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BÁTOR TÁBOR. ÉLMÉNYTERÁPIA DAGANATOS ÉS KRÓNIKUSAN BETEG GYEREKEKNEK.

Dear Reader,

„Minden eddigi könnycseppünket mosolyra
cseréltük a Bátor Táborban!” 
(egy szülő)

“In Bátor Tábor we replaced all of our teardrops
with smiles.” 
(a camper’s mother)

A 2012-es esztendő ismét fontos mérföldköveket
hozott a Bátor Tábor Alapítvány életében. Hatalmas
eredménynek értékeljük, hogy támogatóinknak,
szakértő munkatársainknak, valamint önkénteseinknek köszönhetően ismét növelni tudtuk a tábori
programjaink létszámát. Mindezt úgy tettük, hogy
kiadásainkat minden téren igyekszünk lefaragni, a
pénzügyi adományok mellett pedig folyamatosan
keressük a tárgyi adományok és az önkéntes munka
keretében adott támogatási felajánlásokat.

The year 2012 brought significant milestones in the life
of Bátor Tábor Alapítvány. We can evaluate as a huge
achievement that, thanks to our supporters and expert
colleagues, as well as our volunteers, we were again able
to increase the number of individuals participating in
our camp programmes. We did all this by trying to cut
our expenses in all areas, and, in addition to financial
donations, we are continuously looking for offerings
made in the area of material donations and voluntary
work.

Ahhoz, hogy 745 táborozót teljes orvosi biztonságban fogadhassunk, rengeteg láthatatlan háttérmunkára van szükség. Hatvan kórházzal működünk
együtt az egész év során azért, hogy a daganatos és
más krónikus betegségben érintett magyar gyerekek
mellett cseh, szlovák és lengyel táborozók is részesülhessenek az élményterápia jótékony hatásában.
A turnusainkat pedig egy tavaszi és egy őszi családi
nap megszervezésével egészítettük ki azért, hogy a
700-700 vendég számára még tartósabb eredménye
legyen a tábori programjainknak.

To be able to welcome 745 campers in full medical
safety, we need a lot of invisible background work. We
cooperate with sixty hospitals all year round so that, in
addition to Hungarian children with cancer and other
chronic illnesses, Czech, Slovak and Polish campers can
also share the favourable effects of therapeutic recreation.
We have completed the sessions by organising a spring
and a fall family day so that the camp programmes have
a longer-lasting effect on the 700 guests we welcomed
each time.

Számunkra úgy tűnik, hogy a gazdasági környezet egy hosszabb átalakulási folyamaton megy
keresztül. Sokszor még az ingyenes turnusokba
bekerülő gyerekek táborba utazása is meghaladja
a családok anyagi lehetőségeit. A vállalatként vagy
magánemberként segítő támogatóink körében is tapasztaljuk a szerényebb anyagi lehetőségeket.

It seems to us that the economic environment is
undergoing a longer transformation process. In many
cases it became more difficult for the families to make it
to our free sessions – often even the child’s transportation
to the camp exceeds the families’ material mean. We
can also experience more modest material possibilities
among our supporters helping as companies or as private
individuals.

Ilyen időszakokban még inkább felértékelődnek
a stratégiai együttműködések. A kiemelt támogatók
mellett nagyon hálásak vagyunk a legkisebb összegekkel – rendszeresen vagy alkalmanként támogató –
magánszemélyeknek is, hiszen velük együtt régen
felismertük a „sok kicsi sokra megy” jelentőségét.

In such times, the strategic co-operations gain even
more significance. In addition to the priority supporters,
we are grateful to private individuals supporting us with
small donations – regularly or on occasion – as, together
with them, we realised the importance of “little streams
make big rivers”.

Elvégre a Bátor Táborban a sok kicsiből sok hatalmas csoda születhet a programok során. Köszönjük, hogy mindezt lehetővé teszik.

After all, during the programmes, huge miracles
happen from all those little things in Bátor Tábor. Thank
you for making it all possible.

Üdvözlettel,

With best regards,

ELŐSZÓ | PREFACE

Kedves Olvasó!

Molnár Attila | Ügyvezető | CEO

3

BEMUTATKOZÓ | INTRODUCTION

Bátor Tábor Alapítvány has been organising free
therapeutic recreation camps for severely ill children and
their families since 2001. From 2013 we receive as many
as 850 campers every year, treated for cancer, diabetes,
juvenile idiopathic arthritis (JIA), and haemophilia, The
children who, due to the burden of their illness and the
exhausting treatments, are indifferent and lacking selfconfidence, can experience in our camp that life offers a
lot of games, joy, smiles and feeling of success for them
as well.

