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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 szinten: 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 cs.tagjai számára tájékoztat
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Daganatos betegek és cs.tagjai számára tájékoztat

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011 évi CLXXV tv.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Heves és BAZ megye daganatos betegek és
veszélyeztetett

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

710

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Miskolcon és Egerben heti rendszerességgel folynak a Simonton tréningek.
Tájékoztató, ismeretterjesztő előadásokat tartunk.
A hagyományos életmód tábor megtartása mellett (bentlakásos, intenzív) csapatépítő tábort is szerveztünk.
Pályázatot indítottunk a "Mi segítetta gyógyulásban" címmel. Az országkülönböző területeiről érkeztek be
pályaművek. 5 díjat és 23 elismerő oklevelet adtunk át a pályázóknak.
Elindítottul a honlapunk felülvizsgálatát, megújítását.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Magán személyektől

547

728

Cégektől

494

1 180

Pályázatokon elnyert támogatások

200

91

1 241

1 999

Összesen:

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

1 461

2 488

200

439

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)]

1 261

2 049

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 189

2 474

311

461

1 189

2 474

272

14

35

40

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

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

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

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

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

X

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:Miskolcon heti rendszerességgel folynak
a Simonton tréningek és a klubfoglalkozások. Tájékoztató, ismeretterjesztő előadásokat tartottunk. A
hagyományos életmód tábort 5. alkalommal rendeztük meg, a gyógyulni vágyók intenzív, bentlakásos
táborozáson vettek részt, közel 30 fő. Folytattuk az író-olvasó találkozásokat is a "Falevelek" című
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könyvünkkel kapcsolatban.Több alkalommal vettünk részt információs sátoros kitelepüléseken,
szűrővizsgálatokon. Az évben beszerzett új szóró-és szemléltető anyagaink és roll upjaink javították az
Alapítvány megjeleníthetőségét.
Új programjaink is eredményesen indúltak, gazdagították a támogaó eszközeinket: Az életmód tábor mellett
egy, az önkénteseinket összefogó, képző és csapatot építő tábort is létrehoztunk. Ez az önkéntesként
tevékenykedő szakembereink munkájának egységességét és színvonal növekedését eredményezte.
"Mis segített a gyógyulásban" címmel pályázatot hírdettünk, ahol az ország több területéről voltak színvonalas
résztvevőink. 23 elismerő oklevelet és díjat adtunk ki 5 kategóriában. Ildikó nap megrendezése a halál
feldolgozását és a családtagok bevonását segítette
Elindítottuk a honlapunk felülvizsgálatát, megújítását.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
Nincs táblázat felvéve a fejezethez.
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