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BÁTOR TÁBOR. ÉLMÉNYTERÁPIA DAGANATOS ÉS KRÓNIKUSAN BETEG GYEREKEKNEK.

Dear Reader,

„Irigylem a tábor telekszomszédait…

“I envy the neighbours of the campsite…

mert az ő földjük a CSODÁ-val határos!”

because their plot borders on MIRACLE!”





(Andi, 14 éves táborozó)

(Andi, 14 year old camper)

A fenti idézet mellett az összegzésben olvasható

In addition to the above quotation, the results of the year

számokból is kiderül a 2011-es év eredménye: több

2011 are reflected by the numbers in the summary: we

táborozót fogadhattunk és több önkéntes segítette

were able to receive more campers and more volunteers

a munkánkat a Bátor Tábor Alapítvány programjain.

were able to help our work at the events of Bátor Tábor

2011-ben már 682 táborozó látogathatott el erre a bi-

Foundation. In 2011, already as many as 682 campers

zonyos ”CSODÁ-val határos” földre, hogy ott segítsé-

were able to visit this land bordering on “MIRACLE”, to

get kaphassanak életük talán legnehezebb harcának

get help in fighting probably the most difficult fight of

megvívásában. A számok láttán egyértelmű a siker,

their lives. When we look at the numbers, the success is

amit a táborozóinktól, szülőktől, sőt támogatóinktól

obvious; in addition to the positive feedback received

is érkező pozitív visszajelzéseken túl orvosi kutatások

from our campers, parents and even our supporters, this

eredményei is igazolnak.

is also certified by the results of medical research.

A gazdasági környezet 2011-ben sem kedvezett

The economic environment was not favourable

a jótékonyságnak. Sok vállalat és magánember is

for charitable donations in the year 2011 either. Several

arra kényszerült, hogy csökkentse kiadásait. Emiatt

companies and private individuals were also forced

sokkal nehezebb feladat volt a Bátor Tábor műkö-

to cut their expenses. As a result, raising the resources

déséhez szükséges források megteremtése, mivel a

necessary for the operation of Bátor Tábor was a much

résztvevők számára ingyenes programjainkat kizá-

harder task as we realise our programmes, which are

rólag vállalati- és magánforrásokból valósítjuk meg.

free for the participants, exclusively from corporate and

Ilyen nehezebb időszakokban még fontosabb, hogy

private resources. In harder times like these, it is even more

a programjainkat minél hatékonyabban, magunk is

imp sortant that we realise our programmes in an ever

takarékosan valósítsuk meg, amiben szintén jelentős

efficient and economical manner, an area in which we

sikereket értünk el – a szakmai színvonal megtartása

have also achieved significant successes – in addition to

és a táborban fogadott gyerekek létszámának növe-

maintaining the professional standards and increasing

lése mellett.

the number of children received in the camp.

Az Alapítvány által kiszolgált betegségcso-

	Unfortunately, the number of children belonging

portokba tartozó gyerekek száma sajnos évről évre

to the illness categories serviced by the Foundation

emelkedik. Éppen ezért fontos, hogy a nehéz körül-

grows every year. This is exactly why it is important

mények ellenére, tudatos építkezéssel folyamatosan

to continuously increase our capacity with conscious

bővítsük kapacitásunkat és megteremtsük a műkö-

construction, in spite of the difficult circumstances, and

désünkhöz szükséges szakmai és pénzügyi feltétele-

establish the professional and financial grounds necessary

ket. Ilyen nehéz időkben különösen hálásak vagyunk

for our operation. In such hard times, we are especially

minden támogatónknak, hiszen programjaink a

grateful to every donor as, by supporting our programmes,

leginkább rászoruló és kiszolgáltatott gyerekeknek

they help children most needy and defenseless – so that

segítenek – hogy ismét egészségesek és vidámak le-

they can be healthy and happy again.

előszó | Preface

Kedves Olvasó!

hessenek.

