
BÁTOR TÁBOR
ÉVES JELENTÉS 2019
Bátorságot adunk. Életeket változtatunk.



ÉLETEKET 
VÁLTOZTATUNK
Régiós élményterápiás központként 4 ország súlyosan 
beteg gyerekeinek és családjainak nyújtunk sorsfordító 
élményeket, erőt, eszközt az élethez és a gyógyuláshoz. 
Mindezt ingyen. Hisszük, hogy a felhők fölött mindig 
süt a nap.

A BÁTOR TÁBOR TÖBB MINT TÁBOR
A súlyos betegségekkel küzdő gyerekek és családjaik szerint a Bátor Tábor reményt, bátorságot és esélyt ad 
nekik. Azt mondják, a Bátor Tábor elűzi a legsötétebb felhőket is és napsütést hoz az életükbe. A Bátor Tábor 
ezekben az években megújul – de értékeink változatlanok maradnak. Egyik ilyen értékünk, hogy hisszük: a 
viharfelhők fölött is süt a nap és ezt a gondolatot azoknak a családoknak is átadjuk, akik gyermekük krónikus 
betegségével küzdenek. 

A 2019-es évben 2200 betegséggel küzdő gyerek és családtagjuk részesült gyógyító élményekben 
a programjainkon. Fontos mérföldkő volt számunkra, hogy tavaly fogadtunk először szív-, vese- és 
tüdőtranszplantált gyerekeket a táborban. Továbbá az is, hogy ősszel lépte át csodaországunk kapuit a 10 000. 
táborozónk. A táboron kívül pedig új programok építésébe kezdtünk: módszertanunkat kiterjesztjük, és beteg 
gyerekek iskolai visszatérését tesszük könnyebbé az egész osztály számára. Kórházi programunkkal pedig 
immár 3 magyar városban – Budapesten, Debrecenben és Pécsett – vittünk napfényt a kórtermekbe. 

Mikor ezeket a sorokat írom, 2020 tavaszán és nyarán, az egész világ éppen a koronavírus járvány 
következményeivel küzd: az izolációval, a kontrollvesztéssel, az egészségügyi és gazdasági kockázatok 
okozta félelelemmel.  Az egészségügyi kockázatok miatt ugyan nem szervezünk személyes találkozással járó 
programokat, de azon vagyunk, hogy ebben az időszakban is lelki támogatást és bátorságot nyújtsunk a krónikus 
betegséggel küzdő családoknak. A játék gyógyító erejét a járvány első hónapjában több száz család otthonába 
vittük el digitális programjainkkal.  Ugyan máshogy, mint képzeltük, de mindez a 2019-ben megkezdett „több 
vagyunk mint tábor” stratégiánk folytatása. Az az álmunk, hogy a kelet-közép-európai régióban minden beteg 
gyermeknek legyen nevetéstől hangos a gyerekkora. Azon dolgozunk, hogy offline vagy online programjainkból 
bátorságot meríthessenek az élethez. 

Köszönjük, hogy Ti is részesei vagytok ennek a missziónak. Az eredmények, amiket ebben a jelentésben 
bemutatunk, mindannyiunk közös sikere: hálásak vagyunk minden múltbeli és leendő támogatónknak, 
önkénteseinknek, dolgozóinknak, partnereinknek. 

Kindli Erna
ügyvezető igazgató
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Kik vagyunk?

A Bátor Tábor 2001 óta szervez 
terápiás programokat súlyosan 

beteg gyerekeknek és családjuknak, 
valamint olyan családok számára, 

akik súlyos betegség következtében 
vagy születése körül vesztették el 

gyermeküket.

A táborainkban 
különféle kihívások elé 
állítjuk a táborozóinkat, 
így rengeteg 
sikerélményt és 
megerősítést tudunk 
adni nekik.

Magyarországon kívül 3 
országból (Csehország, 

Lengyelország, Szlovákia) 
érkeznek hozzánk gyerekek, 
regionális központ vagyunk.

Évente 1000 táborozót fogadunk: 
gyerekeket és családtagokat. 

A Bátor Táborban eddig összesen 
több mint 10 000-en voltak. 

47 magyar és 13 külföldi kórház 
toborozza a táborozóinkat.

Saját táborhelyet üzemeltetünk Magyarországon, 
Hatvanban (a táborhely egyszerre 246 fő 
elszállásolására alkalmas).

Súlyosan beteg 
gyerekeknek

Daganatos vagy leukémiás meg- 
betegedéssel élő gyerekeknek 
Lengyelországból, Szlovákiából 
és Csehországból

Olyan szlovák 
családoknak, akik 
súlyosan beteg 
gyereket nevelnek.

Olyan családoknak, 
ahol a súlyosan beteg 
gyerek 7 évesnél 
fiatalabb

Súlyosan beteg 
gyerekeknek és 
testvéreiknek

Olyan családoknak, akik súlyos 
betegségben, balesetben, vagy 
születése körül vesztették el 
gyermeküket

Kórházi ágyhoz kötött vagy 
más betegségcsoportba 
tartozó gyerekek és 
családtagjaik számára

Minden 
programunk 

ingyenes.