A Bátor Tábor programjai az élményterápia módszerére épülnek, mely egy komplex gyógyítási folyamat részét képezi. A pszichológusok és pedagógusok
által kidolgozott módszer fokozza a gyógyulás esélyét,
és segíti a gyerekeket a betegséggel való megküzdésben. Az élményterápia során a gyerekek előre tervezett keretek között rengeteg személyre szabott kihívással, sikerélménnyel és megerősítéssel találkoznak,
mely pozitívan hat önértékelésükre, gyógyulásukba
vetett hitükre és egészségi állapotukra is. A módszer
hatásosságát tudományos hatásvizsgálatok eredményei is igazolják.

The programmes of Bátor Tábor are built on the
method of therapeutic recreation, which forms part
of a complex curative process. The method developed
by psychologists and teachers increases the chances
of recovery and help children in fighting their disease.
During the course of therapeutic recreation, within a
previously planned framework, the children meet a
lot of customised challenges, feeling of success and
reinforcement, which has a positive effect on their selfassessment, their belief in their recovery and medical
condition as well. The efficiency of the method is also
supported by the results of scientific effect studies.

A Bátor Táborban táborozóink olyan programokon vehetnek részt, amelyeken betegségük miatt
sehol máshol sem próbálhatnának ki. Állandó orvosi
felügyelet mellett, teljes biztonságban evezhetnek,
lovagolhatnak, íjászkodhatnak, belemerülhetnek a
zene-, fotó-, természetbúvár- és kézműves-, színjátszó
foglalkozásokba vagy feljuthatnak egy kilenc méter
magas kötélpályára.

In Bátor Tábor, our campers can take part in
programmes that, because of their illness, they could not
try anywhere else. Under permanent medical supervision,
in absolute safety, they can row, go horseback riding, do
archery, can dive into music, photography, nature, arts
and crafts and acting activities, or can try the 9-meter
high rope course.

Programjaink egész évben zajlanak. Tavasszal és
ősszel Családi és Testvér táborokat szervezünk, ahová
a beteg gyerekeket elkísérhetik egészséges hozzátartozóik, így külön-külön és közösen is részesülnek
a terápiában. Nyári turnusainkban a hat és tizennyolc
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of six and eighteen, we also receive Czech, Polish and
Slovak children. In addition to these, every year, we also
organise several one-day campers’ meetings, which
reinforce the positive effect of the experiences gained
during the sessions.

Táborhelyünk Hatvan városában található. A modern komplexum minden épülete és programhelyszíne a gyerekek speciális igényei szerint lett kialakítva.
Az alapítvány mostanra az egyik legnagyobb önkéntes-fogadó szervezetté vált: évente több mint 700 önkéntes közreműködése segíti az élmények felhőtlen
megvalósulását.

The campgrounds can be found in the city of
Hatvan. Every building and programme location of
the modern complex has been established to meet the
special needs of the children. By now, the foundation
has become one of the largest volunteer reception
organisations: every year, the cooperation of over
700 volunteers help the undisturbed realisation of
experiences.

A Bátor Tábor csehországi, lengyelországi és szlovákiai jelenlétének köszönhetően ma már regionális,
közép-európai szervezetként működik. Programjaink szakmai színvonalának garanciája, hogy tagjai
vagyunk a SeriousFun Children’s Network (korábbi
nevén Association of Hole in the Wall Camps) táborszövetségnek, melyet az Oscar-díjas színész, Paul
Newman alapított.
A Bátor Tábor Alapítvány minden programja ingyenes a résztvevők számára. A működéshez és a táborhely további fejlesztéséhez szükséges forrásokat
kizárólag magánszemélyek, vállalatok és pályázatok
keretében szerzett forrásokból teremtjük meg. A Bátor Tábor közhasznú alapítványként működik, átlátható működésünket a minden évben elvégzett pénzügyi
audit és közhasznúsági jelentéseink garantálják.

Thanks to its presence in the Czech Republic,
Poland and Slovakia, now Bátor Tábor operates
as a regional, Central European organisation. The
guarantee of the professional level of our programmes
is our membership in the SeriousFun Children’s Network
(earlier called the Association of Hole in the Wall Camps),
founded by Oscar-winning actor Paul Newman.

