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Tizennégy éve az első Bátor Tábor turnus szervezői izgatottan várták a 35 onkológiai beteg 
táborozó érkezését. Más volt még a helyszín, mások voltak a feltételek, a körülmények, máshogy 
hívták a táborvezetőket, mint most, de a lelkesedés, a szándék és a gyerekekre gyakorolt hatás 
azóta sem változott. 2014-ben 1011 táborozó lépte át a Bátor Tábor kapuit. Most már harminc 
főállású munkatárs és évente több száz önkéntes dolgozik azon, hogy a Bátor Tábor szakmai 
színvonala és jótékony, életre szóló hatása a növekvő létszám mellett is garantálva legyen.

egy éves jelentés mindig alkalmat ad 
a sikerek számbavételére. Ilyenkor 
kicsit megállunk ünnepelni, hogy a 
sikerekből erőt merítve vágjunk neki 
a következő év kihívásainak. Inspiráló 
és meghatározó eredményeink között 
kiemelnék párat, amelyekre különösen 
büszkék vagyunk:

nagyra nőttünk: az idén először ezernél 
is több táborozó érkezett hozzánk.

A Bátor Tábor Alapítvány kapta a 
hazai egészségügyi szakma egyik 
legrangosabb elismerésének számító 
Astellas-különdíjat a nagybeteg 
gyermekekért és családjaikért végzett 
élményterápiás munkájáért.

Épült-szépült a táborhely: elkészült az 
új híd, a tó körüli utak, és klimatizált 
lett a legtöbb épület, ami a nyári 
forróságban nagy könnyebbség sok 
betegségcsoport fogadásánál.

Megrendeztük a 10. Bátor Tábor 
Kortárs Képzőművészeti Aukciót. 
A jubileumi alkalom hazai és nemzet- 
közi művészek és kortárs gyűjtők éves 
találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Hálásak vagyunk az elkötelezett és 
lelkes támogatóinknak, a több ezer 
önkéntesnek, az orvosoknak 
és nővéreknek, számtalan vállalatnak 
és magánszemélynek, akik idővel, 
szaktudással vagy pénzzel 

támogatják a Bátor Tábort, lehetővé 
téve, hogy a táborozóink továbbra 
is teljesen ingyenesen vehessenek 
részt a programjainkon. Hálásak 
vagyunk a családoknak, akik évről 
évre magajándékoznak minket a 
bizalmukkal. nekik, nektek köszönhető, 
hogy a Bátor Tábor működik, fejlődik!
A Bátor Tábor csapata és táborozói 
nevében köszönjük nektek a 
támogatást, a bizalmat, a szeretetet 
és az elismerést, amit Tőletek kapunk! 

Köszönettel, 
Molnár Attila
ügyvezető igazgató

•

•

•

•

súlyosan beteg gyerekeknek és 
családjaiknak nyújtunk sorsfordító 
élményeket, erőt, eszközöket az élethez, 
a gyógyuláshoz. Mindezt ingyen. 
Hisszük, hogy a felhők fölött mindig 
süt a nap.

Életeket változtatunk. Ünnepelj 
       velünk!
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50 

országból 

600 

ezer 

gyereket és 

családtagot 

fogadtak

163 
ezer 

önkéntes

27 
éves 

múlt

Kik vagyunk mi?

5 TurnusTípus

 7–18 
ÉveseKneK

1
HÉT

4x 
ÉvenTe

súlyosan beteg 
gyerekeknek

 7–18 
ÉveseKneK

1 
HÉT

2x 
ÉvenTe

Daganattal kezelt gyerekeknek 
lengyelországból, szlovákiából 
és Csehországból

4 
nAp

4x 
ÉvenTe

Olyan családoknak, ahol 
a súlyosan beteg gyerek 
7 évesnél fiatalabb

CsAláDOK
száMárA

 7–18 
ÉveseKneK

4 
nAp

2x 
ÉvenTe

súlyosan beteg 
gyerekeknek és 
testvéreiknek

4 
nAp

3x 
ÉvenTe

Olyan családoknak, akik 
súlyos betegség miatt 
elvesztették gyermeküket

YAle sTuDY
A turnusok hosszú távú hatását egy, 
a Yale egyetemmel közös nemzetközi 
kutatás igazolja. A szülők 
visszajelzései a gyerekeikről:

80%-nak nőtt az új dolgok iránti nyitottsága

79%-nak erősödött az önbizalma

79%-nak javult a társas 
kapcsolatokra való készsége

74%-nak nőtt az önállósága

Globális táborszövetség, 
30 taggal; a Bátor Tábor az 
egyetlen Közép-európából

    A Bátor Tábor 2001 óta szervez terápiás táborokat 
súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak, 
  plusz olyan családok számára, akik súlyos 
    betegség következtében elvesztették 
        gyermeküket.

saját táborhelyet üzemeltetünk Magyarországon, 
Hatvanban (a táborhely egyszerre 
168 fő elszállásolására alkalmas).

Évente 1000 táborozót fogadunk: 
gyerekeket és családtagokat.

47 magyar és 13 külföldi kórház 
toborozza a táborozóinkat, amihez 

tőlünk kapnak kritériumokat, 
keretszámot, felkészítést.

A táborban teljes körű 
egészségügyi biztonságot     

       garantálunk.

MárCIusTól nOveMBer vÉGÉIG

Minden 
programunk 

ingyenes.

A táborok lényege: 
különféle kihívások elé 
állítani a táborozókat, s 
rengeteg sikerélményt 

és megerősítést 
adni nekik.

1 nYárI TáBOrOK 2 neMzeTKözI nYárI TáBOrOK 3 CsAláDI TáBOrOK 4 TesTvÉr TáBOrOK 5 lÉleKMADár TáBOrOK

HATvAn

Magyarországon kívül 
3 országból (Csehország, 
lengyelország, szlovákia) 

jönnek gyerekek, regionális 
központ vagyunk.

CsAláDOK
száMárA
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Tábori programok: 
lovaglás evezés íjászat magaskötélpálya színjátszás kézműveskedés rejtek erdő fotózás zene



Mérföldkövek 2014
lássuk a számokat! van okunk ünnepelni.

15
Turnus

TáBOrOzó

TáBOrOzó

TáBOrOzó

TáBOrOzó

Nyári TáBor6 427
TESTVÉr TáBor2 135
CSALáDi TáBor4 305
LÉLEKMADár TáBor3 144

237
TesTvÉr

222
szÜlő932

önKÉnTes

552
BeTeG

GYereK

1011
TáBOrOzó

60
KórHáz, 

amelyekkel kapcsolatban állunk
BeTeGsÉGCsOpOrT

Krónikus ízületi gyulladás (jIA)

Gyulladásos bélbetegségek (IBD)

AsTellAs-Díj
Orvosszakmai elismerés, 

melyet tavaly kaptunk meg

Új BeruHázásOK
Új, erősebb híd épült és elkészültek 
a tó körüli utak

A legtöbb épületünkbe klíma került

Onkológia

Hemofília

Diabétesz 5

számtalan életre szóló barátság, 
sok ezer mosoly naponta, millió 

felejthetetlen pillanat… S amennyit mindezért 
fizetniük kellett a táborozóknak: 

+

131 
liter alkotássá vált festék

1500
 lengés az óriáshintán

2023 
kilőtt nyílvessző

296 
tekercs papír 

asztaltörlő

138 000 
adag egészséges étel

0FT

76

603 
eltalált lufi az íjászpályán

2500  liter elfogyasztott tej
840

kg barna rizs

ÚJ!



AKIKneK KÜlönösen sOKAT KöszönHeTÜnK: FőBB TáMOGATóInK
20 MiLLió foriNT föLöTT
• GlaxoSmithKline • Kulczyk 
Holding S. A. • Serious Fun 
Children’s Network • Velux 
Foundations 

5–20 MiLLió foriNT
• Advokátní Kancelář Pokorný, 
Wagner et spol. • CIB Társadalmi 
Felelősségvállalás Alapítvány • 
Dovera zdravotná poisťovňa, a. s. 
• E.ON Hungária • HBO Holding 
Üzletviteli Tanácsadó Csoport • 
johnson & johnson Corporate 
Citizenship Trust / janssen-Cilag 
Gyógyszerkereskedelmi Marketing 
Szolgáltató Kft. • Merck Vegyi 
és Gyógyszeripari Kereskedelmi 
Kft. • MetLife Biztosító Zrt. • 
Szerencsejáték Zrt. • The Boeing 
Company • Union Vienna 
Insurance Group Biztosító zrt.

