A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2020.04.06 07:25:33

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

3 5 8 3

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1
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PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Csillagház Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 3 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pusztadombi
12

Lépcsőház:

Emelet:

köz

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 5 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

3 5 8 3

/P k.6 0 1 0 8

1 8 5 1 2 1 9 7

/ 2 0 1 3

1

4 1

Esztergomi Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

3 140

1 852

3 140

1 852

3 538

1 862

3 538

1 862

6 678

3 714

6 678

3 714

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

9 844

6 578

-3 266

-2 964

6 678

3 714

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.04.06 07.31.43

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

375

338

375

338

3 185

3 214

3 185

3 214

3 185

3 214

3 185

3 214

2 943

100

2 943

100

3 560

3 552

3 560

3 552

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

375

338

375

338

5. Anyagjellegű ráfordítások

450

407

450

407

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

6. Személyi jellegű ráfordítások

11

11

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

1 613

1 543

1 613

1 543

8. Egyéb ráfordítások

4 763

4 555

4 763

4 555

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

6 826

6 516

6 826

6 516

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

4 763

4 555

4 763

4 555

-3 266

-2 964

-3 266

-2 964

-3 266

-2 964

-3 266

-2 964

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

1 016

1 016

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

350

350

350

350

769

696

769

696

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Csillagház Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

12

1 0 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pusztadombi
Lépcsőház:

Emelet:

köz

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 5 0 0 / P k .6 0 1 0 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 3

3 5 8 3

1 8 5 1 2 1 9 7

1

4 1

Esztergomi Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

SNI tanulók iskolai ellátása, rehabilitációja

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1998 évi XXXVI. tv.

2011. évi CXC. tv. 4.§. (') 2004. évi I. tv. 49.§. c), e),
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Csillagház Általános Iskola tanulói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

64

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Támogatás személyeknek
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

4 301
Előző év

Támogatás intézménynek
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
3 252
Tárgy év
462

Előző év

1 303
Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4 763

4 555

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

4 763

4 555

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 560

3 552

769

696

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 791

2 856

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 826

6 516

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

4 763

4 555

-3 266

-2 964

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.04.06 07.31.43

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Iskolai program támogatása
Támogató megnevezése:

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.12.18.-2019.12.31.

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Iskolai programok, tábor támogatása
Támogató megnevezése:

III. ker. önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.06.25.-2019.12.31

Támogatási összeg:

350 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

350 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 350 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

350 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

350 000

Felhalmozási
Összesen:

350 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló
Beszámoló Csillagház Alapítvány 2019.pdf

2019

Szakmai beszámoló

Csillagház Alapítvány
címe: 1038 Budapest, Pusztadombi köz 12. fsz. 3.
telefonszáma: 06 1 240 16 22
e-mail címe: csillaghazalap@gmail.com
képviseli: Esztergomi Anna elnök

1.

projekt

Erdei iskola Csillagház tanulói számára

2.

projekt

Képzések támogatása

3.

projekt Halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek nyári tábora

4.

projekt

Iskolatörténeti és alapítványi dokumentumok szekrénye

5.

projekt

Gyereknap, Öregdiák találkozó és Ballagás támogatása

6.

projekt

Ki mit tud?

7.

projekt

Eszközbeszerzés logopédiai és mozgásnevelés foglalkozásokra

8.

projekt

Kutyaasszisztált foglalkozások a Csillagház EGYMI-ben

X

1.

projekt

Erdei iskola Csillagház tanulói számára
A 2018-19-es tanévben három osztály vehetett részt a projektben. A gyerekek súlyos mozgáskorlátozottságából adódóan ritkán
járnak erdei terepen (sokszor és leginkább "steril" körülmények közt vannak), a megismerő tevékenységeik szintén korlátozottak
halmozott sérülésükből adódóan, ezért különösen fontos számukra a közvetlen tapasztalatszerzés. A megszerzett ismeretek pozitív
élményekként épültek be a gyerekekbe, és mint ilyenek, sokkal tovább előhívhatók, az oktatási folyamatba beépíthetők lettek. Az
erdei iskola kognitív előnyei mellett e pár napos együttlétnek csoportkohéziós, szocializációs és integráló szerepe is volt, mivel
egészséges gyerekcsoportokkal tudtak együtt játszani, tanulni. Természetesen a speciális igényű gyerekek egész napos ellátása igen
sok feladatot ró a kísérő és szervező pedagógusokra és asszisztensekre, emellett a költségvonzata arányában is nagyobb, mint
egészséges gyermekek esetében.
A költőpénz kivételével az Alapítvány magára vállalta a projekt költségeit, ezzel könnyítve az érintett családok terhein.

2.

projekt

Képzések támogatása
Az iskolának folyamatosan megújuló, és hosszú távon elköteleződött munkatársakra van szüksége ahhoz, hogy fejlődni tudjon,
hogy a tapasztalatok felhalmozódhassanak, valamint tartósan magas színvonalon tudjon működni, és megőrizze innovációs
szemléletét.