A táborban teljes körű 
egészségügyi biztonságot 

garantálunk.

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

TÁBORON + TÁBORON KÍVÜL EGÉSZ ÉVBEN

magaskötélpálya logikalandíjászatevezéslovaglás

Tábori programok:

50
országból

1,18 millió

gyerek és 

családtag

6

Élményterápiás 
programok az 
egész családnak

GO! program
Azoknak, akik aktuális állapotuk vagy betegségük 
miatt nem jutnak el a táborba, 2 varsói, 1 pozsonyi, 
2 budapesti, 1 debreceni, 1 pécsi kórházba visszük 

el a gyógyító élményeket.



ÉRTÉKEINK
Amiben hiszünk,
és ami szerint működünk.

GYÓGYÍTÓ 
ÉLMÉNYEK

„Azt tanultam, 
hogy a legfontosabb 
dolgok a világon 
a barátság, a 
csapatmunka, jókedv, 
vidámság,
szeretet és 
összetartozás.”

„Azt tanultam, hogy le kell 
győzni a félelmet, és hogy 

mindenki és minden úgy jó, 
ahogy van.”

„Azt tanultam 
meg, hogy mosoly 

nélkül nem 
érdemes élni.”

A University of Utah az  Amerikai Táborszövetséggel (American Camp Association) együttműködésben 
kutatta a tábor hosszú távú hatását. A tanulmány megállapította, hogy a résztvevő gyerekek még 
felnőttkorukban is nagyban a Bátor Tábornak tulajdonítják, hogy

tisztelik és elfogadják a sokféleséget,

képesek önfeledten megélni a pillanatot,

kitartóan és bátran állnak a feladataikhoz és az életben felmerülő nehézségekhez,

tisztában vannak önmagukkal és azzal, hogy milyen életet szeretnének élni.

A kutatásból az is kiderült, hogy számukra a tábor egy olyan különleges hely, ahol ezeket a készségeket biztonságos és bátorító közegben, 
élményeken és tapasztaláson keresztül sajátíthatták el. A kulcs pedig az őket ott körülvevő emberek. Képzett és tapasztalt önkéntesek, 
táborvezetők, doktorok és ápolók jelentették számukra azt a lelkileg és fizikailag biztonságos közeget, amiben újra kibontakozhattak.

A turnusok hosszú távú hatását a SeriousFun táborszövetség tagjaként a Yale Egyetemmel közösen 
vizsgáljuk tábor előtti és tábor utáni felmérésekkel. A kutatásban részt vevő szülők visszajelzései alapján 
a gyerekeknek nemcsak a betegséghez fűződő viszonyuk javult, hanem több más területen is fejlődtek. 
Bátran és büszkén mondhatjuk: együtt valóban életeket változtattunk.

79%-nak nőtt az új dolgok iránti nyitottsága;

77%-nak erősödött az önbizalma;

76%-nak nőtt az önállósága;

72%-nak javult a társas kapcsolatokra való nyitottsága.

NÁLUNK A TÁBOROZÓK AZ ELSŐK
Az ő érdekeik és lelki-fizikai biztonságuk
a legfontosabb.

ÉRTÉKELJÜK, AKI VAGY ÉS AMIT HOZZÁADSZ
Munkatársaink, önkénteseink és támogatóink nélkül
– nélküled – nem lenne ugyanaz.

TISZTÁN MŰKÖDÜNK
Tevékenységünk, munkafolyamataink
átláthatóak.

A BIZALOM ÉRTÉK
Megbecsüljük és vigyázunk rá, a családok, támogatók 
és önkéntesek pedig megtisztelnek vele.

SEGÍTENI JÓ!
A segítségnek többféle formája van,
segíteni bárki tud. Több leszel általa.

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZÜNK
Munkafolyamatainkban, döntéseinkben és az erőforrások felhasználásában a fenntarthatóság 
és a függetlenség számít iránymutatónak.

A SZAKMAI IGÉNYESSÉG ALAPVETŐ
Működésünket és partneri kapcsolatainkat meghatározza a magas szakmai színvonal.

FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK ÉS FEJLESZTÜNK
Nyitottak vagyunk az újra, tudatosan keressük az innovatív megoldásokat.

EGYÜTT TÖBBEK VAGYUNK
Hiszünk a csapatmunkában és a közösség erejében.

SZEMLÉLETET FORMÁLUNK
Hiszünk abban, hogy a jó gyorsan terjed
és kapuinkon túl is változást indít el.
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A Bátor Tábor a SeriousFun táborszövetség egyetlen 
közép-európai tagja. A szervezethez 16 tábor és 
további 15 SeriousFun Program (SFP) tartozik 
világszerte. Az első tábort 1988-ban hozta létre 
a világhírű színész, Paul Newman. A szövetség 
az alapítás óta több mint 1 millió gyereknek és 
hozzátartozónak nyújtott segítséget.



