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Recesszió. Fájdalmas lépések. 
Zsugorodás. Megszorító intézke-
dések. Manapság ezekkel a sza-
vakkal találkozhatunk a legtöbb-
ször egy-egy vállalat vagy akár 
civil szervezet évösszegző beszá-
molójában. 2009 alighanem a 
gazdasági válság éveként vonul 
majd be a történelemkönyvekbe.

Ez a válság letörte az értékpapírok árfolya-
mát, az építőipar teljesítményét vagy akár a 
beruházási kedvet, egy mutatón azonban 
semmit sem változtatott. Közép-Európában 
ebben az évben is több tízezer gyermeknél 
diagnosztizáltak súlyos, életet veszélyeztető 
betegséget. 

A Bátor Tábor Alapítvány azzal a céllal jött 
létre, hogy az elhúzódó betegségük miatt 
sokszor megfásult és önmagukban bizony-
talan gyerekeket élményterápiás módsze-
rekkel segítse a gyógyulásban. Daganatos, 
cukorbeteg, hemofíliás és krónikus ízületi 
gyulladással kezelt táborozóink élete a si-
kerélményekben gazdag, önbizalom-növe-
lő, vidám Bátor Tábor programok nélkül 

csupán a kórházi kezelésekről, az örökös 
félelemről és a korlátokról szólna. 

Szerencsére támogatóink a nehéz gazdasá-
gi körülmények között sem feledkeztek meg 
ezekről a gyerekekről. Így 2009-ben minden 
korábbinál több, 479 súlyos beteg gyermek 
részesülhetett a Bátor Tábor programok, 
immár tudományos módszerekkel is bizo-
nyított pozitív élettani hatásaiból.

Büszke vagyok rá, hogy a Bátor Tábor Ala-
pítvány következő oldalakon bemutatásra 
kerülő, 2009-es eredményeit az aláírásom-
mal láthatom el. 

Táborozóink, a családtagjaik és kezelőorvo-
saik nevében is köszönöm mindenkinek, aki 
2009-es sikereinkhez hozzájárult.

 
 
 

Füzesy Tamás 
ügyvezető igazgató
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éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány



4 5

a Bátor tábor alapítvány 2001 óta szer-
vez ingyenes élményterápiás táboro-
kat súlyosan beteg gyerekek és családjaik 
számára. évente több mint 600 dagana-
tos, cukorbeteg, krónikus ízületi gyul-
ladással (JIA), valamint haemophiliával 
kezelt gyermeket és hozzátartozót fo-
gadunk nyári, őszi és tavaszi turnusa-
inkban, ahol a betegségük miatt sokszor 
megfásult és önmagukban bizonytalan 
gyerekek megtapasztalják: az élet számuk-
ra is sok-sok gondtalan örömöt, mosolyt, 
lehetőséget és sikerélményt tartogat. 

a Bátor táborban a programok az él-
ményterápia módszerére épülnek, mely 
egy komplex gyógyítási folyamat ré-
szét képezi: az orvosi készítmények és 
pszichológiai kezelések kiegészítéseként 
fokozza a gyógyulás esélyét, segíti a gye-
rekek betegséggel való megküzdését, 
beilleszkedésüket a hétköznapokba. az 
élményterápia lényege, hogy a gyerekek 
rengeteg kihívással és sikerélménnyel 
találkozzanak, mely pozitívan hat önérté-
kelésükre, gyógyulásukba vetett hitükre 
és egészségügyi állapotukra is. 

a Bátor tábor a magyar táborozók mel-
lett cseh, lengyel és szlovák daganatos 
betegséggel kezelt gyerekeket is fogad 
nyolcnapos nyári turnusaiban. tavasszal 
és ősszel családi és testvér táborokat 
szervezünk, ahová a beteg gyerekeket 
elkísérik egészséges hozzátartozóik, így 
közösen részesülnek a terápia jótékony 
hatásaiban. 

a Bátor táborban táborozóinknak lehe-
tősége nyílik olyan programok kipróbálá-
sára, amelyeken betegségükből kifolyó-
lag máshol nemigen vehetnek részt. egy 
lényegében láthatatlan, mégis állandó 
orvosi felügyelet mellett, teljes biz-
tonságban evezhetnek, lovagolhat-
nak, íjászkodhatnak, táncolhatnak, 
zenélhetnek, kézműveskedhetnek, 
vehetnek rész sport-, színjátszó- vagy 
magaskötélpálya-foglalkozásokon.