BEMUTATKOZÓ | INTRODUCTION

A Bátor Tábor Alapítvány 2001 óta szervez ingyenes
élményterápiás táborokat súlyosan beteg gyerekek
és családjaik számára. 2013-tól turnusainkban évente
már 850 daganatos, cukorbeteg, krónikus ízületi gyulladással (JIA), valamint haemophiliával kezelt táborozót fogadunk. A betegségük és az embert próbáló
kezelések terhei miatt fásult és önbizalomhiánytól
szenvedő gyerekek táborunkban megtapasztalhatják:
az élet számukra is sok-sok játékot, örömöt, mosolyt
és sikerélményt tartogat.

év közötti magyar táborozók mellett cseh, lengyel
és szlovák gyerekeket is fogadunk. Ezeken túl pedig
minden évben több egy napos táborozó találkozót is
szervezünk, melyek megerősítik a turnusban szerzett
élmények pozitív hatását.

Every programme of Bátor Tábor Alapítvány is
free for the participants. We establish the resources
necessary for operation and further development of
the campgrounds exclusively from private individuals,
companies and within the framework of tenders. Bátor
Tábor operates as a public utility foundation, our
transparent operation is guaranteed by the financial
audit and the public utility reports executed every year

Our programmes are on all year round. In the
spring and fall, we organise Family and Sibling Camps,
where their healthy relatives can accompany the sick
children, thus they can receive therapy individually and
together as a family as well. In our summer sessions, in
addition to the Hungarian campers between the ages
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EREDMÉNYEINK 2012-BEN | 2012 RESULTS

2012-ben összesen 895 fő segítette önkéntesként programjaink megvalósítását. Évről évre célunk,
hogy önkénteseink fele tapasztalt önkéntes legyen.
Ez 2012-ben is megvalósult, 545-en voltak ilyen vis�szatérő önkénteseink.

In 2012, altogether 895 individuals helped the realisation of our programmes as volunteers. From year to year,
our goal is that half of our volunteers are experienced volunteers. This was also achieved in 2012, when we had 545
returning volunteers.

FOLYAMATOSAN FEJLŐDŐ TÁBORHELY
Hatvani táborhelyünkön 2012-ben kisebb, de annál
fontosabb újdonságokat avathattunk. Vállalati önkéntes napokon készült el a Rejtekerdő (természetbúvár) programunknak helyszínt adó erdei faház, a
terápiás lovas program helyszínén egy árnyékolt pihenőhely és a bejáratnál a regisztrációt segítő árnyékolt recepciós pult. A fenti fejlesztések mellett egyre
jelentősebb összegbe kerül a táborhely folyamatos
és szakszerű karbantartása, amire az ésszerűség határain belül – hosszú távú működésünk érdekében –
nagy hangsúlyt fektetünk.

CONTINUOUSLY DEVELOPING CAMPGROUNDS
In 2012, we could inaugurate some smaller, but significant novelties at our Hatvan campgrounds. The forest
log cabin housing our nature programme, a resting area
with awning at the location of the therapeutic equestrian
program and the receptionist’s counter with awning were
finished during corporate volunteer days. In addition to
the above mentioned developments, the continuous and
professional maintenance of the camp requires a gradually increasing sum, on which – in the interest of our longterm operation – we put great emphasis within the limits
of reason.

In two international sessions 130 children arrived from the
Czech Republic, Slovakia, and Poland representing 13%
more participants from these Central European countries
than in 2011.

ADOMÁNYOK
Az alapítvány működésének legjelentősebb hányadát
továbbra is a vállalati támogatások és pályázati források jelentették.

DONATIONS
The most significant proportion of the operation of the
Foundation is still constituted by corporate support and
tendered sources.

In the spring and fall, we invited all our former campers
and volunteers to the traditional Family Days. During the
two one-day events we welcomed altogether 1,691 individuals in our Hatvan camp where children could relive
their favourite camp adventures.

Vállalati támogatóink közül a legnagyobb támogatóinkkal (CIB Bank, E-ON, GlaxoSmithKline, Union
Biztosító) tovább folytattuk együttműködésünket, e
mellett pedig folytatódtak fontos vállalati programjaink. A MOL Bátor Tábor Green Card elnevezésű üzemanyagkártyával mind cégek, mind magánszemélyek literenként 5 Ft támogatással segíthetik a munkánkat. A
Szerencsejáték zRt-vel közösen a karácsonyi időszakban másodszor jelent meg a Bátor Tábort támogató
kaparós sorsjegy.

