"Kita selalu melebih-lebihkan perubahan yang akan terjadi dalam dua tahun ke depan dan meremehkan
perubahan yang akan terjadi dalam sepuluh tahun berikutnya. Jangan biarkan diri Anda terbuai dalam
bertindak "-. Bill Gates
Ikhtisar Laporan
Yayasan Senum Bali telah mencapai beberapa tonggak yang sangat signifikan di tahun 2015.
Ini adalah tahun kesepuluh keberadaan kami dan kami sudah melewati pasien nomor 2500
dengan total operasi 2339 selama 10 tahun.
Kami membuka kantor perwakilan di Flores untuk membantu tim Outreach Flores kami, setelah
menyelesaikan proyek perintis yang menunjukkan pulau ini adalah sebagai salah satu pulau
yang paling membutuhkan bantuan karena kondisi kemiskinan, daerah pegunungan, dan
kurangnya layanan infrastruktur atau kesehatan.
Kami secara terus-menerus melayani pasien dari Bali, Lombok dan daerah Timur Indonesia.
Kami telah mengembangkan kemitraan yang baik dengan sejumlah LSM lokal dan individu dan
dengan demikian dapat membantu daerah yang lebih luas tanpa pengeluaran terlalu banyak
sumber daya mencapai target populasi kami.
Ada sejumlah perubahan penting dalam melaksankan misi kami selama sepuluh tahun terakhir.
Awalnya sebagian besar pasien kami berasal dari Bali dan Lombok. Sekarang, Lombok
memiliki fasilitas medis sendiri untuk pasien sumbing sehingga kita bisa fokus untuk membantu
pasien cranio-facial yang lebih serius dari pulau itu, dan mengalihkan perhatian kita lebih jauh
ke daerah lain.
Pada saat kita memulai pekerjaan ini, ad satu dokter Bedah Plastik di Bali yang kita ajak
kerjasama, sekarang ada 6; jumlah rumah sakit yang berkualitas baik telah sangat meningkat
dan kami sepenuhnya berharap untuk pelaksanaan layanan kesehatan gratis Pemerintah bagi
seluruh rakyat Indonesia. Kompetensi dokter bedah lokal dan tim medis di Bali telah tumbuh
mengesankan, yang berarti bahwa beberapa kondisi pasien yang tadinya kita kirim ke Adelaide
sepuluh tahun yang lalu sekarang sudah bisa dirawat di sini. Kami terus bersyukur kepadaAustrlian Cranio-Facial Unit di bawah Prof. David J. David untuk pengobatan gratis yang
mereka sediakan untuk kasus yang lebih berat yang memerlukan rekonstruksi wajah.
Kami terus melanjutkan untuk melaksanakan Misi Kesehatan ke pulau-pulau lain dengan
bantuan dari tim medis spesialis sumbing yang berkomitmen dari berbagai daerah di Indonesia
yang terbang dan melakukan sejumlah besar operasi dengan penuh dedikasi dan perawatan.
Semua ini tidak akan mungkin tanpa dukungan yang murah hati dari para donor kami. Kami
sangat berterima kasih bahwa mereka tidak pernah mengenal arti 'kelelahan donor' dan terus
membantu meskipun bersaing dengan penyebab berharga lainnya.
Trimakasih,
Mary Northmore
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Bagaimana kami berkembang!
Dahulu(2005)

Saat ini(2015)

Dokter Bedah Plastik

Rumah Sakit di Bali

Rekanan

0

Karyawan

23

363
Pasien
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Daftar Isi:

1. Jumlah Operasi Dibantu
2. Rumah Sakit Rekanan
3. Donatur
4. Acara & Kegiatan
5. Petugas Lapangan YSB
6. Rumah Senyum, Mobil Senyum dan Karyawan
7. Toko Senyum
8. Publikasi
9. Struktur Baru Dewan Pengurus YSB
10 Finansial dan Pajak
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1. Operasi Yang Dibantu :
1.1

1.2
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1.3 Operasi Cacat Wajah (non cleft) per tahun
1.3.1

1.3.2

Laporan Tahunan YSB 2015

Halaman 5 of 21

1.4 Operasi tahun 2015

1.4.1

 Bibir Sumbing

158

 Langit-Langit

136

 Bonegraft

33

 Operasi Cacat Wajah selain Sumbing di Bali

27

 Operasi Cacat Wajah selain Sumbing di Adelaide

9

Operasi Bibir Sumbing tahun 2015
Pasien Sumbing yang kami tangani sebagain besar datang dari Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2015 kami telah membantu
sebanyak 327 operasi sumbing seperti telihat pada grafik di bawah:

Angka grafik yang tinggi pada bulan Mei disebakan adanya “Misi Kesehatan”
yang kita lakukan di Cancar, Flores. Kita juga melakukan Misi Kesehatan bulan
Juni di Sumba Barat akan tetapi kurang sukses karena jumlah pasien yang
datang untuk opearsi kurang dari 50% dari daftar pasien yang ada.
Salah satu fungsi dari kantor perwakilan kita adalah untuk memberikan informasi
dan meyakinkan keluarga pasien agar mengerti akan pentingnya penanganan
pasien bibir sumbing yang tepat dan juga membantu anak-anak mereka untuk
mendapatkan hidup yang lebih sehat.
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1.4.2

Operasi Cacat Wajah (non cleft) di Bali per bulan tahun 2015

Selain pasien dengan kondisi bibir sumbing dan celah langit-langit, Yayasan
Senyum Bali juga membantu pasien dengan kondisi cacat wajah lainnya. Ini
termasuk kondisi ameloblastoma, haemangioma, FEME (Fronto Ethmoidal
Meningocele Encephalocele).
Operasi untuk pasien dengan kondisi cacat wajah ini sebagian besar dilakukan di
Rumah Sakit Sanglah atau di Rumah Sakit Bros Denpasar; dan di Australian
Craniofacial Unit in Adelaide untuk pasien dengan kondisi yang lebih serius
seperti Noma atau Apert Syndrome yang memerlukan perosedur penanganan
yang lebih komplek.
1.4.3

Operasi Cacat Wajah (non cleft) di Adelaide per bulan tahun 2015.
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Tahun ini kita telah membantu 9 pasien untuk mendapatan perawatan dan
operasi di ACFU Australia. Mereka adalah Hikmatul Hidayah, Imanuela, Jalaludin
Akbar, Risma Hidayani, Kadek Nurata, Regilianus Dasno, Rominus Dagut, Ni
Ketut Sri Prawirahita Padukuhan and Anastasia Tegawung. Mereka berasal dari
Bali, Semarang (Java), Lombok (NTB) dan Flores (NTT).
2

Rumah Sakit Rekanan
Dalam membantu pasien kita untuk mendapatkan operasi, kita memiliki kerja sama yang
sangat bagus dengan beberapa Rumah Sakit di Bali, daerah Timur Indonesia dan di
Adelaide Australia.
Bali, Denpasar
• Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar
• Rumah Sakit Bali Royal
• Rumah Sakit Dharma Yadnya
• Rumah Sakit Surya Husadha
• Rumah Sakit Prima Medica
• Rumah Sakit Bali Med
Adelaide
• Rumah Sakit Royal Adelaide
• Rumah Sakit Women’s & Children’s
Rumah Sakit lain di Indonesia
• Rumah Sakit Gerung, Lombok
• Rumah Sakit St. Rafael, Flores
• Rumah Sakit di Maumere, Flores
• Rumah Sakit di Larantuka, Flores
• Rumah Sakit di Atambua, Flores
• Rumah Sakit di Lembata
• Rumah Sakit di Ende, Flores
• Rumah Sakit di Pulau Alor
• Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang
• RSUD KUpang
• RSUD Lewoleba
• RSUD Ruteng, Flores
• Rumah Sakit di Soe
• Rumah Sakit Karitas, Sumba
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3

Donatur
Yayasan Senyum Bali mampu melanjutkan misinya untuk membantu pasien karena
dukungan besar dari para donatur. Yayasan Benjamin terus melanjutkan dukungan mereka
untuk membantu pasien anak anak yang menderita cranio-facial yang menjalani operasi di
Bali dan di Adelaide. Rotary Club Bali Seminyak masih terus membantu melalui
penggalangan dana, dan secara teratur melalui acara Detlev’s Sunday Brunch setiap hari
Minggu menggalang dana untuk mendukung pekerjaan kami. SmileTrain adalah salah satu
donor utama untuk operasi sumbing. Dua donor yang signifikan dari Jerman, Tools For LIde
Foundation dan Ein Herz Fur Kinder, berkomitmen untuk mendukung pasien sumbing kami
baik yang operasi di Bali maupun dalam Misi Kesehatan di luar Bali.
Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Australia Selatan untuk kemurahan hati
mereka dalam memberikan operasi gratis di AFCU Adelaide sampai sepuluh pasien setiap
tahun.
Bantuan dan dukungan juga banyak kami terima dari para sahabat berupa dana dan juga
barang-barang untuk dijual di Toko Senyum dan ini merupakan sumber dana yang sangat
signifikan bagi kita, serta menjadi sumber daya penting bagi masyarakat kita. Nama para
donatur kita cantumkan secara rinci di dalam Senyum Update kami, jadi disini kami hanya
ingin mengungkapkan kebaikan, kemuarhan hati dan dukungan mereka yang berkelanjutan.