Táborhelyünk Magyarországon, Buda-
pesttől 60 km-re északkeletre, Hatvan 
város szélén található. a modern komp-
lexum egy vidám és biztonságos közeg: 
minden épülete és programhelyszíne a 
gyerekek speciális igényei szerint lett ki-
alakítva. 

az alapítvány mostanra a régió egyik 
legnagyobb önkéntes-fogadó szerveze-
tévé nőtte ki magát: évente több mint 
400 önkéntes közreműködése segíti a 
felhőtlen élmények megvalósulását.

a Bátor tábor tagja a Hole in the Wall 
Camps táborszövetségnek, amelyet az 
oscar-díjas színész, Paul newman alapí-
tott 20 évvel ezelőtt. világszerte eddig 
mindössze 11 tábornak sikerült megfe-
lelni az élményterápiás táborszövetség 
szigorú egészségügyi és programszak-
mai tagsági követelményeknek. Közülük 
egyetlen tábor közép-európai, ez a Bátor 
tábor.
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a Bátor táBor számoKBan

• 9 éves működés

• 2400 táborozó – ingyenes részvétel

• 4 betegségcsoport: onkológia, diabétesz, haemophilia és krónikus ízületi gyulladás

• magyar, cseh, lengyel, szlovák, olasz, román táborozók

• 37 nyári tábor, 14 családi tábor és egy testvér tábor

• 2200-nál is több önkéntes, közel 400 000 órányi önkéntes munka

• 28 magyarországi és 14 külföldi gyermekkórházzal együttműködésben

egyediség és színvonal

A Bátor Tábor…

• Közép-Európa egyetlen élményterápiás tábora

• nemzetközi egészségügyi és program szakmai minőségbiztosítási protokollok mentén működik

• rendelkezik egy állandó, speciálisan e célra kialakított magyarországi táborhellyel

• hatékonyságát 2004 óta végzett nemzetközi kutatási eredmények és hatásvizsgálatok igazolják

• átlátható működését a Deloitte garantálja

éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány
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6 nyári táBor

a Bátor tábor 2001 óta szervez nyolcnapos 
nyári táborokat 7 és 18 év közötti súlyosan 
beteg gyerekeknek, 2009 nyarán minden 
eddigi évet felülmúlva, 415 daganatos és 
krónikusan beteg gyermeket fogadtunk 
nyolcnapos élményterápiás nyári tábora-
inkban. A hat nyári turnus magyar, len-
gyel, cseh és szlovák daganatos gyermekek 
részvételével zajlott. nemzetközi kamasz 
onkológiai turnusunkban összesen 66 kül-
földi gyermeket fogadtuk, a hazai gyer-
mekeket pedig két onkológiai, két diabetes 
és egy jia turnussal vártuk. 2009 nyarán a 
Bátor tábor 99%-os kihasználtsággal 
működött. a nyári nyolcnapos élményterá-
pia nyomán a gyerekek önbizalma, gyógy-

ulásba vetett hite, szociális kapcsolatai és 
fizikai állapota is kimutathatóan javul. a 
rengeteg kihívás és sikerélmény a hétköz-
napok kihívásaira is felkészíti őket.

3 Családi táBor

az alapítvány 2003 óta négynapos őszi 
családi táborokat szervez, ahol a 0 és 
6 év közötti daganatos, cukorbeteg, 
haemophiliás és izületi gyulladással ke-
zelt kisgyermekek táborozhatnak test-
véreikkel és szüleikkel együtt. A három 
turnusba – 40 család részvételével – ösz-
szesen 159 fő érkezett, köztük 41 króni-
kusan beteg gyermek. a családi táborok 
nem csupán kiszakadást jelentenek a küz-
delmes hétköznapokból, hanem segítenek 
megtalálni, és tudatosítani a szülőkben és 
a gyerekekben azokat az egyéni és közös 
erőforrásokat, amelyekre a betegséggel 
való megküzdésben/együttélésben tá-
maszkodhatnak.

élményteráPia

a Bátor tábor egy vidám, önfeledt közeg, 
ahol arra bátorítjuk táborozóinkat, hogy 
lépjék át azokat a vélt korlátaikat, melyeket 
a fájdalmas kezelések, a környezetük túlsá-
gosan is óvó-féltő hozzáállása és a kortár-
saktól való elszigeteltség emel bennük. 

a táborok során a gyerekek folyamatosan 
programokon vesznek részt, ahol kipróbál-
ják magukat új helyzetekben, egy fizikailag 
és érzelmileg is biztonságos környezetben. 
a programokat a gyerekek speciális igé-
nyeinek megfelelően alakítjuk ki, senkit 
sem állítunk lehetetlen helyzet elé. 

a kihívás teljesítését minden esetben siker-
élmény és annak elismerése kíséri. a gye-
rekek így felfedezhetnek önmagukban rej-
tett lehetőségeket, vagy újra rátalálhatnak 
azon képességeikre, melyeket betegségük 
következtében elveszettnek hittek.

az élményterápia kulcsa a személyes 
kapcsolat és az egyéni igényekre való 
maximális odafigyelés, melyet speciálisan 
felkészített önkéntesek közreműködésé-
vel érünk el: a turnusonként 70 táborozó 
mellett 70 önkéntes segédkezik. 