Mérföldkövek Egészségügyi2019
Valódi sikereink számokban nem mérhetők.
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BETEGSÉG
CSOPORT

számtalan mosoly naponta, milló 
felejthetetlen pillanat és életreszóló 

élmény...  S amennyit mindezért fizetniük 
kellett a táborozóknak: 

375
GO! önkéntes



ESEMÉNYEKKEL TELI 2019

A TÁBORBAN

TESTVÉR TÁBOR
147 résztvevővel szerveztük meg a Tesó Táborainkat daganatos 
és cukorbeteg gyerekek és egészséges testvéreik számára. 

NYÁRI TÁBOR
2019-ben 5 Nyári Turnusban 348 táborozó részesült gyógyító 
élményekben.

CSALÁDI TÁBOR
85 család, összesen 345 táborozó vett részt Családi 
Táborainkban. Először rendeztük meg Nemzetközi Családi 
Táborunkat, ahol 13 szlovák család töltött el egy hosszú 
hétvégét Hatvanban.

TAVASZI CSALÁDI NAP
Minden évben van egy nap, amikor a táborozóink elhozhatják 
családtagjaikat Hatvanba, és megmutathatják, hol szereztek életre 
szóló élményeket. Hiszen ezer szó sem elég, hogy a Bátor Tábort 
leírja. 2019-ban 757 vendég érkezett a tavaszi családi napunkra.

10.000 TÁBOROZÓ, 15 ÉVES ÖNKÉNTES
Ősszel átlépte a tábor kapuját a 10 000. táborozónk, a nagy 
eseményt pedig egy tetris challenge-dzsel ünnepeltük meg. 
A tetris-fotón ráadásul szerepel az egyik olyan önkéntesünk is, 
aki immár 15 éve adja minden egyes évben idejét, energiáját, 
szívét, lelkét a Bátor Tábornak. 

ÚJ PROGRAMOS ÉPÜLET
Több nagylelkű támogatónknak köszönhetően felépült az új 
programos épületünk. Az épület földszintjén tréningszoba, 
zeneterem, kézműves szoba, stúdió, jelmez- és sportraktár és 
a tábori vezetőség irodája kapott helyet, az emeleten pedig 
önkéntes-szállások vannak. Így most már rossz idő esetén is 
minden programot meg tudunk tartani fedett helyen, és nagy 
létszámú turnusok, képzések során is nyugodt pihenésben 
lehet részük az önkénteseknek egy-egy sűrű nap után.

LÉLEKMADÁR TÁBOR
A Lélekmadár Táborba egy éven belül háromszor térnek vissza 
hozzánk olyan családok, akik súlyos betegség következtében, 
vagy születése környékén vesztették el gyermeküket. 
A 7. ciklusban 19 család indult a közös útra, amelyen az 
élményterápia mellett a gyász feldolgozásában is segítséget 
nyújtunk.

ÚJ BETEGSÉGCSOPORTOK
A májtranszplantáltak mellett először fogadtunk olyan 
táborozókat, akik új szívvel, tüdővel vagy vesével élnek. 

EÜ HÁTTÉR
A táborok láthatatlan egészségügyi hátterét 2019-ben is 
orvosok, szakápolók, dietetikusok és gyógytornászok jóvoltából 
biztosíthattuk. Hozzáértésük, áldozatos munkájuk óriási kincs a 
számunkra. Nemzetközi táborunkhoz most először csatlakozott 
egy cseh és egy szlovák orvos is.

ÚJ TÁBORI PROGRAMMAL 
VÁRTUK A GYEREKEKET
2019-ben debütált cirkusz programunk, ahol a cirkuszpedagógiai 
módszer segítségével különböző zsonglőrtechnikákat 
sajátítottak el a táborozók. 
Nyáron minden nap kiosztottuk az Aranypartvis Vándordíjat, 
amit a takarítónők szakmai bírálata alapján a legtisztább 
gyerekház kapott meg, és őrizhetett egy napig. A táborozók 
nagyon élvezték a szelíd versengést, a helyi csapat pedig 
boldog volt, hogy kicsit jobban bevonódhattak a tábor életébe.



BÁTOR DESIGN 
Népszerű design kollekciónkat további, hamisítatlanul Bátor 
Táboros termékekkel bővítettük. A slammerektől, íróktól, 
költőktől (Galló Bence, Kemény Zsófi, Kövér András „KÖVI”, 
Mészáros Péter, Simon Márton) kapott üzenetek és a Kövesdi 
Dóra által életre keltett két jóbarát – a parasportoló szuperhős 
róka és az óceánokat tisztító bátor cica – már akár sapka 
vagy kulacs formájában is elkísérik jótékony vásárlóinkat. 
Webshopunk kínálatának legjavát pedig már a WAMP Design 
Vásár közönségének is bemutathattuk. 

JÓTÉKONYSÁGI SÜTIVÁSÁR
A Süss fel, Nap! a Bátor Követ program legsikeresebb közösségi 
adománygyűjtő kampánya volt 2019-ben, ahol a résztvevők 
mindössze 1 hét alatt több mint 900 ezer forintot gyűjtöttek 
össze. A jótékonysági sütivásárhoz összesen 16 profi és amatőr 
bátor cukrász csatlakozott, akik a saját finomabbnál finomabb 
süteményeik eladásával támogatták a Bátor Tábor munkáját. 