Molnár Attila | Ügyvezető | CEO
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ősszel Családi és Testvér táborokat szervezünk, ahová

sessions, in addition to the Hungarian campers between

a beteg gyerekeket elkísérhetik egészséges hozzátar-

the ages of six and eighteen, we also receive Czech, Polish

tozóik, így közösen részesülnek a terápiában. Nyári

and Slovak children. In addition to these, every year, we also

turnusainkban a hat és tizennyolc év közötti magyar

organise several one-day camping meetings as well, which

táborozók mellett cseh, lengyel és szlovák gyerekeket

reinforce the positive effect of the experiences gained during

is fogadunk. Ezeken túl pedig minden évben több egy

the sessions.

erősítik a turnusban szerzett élmények pozitív hatását.

Our campground is located near the city of Hatvan,
60kms from Budapest. Every building and programme

Táborhelyünk Hatvan városában található. A mo-

facility of the modern complex has been established to meet

dern komplexum minden épülete és programhelyszí-

the special needs of the children. By now, the foundation has

ne a gyerekek speciális igényei szerint lett kialakítva.

become one of the largest volunteer-receiving organisations:

Az alapítvány mostanra az egyik legnagyobb önkén-

every year, the cooperation of over 450 volunteers help the

tes-fogadó szervezetté vált: évente több mint 450 ön-

undisturbed realisation of the therapy.

A Bátor Tábor Alapítvány 2001 óta szervez ingyenes

Bátor Tábor Foundation has been organising free therapeutic

élményterápiás táborokat súlyosan beteg gyerekek

recreation camps for seriously ill children and their families

és családjaik számára. Turnusainkban évente 700 da-

since 2001. Every year, in our sessions, we welcome almost

ganatos, cukorbeteg, krónikus ízületi gyulladással (JIA),

700 campers treated for cancer, diabetes, chronic juvenilis

valamint haemophiliával kezelt táborozót fogadunk.

idiopathias arthritis (JIA), and haemophilia. Children who,

A Bátor Tábor csehországi, lengyelországi és szlo-

Central European organisation. The professional level of

A betegségük és az embert próbáló kezelések terhei

due to the burden of their illness and the ordeal of their

vákiai jelenlétének köszönhetően ma már regionális,

our programmes is guaranteed by the fact that we are

miatt hirtelen felnövő, sokszor fásult és önbizalomhi-

treatment, have to grow up quickly, are often lethargic and

közép-európai szervezetként működik. Programja-

members of the association of camps named SeriousFun

ánytól szenvedő gyerekek táborunkban megtapasz-

suffer from self-confidence, can experience in our camp that

ink szakmai színvonalának garanciája, hogy tagjai

Children’s Network (earlier name: Association of Hole in the

talhatják: az élet számukra is sok-sok játékot, örömöt,

life does offer them as well a lot of games, joy, smiles and

vagyunk a SeriousFun Children’s Network (korábbi

Wall Camps), founded by Paul Newman, Acadamy Award-

mosolyt és sikerélményt tartogat.

sense of achievement.

nevén Association of Hole in the Wall Camps) tábor-

winning actor.

kéntes közreműködése segíti az élmények felhőtlen
megvalósulását.

szövetségnek, melyet az Oscar-díjas színész, Paul

Thanks to its presence in the Czech Republic, Poland
and Slovakia, Bátor Tábor operates already as a regional,

