A Heim Pál Alapítvány
Alapító okirata (kivonat)
Preambulum
Heim Pál Antal, a Heim Pál Gyermekkórház névadójának unokája a Heim
Pál Alapítvány létrehozásával kíván gondoskodni a jövő generáció
szellemi és anyagi felemelkedésének eszközeiről. Az Alapítvány a
gyermekek,

fiatalok

tehetséggondozásával,

a

kivételes

szellemi

adottságokkal rendelkező, de éppen ezért a hagyományos oktatási
rendszerben beilleszkedési problémákkal küzdő, vállalkozó szellemű
egyének piacképes ötleteinek, tudományos javaslatainak a felkarolásával
és

későbbi

gazdasági

hasznosításuk

elősegítésével

egy

jobb,

fenntarthatóbb világhoz szeretne hozzájárulni.
Az Alapítvány tevékenysége kiemelten fontos, közhaszonnal járó
társadalmi feladatokat ölel fel, ezért a célok megvalósításához szükséges
gazdasági háttér és kapcsolati háló kialakítása, a hazai és a nemzetközi
piacokon történő forrás szervezés egyaránt preferált.
Az

Alapítvány

céljainak

megvalósítása

érdekében

képzéseket,

konferenciákat, workshopokat szervez, kiadványokat, on-line anyagokat
állít elő, terjeszt, működtet. Részt vesz nemzetközi és magyarországi
pályázatokon, támogatási, együttműködési szponzorálási lehetőségeket
dolgoz ki a potenciális Partnerek számára.

Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
szolgáltatásaiból.
Az Alapítvány munkájában a Heim család képviselőjeként, valamint a
Heim Pál név és a szellemi értékek örököseként Heim Pál tiszteletbeli
elnökként vesz részt. Heim Pál feladata az Alapítvány stratégiájának
meghatározása, a névhasználathoz fűződő jogok meghatározott keretek
mellett történő engedélyezése, a Heim Pál név örökségvédelmi
feladatainak menedzselése.
Az Alapító rendelkezése alapján amennyiben az Alapítvány eltér a
céloktól, illetve tevékenysége összeegyeztethetetlen Heim Pál családjának
mindenkori

örököseinek

érdekeivel,

illetve

bármilyen

formában

veszélyezteti a Heim Pál nevet, Heim Pál egyenes ági leszármazottainak
jogában

áll

a

névhasználat

korlátozása,

felfüggesztése,

illetve

visszavonása.
I. Célok
1.

A

tehetséges,

vállalkozó

szellemű

egyének,

elsősorban

egészségügyi innovációs ötleteinek pályázati formában történő
piaci előkészítése, támogatása.
Az ötletekhez megvalósításában érdekelt gazdasági társaságokkal történő
együttműködés kialakítása.

2.

A tudományos kutatások, a vállalkozási folyamatok és a
fejlesztett termékek, szolgáltatások flow alapú megközelítésének
fejlesztése.

Szakmai fórumok szervezése, oktatási segédanyagok, tanulmányok,
kiadványok és egyéb tájékoztató anyagok készítése, konferenciák
szervezése.
3.
A

A környezettudatos technológiák fejlesztése, támogatása
nemzetközi

és

hazai

környezetgazdálkodással

foglalkozó

szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, pályázatok kiírása.
4.

A tudományos és technológiai újítások piaci integrációjának
előkészítése

A nemzetközi és hazai konferenciákon, kiállításokon történő részvétel
lehetőségének a biztosítása, marketing anyagok készítése.
5.

A megosztásra épülő technológiák, alkalmazások, termékek és
szolgáltatások fejlesztésének elősegítése, támogatása.

Pályázatok kiírása az új üzleti modellek megoldásainak nemzetközi
megjelenéséhez, partnerek szervezéséhez.

6.

A tehetséges egyének, vállalkozások szakmai támogatásának
biztosítása.