UNICREDIT
Az UniCredit Bank és ügyfelei egy rendkívül sikeres kampány 
keretében fogtak össze a Bátor Táborért. Az Unicredit 
mobilalkalmazás letöltésével és használatával összegyűjtöttek 
hat hét alatt 10 millió forintot, amiből az őszi turnusaink 
étkeztetési költségeihez járultak hozzá.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK HELYETT
Decemberben több vállalati partnerünk is úgy döntött, hogy 
ügyfeleit a Bátor Tábort támogatva ajándékozza meg. Ezt 
több módon is megtehették: ajándékaikat a jótékonysági 
webshopunkból szerezték be vagy a szokásos karácsonyi 
ajándékokra szánt összeggel a Bátor Tábort támogatták, ezt a 
nemes gesztust az ügyfeleiknek is kommunikálva.

GYEREKNAPI KAMPÁNY
Már hatodik alkalommal szerveztünk gyereknapi különkiadást 
az RTL Klub Fókusz Plusz műsorában, ahol táborozók és 
önkéntesek több riportban meséltek a Bátor Táborról. A műsor 
ideje alatt több mint 40 ezer néző gondolta úgy, hogy szeretne 
minket támogatni egy kétgombócos fagyi árával, ezzel 22 
millió forint adományt gyűjtve a tábornak.

ÉS A TÁBORON 
KÍVÜL

ESEMÉNYEKKEL TELI 2019

ÉLMÉNYKÜLÖNÍTMÉNY
2019-ben újra mérföldkőhöz érkezett az Élménykülönítmény 
csapata, áprilisban lezajlott a jótékony sportközösségünk 
egyik legsikeresebb adománygyűjtő kampánya. A 34. Telekom 
Vivicittá Városvédő Futáson 86 lila pólós sportolónk állt 
rajthoz, akiknek már a rajtpisztoly eldördülése előtt sikerült 

összegyűjteniük 13 989 742 forintot. Az év során 385 jótékony 
sportolónk gyűjtött nekünk összesen 42 318 927 forintot. 

TURNUSOK KÖZÖTT 
SEM PIHEN A TÁBOR 
A turnusok között is megtelik a tábor vidámsággal. A Decathlon 
hatvani, 203 fős csapata szeptemberben például egy rendkívül 
színes és mozgalmas vállalati csapatépítésen vett részt nálunk. 
Vendégeink kipróbálhattak olyan tábori programokat, mint 
a magaskötélpálya, íjászat és evezés, de volt térképes tájséta 
a tábor területén, film és zenei kvízjáték, a csapatokban 
megoldható különleges együttműködést igénylő küldetés, 
valamint néhány ügyességi feladat is. 

GOLF
A 17. jótékonysági golf rendezvényünkön egy verőfényes 
augusztus végi napon 70 sportszerető és nagylelkű golfozó 
vett részt. A nap bevétele mintegy 68 millió forint volt.

AUKCIÓK
Jubileumi, 15. jótékonysági kortárs képzőművészeti aukciónkon 
Budapesten volt táborozóink osztották meg történetüket, 
a kisebb táborozók pedig Bocskor Bíborka mellett léptek 
színpadra egy zenés műsor keretében. Az október nagyon 

mozgalmas volt: 7. alkalommal rendeztük meg kortárs 
művészeti aukciónkat Varsóban és második alkalommal 
Pozsonyban. A három eseményen összesen 188 kortárs mű 
került kalapács alá, amely több mint 356.000 euró támogatást 
jelentett az Alapítványnak.

1% KAMPÁNY
Működésünk közel egyötödét az 1% felajánlásokból fedezzük. 
A 2019-es kampányunkban azt hangsúlyozzuk, hogy egy 
pillanat alatt, így a betegség hírére is megváltozhat egy 
család élete. Táborainkban is megváltozik a beteg gyerekek és 
családtagjaik élete pozitív irányba, amiben az 1% felajánlók 
segítségét kértük. A kampány hatására összesen 143 millió 
forintnyi felajánlás érkezett 24 ezer felajánlótól. Köszönjük!

https://batortabor.hu/tamogass/
https://elmenykulonitmeny.hu/
https://batortabor.hu/tamogass/
https://elmenykulonitmeny.hu/


ELŐRE A JÖVŐBE
2020 mindannyiunk számára ismeretlen kihívásokat tartogat. 
A táborozóink már ismerik a sok esetben hónapokig tartó 
egyedüllétet, a kortársaiktól való izolációt. Most is számítanak 
ránk, a nevetés és a játék gyógyító erejére. Akkor is, ha 
éppen mindannyian az otthon falai között és nem a hatvani 
táborhelyünk napsütötte tópartján vagyunk. 

Hisszük, hogy a vírus okozta félelmek leküzdésében segíteni 
tudunk. Segíteni tudunk a beteg gyerekeknek és családjaiknak 
a csaknem 20 éves múltunkkal, tapasztalatunkkal, amit abban 
szereztünk, hogy megmutatjuk, hogyan őrizhető meg a 
mentális jóllét egy kihívásos, félelmekkel teli helyzetben. 