A Bátor Tábor programjai az élményterápia mód-

The programmes of Bátor Tábor are based on the

szerére épülnek, mely egy komplex gyógyítási folya-

method of therapeutic recreation, which forms part of

mat részét képezi. A pszichológusok és pedagógusok

a complex curative process. The method developed by

A Bátor Tábor Alapítvány minden programja in-

operation and the further development of the campground

által kidolgozott módszer fokozza a gyógyulás esélyét

psychologists and teachers increases the chances of recovery

gyenes a résztvevők számára. A működéshez és a tá-

exclusively from private individuals, corporations and within

és segíti a gyerekeket a betegséggel való megküzdés-

and helps children defeat their illness. During the course of

borhely további fejlesztéséhez szükséges forrásokat

the framework of grant programs. Bátor Tábor operates

ben. Az élményterápia során a gyerekek előre terve-

therapeutic recreation, within a pre-planned framework,

kizárólag magánszemélyek, vállalatok és pályázatok

as a public-benefit foundation; our transparent operation

zett keretek között rengeteg személyre szabott kihí-

children face a lot of custom-made challenges, sense of

keretében szerzett forrásokból teremtjük meg. A Bá-

is guaranteed by the financial audit and report of public-

vással, sikerélménnyel és megerősítéssel találkoznak,

achievement and confirmation, which positively influences

tor Tábor közhasznú alapítványként működik, átlátha-

benefit operation executed every year.

mely pozitívan hat önértékelésükre, gyógyulásukba

their self-assessment, their faith in their recovery and medical

tó működésünket a minden évben elvégzett pénzügyi

vetett hitükre és egészségi állapotukra is. A módszer

condition as well. The efficiency of the method is also certified

audit és közhasznúsági jelentéseink garantálják.

hatásosságát tudományos hatásvizsgálatok eredmé-

by the results of scientific impact studies.

that they could not try out anywhere else due to their illness.

kon vehetnek részt, amelyeken betegségük miatt

Under permanent medical supervision, in absolute safety,

sehol máshol sem próbálhatnának ki. Állandó orvosi

they can try their hands at rowing, horseback-riding, archery,

felügyelet mellett, teljes biztonságban evezhetnek,

music, photography, nature study, arts and crafts, acting or

lovagolhatnak, íjászkodhatnak, belemerülhetnek a

can check out a nine-meter high rope course.

foglalkozásokba vagy feljuthatnak egy kilenc méter
magas kötélpályára.

	Every programme of Bátor Tábor Foundation is free
for the participants. We raise the sources necessary for

The campers of Bátor Tábor take part in programmes

A Bátor Táborban táborozóink olyan programo-

zene-, fotó-, természetbúvár-és kézműves-, színjátszó

Newman alapított.
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thus they receive the therapy together. In our summer

napos táborozó találkozót is szervezünk, melyek meg-

nyei is igazolják.
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Programjaink egész évben zajlanak. Tavasszal és

Our programmes are underway all year long. In the
spring and fall, we organise Family and Sibling Camps, where
healthy family members may accompany the sick children,
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A programok magas szintű megvalósulását

The high-level execution of the programmes was al-

gondosan felkészített önkéntesek teszik lehetővé.

lowed by the work of carefully trained volunteers. In 2011, al-

2011-ben összesen 1043 fő jelentkezett, ami 6,5 %-os

together 1,043 individuals applied, which is a 6.5% increase

növekedés az előző évhez képest. Az emelkedő je-

compared to the previous year. The management of the in-

lentkezésszám kezelését a megújuló önkéntes adat-

creasing number of applicants was handled by our updated

bázis-rendszerünk segítette. Kiemelkedő eredmé-

volunteer database system. We have achieved outstanding

nyeket értünk el az önkéntes-lemondások számának

results in decreasing the number of volunteer cancellations.

csökkentésében.

Based on the decision of the European Commission,

Az Európai Bizottság határozata alapján 2011 az

2011 was the Year of Volunteering. Bátor Tábor also joined

Önkéntesség Európai Éve volt. A magyar programso-

the Hungarian programme series intensively. In addition to

rozatba a Bátor Tábor is intenzíven bekapcsolódott.

participating in the central events, we also conducted an

A központi eseményeken való részvétel mellett ön-

independent online campaign for the acknowledgement

álló online kampányt folytattunk cimboráink munká-

of the work of our “cimboras” (the volunteers). Furthermore,

jának elismeréséért. A Bátor Tábor ezen felül projekt-

Bátor Tábor undertook the project coordinator role in the

koordinátori szerepet vállalt az öt európai Serious

EU representation of the five European Serious Fun Chil-

Fun Children’s Network tábor EU-s képviseletében.

dren’s Network camps.