a táborozók körében elvégzett ha-
tásvizsgálatok is igazolják, hogy a 
Bátor táborban az őket ért tábori 
élményáradat hatására a gyerekek 
önbizalma, önértékelése és lét-
minősége mérhetően növekszik, 
önmagukról és a betegségükről 
alkotott képük pozitívan változik, 
egymás iránt megértőbbek, elfoga-
dóbbak lesznek, és sokkal inkább 
képessé válnak a hétköznapokban 
jelentkező kihívások leküzdésére.
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A Bátor Tábor 2009-ben egy ta-
vaszi, hat nyári és három őszi él-
ményterápiás tábort szervezett 
súlyosan beteg gyerekek és csa-
ládtagjaik számára.

Táborainkban összesen 479 sú-
lyosan beteg (219 daganatos, 155 
cukorbeteg, 82 krónikus izületi 
gyulladásos és 24 haemophiliás) 
gyermeket és további 147 egész-
séges családtagot (szülőket és 
testvéreket) fogadtunk.

Összesen 458 önkéntes segítet-
te a munkánkat a 8-napos nyári 
turnusainkba.

éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány
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Új Program: testvér táBor 

2009 tavaszán, más Hole in the Wall tá-
borok tapasztalataiból is merítve, első 
alkalommal rendeztük meg négynapos 
tavaszi testvér táborunkat, melyben 23 
daganatos és haemophiliás beteg gyer-
mekeket fogadtunk egészséges testvé-
reikkel együtt. az új kezdeményezés célja, 
hogy erősítsük a testvérek közötti kapcso-
latokat, s hogy a betegség miatt esetlege-
sen háttérbe szorult egészséges gyerekek-
re is több figyelem jusson. 

óriásrendezvényeinK:  
a Bátor táBor töBBszáz fős  
gyereKtalálKozói

ez évben először került sor olyan nagy-
szabású tábori rendezvényre, ahová meg-
hívtuk minden eddigi táborozónkat és 
családtagjaikat. a tavaszi rendezvényt, 
melyen végül 569 fő vett részt, egy őszi 
nagyszabású rendezvény követte 760 fő 
részvételével. Karácsonykor hangverseny-
nyel és alkotóházzal vártuk táborozóinkat. 
A gyerektalálkozók a terápiás rekreá-
ció részét jelentik: átmenetet képeznek 
a tábor és a hétköznapok között, hiszen a 
táborozókon és az önkénteseken kívül a 
külvilág is (szülők, testvérek, barátok) részt 
vesz a programon. ezekkel a programok-
kal is azt biztosítjuk, hogy a nyáron szer-
zett élmények és pozitív megerősítések a 
mindennapok kihívásaihoz is hosszútávú 
és tartós segítséget nyújtsanak.

a táBorHely és  
a ProgramoK fejlesztése

a Bátor táborban a gyerekek naponta 
négy 90 perces programon vesznek részt. 
ezek képezik a terápiás rekreáció alapját. 
a 2007-ben épült táborhely, azon belül a 
programok (az íjászat, a magas-kötélpálya, 
a lovaglás, az evezés, a színjátszás, a zene, 
a kézműveskedés, a természetbúvárkodás 
és a fotózás) helyszínének mindegyike úgy 
lett kialakítva, hogy megfeleljen a haté-
kony terápia feltételeinek és a beteg gye-
rekek speciális igényeinek.

a 2009-es nyári turnusokban a gyerekeket 
új csónakház és játszótér fogadta. ősz-
szel új, kerekesszékkel is könnyen járható 
utak épültek. Vizesblokk épült a tábor 
egy távolabbi szegletében található kötél-
pályához, és sor került a táborhely továb-
bi parkosítására is. ahhoz, hogy a lovas 
programunkon is elérjük terápiás célunkat, 
saját lovakat vásároltunk: Holdfény és 
Petra speciálisan a mi táborozóink számára 
felkészített lovak.

az év végén megkezdődött az új 
önkéntesszállások építése, így a régi fa-
házak helyett 2010-ben már új téglaépüle-
tek várják az önkénteseket. ezzel a tábor-
hely kapacitása 164-re nőtt.

PartnerÜnK lett  
a Prágai és a KraKKói gyereKKórHáz 

a Bátor tábor mostanra összesen 28 
hazai és 14 közép-európai kórház-
ból fogad gyerekeket. 2009-ben a 
közép-európai projektünk keretében 
két új központtal alakítottunk ki sikeres 
együttműködést: a krakkói és a prágai 
gyermekkórház évente 5-10 gyerme-
ket küldhet a nemzetközi onkológiai 
turnusainkba. a gyermekek jelentkezte-
tésért felelős önkéntes kórházi kapcso-
lattartóinkat idén is vendégül láttuk egy-
egy téli hétvégére, amikor megosztottuk 
velük a legfrissebb alapítványi informáci-
ókat és olyan tábori élményeket élhettek 
át, mint az általuk küldött táborozóink.