Hisszük, hogy együtt mindenre találunk megoldást: ha a 
Bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábor megy el 
a Bátrakhoz! A digitalizáció mint fejlesztési-fejlődési irány 
már régóta a napirendünk volt, most a helyzet kényszerített 
minket gyors és hatékony tettekre. Felépítettünk egy digitális 
Bátor Tábort: a tábor életében először belekóstoltunk az 
online programtartás-táboroztatás világába és folyamatosan 
fejlesztjük digitális programjainkat, játékainkat a munkatársak 
és az önkéntesek segítségével. A programok mind azt a célt 
szolgálják, hogy online teremtsünk kapcsolatot a résztvevőkkel, 

de offline játékok, feladatok során vezetjük végig őket. A 
Digitális Bátor Tábor nem csak azoknak a gyerekek, kamaszok 
számára érhető el, akik idén nyáron nem tudnak eljutni a 
táborba. Felnőtteknek szóló és családi játékaink nyitottak 
a nagyközönség előtt is, sőt, vállalatoknak is, hiszen online 
csapatépítőkkel is készültünk. 

A programok ugyanúgy elindulnak Szlovákiában, 
Lengyelországban és Csehországban is, így külföldi táborozóink 
sem maradnak idén Bátor Tábor-élmény nélkül! 

A vírus okozta félelmekre reagálva két további kampányt 
is indítottunk. A #BátorságotAdunk kampányunkban 
önkéntesek, hírességek, dolgozók tolmácsolják a legbátrabbak, 
táborozóink üzeneteit Facebook oldalunkon, küldenek 
bátorságot az egészségügyben dolgozóknak, a gyerekeknek 
és mindenkinek. Az otthoni közös minőségi idő eltöltéséhez 
pedig, #OtthonIsBátor címmel, egyszerű eszközökkel, pár 
perc alatt megvalósítható játékokat, trükköket, kísérleteket 
mutatunk be a Cimborák segítségével. 

Töretlenül hiszünk a játék gyógyító erejében. 

Töretlenül hiszünk a napsütésben.

https://digitalis.batortabor.hu/
https://digitalis.batortabor.hu/


ÖNKÉNTESSÉG
Életeket változtatunk.
Igen, az önkéntesekét is.

TÁBORI ÖNKÉNTESEK
Ők azok, akik a táborainkban a gyerekek fizikai és 
lelki biztonságáról gondoskodnak. Egy önkéntes 
átlagosan 3 turnusban vesz részt, de vannak 
olyan cimborák is, aki már 15 éve minden évben 
visszatérnek. Gyakran az ő életük is megváltozik a 
táborban.

1064 tábori önkéntes

89 920 munkaóra

GO! ÖNKÉNTESEK
Kórházi programunkon az önkéntesek egy-egy 
órába sűrítve juttatják el a Bátor Tábor csodáját a 
kórházi ágyak mellé, vagy egyéb külső programokra. 

375 GO! önkéntes
221 magyar
105 lengyel
49 szlovák

JÓTÉKONY SPORTOLÓK
Sporteseményeken vesznek részt az 
Élménykülönítmény színeiben és emellett 
adományokat gyűjtenek ismerőseik körében.

385 Élménykülönítmény-sportoló

EXPRESSZ ÖNKÉNTESEK
Ők azok, akik egy teljes tábori turnust nem tudnak 
vállalni, de szívesen segítenek az irodában vagy 
rendezvényeinken egy-két órát vagy egy-egy napot. 
Vannak, akik egyéb szakmai segítséget nyújtanak, 
például fordítanak vagy grafikai munkával 
támogatnak minket.

319 expressz és vállalati önkéntes

1749 munkaóra

Minden Cimbi, 
minden gyerek nagyon 
tisztaszívű, szeretetre 

méltó, kedves és aranyos 
ember. Mindig maradjatok, 

maradjunk ilyenek!” 
– egy táborozónk

„A felnőttek  elfelejtenek 
úgy játszani,  mint a gyerekek,
kergetni egymást a focipályán, 

szójátékot játszani, nevetni egymáson. 
A táborban vissza tudtam térni a 

gyerekkorba.” – egy táborozó szülő

„Elképesztő élmény, 
hogy nagyon rövid idő alatt 

mennyi szeretetet, bizalmat és 
cinkos összenézést, személyes 

történetet kapok minden alkalommal, 
amelyektől annyi energiám lesz, 

hogy alkalmanként még a sötétben is 
világítok!”– egy önkéntesünk

„Arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy a nehéz 
pillanatokban is meg tudtam 

nevettetni a társaimat.” 
– egy táborozónk

„Eddig nem is tudtam, 
hogy Apa ilyen bátor!” 

– egy táborozónk

„A Bátor Tábor egy 
örök barát-erdő.” 
– egy táborozónk

„Végre egy olyan 
helyen lehetünk pár napig, 

ahol senki nem gondolja, 
hogy mások vagyunk, mert 

van beteg gyerekünk. 
Felszabadultan örülhetünk 
mindennek.” – egy táborozó 

szülő

 „A lila pólónak 
tényleg mágikus ereje van! 