Élményterápiás programok

Therapeutic recreation programmes

Táborozóinkat 29 hazai és 14 külföldi kórház közre-

We recruit our campers with the cooperation of 29 do-

működésével toborozzuk. A négy ország önkéntes

mestic and 14 foreign hospitals. We held a simultane-

kórházi kapcsolattartóinak 2011-ben először tartot-

ous, international liaison meeting at one location for the

tuk egyszerre, egy helyszínen nemzetközi kapcso-

volunteer hospital contact persons. For the first time the

lattartó találkozót, így a felkészítés mellett regioná-

meeting was held jointly, for the hospital coordinators of

Folyamatosan fejlődő táborhely

Continuously developing campgrounds

lis szakmai eszmecserének is teret biztosítottunk.

all the four countries, thus, in addition to their prepara-

Hatvani táborhelyünk 2011-ben is komoly fejlesz-

Our Hatvan campgrounds underwent serious develop-

tion, we also provided the venue for regional professional

tésen ment keresztül. A csónakázó tóban működő

ment in the year 2011 as well. Thanks to a donation, now

exchange of ideas.

vízkeringető szivattyút egy felajánlásnak köszön-

we operate the water circulation pump in the punting lake

hetően ezen túl napenergiával üzemeltetjük és el-

with solar energy, and the second fountain has also been

készült egy második szökőkút is. Részben a Villum

completed. In part with the help of Villum Kann Rasmus-

Kann Rasmussen Alapítvány , részben pedig magán-

sen Foundation, and in part with that of private individuals

személyek és a Market zRt segítségével új raktár- és

and Market Zrt., new warehouse and workshop buildings

műhelyépület készült el, ami a táborhely karbantar-

have been finished, helping the maintenance of the camp-

tását segíti. Ezen túlmenően további akadálymente-

grounds. In addition to this, further accessible pavements

sített járdák is épültek.

have also been built.

Adományok

Donations

Az alapítvány működésének legjelentősebb hánya-

The most significant proportion of the operation of the

dát továbbra is a vállalati támogatások és pályázati

foundation was continued to be constituted by corporate

források jelentették.

support and tender resources.

2011-ben már összesen 11 turnust szerveztünk, amelyben összesen 684 táborozó vett részt.
Ez 12,5% növekedést jelent az előző évhez képest.

	In 2011, we organised altogether 11 sessions, with

Tavaszi Testvér Táboraink száma kettőre bővült, ez-

altogether 682 campers participating in them. This con-

zel is nagyobb lehetőséget kínálva a daganatos és

stitutes a 12.5% increase as compared to the previous

cukorbeteg gyerekeknek, hogy hozzátartozóikkal

year. The number of our Spring Sibling Camps has risen

együtt élhessék át a gyógyító kalandokat.

to two, thus offering wider possibilities for children with

Két Nemzetközi Turnusunkba 115 gyerek érkezett Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból, azaz 17%-kal több résztvevőnk volt a közép-európai országokból, mint 2010-ben.
Tavasszal 10 éves jubileumi Családi Napra hívtuk meg minden korábbi táborozónkat és önkén-

cancer and diabetes to experience the healing adventures
together with their family members.
Our two international sessions accommodated 115
children from the Czech Republic, Slovakia and Poland,
that is, we had 17% more participants from Central European countries than in 2010.

tesünket. Az őszi Családi Nap résztvevőivel együtt

	In the spring, we invited all our former campers and

összesen 1691 főt láttunk vendégül ezeken az egy

volunteers for the 10th Jubilee Family Day. Together with

napos programokon.

the participants of the Family Day in the fall, we hosted al-

A „Health and Quality of Life Outcomes” nevű
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Well-prepared volunteers

together 1,691 individuals at these one-day programmes.