From among our corporate supporters, we continued our cooperation with our largest supporters (CIB Bank,
E-ON, GlaxoSmithKline, Union Biztosító), and in addition
to that, our important corporate programmes were also
continued. With the fuel card of MOL named Bátor Tábor
Green Card, both companies and private individuals can
help our work with HUF 5 per litre. Together with Szerencsejáték zRt., a scratch-off lottery tickets supporting Bátor
Tábor appeared for the second time during the Christmas
season.

A 8. ízben megrendezett jótékonysági Kortárs
Művészeti Aukció 2012-ben ismét neves külföldi zsűri segítségével az egyik legrangosabb magyar aukcióvá vált. A 10. jubileumi Jótékonysági Golfverseny 2012ben is jelentős mértékben járult hozzá a Bátor Tábor
munkájához, mindkét rendezvényen a 2011-esnél némileg magasabb összegű adományt gyűjtöttünk.

With the help of the renowned foreign jury , the charitable Contemporary Art Auction, organised for the 8th time
in 2012 became one of the most prestigious Hungarian
auctions. The 10th Jubilee Charity Golf Tournament significantly contributed to the work of Bátor Tábor; at both
events we raised donations of a somewhat higher amount
than in 2011.

THERAPEUTIC RECREATION PROGRAMMES
We recruit our campers with the cooperation of 29 domestic and 13 foreign hospitals. In 2012, we held jointly an
international liaison meeting for the volunteer hospital
contact persons of the four countries. Thus, in addition
to preparation we also established the platform for a regional professional conference.

2012-ben 11 turnust szerveztünk, amelyben
összesen 745 táborozó vett részt. Ez 9% növekedést
jelent az előző évhez képest. 2012-ben is két tavaszi Testvér Táborban adtunk lehetőséget arra, hogy
a daganatos és cukorbeteg gyerekek testvéreikkel
együtt élhessék át a gyógyító kalandokat, ősszel
pedig három családi turnusban hat évnél fiatalabb
gyerekeket fogadtunk szüleikkel és testvéreikkel
együtt.

In 2012, we organised 11 sessions, in which 745 campers
participated. This constituted a 9% increase compared to
the previous year. In 2012, we provided the opportunity for
siblings to experience the curative adventures with their
brothers and sisters with cancer or diabetes in two spring
Sibling Camps; in the fall, we welcomed children under
the age of six, together with their parents and siblings, in
three family sessions.

Tavasszal és ősszel hagyományos Családi Napokra hívtuk meg minden korábbi táborozónkat és
önkéntesünket. A két egynapos rendezvényen ös�szesen 1691 főt láttunk vendégül a hatvani táborunkban, ahol a gyerekek ismét átélhették kedvenc
tábori kalandjaikat.
2012-ben a Yale Egyetemmel és több Serious
Fun Children’s Network tagtáborral közösen elvégeztünk egy kutatást, amely szerint a szülők 82%a számolt be a gyerekek önbizalmának pozitív változásáról a gyermek élményterápiás táborozásának
köszönhetően.

In 2012, together with Yale University and several Serious
Fun Children’s Network member camps we carried out a
research project, according to which 82% of the parents
reported positive changes in the child’s self-confidence as
the result of the therapeutic recreation camping.
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WELL-PREPARED VOLUNTEERS
Every year, our committed volunteers participate in multilevel trainings. In addition to the aims, philosophy, order
of operation and principles of the camp, their preparation extends to the theory and practical application of the
therapeutic recreation method. Thanks to the thoroughly
prepared staff, the children are in emotional and physical
safety in Bátor Tábor. Without the work of our volunteers,
we could not secure the children’s camp experiences at
such high levels.

ÉLMÉNYTERÁPIÁS PROGRAMOK
Táborozóinkat 29 hazai és 13 külföldi kórház közreműködésével toborozzuk. A négy ország önkéntes
kórházi kapcsolattartóinak 2012-ben is egyszerre,
egy helyszínen tartottunk nemzetközi kapcsolattartó találkozót, így a felkészítés mellett regionális
szakmai eszmecserének is teret biztosítottunk.

Két nemzetközi turnusunkba 130 gyerek érkezett Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból, azaz 13%-kal több résztvevőnk volt a közép-európai országokból, mint 2011-ben.

