt 
                   

 Nevetésterápia, vizitek 

 
2008-ban 5 helyszínen, hetente 6 vizitnapon végezték gyógyító munkájukat a bohócdoktorok.  
 
Heim Pál Kórház (hétfő, csütörtök) 
SOTE II.sz Klinika Tűzoltó u. (szerda, csütörtök) 
Markusovszky Kórház Szombathely (szerda – szünetel decembertől) 
Szent György Kórház Székesfehérvár (kedd) 
Reménysugár Habilitációs Intézet (kedd) 
 
A MOL pályázat jóvoltából,(1.500.000 Ft.) a II. sz. klinikán a heti két vizitet tovább tudtuk 
vállalni, valamint a székesfehérvári Szt. György kórházban is folytatódtak a vizitek keddenként 
egész évben. 
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Megalakulásunk óta 2155 viziten 115.790 beteg ismerkedhetett meg programunkkal. 
2008-ban a támogatásaink jelentős részét újra az SZJA 1% felajánlásokból szereztük meg. bár 
ebben az évben eredményesebbek voltunk a pályázatokon is. 
(CIB alapítvány 1.000.000 Ft., NCA működési költségekre 1.000.000 Ft., Új Európa Alapítvány 
1.500.000 Ft., össze: 3.500.000 Ft.) 

Felkészülés a vizitekre 
A program folytatásához változatlanul fontos, hogy a bohócdoktorok számára biztosítani tudjuk 
az állandó gyakorlást.  
2008-ban továbbra is a Csillebérci Ifjúsági Tábor területén tartottuk felkészülési tréningeinket. 
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. Új elképzeléseink is születtek, hogy komolyabb  
feladatokat is végeztessünk az ápoltakkal, de sajnos nem tudtuk megvalósítani, mert a 
Vodafone által, erre a célra kiírt pályázaton nem sikerült anyagi forrást nyerni.. 

Kórházon kívül… 
2008-ban nagyobb figyelmet fordítottunk a kórházon kívüli megjelenésre. Az egyéb 
eseményeken, helyszíneken való megjelenés népszerűsítette a bohócdoktori munka 
megismertetését nem csak a betegek, hanem az egészséges emberek körében is. 
Bohócdoktoraink más kórházakba, - ahol nem rendszeresen vizitelnek- is végeztek bemutató 
viziteket illetve látogatásokat tettek árvaházakba, gyermekotthonokba, idősek otthonába és 
talán az év eseményének számít, hogy jótékonysági bohócdoktori előadást tartottak nagy 
sikerrel a határon túl, Beregszászban. 
 A CIB és az NCA támogatásainak egy részét felhasználva jöttek létre ezek a „vizitek”. 
Rásegítést jelentett az 1%-os kampányra is. 
 
 
Budapest, 2009. február 20. 
 
                                                                                     

                                                                                      --------------------------- 
                                                                                          Balogh László 

                                                                                          Alapítvány elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 



 
 