Vállalati támogatóink közül a legnagyobb tá-

From among our corporate supporters, we continued

mogatóinkkal tovább folytattuk együttműködésün-

our cooperation with our major supporters; in addition to

ket, e mellett pedig több újszerű vállalati együtt-

this, we have also launched several novel corporate co-

működést kezdtünk. A MOL Bátor Tábor Green Card

operations. With the fuel card of MOL named Bátor Tábor

elnevezésű üzemanyagkártyával mind cégek, mind

Green Card, both companies and private individuals can

szakmai lapban megjelent kutatásunk eredménye,

The result of our research was published in the profes-

magánszemélyek literenkénk 5 Ft támogatással se-

support our work with a HUF 5 per litre contribution. The

mely szerint a Bátor Tábor élményterápiás prog-

sional journal “Health and Quality of Life Outcomes”, ac-

gíthetik a munkánkat. A Szerencsejáték zRt-vel kö-

instant winner supporting Bátor Tábor, a common under-

ramjai hosszú távon is javítják a gyermekek beteg-

cording to which the therapeutic recreation programmes

zösen a karácsonyi időszakban jelent meg a Bátor

taking with Szerencsejáték Zrt., was launched in the Christ-

séghez, önmagukhoz és környezetükhöz való hoz-

of Bátor Tábor improve the attitude of children to illness,

Tábort támogató kaparós sorsjegy. A 2011-es év to-

mas season. A further great achievement of the year 2011

záállását.

themselves and their environment in the long run as well.

vábbi nagy eredménye, hogy a budapesti irodánk

was that, in relation to the move of our Budapest office, the

költözése kapcsán megvalósult az informatikai hát-

modernisation of our information technology background

terünk megújítása is.

was also realised.

Eredményeink 2011-ben | 2011 results

Felkészült önkéntesek

7

Eredményeink 2011-ben | 2011 results

	In 2011, the charitable Contemporary Art Auction, or-

Nemzetközi jelenlét

International presence

Művészeti Aukció 2011-ben elindult a nemzetközivé

ganised for the seventh time, started its course to becoming

A Bátor Tábor Alapítvány 2007 óta tagja a világ legna-

Bátor Tábor Foundation has been the member of Hole in The

válás felé. Egy neves külföldi zsűri segítette a hazai ga-

international. A renowned foreign jury helped the work of

gyobb, beteg gyermekeket táboroztató táborszövet-

Wall Camps, the largest camp association of the world offer-

lériák munkáját és az általuk kiválasztott legjobb mű-

domestic galleries and the best artist selected by them also

ségnek, a Hole in The Wall Campsnek, mely szervezet

ing camping opportunities for sick children since 2007. In 2012,

vész is különdíjat kapott. A Jótékonysági Golfverseny

received a special prize. The Charity Golf Tournament con-

neve 2012-ben Serious Fun Children’s Network-re vál-

the name of the organisation was changed to Serious Fun

9-ik alkalommal járult hozzá a Bátor Tábor munkájá-

tributed to the work of Bátor Tábor for the 9th time now; at

tozott.

Children’s Network.

hoz, mindkét rendezvényen a 2010-esnél némileg ma-

both events, we managed to raise donations of the amount

gasabb összegű adományt gyűjtöttünk.

somewhat exceeding those in 2010.