4

Acara dan Kegiatan
4.1 Perayaan 10 tahun Yayasan Senyum Bali
Kita merayakan keberadaan Yayasan Senyum Bali yang ke 10 pada tangal 9 Agustus
2015. Kami mengundang para donatur, teman, pasien, keluarga dan juga para
sukarelawan Toko Senyum untuk merayakan bersama pencapaian 1 dekade ini yang
diadakan di Desa Wisata Kertalangu. Acara perayaan meliputi jalan santai, permainan
seru yang dilanjutkan dengan beberapa acara hiburan dan pemberian sertificat
penghargaan kepada para donatur sebagai rasa terimakasih kami.
4.2 Dinas Sosial
Yayasan Senyum Bali berpartisipati dalam program kegiatan Dinas Sosial kota
Denpasar dan juga Provinsi melalui rapat Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang diadakan setiap bulan yang mengambil tempat di lokasi anggota Yayasan
yang berbeda. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan semua LKS yang ada di kota
Denpasar dan juga di seluruh Bali untuk saling mengenal, tukar informasi dan saling
membantu dan merujuk pasien yang berhubungan dengan bidang yang ditangani. Kami
juga berpartisipasi dalam acara perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun
ini dengan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu.
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4.3 Penggalangan Dana
4.3.1

“Have a Heart”- Rotary Club Seminyak Bali

Pada hari Jumat, 10 April 2015, Rotary Club of Bali Seminyak mengadakan
acara penggalangan dana “Have a Heart” yang ke-2, berupa acara makan
malam amal yang diadakan di Hotel Trans Seminyak. Acara ini dimeriahkan oleh
pertunjukan kabaret musik dari Hong Kong. Lebih dari 250 tamu datang untuk
menikmati malam yang indah ini dan dana yang berhasil terkumpul dipakai untuk
mendukung kegiatan Outreach kami di Flores.
4.3.2

Bazaar Amal

Sejumlah oganisasi dan pengusaha membuat acara amal dalam rangka hari
Natal untuk menggalang dana dalam membantu pekerjaan kami, termasuk:
Skoebido & Rumah Kecil
BIWA Christmas Charity Bazaar
Rotary Club of Bali Seminyak Christmas Charity Bazaar
Canggu Club Christmas Charity Bazaar
Biku Christmas Charity Dinner
Jimmy’s Bar & Restaurant Christmas Charity Lunch
4.3.3