3–5 MiLLió foriNT
• Anders Larson-Toich Foundation 
• Bio-Fungi Kft. • Deutsche 
Bank AG Magyarország • 
International Visegrad Fund • 
KPMG Hungária Kft. • Provident 
Pénzügyi Zrt. • Strabag Property 
and Facility Services Zrt. • 

Telenor Magyarország Zrt. • 
západoslovenská energetika A.s. 

1–3 MiLLió foriNT
• Aevum Consulting Europe Kft. 
• Alerant Informatikai Zrt. • AMC 
Networks Central Europe Kft. • 
AXN Magyarország Kft. • Badur 
Charitable Trust • BP Business 
Service Centre Kft. • Busnet 
Magyarország Autóbuszközlekedési 
Zrt. • Civil Biztonsági Szolgálat 
Zrt. • Concorde Értékpapír Zrt. 
• Crawford-Hungary Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. • Deloitte 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft. • Díjbeszedő Faktorház Zrt. 
• Erste Vienna Insurance Group 
Biztosító Zrt. • Field for Research 
piac- és Közvéleménykutató Kft. 
• Hewlett-Packard Informatikai 
Kft. • Hilti (Hungária) Szolgáltató 
Kft. • Hungaropharma Zrt. • 
Iron Mountain Magyarország 
Kereskedelmi és szolgáltató 
Kft. • Med-Ipari Alapítvány • 
Morgan stanley Magyarország 
Elemző Kft. • Mortoff Informatikai 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. • 
Nike Magyarország Kft. • Partner 
Design Kft. • Partner in Pet Food 

Hungária Kft. • Quantis Holding 
Zrt. • Qvantor Magyarország Kft. 
• RacioNet Számítástechnikai 
Kereskedelmi és szolgáltató 
Zrt. • Roche Gyógyszer- és 
Vegyianyagkereskedelmi Kft. • 
skagerak International High school 
• Swietelsky Vasúttechnika Kft. • 
sysartist Informatikai Tanácsadó 
Kft. • Westbay Kft. 

KiEMELT Tárgyi ÉS 
SzoLgáLTATáSBELi 
ADoMáNyozóiNK
• acb Galéria • ACG 
Reklámügynökség • Air France 
• All-In-Service Kft. • Aquaplus 
Kútfúró Építő és Termál-energetikai 
Kft. • Artex Logistic • British 
Automotive Hungary Kft. • 
Budapest Sportiroda • Cinema 
City • Dürer Kert • Fornetti • Főtaxi 
Autóközlekedési és szolgáltató 
Zrt. • Gravoform Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. • HVG Press 
• Idea Fortis Fordítóiroda Kft. • 
Intren Marketingügynökség • Invitel 
Távközlési Zrt. • Kempinski Hotel 
Corvinus • Kieselbach Galéria • 
Kropkó Promotion Kft. • Legacy 
Kft. • Mobil Audio and Lights 

Kft. • M&S Fashions / House of 
Tudor, Warsaw • Pannonia Golf 
& Country Club • Peet and Cook 
Kft. • Person Communications • 
Printwork • Ringier • RTL Klub • 
Sakkom Interaktív Kft. • Singing 
Rock – Lanex • Skorpió Futár • 
Szépművészeti Múzeum • Varsói 
Magyar Intézet • Visionline Kft. 

Vállalati támogatóink mellett 
köszönjük a magánszemélyek 
támogatását, különös tekintettel 
a rendszeres adományozóinkra. 
Hálásak vagyunk az 1%-ot 
felajánlóknak, a jótékonysági 
rendezvényeink résztvevőinek, 
az Élménykülönítmény 
programunk futóinak és 
önkénteseinek, a Mol – Bátor 
Tábor green Card Kártyával 
tankolóknak, s mindenkinek, 
akik pénzzel, eszközzel, tudással 
hozzájárultak a sikerekhez. 

A bizalom érték. 
Mi megbecsüljük.