6

FELKÉSZÜLT ÖNKÉNTESEK
Elkötelezett önkénteseink minden évben többlépcsős képzésben vesznek részt. Felkészítésük kiterjed
a tábor céljai, filozófiája, működési rendje és alapelvei mellett az élményterápiás módszer elméletére és
gyakorlati alkalmazására is. Az alaposan felkészített
stáboknak köszönhetően a gyerekek lelkileg és fizikailag is biztonságban vannak a Bátor Táborban. Önkénteseink munkája nélkül nem tudnánk ilyen magas
színvonalon biztosítani a gyerekek tábori élményeit.
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In addition to the donations raised from corporate
sponsors and at charity events, donations received from
private individuals, preferably repeated regularly, are increasingly important. A part of this is the 1% income tax
offering, during the course of which we received HUF
79 M in 2012. We have also won a Golden Effie award
for Non-profits with this campaign. This is an especially
great achievement in the light of the fact that, as compared to 2011, the overall 1% offerings dropped by close
to 30% in 2012. In the list of TOP10 ordering the offerings,
Bátor Tábor moved from the 10th place to the 6th place,
while the donations of almost all the other foundations
dropped significantly. Within Élménykülönítmény (“The
Troop of Philanthropists”) over 300 runners completed
the marathon distance as individual runners or in
teams for Bátor Tábor raising donations over 20 million
Forints.

NEMZETKÖZI JELENLÉT
A Bátor Tábor Alapítvány 2007 óta tagja a világ legnagyobb, beteg gyermekeket táboroztató táborszövetségnek, a Serious Fun Children’s Network-nek, melyet
Paul Newman alapított.

INTERNATIONAL PRESENCE
Since 2007 Bátor Tábor Alapítvány has been the member of Serious Fun Children’s Network, the largest camp
alliance in the world organising camps for ill children,
founded by Paul Newman.

A Bátor Tábor a táborszövetség egyetlen középeurópai tagjaként 2008 óta nemzetközi nyári turnusokat is szervez cseh, szlovák és lengyel gyerekeknek.
2012-ben összesen 130 külföldi gyermek érkezett a
magyarországi táborhelyre, 14 kelet-európai onkológiai központból.

As the only Central European member of the camp
association, Bátor Tábor has also been organising international summer sessions for Czech, Slovak and Polish
children since 2008. In 2012, altogether 130 foreign children arrived at the Hungarian campgrounds, from 14
East European oncology centres.

A külföldi gyerekek táborozásához szükséges
források nagy részét a Bátor Tábor cseh, lengyel és
szlovák alapítványainak segítségével teremtettük
elő. A legnagyobb vállalati támogatásokon (Kulczyk
Holding, Západoslovenská Energetika, Boeing,
AdAstra, Skoda Holding) túl már több egyéni adományozó programunk is elindult a három országban: Szlovákiában 2012-ben másodszor gyűjthettük
a helyi jövedelemadó 2%-os fejajánlásait, Lengyelországban is elindult az Élménykülönítmény és idén
is jótékonysági partnerei lehettünk a CEEQA ingatlanfejlesztési gálának.

The majority of the resources necessary for the
camping of foreign children is established with the help of
the Czech, Slovak and Polish foundations of Bátor Tábor.
In addition to the largest corporate supporters (Kulczyk
Holding, Západoslovenská Energetika, Boeing, AdAstra,
Skoda Holding), we have launched several individual donation programmes in the above three countries: in Slovakia, we were allowed to collect the 2% of local income tax
for the second time in 2012, the Troop of Philanthropists
was launched in Poland as well, and this year we could be
the charity partners of the real estate development gala
CEEQA.
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A vállalati támogatóktól és jótékonysági eseményeken gyűjtött támogatások mellett egyre fontosabbak a magánszemélyektől kapott, lehetőség szerint
rendszeresen ismétlődő adományok. Ennek része
az SZJA 1% felajánlás is, melynek során – az ismét
Arany Effie díjjal jutalmazott társadalmi célú kampányunk hatására – 79M Ft-ot kaptunk 2012-ben. Ez annak fényében különösen nagy eredmény, hogy az
összes 1% felajánlás 2011-hez képest 2012-ben közel 30%- kal csökkent. A felajánlásokat rangsoroló
TOP10-es listán a Bátor Tábor a 10-ről a 6. helyre lépett előre, miközben szinte minden más alapítvány
támogatási összege jelentősen csökkent. Az „Élménykülönítmény” keretében 300-nál is több futó
teljesített egyéniben vagy csapatváltóban maratoni távot a Bátor Táborért, közben pedig több mint
20 millió Ft-nyi adományt gyűjtöttek.
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STATISZTIKA 2012 | STATISTICS 2012

2011

2012

487

526

91

101

Testvérek | Siblings

106

117

Összes táborozó | Total Campers

684

744

Programjaink résztvevői | People Served
Krónikusan beteg gyerekek | Children with chronic dieseases
Szülők, gondozók | Parents, Guardians

