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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység megnevezése
Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása.
Testi-lelki gyógyulásuk folyamatának elősegítése Simonton módszerrel és
klubfoglalkozásokkal. Tevékenységünk lényege, hogy 3 szinten: egyéni, csoportos és
közösségi formában ismereteket és segítő közösséget biztosítunk az érintettek számára,
hogy eredményesebb lehessen a gyógyulásuk.
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Daganatos betegek és családtagjai számára táj.
Közhasznú tevékenység megnevezése: Daganatos betegek és családtagjai számára táj.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely: CLXXV trv
Közhasznú tevékenység célcsoportja: BAZ és Heves megyei daganatos betegek és vesz.egészs.
Közhasznú tevékenységben részesültek létszáma: 615 fő
2.2. Közhasznú tevékenység főbb eredményei






A Simonton képzést végzettek körében kutatásokat végeztünk tesztek és kérd#ívek
segítségével, melyek igazolták a betegek életminőségének javulását.
A klubfoglalkozásaink és tréningjeink résztvevői elégedettségmérő kérdőíveket töltöttek ki.
A jelzéseik alapján bővültek az egészségük megőrzésére vonatkozó ismereteik.
Ismeretterjesztő előadásainkat követően a képzéseinkre jelentkezők száma megnövekedett.
Kapcsolatot teremtettünk további olyan alapítványokkal, amelyeknek célcsoportja hasonló,
és megindult a közös célért dolgozó alapítványok között a párbeszéd a régióban.
Több daganatos betegeket gyógykezelő kórház is együttműködik az alapítvánnyal, igénybe
veszik a szolgáltatásainkat.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Nincs adat megadva.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF) Előző
év Tárgyév

Nincs juttatás 2014-ben 0 0
Összesen: 0 0
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF) El#ző
év Tárgyév
Nincs kifizetés 0 0
Összesen: 0 0
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Regionális Egészségügyért Alapítvány Közhasznúsági melléklet
Alapadatok (1000HUF) Előző
év Tárgyév
B. Éves összes bevétel 0 0
ebb#l:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
00
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
00
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 0 0
H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 19
ebb#l:
I. Személyi jellegű
kiadás 0 0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0
K. Adózott eredmény -3 -19
L. A szervezet munkájában közrem#ködő
közérdekű
önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű
önkéntes tevékenységr#l szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelel#en) (f#)
00
7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen
Nem
Er#forrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 f#] X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Önkénteses munkát ellenszolgáltatások nélkül végzők létszáma: 15 fő
Felelős és elkötelezett emberek ők, sokrétű szakmai felkészültség birtokában ( pszichológus,
lelkész, tréner, életmód-tanácsadó, orvos.....képzéseinkben, klubokon vállalnak feladatokat, és
kórházi látogatásokat vállalnak.
8.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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