BáTor TáBor ALApíTVáNy = 

Tervezettség, 
átláthatóság, 
függetlenség
• Három évre előre gondolkodunk, hogy stabil 
 lábakon állhassunk

• Transzparensen működünk, pénzügyeinket 
 a Deloitte hitelesíti

• Eredményeink nyilvánosak: éves jelentéseinket 
 bárki  eléri

• Számunkra a küldetés a fontos, a politikától 
 függetlenítjük magunkat

• Szakmaiságunkra a Serious Fun Children’s Network 
 és az International Camping evaluation is ügyel

• Biztos támaszra leltünk céges támogatóinkban, 
 akik évek óta bíznak bennünk

Köszönjük!
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2014 a mérlegen (millió forint)

Civil 1%-os felajánlások

Működési háttér 
és adminisztráció

Forrásteremtés
programok előkészítésére 
és megvalósítására kapott 
további támogatások

Terápiás 
programok

9

468,7 
millió forint

85,8

403,6

BevÉTeleK

109,9

308,4

50,4

KIADásOK

18%

82%

11%

23%

66%

489,4 
millió forint

  123,3 
     millió forint

+

Táborhelyfejlesztésre 
kapott egyszeri 
támogatás



KAriTATíV KorTárSAK
áprilisban 90 mű került kalapács alá 
a Bátor Tábor 10. Kortárs Képzőművészeti 
Aukcióján, Budapesten. A színvonalas 
hazai és nemzetközi válogatás leütési 
árának 60%-ával – ezúttal 41 millió 
forinttal – a vendégek a Bátor Tábort 
támogatják. Októberben a 2. varsói 
Kortárs Aukciónkon 45 mű közel 
14 millió forintos leütési áron kelt el. 
Köszönjük!

goLfozVA iS LEHET
A máriavölgyi pannonia Golf Club 
11 éve minden augusztus végén 
különleges rendezvénynek ad 
otthont. A Bátor Tábor–KpMG–HBO 
jótékonysági golfverseny egy kötetlen 
networking esemény, ahol a vendégek 
legutóbb 43 millió forinttal járultak 
hozzá táborunk működéséhez.

VENDÉgEK VoLTuNK!
A jótékonyság minden rendezvénynek 
jól áll. szerencsére ezt egyre többen 
gondolják így. A Tennis Classics 
versenyen értékes sportereklyékre 
licitálhattak a látogatók; a Gerbeaud 
partyn jótékonysági tombolát lehetett 
vásárolni; a Halott pénz koncertjén a 
belépőjegy árával lehetett támogatni 
a Bátor Tábort. s mindez csak néhány 
példa a tavalyi színes felhozatalból.

CSAK Egy SMS
június elején az rTl Klub Fókusz plusz 
műsora telefonos adománygyűjtő 
kampányt szervezett a javunkra. Az 
Adhat adományvonalára 25 perc alatt 
23 ezer 862 hívást vagy sms-t kaptunk, 
ami összesen 6,2 millió forintot jelentett.

MiNDENHoL 
ÉLMÉNyKüLöNíTMÉNy
jótékonysági futóközösségünk, az 
Élménykülönítmény lila pólós sportolóit 
Budapest mellett varsó, prága, Oslo, 
Firenze és az el Camino útvonalának 
közönsége is láthatta. 2014-ben 
426 jótékony futónk 22 versenyen 
mérette meg magát.

SporToT CSiNáLTuNK 
A roCK N’ roLLBóL!
júniusban 11 zenekar állt rajthoz 
a K&H Maratonon az Élmény-
különítmény színeiben. Adományt 
gyűjtöttek, népszerűsítették a jótékony 
futást, leküzdöttek nem kevés 
kilométert, mindezeket követően 
pedig este még koncertet is adtak 
nekünk.

1%: DoBogóSoK LETTüNK
Az ACG jóvoltából elkészült az új 
1% filmünk. A kampányunk igen 
sikeres volt, a Bátor Tábor 85,8 millió 
forintnyi felajánlást kapott közel 
19 ezer adózó jóvoltából; ezzel 
harmadikak lettünk a magyarországi 
1%-os toplistán.

JórA VALó ApróSágoK
van, aki szereti az egyszerű és gyors 
megoldásokat. Az elmúlt évben csupán 
50 személy rendszeres támogatása 
elég volt ahhoz, hogy a havi néhány 
ezer forintokból az év végére 1,5 millió 
forint adomány halmozódjon fel. 
ebből 70 gyerek étkeztetését tudjuk 
biztosítani egy nyári turnusban.