Ennyi biztatást még soha életemben 
nem kaptam: a pálya szélén messze a 
Bátor Tábor szurkolói különítmények 
voltak a leghangosabbak, de a futás 
közben is random emberektől, nem 

csak lila pólósoktól jött a biztatás: Hajrá 
Bátor Tábor! Srácok, így futni… úristen, 

leírhatatlan, elképesztő volt!”
– egy jótékony sportolónk

 „GO!-s önkéntesnek lenni 
olyan, mintha bemennél hideg és 

egy sötét szobába, majd egy gyerekkel 
közösen rájönni arra, hogy ott meleg van, 

és ő erősebb bárkinél.” 
– egy GO!-s önkéntesünk

„Azt üzenjük az 
önkénteseknek, hogy 

büszkék lehetnek magukra,
 mert mi is azok vagyunk! Tartsák 

meg azokat a dolgaikat, amiket 
itt átadnak nekünk. Leírhatatlan 

érzés az, ahogy velünk és 
gyermekeinkkel foglalkoznak. 

Szuper csapat, csodálatos, odaadó 
emberek, tele jókedvvel és 

szeretettel!”
– egy táborozó szülő
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11+1 ÉRV, 
amiért jó támogatni a Bátor Tábort!

#1  Életeket változtatunk
Évente közel ezer táborozónk (beteg gyerekek és családjaik) 
részesül sorsfordító élményekben.

#7  Mérhető hatás
Javuló viszony a betegséghez és a gyógyuláshoz, pozitívabb 
énkép, fejlődő szociális kapcsolatok – a Bátor Tábor jótékony 
hatásait nemzetközi kutatások is igazolják.

#3  Függetlenek vagyunk
Kizárólag vállalati és magánadományokból gazdálkodunk. Állami 

forrásokat nem fogadunk, arra nem is pályázunk.
#9  Nemzetköziek vagyunk
A Bátor Tábort 9 lelkes, magyar fiatal alapította. Nem kis büszkeség, 
hogy kezdeményezésük ma már határainkon is átível: közép-
európai központként táborainkban külföldi gyerekeket is fogadunk, 
működésünket nemzetközi standardok szerint szervezzük.

#5  Támogatóink 
elégedettek
Több ezer magánszemély, több száz cég tapasztalta meg, hogy 
támogatásuk értéket teremt – új életek, mosolyok, új épületek 
formájában.

#11 Növekszünk
2001-ben 70 táborozónk volt, mostanra már több mint 10 000 

táborozó és több mint 3000 önkéntes  járt nálunk.

#2  Átláthatóak vagyunk
17 éve működünk stabilan és átláthatóan. Három évre előre 
gondolkodunk, pénzügyeinket a Deloitte auditálja.

#8  Több lábon állunk
Legalább húszféle formában lehet minket támogatni. Így 
biztosítjuk a Bátor Tábor stabilitását, fenntarthatóságát.

#4  Garantáljuk a minőséget 
Szakmaiságunkra két nemzetközi szervezet, a SeriousFun 
Children’s Network és az International Camping Evaluation is 
ügyel. Így garantáltan jó helyre kerül a támogatásod. #10 Megéri támogatni

Közhasznú szervezetként minden Magyarországon bejegyzett 
cégnek adóigazolást tudunk kiállítani, melynek birtokában a 
támogatás 120%-a leírható az adóalapból.

#6 Társadalmi befektetés
Az évente közel ezer táborozónk, ezer önkéntesünk és kórházi 
programjaink résztvevői saját környezetükbe hazatérve 
észrevétlenül is terjesztik a segítő szemléletet. Így támogatásod 
egy valódi társadalmi befektetés, amivel a Bátor Tábor falain 
kívül is értéket teremtesz.

+1  “A Bátor Tábor egy lélekfeltöltő hely, ahol 

megismerheted önmagad, átlépheted korlátaidat és mindezt 

csodálatos emberekkel, barátokkal teheted.” - egy táborozónk

KÖSZÖNJÜK, HOGY VAGYTOK! KIEMELT VÁLLALATI TÁMOGATÓINK 2019-BEN

20 MILLIÓ FORINT FÖLÖTT
Abercrombie & Fitch (US) • GlaxoSmithKline Services 
Unlimited (UK) • Newman’s Own Foundation • Serious 
Fun Children’s Network (US) • Takeda (US) • Union 
Biztosító / Wiener Städtische Versicherungsverein (AT)

10-20 MILLIÓ FORINT
Unicredit Bank Hungary Zrt.

5-10 MILLIÓ FORINT
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. • Dentons Europe 
CS • GK Invest Vagyonkezelő Kft. • MERCK Vegyi és 
Gyógyszeripari Kft.

3-5 MILLIÓ FORINT
CherryHUB BSC Kft. • Hungrana Keményítő és 
Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. • Janssen-Cilag 
Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft. • 
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. / Morgan 
Stanley’s International Foundation • Nadace The Pudil 
Family Foundation • NEO Property and Facility Services 
Zrt. • Orchidea s.r.o • Solar Markt Befektetési Kft. • UPC 
Magyarország Kft.

