
AZ ALAPITVANY A CUKoRBETEGEK KEZELESENEK TAMoGATASARÁ
KOZHASZNU ALAPITVANY
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A Alapítvany a cukorbetegek kezelésének támogatásara közhasznú alapítvány Szervezeti és
Működési Szabá|yzaÍát _ összhangban Az alapítványnak a Fővarosi Bíróságnál
nyilvántaÍtáSba vett Alapító okiratával Az a|apítvány Kuratóriuma az alábbiakban állapítja
meg.

I.

Árrar,ÁNos nÉsz

Az a\apiÍvány neve: Alapítvány a cukorbetegek kezelésének támogatásara közhaszní
alapítvány

Az alapítvany székhelye: 1027 Budapest, Jurányi utca 9. IV. em 3.

Az a|apitvány induló vagyona: 100.000 Ft

II.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Fő feladata a cukorbetegség kezelésével kapcsolatosan aZ anyagcsere ellenőrzésére szolgáló
gyógyászati segédeszközök támogatása, rászorultsági alapon, különös tekintettel az
inzulinpumpa.keze1ésre.
Felkutatja az arra rászoruló betegeket az aLéhbi megyékből: Budapest, Pest, Fejér, Jász-
Nagykun.Szolnok, Komárom, Nógrád, Bács.kiskun'

Az a|apítvány továbbá részt vesz a cukorbetegek és környezetük oktatásában, mely magába
foglalja a dléta, az életmódváltozás, a cukorbetegség kezelésével, ellenőrzéssel, a
szövődmények folismerésével kapcsolatos ismereteket. További célunk a cukorbetegség és a
betegek társadalmi elfogadottságának erősítése, támogatottságának fokozása, a cukorbetegek
gondozásával foglalkozó szakszemé|yzeÍ (orvosok, szakdolgozók, dietetikusok, educatorok)
képzése.

Az Álapítvány a közhasznú célok megvalósítása érdekében az a|ábbi fe|adatokat fejti ki:
- cukorbetegek gyógyászati.segédeszköz támogatásához forrásgyűjtés és a betegek köZött
rászorultsági alapon lévő támogatás nyújtása.
- Az inzulinpumpa kezelés támogatásának - egyéni szintű _ szükségességének elbírálása,
. A cukorbetegek étkezésének és a szövődmények kialakulásához vezeÍő ismeretek szélesebb
körű terjesztése,
- Önállóan vagy más civil szervezetekkel együtt a közhasznú cél projekteken való
szerepvállalás, illetve támogatás megszerzése.

Az alapítvány egyéb feladatait az A|apító okirat, illetve Ptk.ban, valamint Az a|apíÍvány
tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szellemében,
valamint a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően az A\apítvány a cukorbetegek



Az a|apítő Alapítvány a cukorbetegek kezelésének trímogatásÍíIa Közhasznú Alap ítvány 2011.
miárcius 28. napjan kelt alapitő okiratát a|áfuja.

A7 Alapitvany a1apító tagja felh aÍa|mazza a Kuratórium elnökét, hogy 30 napon belül jelen az
A.lapítói hatátozat alapján az Alapítvany nyilvántartásba vételével tiáp.'oluto. bírósáii peren
kívüi eljárást terjessze elő.
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