Gyakorlatorientált képzések, konferenciák szervezése, a szükséges
társadalmi, szakmai és üzleti kapcsolatrendszer lehetőségeinek adatbázis
formájában történő elérhetővé tétele.
7.

A piacképes ötletek nemzetközi piaci jelenlétének elősegítése.

Üzleti modellezés, kutatási háttéranyagok biztosítása, nemzetközi
kapcsolati tőke biztosítása internetes és szakmai fórumokon, kiállításokon
történő részvétel formájában.
8.

A Heim Pál név szellemi örökségvédelme

Heim Pál Professzor munkásságának összegyűjtése, rendszerezése,
könyvek,

internetes

adatbázisok

formájában

történő

publikálása,

egészségügyi események szervezése, a Heim Pál Egészség Díj szakmai
protokolljainak kidolgozása, tömegtájékoztatási eszközökön keresztül
történő pályázat meghirdetése. A sajtóval történő kapcsolatápolás
biztosítása. Heim Pál Gyermekgyógyászati Múzeum létrehozása.
9.

A gyermekgyógyászat új, innovatív megoldásainak támogatása

A szelíd gyógymódok, a mesék és a fantázia világának mentális
egészségre gyakorolt hatásainak elemzése, a szükséges protokollok
kidolgozása, a gyermek és felnőtt gyógyászati alkalmazás elősegítése.

10. Nemzetközi és hazai szakmai fórumokon történő részvétel.
A témához kapcsolódó pályázatok kiírása, kapcsolatfelvétel a terület
vezető szakembereivel. A témához kapcsolódó különféle internetes
tartalmak rendszerezése. Kiadványok, könyvek megjelentetése. Aktív
médiajelenlét

biztosítása.

Rendezvények

szervezése,

külföldi

vendégelőadók meghívása.
11. A Heim Pál Alapítvány szakmai tevékenységének és az elért
eredményeknek a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül
történő kommunikációjának biztosítása.
Kapcsolatfelvétel a hazai és nemzetközi média szerkesztőivel, vezető
újságíróival. Internetes platform létrehozása, állandó újságírói csapattal.
12. A Heim Pál Alapítvány nemzetközi hálózatának kialakítása
Személyes

kapcsolatfelvétel

intézményekkel,

a

szervezetekkel.

nemzetközi
Internetes

gyermekegészségügyi

platform

kialakítása

a

nemzetközi hálózat potenciális partnereinek megtalálásához.
13. A tehetséggondozás protokoll szintű munkamódszereinek a
kidolgozása
Szakmai team létrehozása, workshopok szervezése.

14. A Heim Pál Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó információs
anyagok elkészítése és célba juttatása.
Időszaki

kiadványok

megjelentése,

közösségi

oldalakon

történő

megjelenések.
15. Egy új, Egészségügyi Innovációs Díj alapítása
Szakmai események, rendezvények szervezése
16. Új, ügyfélközpontú egészségügyi képzési anyagok kidolgozása
Kapcsolatfelvétel a különböző egészségügyi szakmák képviselőivel,
kommunikációs,

mentálhigiénés

szakemberekkel,

workshopok

szervezése a témában.
17. Gyermek és családbarát egészségügyi megoldások és eszközök
fejlesztésének elősegítése.
Szakmai és lakossági pályázatok kiírása. Internetes fórum indítása. A
témához kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciákon történő
részvétel.
18. Egészségügyi eszközök, technológiák vásárlása gyermek és
családközpontú intézmények számára.
Nemzetközi partnerszervezetekkel történő kapcsolatfelvétel. Internetes
felhívások közzététele, adománygyűjtés.
19. A

hivatástudattal

rendelkező

képzésének támogatása.