Önkéntesek | Volunteers

2011

2012

Önkéntesek száma | Total Number of Volunteers

1368

1425

733

786

82 776

88 818

41 388 000

44 409 000

2011

2012

Nyári táborok napjainak száma | Total Summer Camp Days

48

48

Hétvégi táborok napjainak száma | Total Weekend Camp Days

22

22

Tábori napok összesen | Total Number of Camp Days

70

70

2011

2012

3445

3560

141

215

Alapítványi támogatók | Foundation Donors

6

6

Szervezeti támogatók | Organizational Donors

2

2

0-1,000

1085

149

1,000-5,000

1899

2432

5,000-10,000

376

975

10,000-50,000

Tábori önkéntesek száma | Camp Volunteers
Önkéntesórák száma | Total Number of Volunteer hours
Önkéntesórák pénzértéke | Monetary value of volunteer hours served
Tábori turnusok napjainak száma | Number of Camp Session Days

Adományozók | Donors
Támogatók a támogatás forrása szerint | Donors by Funding Source
Egyéni támogatók | Individual Donors
Vállalati támogatók | Corporate Donors

3-10 m Ft
• Boeing • Concorde Értékpapír Zrt.
• Deutsche Bank Zrt. • Hewlett Packard Magyarország Kft.
• Johnson&Johnson Kft. • KPMG
• Marathon of Marathons Trust • MagnetBank Zrt.
• Merck Kft. • Microsoft Magyarország Kft. • Mattel
• Skoda Holding (CZR) • Strabag Zrt.
• Západoslovenská Energetika (SK) •

1-3 m Ft
• Adastra (CZR) • Bau-Trans Kft. • Chello Central Europe
• Civil Zrt. • Deloitte Kft.
• DHL Global Forwarding Magyarország • Eurovia (CZR)
• Fiege • Golf Extra Kft. • Guardian Üvegipari Kft.
• HBO Europe • hireso.hu Kft.
• Kovács-Réti-Szegheő Ügyvédi Iroda • Magna Vitapress
• MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. • Nike Kft.
• NNG Szoftverfejlesztő Kft.
• Oppenheim Ügyvédi Iroda
• SPT Networks Central Europe • VIG-Erste Biztosító
• VitalPoint • Westbay Kft. •

LEGNAGYOBB TÁRGY ÉS SZOLGÁLTATÁSBELI
ADOMÁNYOZÓINK | TOP DONORS OF IN-KIND
DONATIONS AND PRO BONO SERVICES
• acb Galéria • ACG Reklámügynökség
• Air France – KLM – Delta Hungary
• Artex Art Services Kft. • BMW Group Magyarország
• BrandLab (PL) • Budapest Sport Iroda – BSI
• Grundfos Hungária Kft. • HVG Kiadói Zrt. • Intren Kft.
• Invitel Magyarország • Kempinski Hotel Budapest Zrt.
• Kieselbach Galéria • Libri Kft. • Market Zrt.
• Pannónia Golf & Country Club • Peet & Cook Kft.
• Ringier Kiadó Kft. • RTL Klub •
Unilever Magyarország Kft. • Varsói Magyar Intézet (PL)
• Young&Rubicam •

Vállalati támogatóink mellett köszönjük a felajánlásokat minden magánszemélynek, különös tekintettel a rendszeres támogatásokra. Hálásak vagyunk a
jótékonysági rendezvényeinken részt vevő vendégeinknek, az Élménykülönítményben segítő jótékony
futóinknak, a MOL – Bátor Tábor Green Kártyával
tankolóknak, valamint a lelkesedésükkel és szakértelmükkel mindenhol minket segítő önkénteseknek!
Nélkülük nem valósulhatnának meg programjaink.

TÁMOGATÓINK 2012 | OUR DONORS 2012

LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ PÉNZBELI
ADOMÁNYOZÓINK | TOP CASH DONATIONS
10 m+ Ft
• CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány
• E-On Hungária Zrt. • GlaxoSmithKline Kft.
• Kulczyk Holding (PL) • Serious Fun Children’s Network
• VIG-Union Biztosító Zrt. •

Next to the corporate donors we wish to thank their
support to all individual donors, especially those providing
regular donations. We are grateful for the guests of our
charity events, the runners collecting donations within
„Élménykülönítmény”, users of Mol – Bátor Tábor Green
Card and all of our volunteers providing their dedication
and expertise. Without them none of our programs would
be possible.

