
 

GYERMEKLEUKÉMIA ALAPÍTVÁNY 
 

A Gyermekleukémia Alapítvány (korábbi nevén Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány) 2003-as 
megalapítása óta dolgozik azért, hogy a Magyarország területén élő leukémiás és daganatos 
gyermekek életkörülményeit javítsa, gyógyulási esélyeit növelje, és minden lehetséges módon 
elősegítse a leukémiás és daganatos betegségben szenvedő gyermekek kezelését, gyógyítását. 
Leukémiás, daganatos gyermekek támogatása - Gyermekleukémia alapítvány (leukemias.hu) 

 

Az orvostudománynak hála, a gyermekleukémia ma már több mint 80%-ban gyógyítható betegség. A 
minimum 5 évig tartó gyógyulási folyamat ideje alatt azonban a leukémiás és daganatos 
megbetegedésben szenvedő gyermekek és családjaik nem csak hatalmas fizikai és mentális 
kihívásokkal kell szembenézzenek, de hosszan tartó gazdasági problémákkal is meg kell küzdeniük. 
Alapítványunk azért hozta létre családtámogatási programját, hogy magyarországi viszonylatban 
egyedülálló módon, havi rendszeres pénzbeli támogatással segítse leküzdeni a beteg gyermeket nevelő 
családok nehézségeit. Családtámogatás - Gyermekleukémia Alapítvány (leukemias.hu) 

 

Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy a gyógyulás folyamat végén se engedjük el a családok kezét, és a 
családtámogatási programhoz szorosan kapcsolódva segítsük a gyermekek egészséges életbe történő 
mielőbbi, zökkenőmentes visszatérését. Ezért évek óta szervezünk egy hetes nyári táborokat, ahol a 
betegségből felgyógyuló gyermekek és testvéreik számára próbálunk az önfeledt nyaralás keretei között 
olyan szociális közeget teremteni, ami hatékonyan elősegíti a közösségi életbe történő mielőbbi 
visszatérésüket. Táborozás - Gyermekleukémia Alapítvány (leukemias.hu) 

 

Alapítványunk minden lehetséges módon támogatja a magyarországi kórházakban folyó gyógyító 
tevékenységet. Évente több millió forinttal igyekszünk segíteni az országban működő valamennyi 
kórház onkológiai osztályán folyó gyógyító munkát. Hosszú évek óta töretlen jó kapcsolatot ápolunk a 
Magyar Gyermekonkológia Hálózattal, amelynek tagintézményeit (5 vidéki és 3 budapesti kórház) éves 
szinten több millió forinttal támogatjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Heim Pál Országos 
Gyermekgyógyászati Intézet kiemelt támogatói lehetünk, és ennek az együttműködésnek a keretében 
évente itt is több millió forinttal tudjuk segíteni a kórházban folyó gyógyító munkát. Kórház - 
Gyermekleukémia Alapítvány (leukemias.hu) 

 

Munkákat az évek során többször ismerték el különböző díjakkal, legutóbb 2020 decemberében a 
megtisztelő Prima Primissima elismerésben részesültünk. 

 
Alapítványuk igyekszik a lehető legátláthatóbb módon bemutatni tevékenységét, saját weblapunkon 
illetve Facebook, Instagram és Twitter oldalainkon. 
Adománygyűjtő rendszereink állandó fejlesztése mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a minél olcsóbb és 
innovatívabb megoldások használatára. 

 
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy milyen sokan teszik céljainkat magukévá, és teszik lehetővé, hogy a 
lehető legtöbb helyre tudjuk eljuttatni a gyermekek gyógyításához és gyógyulásához szükséges 
támogatást. 

Bízunk abban, hogy Önök is támogatásra méltónak találják alapítványunk munkáját. 

Kapcsolatfelvétel: 
Farkas Erika (kommunikációs vezető) 
farkas.erika@leukemias.hu 
+36 30 248 8626 
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