Kotak Donasi

Sejumlah Hotel dan Resort mengijinkan kami untuk menempatkan kotak
sumbangan untuk karyawan dan para tamu memberikan bantuan mereka.
Mereka adalah Amadea Resort & Villas, Cafe Wayan, Serenity Echo Guest
House, Ramada Resort Tanjung Benoa, Biku Restaurant, Jimmy’s Bar &
Restaurant. Kami juga menempatkan kotak donasi di Toko Senyum.
4.4 Misi Kesehatan
Di tahun 2015 kita melaksanakan Misi Kesehatan ke Manggarai , Cancar 7 – 9 Mei, dan
ke Sumba Barat 26 – 28 Juni dengan dibantu oleh tim medis dari RSUD Dharma
Yadnya yang dipimpim oleh Dr. Asmarajaya. Secara keseluruah kita telah membantu
54 operasi dalam misi ini.
4.5 Kunjungan Rutin dari ACFU
Seperti tahun tahun sebelumnya, kami secara berkelanjutan menerima kunjungan
medis dari ACFU. Kunjungan pertama tahuni ini oleh Prof. David J. David and Dr. Ian
Wall pada tangal 26 – 27 Maret dan pasien yang dilihat adalah 22 pasien yang mana 11
adalah pasien lama dan 11 lagi adalah pasien baru.
Kunjungan kedua adalah dari Dr. Walter Flapper dan Sister Catherine Cross pada
tanggal 12 to 13 Oktober. Agenda kunjungan kali ini selain melihat pasien juga
memberikan seminar singkat tentang penanganan pasien bibir sumbing dan celah
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langit-langit sebelum dan sesudah operasi dengan mengundang lebih dari 25 perawat
dari 5 Rumah Sakit rekanan yang ada di Denpasar
.
4.6 Kegiatan Pasien
Para pasien kami dan pendampingnya sering harus menunggu berhari-hari di Rumah
Senyum sebelum pengobatan mereka selesai, jadi kita menggunakan waktu itu untuk
memberikan pendidikan, keterampilan dan membantu pelatihan yang kami harap akan
berguna bagi mereka setelah mereka kembali ke rumah.
Terapi Bicara: pasien dengan sumbing langit-langit mungkin memiliki kesulitan bicara
yang cukup serius jika operasi mereka dilakukan setelah mereka mulai berbicara, jadi
kita perlu membantu mereka berbicara lebih jelas dan normal. Hal ini sejalan dengan
WHO Sumbing Protokol.
Menyikat gigi: penasihat medis kami telah sering berkomentar tentang kesehatan gigi
pasien kami dari daerah miskin yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan kemiskinan.
Kesehatan dan kebersihan gigi dan gusi sangat penting ketika mempertimbangkan
operasi cranio-facial apapun, jadi kami telah membuatkan program harian 'menyikat gigi
bersama'. Kami berterima kasih kepada Marilyn Carson, Laskar Kuliner, Margaret Price,
dan STIE Triatma Mulya untuk sumbangannya berupa sikat gigi dan pasta gigi.
Aktifitas Gembira: semua orang suka kegiatan ini. Kami melakukan berbagai hal
menyenangkan seperti permainan, menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak
berharga, menyanyi dan mewarnai.
Kegiatan Belajar: banyak pasien kami dan keluarga tiba di Rumah Senyum tidak dapat
membaca dan menulis. Kami memberi mereka pelajaran dasar dalam membaca dan
bagaimana menulis nama mereka sendiri. Dan untuk pasien yang menunggu untuk
berangkat ke Adelaide kami memberikan dasar bahasa Inggris. Kami juga memberikan
informasi tentang bagaimana mengoperasikan komputer.
Kumpul Keluarga Pasien (Family Gathering): kegiatan ini dilakukan di luar Rumah
Senyum bekerjasama dengan Kolewa Foundation. Kami mengadakan 2 Family
Gathering tahun ini, di Bali pada 24-25 Oktober, dan di Cancar Flores pada 11-12
Desember. Tujuan dari program ini adalah untuk melihat kembali kondisi pasien bibir
sumbing dan perawatan pasca operasi, untuk memberikan terapi wicara, dan untuk
berbagi informasi tentang hidup sehat dan perawatan sebelum dan pasca operasi untuk
pasien bibir sumbing dan celah langit-langit. Program ini juga dikombinasikan dengan
beberapa permainan.

5

Kegiatan Petugas Lapangan
5.1 Organisasi Rekanan
Sebagain besar pasien kita ditemukan dan merupakan rujukan dari beberapa rekanan
sukarelawan dan organisasi lain. Mereka itu adalah:
Kolewa Foundation covering Bali, Sumba, Timor, Rote and Flores
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Ibu Agung – volunteer from Singaraja
Yayasan Kita Peduli, Lombok
DCF Newmont, Sumbawa
BK3S Kupang (Timor & Alor island)
Ferdi Jelalu and team, Yayasan Senyum Representative team in Flores
Yayasan Harapan Sumba
Yayasan Puspadi Bali
Bapak Ujip, outreach East Lombok
Endri’s Foundation with Helping Hand,Lombok
Yayasan Harapan Sumbawa
Sobat Senyum in Bali
5.2 Kantor Perwakilan Yayasan Senyum Bali di Ruteng, Flores