Bátor táBor:  
„az év önKéntes Programja 2009”

a Bátor tábor évente több száz önkéntes 
segítségével valósítja meg táborait és 
rendezvényeit. 2009-ben összesen 855 
önkéntes-jelentkezés érkezett a nyári 
táborokra, ez kétszeres túljelentkezést 
és a tavalyi évhez képest 26%-os növe-
kedést jelent. a kiválasztott 458 önkén-
tes mindegyike a 8 napos nyári tábo-
rokon kívül 5 napos felkészítésben is 
részt vett, mely szakmai, pszichológiai, 
probléma-megoldási, kommunikációs 
és játékvezetési képzéseket is magában 
foglalt.

további 349 önkéntes segédkezett a 
Bátor tábor őszi és a tavaszi táborai-
ban valamint évközi rendezvényein. a 
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Úton egy fenntartHató   
finanszírozási modell felé

a Bátor tábor a táborozók számára telje-
sen ingyenes. a színvonalas és biztonsá-
gos működéshez szükséges forrásokat az 
alapítvány elsősorban vállalati adomá-
nyokból, jótékonysági eseményekből és 
egyéni magánadományokból teremti elő.

az alapítvány költségeinek legjelentő-
sebb hányadát 2009-ben is vállalati tá-
mogatásokból fedezi. a korábbi évekhez 
hasonlóan igyekeztünk tartós együtt-
működéseket kialakítani a régi és az új 
vállalati támogatóinkkal, és nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy az együttmű-
ködésből a kiemelt támogatók is nyer-
jenek valamit: a dolgozók bevonódását 
elősegítendő vállalati önkéntesnapokat 
szerveztünk, a táborozási időszakon kívül 
kedvezményesen bocsátottuk támogató-
ink rendelkezésére táborhelyünket saját 
vállalati tréningjeik vagy család napjaik 
lebonyolítására, részt vettünk a vállalatok 
ügyfeleit megcélzó népszerűsítő kam-
pányban, támogattuk a vállalatok kom-
munikációját. 

2009-ben is megrendezésre kerültek az 
alapítvány évek óta méltán népszerű ma-
gyarországi jótékonysági eseményei, az 
V. Kortárs Képzőművészeti Aukció és a 
VII. KPMG – Bátor Tábor Golfverseny. a 
Budapest Art Fair, kortárs képzőművé-
szeti kiállítás és a szlovákiai „Darujme 
Nadej” (reményadás) elnevezésű jóté-
konysági koncert szervezői is a Bátor tá-
bort választották programjuk idei kedvez-
ményezettjének.

az alapítvány fontosnak érzi, hogy az intéz-
ményesült támogatókon túl magánsze-
mélyek számára is lehetővé tegye a célja-
ihoz való csatlakozást ezért 2009 tavaszán 
több mint 350 000 háztartásba juttattuk el 
első adománykérő Direct Marketing le-
velünket; májusi 1% médiakampányunk 
nyomán a Bátor tábor 18. legtöbb felaján-
lást kapta az országban; 2009 júniusa óta 
az új ötnyelvű honlapunkon lehetőség 
nyílt online adományokat is felajánlani. 

2009 végén a Bátor tábor létrehozta ala-
pítványait Lengyelországban, Cseh-
országban és Szlovákiában. a helyi 
alapítványok (Fundacja Bator Tabor Polska, 
Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká 
republika, Nadácia Bátor Tábor Slovakia) 
feladata elsősorban az, hogy a nemzetközi 
turnusokhoz helyi forrásokat vonjanak be 
és növeljék a Bátor tábor helyi ismertségét.

táborhely karbantartásával kapcsolatos 
munkákban pedig a legnagyobb válla-
lati partnereink 197 munkatársa vál-
lalt szerepet. 2009-ben a Bátor tábor 
önkéntesei összesen több, mint 84 000 
órányi segítséget nyújtottak az alapít-
ványnak. 

a magyarországi önkéntes Központ 
alapítvány a Bátor tábor alapítvány-
nak ítélte „Az év önkéntes program-
ja 2009” címet. a cím elérésében nagy 
szerepet játszott a fogadott önkéntesek 
magas létszáma, kiemelkedő színvonalú 
képzése, és a vállalati együttműködése-
ink nagy sikere, s nem utolsó sorban az 
alapítvány kiemelkedő szerepe a hazai 
önkénteskultúra terjesztésében. 