Támogatók a támogatás mértéke szerint (Ft-ban) | Donors by Monetary Levels (HUF)

220

782

50,000-100,000

84

95

100,000-500,000

109

131

500,000-1,000,000

40

29

1,000,000 +

41

63

3854

4656

Összesen | Total

10

11
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Sorszám
Number

A tétel megnevezése | Name of the item (heading)

2011

2012

428 030

424 321

826

481

59 195

58 578

1

A. Befektetett eszközök | Invested assets

2

I. Immateriális javak | Intangible fixed assets

3

II. Tárgyi eszközök | Tangible assets

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök | Invested financial assets

368 009

365 262

5

B. Forgóeszközök | Current assets

275 161

295 780

6

I. Készletek | Stocks

6

90

7

II. Követelések | Debts

93 755

67 336

8

III. Értékpapírok | Securities

3 327

3 578

9

IV. Pénzeszközök | Funds

178 073

224 776

1 568

185

10
11

C. Aktív időbeli elhatárolások | Active accruals

Sorszám
Number

A tétel megnevezése | Name of the item (heading)

adatok eFt-ban | data in thHUF
2011

2012

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Total income of public interest activity

445 545

398 206

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Financial support gained for the operation in public interest

391 141

385 227

0

0

75 789

77 280

a) alapítótól | from founders
b) központi költségvetésből | from central budget
c) helyi önkormányzattól | from local authority
d) egyéb | other

0

0

318 352

307 947

45 748

774

2

Pályázati úton elnyert támogatás | Support won through tenders

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Income from public interest activities

0

5 701

4

Tagdíjból származó bevétel | Income from membership dues

0

0

Eszközök (aktívák) összesen | Total assets

704 759

720 286

5

Egyéb és pénzügyi bevétel | Other and financial income

5 656

6 504

646 773

661 219

B

Vállalkozási tevékenység bevétele | Income from entrepreneurial activity

1 406

488

900

900

569 736

645 873

C

ÖSSZES BEVÉTEL | TOTAL INCOME

446 951

398 694

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai
Expenditures of public interest activity

369 335

384 222

7

Anyagjellegű ráfordítások | Materialistic expenditures

239 056

217 134

8

Személyi jellegű ráfordítások | Staff expenditures

122 331

150 018

9

Értékcsökkenési leírás | Depreciation

5 083

5 542

894

289

1 971

11 239

0

0

1 479

26

370 814

384 248

(73)

462

0

0

(73)

462

12

D. Saját tőke | Capital and reserves

13

I. Jegyzett tőke | Subscribed capital

14

II. Tőkeváltozás | Capital variation

15

III. Lekötött tartalék | Fixed term reserve (time reserve)

0

0

16

IV. Értékelési tartalék | Revaluation reserve

0

0

17

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Current year account of core activities

18

76 137

14 446

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Current year account of business activities

0

0

20

E. Céltartalékok | Provisions

0

0

21

F. kötelezettségek | Liabilities

6 428

12 965

22

I. Hátrasorolt kötelezettségek | Subordinated liabilities

0

0

23

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | Long-term liabilities

0

0

24

III. Rövid lejáratú kötelezettségek | Short-term liabilities

6 428

12 965

25

G. Passzív időbeli elhatárolások | Passive accruals

51 558

46 102

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Expenditures of entrepreneurial activity

26

Források (passzívák) összesen | Total liabilities

704 759

720 286

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | TOTAL EXPENDITURES

G

Adózás előtti vállakozási eredmény
Entrepreneurial result before taxation

H

Adófizetési kötelezettség | Tax payment obligation

A 2012-es mérleg és
az eredménykimutatás
könyvvizsgáló által
hitelesített.
This is the audited balance
sheet and account of Bátor
Tábor for the fiscal year 2012.

12

EREDMÉNYKIMUTATÁS | ACCOUNT

adatok eFt-ban | data in thHUF

10

Egyéb ráfordítások | Other expenditures

11

Pénzügyi műveletek ráfordításai | Expenditures of financial operations

12

Rendkívüli ráfordítások | Extraordinary expenditures

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY
ENTREPRENEURIAL REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT OF THAT YEAR