Az adományozás útjai
175 adománygyűjtő 
projektből 612 millió 
forint! Köszönjük! 
légy része a csodának 
– a nehezét bátran 
ránk bízhatod!

Néhány példa 

azoknak, aki
k 

ötletet kere
snek 

a támogatásra.
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BÉrELHETŐ TáBorHELy
A Telenor júniusban kibérelte a 
táborhelyünket, s ott tartotta meg 
kétnapos felső vezetői workshopját, 
így támogatva minket. A strabag pFs 
pedig már évek óta táborhelyünkön 
rendezi céges családi napját. Az 
ezernél is több vendég szinte hazajár 
hozzánk.

poLCoKrA KErüLTüNK
egy karácsonyi kampány 
eredményeképp az AlDI polcain 
megjelentek olyan termékek, melyek 
megvásárlásával a Bátor Tábort 
lehetett támogatni.

ÉrTüNK iS TANKoLTAK
A szabadits zrt. autóflottája a Mol 
Green Card kártyát használta, s így 
rendszeres tankolásaival 800 ezer 
forintnyi támogatáshoz juttatta 
a Bátor Tábort.

MACKóKKAL A TáBorÉrT
A provident zrt. megváltozott munka- 
képességűek segítségével 800 játék
mackót varrt táborozóink számára. 
A cég minden maci után 3500 forint 
kiegészítő támogatást nyújtott a Bátor 
Tábornak, így kapcsolódott össze a 
dolgozói önkéntesség a jó szándékkal 
és a támogatással.

AJáNDÉK HELyETT
Az Alerant Kft. 1 millió forint értékben 
vásárolt Bátor kártyát. Ügyfeleik ezt 
kapták karácsonyra, így kötődött 
össze a figyelmesség, az üzlet és a 
támogatás.

fuT A CÉgED?
Az Élménykülönítmény egy
különleges csapatépítő és 
egészségmegőrző program, amely 
egyre népszerűbb céges csapatok 
számára. vannak visszatérők és 

függők. A sok más támogatás 
mellett, a Metlife Biztosító csapata 
tavaly több versenyen is indult az 
Élménykülönítmény színeiben, közel 
másfél millió forintot gyűjtve össze.
lengyelországban a Deutsche Bank 
a versenytársait hívta ki: egy jó ügy 
érdekében a bankszektor képviselői 
együtt álltak rajthoz a varsói Accreo 
ekiden váltóversenyen a Bátor 
Tábor színeiben.

póLóBAN gyógyíTóK
A rózsakert Medical Center 
Bátor Táboros pólókat rendelt a 
webshopunkból. Dolgozóik azóta is 
ezzel hirdetik országnak-világnak, 
s persze a pácienseiknek az 
elköteleződésüket.

TárggyAL, TETTEL, TuDáSSAL
sok cég eszközökkel vagy szolgáltatással 
támogat minket: IT tanácsadás,
coaching, szervezetfejlesztés, 
grafikai és nyomdai szolgáltatások, 
marketing, pr médiamegjelenés, 
futárszolgálat – csak hogy néhányat 
említsünk. Minden így megtakarított 
forintot a táborozók mosolyára 
fordíthattunk.

magánszemélyeknek

Az adományozás útjai  cégeknek 



ügyvezető
Molnár Attila
pénzügy és adminisztráció
Márk Edit
Hartmann Adrienn/Brezsán zsuzsa
Adományszervezés
Tóth Kata
Börcsök nóra
Horváth zsófia
joó Mónika
Knecht Tamás
Osváth Györgyi
pintér András
Winkler Adrienn
Marketing
fodor-Kovács Éva
Csanádi-Kundra Anna
Kiss André
Egészségügy és Táborozószervezés
Dr. Békési Andrea
Meilinger Veronika
lencsés eszter
Kiss Ambrus
önkéntes- és programszervezés
Tóth Julianna/Hosszú Dalma
Brahmi lynda
Hernek Mónika
juhász Csilla
Kis Anett
Kruchió Éva
lénárd Kata
Molnár zsófia
papp Máté
veres Dóra
üzemeltetés
Juhászné oláh Edit
Hatvani eszter
Balogh józsefné
Berta józsefné
Brindza jánosné
Burda jános
józsa józsefné
Kurják lukács
Magyar jános
nagy lászlóné
szekér Gábor
Külföldi kollégáink
Maja Bałdyga
veronika erdelyiová
Ing. Katarína Koščíková
zuzanna Tuliszka
scarlet veal

MunKATársAInK 2014-Benönkéntesség
Életeket változtatunk. 
Igen, az önkéntesekét is.
Hiszünk benne, hogy mindenki azzal tud legjobban segíteni, 
amihez ért. ezért nálunk az önkéntesség is sokféle módon 
talál utat magának.