1-3 MILLIÓ FORINT
Abesse Informatikai Tanácsadó Zrt. • AMC Networks 
Central Europe Kft. • BERGER KÖNYVELŐIRODA 
Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. • Blikk Kft. • 
BP Business Service Centre Kft. • CherryHUB BSC Kft. 
• CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. • Concorde Értékpapír 
Zrt. • Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. • Dudus 
Ipari Tanácsadás Bt. • E.ON Hungária Energetikai Zrt. • 
EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. • Hungaropharma 
Zrt. • INOTAL HIDRÁT Hidrátgyártó Kft. • Iron Mountain 
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. • IT 
Services Hungary Szolgáltató Kft. • MagNet Magyar 
Közösségi Bank Zrt. • Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 
• Milan Ticket Shop Kft. • MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyrt. • NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási 
Kft. • Nemzeti Inkubátorház Alapítvány • Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. • NILS ID Kft. • 
Ötlethivatal Üzleti Tanácsadó Kft. • Porsche Hungaria 
Kereskedelmi Kft. • Reckitt Benckiser Kereskedelmi 

Kft. • Silent Signal Információbiztonsági, Informatikai 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. • SILKEM Hungary Kft. 
• Sony Pictures Television Central Europe Kft. • TMX 
Mobile Solution Szerviz Szolgáltató Kft. • Wavemaker 
Hungary Média, Tartalom és Technológia Szolgáltató 
Kft. • Westbay Kft. • Zala Springs Real Estate Kft.

TÁRGYI ÉS SZOLGÁLTATÁSBELI 
ADOMÁNYOK SZERVEZETEKTŐL
Abercrombie & Fitch (US) • acb Galéria • Artex Kft. • Asix 
Distribution Kereskedelmi Kft. • Avalon Car(e) Services 
• BSH háztartási készülék kereskedelmi Kft. • BSI 
Sport, -marketing, -szervező Kft. • Budapest Történeti 
Múzeum Kiscelli Múzeum / Fővárosi Képtár • Business 
Publishing Services Kiadói Kft. • Cactus Kreatív Stúdió 
Kft. • Central Médiacsoport Zrt. • CMS Cameron 
McKenna Ügyvédi Iroda • CoNetworking Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. • Danubius Szállodaüzemeltető és 
Szolgáltató Zrt. • dm-drogerie markt Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. • Edima.email Kft. • eisberg Hungary Kft. 
• Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. • e-Raktártechnika 
Kft. • esbr Kereskedelmi és Informatikai Szolgáltató 
Kft. • Flow Consulting Kft • Fornetti Fagyasztott 
Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft. • Frontira 
Stratégiai Tanácsadó Kft. • Gravoform Kft. • Grayling 
Hungary Kft. • HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. • Himile Europe Termelő Kft. • Hogan 
Lovells • HVG Press • I.T. Magyar Cinema Kft • Imedia 
Kft. • Infosector Számítástechnikai Kft. • Interlex 
Communications Kft. • Intren Kft. • Kantar Media Kft. 
• Kedd Kulturális és Szolgáltató Kft. • Kempiski Hotel 
Corvinus Budapest • Kieselbach Galéria • Kisterem 
Galéria • Kövesdi Réka Fotográfia • Magyarvíz Kft. • 
Manero Kft. • Market Építő Zrt. • Marquard Média 
Magyarország Kiadó Kft. • Mobil Audio & Light Kft. • 
MULTISOFT Számítástechnikai Kft. • NAOS Hungary 
Kft. • Pannonia Golf & Country Club • Pauker Holding 
Kft. • Person Magyarország Kommunikációs Kft. • 
Rauch Hungária Gyümölcsfeldolgozó Kft. • Ringier Axel 
Springer Magyarország Kft. • Magyar RTL Televízió Zrt. 
• Special Effects International Zrt. • Spectrum Brands 
Hungaria Kft. • Telenor Magyarország Zrt • Vintage 

Galéria • Webshippy Magyarország Kft.

NEMZETKÖZI ALAPÍTVÁNYAINK 
VÁLLALATI TÁMOGATÓI 
20 MILLIÓ FORINT FÖLÖTT
KI One (PL)

3-5 MILLIÓ FORINT
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. (SK)

1-3 MILLIÓ FORINT
Autostrada Eksploatacja S.A. (PL) • Google LLC (CZ) 
• Ingrid Popovič (CZ) • Moneta Money Bank (CZ) 
• Novartis (PL) • Petr Šmíd (CZ) • PKN Orlen (PL) • 
PROVIDA foundation (SK)

NEMZETKÖZI ALAPÍTVÁNYAINK 
TÁRGYI ÉS SZOLGÁLTATÁSBELI 
TÁMOGATÓI
Amber (PL) • ARRIVA Slovakia a.s. (SK) • Basta digital s.r.o. 
(SK) • Bubble production house, s.r.o. (SK) • ČECHOVÁ & 
PARTNERS s. r. o.(SK) • Cisowianka (PL) • Dentons Europe 
CS LLP (SK) • DESA Unicum S.A. (PL) • Google LLC (CZ) • 
KI One (PL) • Lenka Vacvalová (SK) • LOT Polish Airlines 
(PL) • Mielżynski (PL) • Noerr s.r.o. (CZ) • Ponyhouse s.r.o. 
(SK) • Rymarz-Zdort (PL) • Simona Klammertová (CZ) • 
Skils s.r.o. (CZ) • Škoda Auto a.s. (CZ) • Soga Art Auction 
House (SK) • SOLEN s.r.o. (SK) • Thimble Digital Agency 
(CZ) • Zachęta – National Gallery of Art (PL)