A gyermekpopuláció különlegessége speciális és komplex tudást igényel gyógypedagógusoktól, melyet az ingyenes képzések nem
biztosítanak. Állami források nem állnak rendelkezésünkre. Célunk, hogy külső támogatók bevonásával rendszeresen, célzottan
segíthessük a szakembereket.
A 2019-es évben a következő képzéseken vehettek részt a Csillagház kollégái:


Mesh Kft. - tantestületi képzés – 100 000 Ft



„JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai” 1 fő részére – 30 000 Ft részleges
támogatás



„Komplex művészeti terapeuta képzés” 1 fő részére – 80 000 Ft részleges támogatás



Varázsjáték felnőtt képzés – 100 000 Ft

3.

projekt

Halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek nyári tábora
A 2018/2019-es tanévben két tábort szervezett a Csillagház EGYMI (2019. jún. 17-21. és júl. 8-12.) A két alkalommal megrendezésre
kerülő öt napos tábor során számos érdekes programban volt részük a gyermekeknek. Többek között strandoltak, kirándultak,
kézműves foglalkozásokon vettek részt, finomakat ettek-ittak. A szállást a főváros táborhelyei biztosítják, melyet kedvezményes
áron vehetnek igénybe a gyermekek, azonban a különböző programok költsége viszonylag magas. Minden évben igyekszünk a
szülőkre háruló kiadásokat minél inkább lecsökkenteni, hiszen a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek nevelése
rendkívül nagy anyagi megterheléssel jár számukra.

4.

projekt

Iskolatörténeti és alapítványi dokumentumok szekrénye
A Csillagház Általános Iskola jogelőd intézménye a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kísérleti iskolájaként 1973-ban jött létre.
A 46 év alatt összegyűjtött iskolatörténeti dokumentumok és tárgyi emlékek további megőrzéséhez szükségünk volt zárható,
üvegezett szekrény beszerzésére, amelyben tárolhatjuk és tovább bővíthetjük az utókor számára is fontos iskolatörténeti emlékeket.

5.

projekt

Gyereknap, Öregdiák találkozó és Ballagás támogatása
2019. május 24-én színes kulturális és szórakoztató programokkal, „retró” gyereknap megtartásával ünnepeltük a Csillagházas
gyermekeket. Aznap a régi diákokat is vendégül látta az iskola. Majd június 14-én búcsúztak a végzősök. Az események
szervezéshez és lebonyolításhoz nyújtott segítséget szervezetünk.

6.

projekt

Ki mit tud?
A Csillagházban régi hagyományai vannak a KI MIT TUD-nak, ahol a tanulók az iskola közössége előtt megmutathatják
képességeiket, jobban megismerhetik egymást. A sikerélmények hozzájárulnak énképük és önbizalmuk fejlődéséhez. Az itt nyert
tapasztalatok, élmények további motivációt adhatnak a tanórákon is.
A 2019. évi KI MIT TUD-on lehetőséget nyújtottunk arra, hogy a gyermekek szüleik és más vendégek előtt is bemutathassák
produkcióikat. Külső helyszínen (Békásmegyeri Közösségi Ház) történő megrendezéssel emeltük az esemény színvonalát, melyre

2019. május 08-án került sor. Az iskolai hagyomány folytatásához és a rendezvény színvonalas lebonyolításához kérték a
gyógypedagógusok az Alapítvány anyagi segítségét.

7.

projekt

Eszközbeszerzés logopédiai és mozgásnevelés foglalkozásokra
Logopédia: A Csillagházba járó gyermekek mozgáskorlátozottak, tanulási vagy értelmi képességeikben akadályozottak, jelentős
részüknél áll fenn érzékszervi vagy észlelési zavar és szinte mindenkinél előfordul valamilyen típusú beszédzavar. A megrendelt
termékek a száj izmainak szenzoros stimulációját elősegítő eszközök, melyek simogatással, nyomással ösztönzik az íny, a
szájpadlás, a nyelv, az ajkak, az állkapocs, az arcmozgató izmait, idegeit. Az eszközök segítik növelni az orális tudatosságot,
elősegítik az etetésfejlesztést, a beszéd-, szóbeli készségek fejlődését, csökkentik az orális védekezést.
Mozgásnevelés: A Csillagház diákjai közül többen küzdenek azzal a problémával, hogy a spazmus, a hipotónia, vagy a gerincmellkasi deformitás miatt nem megfelelő a légutak ventilációja, ezért elhúzódóak a felső vagy alsó légúti betegségek, illetve
gyakoriak a krónikus elváltozások. A kezelés kiegészítéséhez használt, ütögetésre is alkalmas masszírozógép (MEDISANA ITM
kézi masszírozó) beszerzésével támogattuk a mozgásnevelők mindennapi munkáját.
8.

projekt

Kutyaasszisztált foglalkozások a Csillagház EGYMI-ben
A kutyaasszisztált foglalkozások szerves részét képezik a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek speciális
nevelésének, oktatásának. A halmozott fogyatékosságot okozó sérülés többnyire nem csak a központi idegrendszer mozgásért

felelős területeit érinti, hanem a beszédszervek működését és a kognitív funkciókat is, amelyek korlátozzák az új információk
felvételét. A nevelés-oktatás hatékonyságát jelentősen növeli a kutya asszisztálása a tanítási órákon, ha a gyógypedagógus a tanterv
aktuális témaköreibe beépíti a kutya által ismert feladatokat, vagy együtt tanulják meg a gyerekekkel az adott témakör bizonyos
mozzanatait.
A kutyaasszisztált terápia az iskolai rendszerű fejlesztéshez három kiemelt területen illeszkedik szervesen:
-

kognitív területek fejlesztése a tanórákon (figyelem, emlékezet, gondolkodás, észlelés, érzékelés)

-

kommunikáció-fejlesztés (beszédfejlesztés, alternatív és augmentatív kommunikáció - AAK fejlesztés)

-

mozgásnevelés és önkiszolgálás.

A kutyaterápiás foglalkozások egy részét az intézménnyel a terápiában évek óta szerződésben álló Kutyával az Emberért
Alapítvány (KEA) biztosítja, de támogatóinknak köszönhetően három éve az alapítvány egy kiskutyát is vásárolt terápiás célra.
Kiképzése befejeződött, a napi szükségleteinek, étkezésének, orvosi kezeléseinek finanszírozásában azonban szükségünk van
további folyamatos segítségre.