BevezettÜK a táBori  
minőségBiztosítási rendszert

mivel a Bátor tábor egészségügyi szerve-
zet, elengedhetetlenül fontos a számára 
a magas és folyamatosan ellenőrzött 
szakmai színvonal. a Hole in the Wall 
táborszövetség tagjaként a Bátor tábor 
számos szakmai protokollnak kell, hogy 
megfeleljen. 2009 nyarán a tábort a világ 
egyik legjelentősebb, táborok minőség-
ellenőrzésével foglalkozó szervezete, az 
American Camping Association (ACA) 
ellenőrizte. az idelátogató szakemberek 
megvizsgálták többek közt a táborhely 
létesítményeit, a HR folyamatainkat, 
az egészségügyi protokollokat és a 
programokat is. a Bátor tábor megfe-
lelt az aCa minőségbiztosítási rendsze-
rének.

er
ed

m
én

ye
in

K 
20

09

Bátor táBor –   
vállalati rendezvényeK Helyszíne

2007-ben épült meg a Bátor tábor modern, akadálymentes, 
speciális igényekhez igazodó táborhelye. a 4,4 hektáros terü-
leten elhelyezkedő táborhely épületei és programhelyszínei 
(többek közt a műfüves focipálya, az íjászpálya, a csónakázó 
tó, és a régió egyik legmodernebb magas-kötélpályája) a né-
hány fős csapatépítő tréningektől kezdve egészen a többszáz 
fős vállalti rendezvényekig alkalmas helyszínnek bizonyult. 
2009-ben összesen 7 vállalat (841 fő) tartott táborhelyünkön 
rendezvényt vagy vett részt csapatépítő tréningjeinken. ezek 
a vállalatok a táborhely bérlésével nem csak egy egyedülálló 
helyszínt biztosítanak rendszeres vállalati rendezvényeink-
nek, hanem egyben támogatják is alapítványt.

éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány
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20 000 000 HUF+
• Velux Alapítványok
• Vienna Insurance Group
• GlaxoSmithKline Plc.
• Hole in the Wall Foundation

10 000 000 HUF +
• CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány
• E.ON Hungária Zrt.

5 000 000 HUF+
• Díjbeszedő Holding Zrt.
• Nobilis Kristóf
• Zapadoslovenska Energetika A.S.
• Janssen-Cilag Kft.
• Wyeth Kft.
• Szerencsejáték Zrt.
• KPMG Kft.
• Mosoly Alapítvány
• Strabag Zrt.

1 000 000 HUF +
• Lex Zoltán
• Aladics Sándor
• Dr. Erős János
• American Friends of Hungarian and 
Romanian Children in Need Foundation
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
• Tesco Global Áruházak Zrt.
• Birdland Golf & Country Club
• Nemzeti Civil Alapprogram
• Szabó Vilmos
• OTP Travel Kft.
• Barone Kft.
• Küllői Péter
• UPC Magyarország Kft.
• Kedves Ferenc
• Westbay Kft.
• Winkler Gyula
• Báthory Balázs
• Pet Hungária Kft.
• Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
• Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda
• Mécs Imre és Dr. Kolozsi Rita
• Dr. Béres Zoltán
• Hetényi Csaba
• Jace Roy Johnson
• Kovács Nóra
• Seres Béla
• Golf Extra Kft.
• Mathew J. Rossiter
• CEMI Kft.
• Zebragroup.hu Kft.

• Z+ Műsorszolgáltató Zrt.
• HBO Holding Zrt.
• Darminto Holdings Ltd.
• Parking 2000 Kft.
• Mazars Metrum Kft.
• DHL Globál Szállítmányozási Kft.
• Zeb.de Magyarországi Fióktelepe
• Novartis Kft.
• Merck Kft.
• Új Európa Alapítvány
• Richter Gedeon Nyrt.
• Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
• Highfield Cosulting Kft.
• Dunastyr Zrt.

500 000 HUF +
• Karvalits Ferenc
• Bojár Gábor
• Szauer Péter
• Simor András
• HKT-2006 Kft.
• Lake Invest Kft.
• Nagy György
• Dr. Pásztory Tamás
• Optoviva Kft.
• S.E. Super Modell Stúdió
• Hír-média Kft.
• PONGO N.V.
• Balogh Attila
• Summa Artium Kht.
• Giovanni Cassuti
• Komlós János
• Kibédi Varga Lóránt
• Törő Csaba
• Deloitte Kft.
• Hydroproof Kft.
• Magyar Borok Bálja
• Bayer Hungária Kft.
• Network Kft.
• Helia-D Kft.
• Varga Zoltán
• Concorde Értékpapír Zrt.
• BBCS Kft.
• Lantos Csaba
• Linngauer Péter
• Garko Kft.
• Gepárd Team Futárszolgálat Kft.

