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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása. Testi-lelki
gyógyulásuk folyamatának elősegítése Simonton módszerrel és klubfoglalkozásokkal. Tevékenységünk
lényege, hogy 3 szinte: egyéni, csoportos és közösségi formában ismereteket és segítő közösséget biztosítunk
az érintettek számára, hogy eredményesebb lehessen a gyógyulásuk.
Életmód tábort rendeztünk a daganatos betegek számára, ahol intenzív bentlakásos formában kaptak
ismereteket és módszereket, hogy minél rövidebb idő alatt illeszkedhessenek vissza az egészségesek világába.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoz.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoz.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

CLXXV tv.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Heves és BAZ megye daganatos betegek
és veszélyeztetett

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

450

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Simonton képzést végzettek körében kutatásokat folytattunk, tesztek és kérdőívek segítségével, melyek
igazolták a betegek életminőségének javulását. A foglalkozásainkon résztvevők kérdőívet töltöttek ki, melyek
bizonyították, hogy bővültek az egészségük megörzésére vonatkozó ismereteik. A képzéseinken résztvevők
száma növekedett.Továbbra is kapcsolatban álunk olyan alapítványokkal, szervezetekkel amelyeknek
a célcsoportja hasonló a mi Alapítványunk célcsoportjával. Így kívánjuk segíteni az erre rászoruló betegeket,
érdeklődőket.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Magán személyektől

0

234

Cégektől

0

141

Pályázatokon elnyert támogatások

0

286

Összesen:

0

661

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Nincs kifizetés

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

2 141

662

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

2 141

662

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 147

664

320

38

2 147

664

B. Éves összes bevétel
ebből:

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

-6

-2

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

15

20

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Értéke

1 402

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

-8

X

0.13

X

0.00

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

1.00

X

18

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Életmód tábor: 2016.10.10-15-ig Erdőtelek Pintér Tanyán.
Eredmények:15 fő intenzív, bentlakásos életmód táborban vett részt 12 önkéntes szakemberünk előadásai
ésfoglalkozásai segítették elő a gyógyulásukat, melyet állapotfelméréseink igazolnak.
Szakmai napok: egész napos programok, hozzávetőlegesen 120 résztvevővel 2016.06.25.-én és 09.17.-én
ismeretterjesztő előadások és gyógyult betegek beszámolói, vitafórum.
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TELEGO foglalkozások 3 hónapon keresztül heti gyakorisággal, mozgás és táncterápia, kézműves
tevékenységek Egerben és Miskolcon. Alkalmanként 10-20 résztvevővel.
Klubfoglalkozások:minden hónap utolsó péntekén Egerben és Miskolcon-salgótarjáni társszervezetek
résztvevőivel is: tájékoztató előadások és sorsközösség biztosítása. Alkalmanként 10-15 résztvevővel.
Simonton csoport: Egerben és Miskolcon a belső gyógyító erők mozgósítása érdekében tudományosan igazolt
12 alkalomból álló gyógyító terápia. Egy-egy csoport 12-15 résztvevővel Egerben és Miskolcon összesen
8 csoport indult.
A munkánkhoz az ebben az évben 6 fő önkéntes csatlakozozz újonnan.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Önkormányzati támogatás
Támogatási program elnevezése:

Önkormányzati támogatás

Támogató megnevezése:

Eger Megyei Jogú Város PH

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016 év

Támogatás összege (1000HUF)

30

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

30

-tárgyévben felhasznált összeg:

30

-tárgyévben folyósított összeg:

30

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

30

Felhalmozási:
Összesen:

30

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Működési költségeink fedezésére fordítottuk ezt az összeget.

7.2.2. Cégek támogatásai
Támogatási program elnevezése:

Cégek támogatásai

Támogató megnevezése:

Heves megyei és Borsod megyei cégek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2016 év

Támogatás összege (1000HUF)
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X
234

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

234

-tárgyévben felhasznált összeg:

234

-tárgyévben folyósított összeg:

234
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

38

Dologi:

196

Felhalmozási:
Összesen:

234

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A táborozás résztvevőinek szállás költségeire fordítottuk a kapott támogatások összegét. Ebből fedeztük
a táborozás során felkért szakértő előadók költségeit is.

7.2.3. Pályázati támogatások
Támogatási program elnevezése:

Pályázati támogatások

Támogató megnevezése:

NEA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

256
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

256

-tárgyévben felhasznált összeg:

256

-tárgyévben folyósított összeg:

256

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

256

Felhalmozási:
Összesen:

256

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A NEA működési támogatásra írt ki pályázatot, melyre Alapítványunk is jelentkezett. Az általunk kért összeg
töredékét kaptuk meg, melyből a működésünk során felmerült
költségeket fedeztük.
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