1 TáBOrI önKÉnTeseK
Alapos kiválasztási folyamat után kerülnek 
hozzánk, többlépcsős képzések és tréningek 
készítik fel őket, s folyamatosan kapnak 
visszajelzéseket. 2001 óta 2129 önkéntesünk 
átlagosan háromszor tért vissza a táborba. 

1 millió 50 ezer munkaóra – tábori 
önkénteseink együttesen ennyit töltöttek el 
2014-ben turnusainkban! 

nAGYKöveTeK
ismert nagyköveteink programokat 
tartanak a táborban és képviselik 
ügyünket a nagyvilágban. Kitűnő 
nagykövet-gárdánkhoz idén öt újabb 
híresség csatlakozott.

expressz önKÉnTeseK
Az irodában segítenek, általában egy-egy 
napra, könnyen betanulható munkákkal. 
1578 óra – összesen ennyi felajánlást kaptunk 
expressz önkénteseinktől 2014-ben.

2

prO BOnO önKÉnTeseK
Sokan ingyen, vagy csökkentett díjért 
adják a szakértelmüket a működésünkhöz 
– a fordítástól a webfejlesztésig.
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4 spOrTOlvA seGíTőK
Vannak, akik az Élménykülönítmény-
hez csatlakozva futással, úszással, 
kerékpározással gyűjtenek pénzt 
a Bátor Tábornak. 

426 jótékony sportoló 
– ennyien erősítették tavaly az 
Élménykülönítményt.

zoób KatiKlein Dávid szilágyi áron nagy viktor józsa Gábor
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ALApíTóK

Bakóczy szilvia
Dr. Csoszánszki 
noémi
Hamza lilla Krisztina 
Károlyi lilla
Marjai-Kocsis Anikó
Dr. Milei Krisztina
Mohai Mónika
Dr. Török szabolcs
Tóth István Attila

KurATóriuM

Küllői péter (elnök)
Bakóczy szilvia
Báthory Balázs
Dr. Csoszánszki 
noémi
Dr. Toldy-schedel emil
Dr. Török szabolcs
Kóbor Miklós 
Kepes András 
steve juhász 
szauer péter

fELügyELŐ 
BizoTTSág 

Winkler Gyula 
Dr. sütő enikő 
Dr. zombori zoltán 
Mécs Mónika 
Dr. Béres zoltán

TANáCSADó 
TESTüLET

Dr. Benyó Gábor 
Dr. Kocsis Katalin 
Károlyi lilla
Dr. Góczán szabó 
Ildikó
vásárhelyi Krisztina
jaskó Dorottya

NADAčNí foND 
NADACE BáTor 
TáBor čESKá 
rEpuBLiKA

Radek Pokorný
Claudia Blažeková 
Jozef Novotný

fuNDACJA BATor 
TABor poLSKA

paula rewald-Gribbs
Artur Gabor
Maciej Wilk 
radosław Kudła
stefan Krieglstein
Katarzyna Kulczyk

NADáCiA BáTor 
TáBor SLoVAKiA

jana palenčarová
Katarina Čechová 
rasto Bagar
Barbara schreinerová

TIszTsÉGvIselőK

Köszönjük nekik, 

hogy egész é
vben 

számíthatunk rájuk!

2014-ben is életeket 
változtattunk! Köszönjük!
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BáTOr TáBOr AlApíTvánY
1135 Budapest, reitter Ferenc u. 46–48.
www.batortabor.hu | batortabor@batortabor.hu
Tel./fax: +36 1 302 8808 | Adószám: 18107913-1-41
Bankszámlaszám: uniCredit 10918001-00000015-88740016

nadační fond nadace Bátor Tábor Česká republika
www.batortabor.cz | info@batortabor.cz

Fundacja Bator Tabor polska
www.batortabor.pl | info@batortabor.pl

nadácia Bátor Tábor slovakia
www.batortabor.sk | info@batortabor.sk
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