100 000 HUF +
• Gerendai Károly
• Gonda Gyöngyi
• Quality Direct Kft.
• Sokorai István

• Székely Herbert
• Nils Magnus Trensjo
• Dr. Márk Petra Anita
• Gravoform Kft.
• Baumit Kft.
• Scheer Sándor
• Szellő István
• Move One Kft.
• Bradman Kft.
• Political Capital Kft.
• C-H Hungária Kft.
• Debella Kft.
• Európai Parlament, Magyar Fordító Osztálya
• Dr. Horváth Gábor
• Jászkúti Bertalan
• Szűcs Ferenc
• Johnson Kriszta
• Simó György
• Szabó Zsolt Gábor
• Málnay B. Levente
• Trans Media International Kft.
• Firstmed Centers Kft.
• Balogh Ákos
• Synovia Alapítvány
• Lengyel András
• Raiffesisen International Bank Holding A.G.
• Budapesti Értéktőzsde Kft.
• Mérték Kft.
• Mindshare Kft.
• Mortoff Kft.
• Wéber János
• MORGAN STANLEY M.O.
• Kormanik András
• Iron Mountain Kft.
• Varga Lajos
• Flash’4 Kft.
• Partner Kft.
• Humán Centrum Kft.
• ING Bank
• ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft.
• Autóflotta Kft.
• UPC ROMANIA
• Gaudium Kft.
• Atro Kft.
• Chello Central Europe Zrt.
• Magiszter Biztosítási Alkusz Kft.
• Est Media Group
• Plusz-Direkt Kft.
• Golfinvest Hungary Kft.
• Euro Mini Storage Kft.
• Roman Rewald
• Korom Róbert
• Dr. Szalai Zsolt

• Kútvölgyi Pál
• Lindab Kft.
• Ági Müller Das Bad Kft.
• Weil, Gotshal & Manges
• Szabados Krisztián
• Kieselbach Tamás
• Gáspár Bence
• Aviva Életbiztosító Zrt.
• Combat Kft.
• Photel Zrt.
• László Géza
• Huszár András és Hornok Edina
• Robert Stöllinger
• Cesar Nassar
• Bartók Mónika
• Bartók János
• Dr. Olti Ferenc
• Kornai Gábor és Móra Mária
• Pozsonyi Gábor
• Arx Equity Kft.
• Pommer Márta
• Ludman Lajos
• Procter & Gamble Kkt.
• HVG Online Zrt.
• Econix Kft.
• Pál Árpád
• Dr. Juhász Miklós
• Bajnai Gordon

50 000 HUF +
• Papp István
• Dr. Bíró Viktória
• Dr. Kádár Gabriella
• LPH Kft.
• 2B Partners Kft.
• Partos & Noblet Ügyvédi Iroda
• Kort 1 Kft.
• Hotel Azúr Zrt.
• Dennis Rossel Hodges
• Marinka István
• Dr. Bíró Ügyvédi Iroda
• Michael Carlson
• Besenyei Ferenc
• Ézsöl Gábor
• Einspach Gábor
• Saxum Zrt.
• Trance Balance Kft.
• Prakata Kft.
• Boston-Pro Kft.
• Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
• Randstad Hungary Kft.
• Travis Wetzlaug
• Interlines Kft.

• Magyar Telekom Nyrt.
• 3E International Kft.
• Dr. Zombori Zoltán
• Pintér Gábor

Tárgyi és szolgáltatásbeli felajánlások
• ACG Reklámügynökség
• Artmosphere Bt.
• Balassa Bor Kft.
• Budapest Marriott Hotel
• Colas Hungária
• Combat Kereskedelmi Kft.
• Danubius Hotels Group
• Deloitte Kft.
• Dr. Rose Medical Center
• Dr. Kelen Kozmetikumok
• Epamedia Hungary Zrt.
• Ernst&Young
• Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
• Gepárd Team Futárszolgálat Kft.
• Gravoform Kft.
• Kempinski Hotel Corvinus Budapest
• Hatvan Város Önkormányzata
• Horváth és Társai 
• DLA Piper Ügyvédi Iroda
• Hotel Plaza Athenee
• Iguana Bar & Grill
• Kék Duna Wellness Hotel
• Kovács Nimród Winery
• Monsoon Yoga & Pilates
• NetGo.hu Kft.
• OTP Travel Kft.
• Pannónia Golf & Country Klub
• Public Interest Law Institute
• Printwork Digital Kft.
• Privy Council Communications
• Procter & Gamble Magyarország
• Radisson SAS Hotel
• Rauch Hungária Kft.
• Roche Magyarország Kft.
• Roland Divatház
• Rózsakert Medical Center
• Sauska Pincészet
• Shiseido Cosmetics
• Siófok Casa Perla Wellness&Conferencia Hotel
• Spark Promotions Kft.
• St Regis Mardavall Mallorca Resort
• Tesco Global Áruházak Zrt.
• Vaya Travel Utazási Iroda Kft.
• World Gate Kft.