Tim Outreach Flores kita telah mendata dan membantu banyak pasien dengan kondisi
cacat wajah di 3 wilayah Kabupaten Manggarai; Manggarai Barat, Manggarai dan
Manggarai Timur. Kami telah melakukan 2 Misi Kesehatan di Manggarai dan telah
mendata lebih dari 200 pasien. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kami,
khususnya untuk pasien dengan celah langit – langit, kami telah merekrut 2 Terapis
bicara
untuk membantu memberikan terapi bicara pasca operasi. Dan untuk
memaksimalkan dan memfasilitasi aktivitas Outreach tim kami, kami telah mendirikan
kantor perwakilan Yayasan Senyum Bali di Ruteng, Manggarai yang didanai oleh
Rotary Club of Bali Seminyak. Tim Outreach ini di koordinir oleh Ferdi Jelalu.
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Kami sangat memperhatikan dan memastikan bahwa setiap rumah sakit yang kami
gunakan memiliki komitmen untuk standard yang setinggi mungkin. Hal ini terutama
ketika kami bekerja di luar Bali, dan dalam hal ini kami sangat senang bekerja sama
dan berkolaborasi dengan Smile Train untuk bidang tim medis dan masalah jaminan
kualitas rumah sakit. Kami juga sangat menghargai dukungan yang berkelanjutan dari
AFCU Adelaide berkaitan dengan pelatihan tenaga medis dan staff Yayasan Senyu
yang berkelanjutan.
6

Rumah Senyum, Mobil Senyum dan Karyawan
6.1 Rumah Senyum

Hunian rata-rata Rumah Senyum tahun ini adalah 80%, sedikit menurun kalau
dibandingkan dengan tahun lalu karena penurunan pasien dari Lombok. Rumah
Senyum senantiasa menjadi sumber daya yang sangat dihargai dan juga menjadi
contoh untuk Yayasan lain yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan di
daerah yang lebih luas.
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6.2 Mobil Senyum
Mobil Senyum juga memiliki peranan yang sangat penting di Yayasan Senyum Bali.
Selalu sibuk untuk mengantar dan menjemput pasien dari pelabuhan, airport, rumah
sakit, mengambil donasi dan mengirimkannya ke Toko Senyum. Sejak beroperasi
tahun 2010 Mobil Senyum sudah menempuh total 53.188km.
6.3 Karyawan Senyum
6.3.1

Karyawan Rumah Senyum



Rusmini (Housekeeper / Cook) Bergabung Pebruari 2007



Ni Nyoman Santinihati (Operations Manager) Bergabung
Maret 2013



Ita Melda PS. (Public Relations) Bergabung Oktober 2013



Desak Md Maya Lestari Lingga (Accounting) Bergabung Mei
2013
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Dayu Putu Alit Puspadi (Social Worker) Bergabung April l
2013 dan mengundurkan diri Desember 2015



Ni Luh Putu Aryswandani (Patient Coordinator) Bergabung
Mei 2014 dan mengundurkan diri September 2015



Putu Dian Permana (Patient Coordinator) Bergabung Juni
2014





I Made Sarjana (Driver) Bergabug Mei 2014

Jakiah (House Keeper) Bergabung April 2014 dan
mengundurkan diri Oktober 2015
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Ni Made Sukadihati (Patient Coordinator) Bergabung
Oktober 2015



Shinta Komala Dewi (Social Worker) Bergabung Nopember
2015



Sahar (House Keeper) Bergabungn Nopember 2015
6.3.2

Karyawan Toko Senyum Ubud

Ayu Sumaningsih (Asisten Toko Senyum I) Begabung Juni

o
2008

o
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6.3.3

Karyawan Outreach

Karyawan Outreach Manggarai , Flores :



Ferdi Jelalu (Coordinator) Bergabung Juli 2014



Rofinus Dhio (Social Worker) Bergabung Juli 2014



Dedi Tarung (Social Worker) Bergabung Juli 2014



Maria A.Maro, SE (Social Worker) Bergabung Juli 2014



Yakobus Roka, S.Kep,NERS(Social Worker) Bergabung Juli
2014
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Fortunatus H.Manah S.Pd Andi (Social Worker) Bergabung Juli
2014