egészségügyi

szakdolgozók

A hivatástudat fogalmának protokollszintű meghatározása. Önálló
workshopok

szervezése,

neves

hazai

és

külföldi

vendégelőadók

meghívása, kiadványok vásárlása.
20. A krónikus és súlyosan beteg gyerekek és családtagjaiknak lelki
segítségnyújtása
On-line, telefonos és mobil alkalmazások fejlesztésének támogatása a
gyermek és családegészségügyben.
21. A Magyarországon nem kezelhető betegek külföldi ellátásának
elősegítése.
Együttműködés kialakítása a nemzetközi betegellátó szervezetekkel,
intézményekkel, szakemberekkel, konzulátusokkal, légi, szállítási és
biztosítótársaságokkal.
22. A gyermekek nyelvének, lélektanának mélyebb megértéséhez
kapcsolódó kutatások előkészítésében történő részvétel, az
eredmények oktatási adaptációjának megszervezése.
A területek vezető szakembereivel történő kapcsolatfelvétel, projekt
teamek szervezése, oktatási anyagok készítése, előadások szervezése az
egészségügyi intézményekben.
23. A

környezet

és

egészségtudatos

nevelés

protokolljainak

kidolgozása, képzések indítása.
Pályázat kiírása. Szakmai szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, a team
munka kialakítása.

24. Olyan beruházások, projektek támogatása, amelyek elősegítik a
gyermekek gyógyulását.
Gyermek-egészségügyi kutatási vizsgálatok, study-k szervezése, új
gyógyászati

integrációs

modellek

kidolgozása,

intézményi

háttér

kialakítása, és fejlesztése, az elért eredmények hazai és nemzetközi
bemutatása.
25. A mentális egészség, a művészet, a játék, a mese, a prevenció, a
holisztikus gyógyítás és az un. szelíd, természetes gyógymódok
kutatásának támogatása.
Programok szervezése, időszaki kiadványok készítése, terjesztése,
pályázatok kiírása, nemzetközi partnerekkel történő kapcsolatfelvétel,
internetes platformi kialakítása.
26. Az árva vagy csonka családban felnőtt gyermekek oktatásának,
tehetséggondozásának

és

társadalmi

beilleszkedésének

elősegítése.
Hazai

és

nemzetközi

egészségügyi

és

oktatási

intézményekkel,

humanitárius szervezetekkel szakmai, kommunikációs és pályázati
együttműködések

kialakítása.

Személyiségfejlesztő

módszerek

iskolarendszeren kívüli képzésének biztosítása, workshopok, tréningek
formájában.
27. A gyermekek készségfejlesztéséhez kapcsolódó új technológiák,
eszközök, szolgáltatások támogatása.

Pályázat

kiírása,

internetes

platform

fejlesztése

a

széleskörű

kommunikáció érdekében, aktív médiajelenlét. Nemzetközi kapcsolatok
kialakítása és ápolása készségfejlesztő és művészetterápiás, prevenciós és
rehabilitációs tevékenységek tárgykörében.
28. A nagycsaládosok, munkanélküliek társadalmi és gazdasági
felemelkedésének

elősegítése

képzésének,

tehetségfejlesztésének és a munkához juttatásának támogatása
Személyes tanácsadás, egyéni és csoportos konzultációk szervezése,
adatbázis szolgáltatás, internetes partnerfelület kialakítása, az új
kommunikációs

és

üzleti

technológiák

megismertetése,

eszközök

biztosítása.
29. Az egyének öngondoskodásának, a fogyasztói társadalomban
történő eligazodásának és egészségtudatos életvitelének az
elősegítése.
Kiadványok, könyvek, adathordozók megjelentetése, internetes felület
kialakítása, előadások szervezése.
29. Az Alapítvány ismertségének, társadalmi, gazdasági és politikai
elfogadottságának elősegítése
Az Alapítvány ajánlási rendszerének, protokolljának, hasznosításának
kidolgozása, jogi feltételrendszerének előkészítése.
II. Alapító
Heim Pál Antal, a Heim Pál Gyermekkórház névadójának unokája.

III. Alapítói induló vagyon
IV. 100 e Ft
IV. A kuratórium tagjai
Elnök: Stekl László
Kurátor: Dr. Skurdenka Beatrix
Tiszteletbeli Elnök, stratégiai igazgató: Heim Pál