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT IN PUBLIC INTEREST

76 210

13 984

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT OF THAT YEAR

76 137

14 446
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MÉRLEG | BALANCE SHEET
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ALAPÍTÓK | FOUNDERS
• BAKÓCZY Szilvia • Dr. CSOSZÁNSZKI Noémi • HAMZA Lilla Krisztina • KÁROLYI Lilla • KOCSIS Anikó
• Dr. MILEI Krisztina • MOHAI Mónika • Dr. TÖRÖK Szabolcs • TÓTH István Attila
A KURATÓRIUM | BOARD OF TRUSTEES
• KÜLLŐI Péter, a kuratórium elnöke I Chairman of the Board • KÓBOR Miklós • SZAUER Péter
• Dr. CSOSZÁNSZKI Noémi • Dr. TOLDY-SCHEDEL Emil • BÁTHORY Balázs
• Dr. TÖRÖK Szabolcs • KEPES András • Steve JUHÁSZ • BAKÓCZY Szilvia
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG | SUPERVISORY BOARD
• WINKLER Gyula • Dr. SÜTŐ Enikő • Dr. ZOMBORI Zoltán • MÉCS Mónika • Dr. BÉRES Zoltán
TANÁCSADÓ TESTÜLET | ADVISORY BOARD
• Dr. BENYÓ Gábor • Dr. KOCSIS Katalin • KÁROLYI Lilla • GÓCZÁN SZABÓ Ildikó • Terry DIGNAN
• VÁSÁRHELYI Krisztina • JASKÓ Dorottya

MUNKATÁRSAK 2012-BEN | STAFF IN 2012
Molnár Attila, Ügyvezető | CEO • Márk Edit, Pénzügyi igazgató | Director of Finance
• Dr. Békési Andrea, Orvos igazgató | Medical Director • Tóth Julianna, Programigazgató | Programme Director
• Juhászné Oláh Edit, Üzemeltetési igazgató | Facility Manager • Veres Dóra Táborvezető | Camp Director
• Megyeri Erna, Gellért Fruzsina, Hosszú Dalma, Táborvezető-helyettes | Assistant Camp Director
• Nagy Vera / Brahmi Lynda, Nemzetközi programkoordinátor | International Program Coordinator
• Juhász Csilla, Önkénteskoordinátor | Volunteer Coordinator
• Kiss Ambrus, Önkénteskoordinátor-asszisztens | Assistant Volunteer Coordinator
• Lénárd Kata, Pszichológus, szakmai tanácsadó | Psychologist, Professional Advisor
• Meilinger Veronika, Gyerekszervező | Camper Recruiter
• Lencsés Eszter, Nemzetközi gyerekszervező | International Camper Recruiter
• Nagygyörgy András / Osváth Györgyi, Közösségi Adományok – programvezető | Community Giving – Program Leader
• Reisinger Rita, Adományszervező, kiemelt vállalati kapcsolatok | Fundraiser, corporate relations
• Winkler Adrienn, Adományszervezési asszisztens | Project Coordinator
• Tóth Kata, Nemzetközi fejlesztési vezető | Leader of International Development
• Buzási Kati / Joó Mónika, Rendezvényszervező | Event Manager
• Kun Zsuzsanna, Marketing koordinátor | Marketing Coordinator • Horváth Zsófia, Projekt koordinátor | Project Coordinator
• Börcsök Nóra, Irodavezető | Office Manager • Neag Annamária, EVS önkéntes | EVS Volunteer
• Hatvani Eszter, Üzemeltetési igazgató asszisztens | Assistant Facility Manager
• Józsa Józsefné, Nagy Lászlóné, Balogh Józsefné, Berta Józsefné, Brindza Jánosné, takarítónő | Cleaning Lady
• Kurják Lukács, Burda János, Szekér Gábor, Magyar János, karbantartó | Repairman

Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika | KURATÓRIUM | BOARD
• Andrea Čejnarová • Radek Pokorný • Claudia Blažeková • Jozef Novotný (inspector)
Fundacja Bator Tabor Polska | KURATÓRIUM | BOARD
• Paweł Tamborski • Paula Rewald-Gribbs • Gretchen Hardey-Wieckowski
• Maciej Wilk • Artur Gabor • Richard Hallward • Asszisztens | Project assistant: Jagoda Borkowska
Nadácia Bátor Tábor Slovakia | KURATÓRIUM | BOARD
• Jana Palencarová • Katarina Čechová • Rasto Bagar (supervisor)
Adminisztrátor | Administrator: Scarlet Veal
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BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY | BÁTOR TÁBOR FOUNDATION (HUNGARY)
www.batortabor.hu
batortabor@batortabor.hu
Tel: +36 1 302 8808

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

BÁTOR TÁBOR. THE CENTRAL EUROPEAN THERAPEUTIC RECREATION CENTER.