Maria MM Moghang Ling, S.SP (Social Worker) Bergabung Juli
2014



Imelda Mei, Amd.g (Speech Therapist) Bergabung Pebruari
2015



7

Gregorius Dor Oko Mongko, SPd (Speech Therapist)
Bergabung Pebruari 2015

Toko Senyum Ubud
Seperti di tahun tahun sebelumnya, Toko Senyum di Ubud tetap merupakan sumber dana
yang sangat signifikan . Hasil dari Toko Senyum mampu membantu Yayasan untuk
membiayai administrasi dan opearasional Rumah Senyum Denpasar yang berarti bantuan
dana bisa dialokasikan untuk biaya operasi pasien.
Pada tanggal 30 Agusuts 2015 kami membuka Toko Senyum yang kecil di Jalan Sriwedari,
diseberang Toko Senyum yang sebelumnya, selanjutnya pada awal tahun 2016 kami
membukan Toko Senyum baru yang lebih besar di Nyuh Kuning, Ubud.
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Media Publikasi
Senyum Update
Senyum Update berisi tentang Kegiatan dan aktivitas Yayasan dari segi pasien, program,
kegiatan-kegiatan dan juga sebagai sarana yayasan untuk berterimakasih pada donor dan
masih merupakan salah satu media untuk menginformasikan dan mendukung kegiatankegiatan Yayasan, di terbitkan setiap 3 bulan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indoneisa.
Senyum Update juga dicantumkan dalam website www.senyumbali.org dan juga di
distribusikan kepada semua donatur melalui email dan juga diposkan dalam facebook
Yayasan Senyum Bali.
Brosur
Brosur membantu kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang misi kita bukan
hanya menargetkan donator tetapi juga untuk menemukan
pasien-pasien yang
memerlukan bantuan kita.
Flyer Toko Senyum
Kami terus mencetak Flyer dalam bahasa Inggris dan Indonesia untuk mempromosikan
Toko Senyum.
Tas Donasi
Sejak konsep tas donasi ini digunakan di tahun 2010,cara ini menuai sukses besar. Tas
donasi ini adalah cara yang sangat effektif untuk mengumpulkan barang sumbangan untuk
dijual di Toko Senyum. Tas donasi ini juga merupakan cara untuk mengajarkan kepada
sesama untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menggunakan tas daur ulang
Kotak Donasi
Kotak Donasi adalah salah satu cara yang effektif untuk menginformasikan tentang
Yayasan kepada masyarakat dimana mereka bisa membantu langsung dengan
menyumbangakan dana ke dalam kotak donasi. Konsep ini juga membantu untuk
memperkuat hubungan kerjasama dengan perusahaan dimana kotak donasi ditempatkan
yang selalu disertai dengan brosur, flyer dan edisi terakhir dari Senyum Update.
Website
Website Yayasan Senyum Bali dapat dilihat di: www.senyumbali.org Ditahun 2015
merupakan sarana yang semakin di akses banyak orang baik pihak donator, pasien
maupun pihak lain.Website ini secara terus menerus dipantau dan di up date isinya agar
dapat menyampaikan informasi terkini mengenai yayasan kepada masyarakat.
Facebook
Facebook adalah sosial media yang sangat aktif and efektif yang kita pergunakan untuk
berhubungan dan berkomunikasi dengan teman , potensial donatur dari Yayasan dan juga
sebagai media untuk mempromosikan Toko Senyum. Kami baru saja membuat Toko
Senyum facebook page untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan kita
dan bagaimana mereka bisa membantu pekerjaan kita.

Laporan Tahunan YSB 2015

Halaman 19 of 21

Media Lain
Baju Kaos Senyum dan Pin Senyum
Baju kaos Senyum dan Pin Senyum juga merupakan 2 media promosi dan kita selalu bawa
pada setiap Misi Kesehatan ke pulau lain untuk dibagikan kepada pasien ataupun keluarga
pasien sehingga mereka akan selalu ingat dan mempromosikan Yayasan Senyum Bali.
Kami juga membagikannya kepada para tamu dan peserta pada acara amal kami.
Program Sekolah
Program kami untuk memberikan presentasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan
kesadaran siswa dan sekolah tentang misi kami mendapatkan sambutan positif dan diterima
dengan baik oleh Sekolah. Stiker dan spanduk merupakan salah satu media untuk dipakai
dalam kegiatan promosi di sekolah dan kegitan lainnya.
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Struktur Baru Dewan Pengurus

Di awal tahun 2015 kami membenahi dan membentuk kembali susunan Dewan Pengurus
Yayasan agar sesuai dan mengikuti kebutuhan perkembangan Yayasan. Ini terbukti sangat
effective dan significant membantu keberlangsungan Yayasan dalam kurun waktu yang
lama.
Laporan Tahunan YSB 2015
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10 Finasial dan Pajak
Laporan keuangan Yayasan Senyum Babli untuk tahun 2015 yang telah di audit telah
tersedia. Di tahun 2015 juga seluruh pelaporan dan pembayaran pajak Yayasan sudah
dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan Tahunan 2015 Yayasan Senyum Bali telah disetujui oleh:

Mary Northmore
Pendiri dan Ketua Dewan Penasehat, Yayasan Senyum Bali
www.senyumbali.org
Januari 2016
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