Vállalati támogatóink mellett köszönjük 
a magánszemélyek támogatását, különös 
tekintettel a rendszeres adományozóinkra. 
Hálásak vagyunk az 1% felajánlóinknak, a 
jótékonysági rendezvényeink résztvevőinek, az 
Élménykülönítmény programunk sportolóinak 
és önkénteseinek, a Telenor–Bátor Tábor 
mobilflotta előfizetőinek, és mindenkinek, akik 
pénzzel, eszközzel, tudással hozzájárultak a 
sikerekhez. Köszönjük!

*Árfolyamnyereség 
és veszteség nélkül



BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY 

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
Bakóczy Szilvia
Báthory Balázs
Dr. Csoszánszki Noémi
Dr. Toldy-Schedel Emil
Dr. Török Szabolcs
Kóbor Miklós
Kepes András
Steve Juhász
Szauer Péter

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
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
Ozsváth Bálint
Scheuring István

MUNKATÁRSAK

ÜGYVEZETŐ 
Kindli Erna

NEMZETKÖZI MŰKÖDÉSÉRT 
ÉS NÖVEKEDÉSÉRT FELELŐS 
IGAZGATÓ 
Sumudu Perera

PÉNZÜGY ÉS ADMINISZTRÁCIÓ 
Almási Gábor
Tömböly Tímea/Malek Ízisz
Tokár Blanka

HR 
Lechner Beáta
Magyar Katalin

ÖNKÉNTES- ÉS 
PROGRAMSZERVEZÉS
Brahmi Lynda
Cserjés Anikó / Havasi Marcell
Csoszánszky Adrienn
Horváth-Szabó Renáta
Kerényi Máté / Posztós Erika
Kiss László Roland
Kovácsevics Mariann
Nagy Katalin
Péczeli Zsuzsanna
Prógli Ágnes
Schumiczky Júlia
Simon Gellért
Somogyi Hanna
Szombath Dóra/ Fülöp-Sokorai Eszter
Vargyas-Tóth Julianna
Vigyikán György
Zsákai-Kis Anett / Thuróczy Flóra 

ADOMÁNYSZERVEZÉS
Knecht Tamás
Dégi Tünde
Domián-Varga Zsófia
Firisz Anita
Füzérné Fekete Tünde
Hais Barbara
Joó Mónika
Kelecsényi-Bakos Réka
Horváth Mercédesz/Horváth Noé
Reisinger Rita/Kiss Ambrus
Ruman Csilla
Sipos Emőke/Osváth Györgyi
Tóth Eszter
Vass Nikolett
Vérten Zsófia
Winkler Adrienn

MARKETING
Dél Zsófia
Nagy Éva
Sturm Andrea
Iványi Domokos/Osvay Róza

EGÉSZSÉGÜGY ÉS 
TÁBOROZÓSZERVEZÉS
Dr Gudor Orsolya
Palásti Erzsébet
Szabó Angelika
Horváthné Kardos Katalin
Csicsely Ágnes
Balog Emese
Barczi Zsófia/Horváth Annamária
Törőcsik Tamás

ÜZEMELTETÉS
Juhászné Oláh Edit/Reisinger Rita
Balogh Józsefné / Bakosné Fülöp Marianna

Berta Józsefné / Égei Zsuzsanna
Brindza Jánosné / Futó Zsuzsanna
Csuka Zoltánné / Horváth Józsefné
Hatvani Eszter
Kurják Lukács / Magyar János
Nagy Lászlóné / Kovácsné Lovász Mária Edit
Nagyné Tóth Szilvia
Szekér Gábor
Tari Kornél
Tari Rita Szandra
Zsíros Jánosné

FUNDACJA BATOR TABOR POLSKA

KURATÓRIUM
Paula Rewald-Gribbs
Katarzyna Kulczyk
Artur Gabor
Radosław Kudła
Stefan Krieglstein
Tomas Witczak
Péter Küllői

MUNKATÁRSAK
Zuzanna Szafran/Alina Prokopiuk-Roszak
Marcin Maryl
Maria Radzyńska (GO program)

NADÁCIA BÁTOR TÁBOR 
SLOVAKIA

KURATÓRIUM
Jana Palenčarová
Katarina Čechová
Rasto Bagar
Barbara Schreinerova
Péter Küllői

MUNKATÁRSAK
Vladimira Masarykova
Beáta Revayova
Martina Komorová (GO Program)

NADAČNÍ FOND NADACE BÁTOR 
TÁBOR ČESKÁ REPUBLIKA

KURATÓRIUM
Roman Novotný
Petr Šmíd
Ladislav Tyll

MUNKATÁRSAK
Katarína Koščíková
Eva Bochová

TISZTSÉGVISELŐK, MUNKATÁRSAK

“A Bátor Tábor a Béke szigete, a pihenés, 
nyugalom záloga.” - egy táborozónk
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