• Cechova & Partners, Szlovákia
• Pokorný, Wagner et. spol., Csehország
• Varsói Magyar Intézet, Lengyelország
• Weil, Gotshal & Manges, Lengyelország

A Bátor Tábor Alapítvány nagyra érté-
keli az alábbi személyek 2009-ben tett 
személyes erőfeszítéseit:
• Alois Windbrechtinger
• Anton Molnar
• Dr. Drabos Erik
• Dr. Kolozsi Rita
• Einspach Gábor
• Farkas Margit
• Galambos Sándor
• Gitti Nemes
• Gőz László
• György Károly
• Kemény Gabriella
• Kieselbach Tamás
• Komlós János
• Kondor Gábor
• Kovács Domonkos
• Kulcsár Mária
• Lőrinczné Táborfi Julianna
• Pados Gábor
• Pongrácz Dávid
• Prof. Dr. Fekete György
• Prof. Dr. Schuler Dezső
• Prof. Dr. Soltész Gyula
• Setényi János
• Steve Juhász
• Taróczy Balázs
• Tóth Pál
• Tóth-Zsiga Borbála
• Vass Melitta
• Vaszkó Márta
• Waller György
• Winkler Ferenc
• Winkler Gyula
• Winkler Nóra

• Andrea Cejnarová
• Gordon István
• Hodosy Szabolcs
• Paula Rewald Gibbs
• Radek Pokorný
• Rastislav Bagar

Köszönjük!

éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány éves jelentés 2009 Bátor táBor alapítvány
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 adatok eFt-ban
 A TéTeL MeGNeVezéSe 2008 2009
1 A. Befektetett eszközök 307 988 324 314
2 i. immateriális javak 61 541
3 ii. tárgyi eszközök 57 927 56 783   
4 iii. Befektetett pénzügyi eszközök 250 000 266 990   

5 B. Forgóeszközök 205 977 271 676   
6 i. Készletek 0 112   
7 ii. Követelések 111 946 159 524   
8 iii. értékpapírok 14 332 67 180   
9 iv. Pénzeszközök 79 699 44 860   

10 C. Aktív időbeli elhatárolások 263 176   
   
11 eszközök (aktívák) összesen 514 228 596 166   
   
12 D. Saját tőke 419 669 440 234   
13 i. jegyzett tőke 900 900   
14 ii. tőkeváltozás 412 872 418 769   
15 iii. lekötött tartalék 0 0   
16 iv. értékelési tartalék 0 0   
17 v. tárgy évi eredmény alaptevékenységből 5 897 20 565   
18 vi. tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0  0   

20 e. Céltartalékok 0 0   

21 F. kötelezettségek 1 163 7 874   
22 i. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0   
23 ii. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0   
24 iii. rövid lejáratú kötelezettségek 1 163 7 874   

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 93 396 148 058   
   
26 Források (passzívák) összesen 514 228 596 166   

2009-ben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.  

 adatok eFt-ban
 A TéTeL MeGNeVezéSe 2008 2009
A Összes közhasznú tevékenység bevétele 218 045 322 554   
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 214 411 316 595   
  a) alapítótól   0 0   
  b) központi költségvetésből 14 552 53 745   
  c) helyi önkormányzattól 0 0   
  d) egyéb 199 859 262 850   
2 Pályázati úton elnyert támogatás 0 0   
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0   
4 Tagdíjból származó bevétel 0 0   
5 egyéb és pénzügyi bevétel 3 634 5 959    

B Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0   

C ÖSSzeS BeVéTeL 218 045 322 554   
   
D Közhasznú tevékenység ráfordításai 212 148 301 989   
7 anyagjellegű ráfordítások 164 793 186 802   
8 személyi jellegű ráfordítások 43 664 76 955   
9 értékcsökkenési leírás 3 559 4 335   
10 egyéb ráfordítások 108 33 333   
11 Pénzügyi műveletek ráfordításai 24 564   
12 rendkívüli ráfordítások 0 0   

e Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0   

F ÖSSzeS RÁFORDÍTÁS 212 148 301 989   
       
G Adózás előtti vállakozási eredmény 0 0   

H Adófizetési kötelezettség 0 0   
   
I TÁRGYéVI VÁLLALKOzÁSI eReDMéNY 0 0   
   
J TÁRGYéVI KÖzHASzNÚ eReDMéNY 5 897 20 565   
   
e TÁRGYéVI eReDMéNY 5 897 20 565   
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2010-ben 430 gyermeket várunk tavaszi 
és nyári táborainkba, őszi családi hétvé-
géinkre pedig 45 család fogadását ter-
vezzük. Új külföldi központok bevonásá-
val nyáron 110 onkológiai beteg gyermek 
érkezik hozzánk Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország és erdély egyes területe-
iről.

2010-től egészséges, teljes értékű ét-
keztetést valósítunk meg a táborban kör-
nyékbeli termelőktől származó friss és ter-
mészetes alapanyagok felhasználásával. 
táborozóink egészségügyi biztonságáról 
mintegy 70 önkéntes szakorvos, nővér, 
dietetikus és gyógytornász gondosko-
dik. a terápiás rekreáció hatékonyságának 
tudományos vizsgálatára újabb pszicho-
lógiai kutatást készítünk elő.

a táborhelyünk is tovább fejlődik: 2010-
ben a dán illetőségű velux alapítvány se-
gítségével felépül az önkénteseinknek 
magas színvonalú szállást biztosító há-
rom szálláshely. ezzel a tábor befogadó-
képessége 164 főre nő.

a terápiás rekreációs programok bizton-
ságát és magas szakmai színvonalát az 
önkénteseinket irányító középvezetőink 
képzésének további fejlesztésével biz-
tosítjuk. ebben fontos elem a Hole in the 
Wall szövetség tudás-transzfer program-
ja, melynek keretében 2010-ben öt mun-
katársunk megy külföldi táborokban és a 
Bátor tábor is fogad külföldi kollégákat.

a programok fejlesztése szempontjából, 
fontos, hogy 2010-ben egy helyett már 
kettő nemzetközi turnussal várjuk a 

cseh, lengyel és szlovák daganatos beteg 
gyerekeket. a nemzetközi turnusok prog-
ramszakmai szempontból speciális köve-
telmények szerint zajlanak. az önkéntes 
tolmácsokon kívül a programok során 
nagy jelentőséget kapnak a non-verbális 
elemek is.

Bár a gazdasági környezet továbbra is 
meglehetősen borús, a Bátor tábor ala-
pítvány financiális helyzete stabil és kiszá-
mítható. 2010-ben kettős céllal fejlesztjük 
az adományszervezési munkát: egyrészt 
a hosszú távú vállalati együttműkö-
déseinket erősítjük tovább. másrészt a 
nagyvállalati kör mellett új bevételi for-
rásokat is megcélzunk. megkezdtük egy 
közösségi adományozási program ki-
építését, amelybe magánszemélyek és ki-
sebb közösségek bevonását tervezzük. az 
érdeklődőket és a már aktív illetve poten-
ciális támogatókat rendszeres kommuni-
kációval tájékoztatjuk a programjainkról, 
eseményeinkről, ezzel is növelve a Bátor 
tábor ügyéért elkötelezettek körét.

 Összes táborozó 626
 turnusokban résztvevő magyarországi  beteg gyerekek 413
 turnusokban résztvevő külföldi beteg gyerekek 66
 Hozzátartozók, testvérek száma 147
 Munkatársak létszáma 32
 Önkéntesek létszáma 617
 tábori napok száma 65
 adományozók száma 2792
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Füzesy Tamás – CEO

Pénzügy és adminisztráció

Sárdi Cintia – Pénzügyi igazgató

Soóki Krisztina – Irodavezető

Horváth Zsófia – Projekt Koordinátor

Gyerekszervezés

Békési Andrea – Orvos igazgató 

Szabó Helga – Gyerekszervező

Loboda-Lencsés Eszter – Nemzetközi gyerekszervező

Önkéntes- és programszervezés

Czech Linda – Programigazgató

Vass Nikolett – Táborvezető

Kabai Dóra – Táborvezető-helyettes

Törőcsik Tamás – Táborvezető-helyettes 

Bokrétás Ildikó – Önkéntes koordinátor

Telepóczki Gábor – Önkéntes koordinátor asszisztens

Weisz Enikő – Nemzetközi önkéntes koordinátor

Lénárd Kata – Pszichológus, szakmai tanácsadó

Fejlesztés és adományszervezés

Nagygyörgy András – Fejlesztési igazgató

Tóth Katalin – Nemzetközi adományszervező

Nagy Rita – Rendezvényszervező

Demeter Andrea – Rendezvényszervező

Kun Zsuzsanna – Marketing Koordinátor

Nagy Gábor – Outdoor Program Koordinátor

Táborhely-üzemeltetés

Oláhné Juhász Edit – Üzemeltetési igazgató

Hatvani Eszter – Üzemeltetési igazgató asszisztens

Józsa Katalin – takarítónő

Nagy Piroska – takarítónő 

Balogh Flóra – takarítónő

Berta Jolán – takarítónő

Kurják Lukács – karbantartó

Burda János – karbantartó

Szekér Gábor – karbantartó

Magyar János – karbantartó

A kuratórium
Küllői Péter • Csoszánszki Noémi • Kepes András • Dr. Békési Andrea

Mohai Mónika • Toldy-Schedel Emil • Török Szabolcs

Felügyelő Bizottság 
Juhasz Steven • Winkler Gyula • Béres Zoltán

Alapítók
Bakóczy Szilvia • Csoszánszki Noémi • Hamza Lilla Krisztina • Károlyi Lilla • Kocsis Anikó  

Milei Kriszta • Mohai Mónika • Török Szabolcs • Tóth István Attila

Munkatársak 2009-ben
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Bátor táBor alaPítvány
www.batortabor.hu

batortabor@batortabor.hu
telefon: +36 1 302 8808