A Bátor Tábor a táborszövetség egyetlen közép-

As the only Central-European member of the camp as-

európai tagjaként 2008 óta nemzetközi nyári turnu-

sociation, since 2008, Bátor Tábor has also been organising

A vállalati és eseményeken gyűjtött támoga-

	In addition to the donations raised at corporate events,

sokat is szervez cseh, szlovák és lengyel gyerekeknek.

international summer sessions for Czech, Slovak and Polish

tás mellett egyre fontosabbak a magánszemélyek-

donations from private individuals, preferably repeated regu-

2011-ben 54 lengyel, 38 szlovák és 23 cseh gyermeket

children. In 2011, 54 Polish, 38 Slovak and 23 Czech children

től gyűjtött, lehetőség szerint rendszeresen ismét-

larly, are gaining increasing importance. A part of this is the

érkezett a magyarországi táborhelyre összesen 14 on-

arrived at the Hungarian campgrounds, from altogether 14

lődő adományok. Ennek része az SZJA 1% felajánlás

1% personal income tax offering, during the course of which

kológiai központból.

oncology centres.

is, melynek során – az Arany Effie díjjal jutalmazott

– under the influence of our campaign with a social objec-

társadalmi célú kampányunk hatására – 76M Ft fel-

tive awarded with the Golden Effie Prize – we received 76M

ajánlást kaptunk 2011-ben. Az „Élménykülönítmény”

HUF in offerings in the year 2011. Within the framework of the

keretében 58 futó teljesített egyéniben vagy csapat-

“Construction Draft”, 58 runners covered the marathon dis-

váltóban maratoni távot a Bátor Táborért, ennek ap-

tance either individually or in relay for Bátor Tábor, through

ropóján pedig közel 7M Ft-nyi adományt gyűjtöttek.

which they raised close to 7M HUF of donations. With the

Több neves szerző közreműködésével megjelent az

contribution of several renowned authors, “Bátor Könyv”

ország első interaktív, online mesekönyve is, a „Bá-

(The Book of Courage), the first interactive, online fairy-tale

tor Könyv”, amely az adományszerzés mellett sokat

book of the country was published, which, in addition to rais-

segített az alapítvány ismertségének növelésében is.

ing donations, also helped a lot in increasing awareness of

Az egyéni adományok gyűjtése érdekében zajlott a

the foundation. Our “Csodalájk” campaign was conducted

www.facebook.com közösségi oldalon a „Csodalájk”

on the community website www.facebook.com in the inter-

kampányunk, melynek eredménye egy Ford kiste-

est of raising individual donations, the result of which was a

herautó és közel 20.000 irántunk érdeklődő magán-

Ford minivan and close to 20,000 private individuals inter-

személy lett.

ested in us.

A külföldi gyerekek táborozásához szükséges for-

	We raised a part of the resources necessary for the

rások egy részét a Bátor Tábor cseh, lengyel és szlovák

camping of foreign children with the help of the Czech, Pol-

alapítványainak segítségével teremtettük elő. A válla-

ish and Slovak foundations of Bátor Tábor. In addition to the

lati támogatásokon túl már több egyéni adományozó

corporate donations, we have already launched several in-

programunk is elindult a három országban: Szlovákiá-

dividual donation programmes in all three countries: for the

ban 2011-ben először indulhattunk a helyi jövedelem-

first time in 2011, we were able to enter the race for the 2%

adó 2%-os fejajánlásaiért, Lengyelországban többek

offerings of local income tax in Slovakia; and in Poland, we

közt a Palladium színház és a CEEQA ingatlanfejlesz-

were the exclusive charity partners of Palladium Theatre and

tési gála kizárólagos jótékonysági partnere lehettünk.

CEEQA Real Estate Development Gala, among others. In 2011,

2011-ben a Bátor Tábor ismertségén sokat lendített

several national media appearances (Czech Radio, Polish TV),

több országos médiamegjelenés (Cseh Rádió, Lengyel

a Slovak and a Polish language facebook fan site, and Petr

TV), egy szlovák és lengyel nyelvű facebook rajongói

Vágner, Czech actor, joining the team of Ambassadors of Bá-

oldal, és Petr Vágner, cseh színész csatlakozása a Bátor

tor Tábor greatly increased awareness of Bátor Tábor.

Eredményeink 2011-ben | 2011 results

A 7. ízben megrendezett jótékonysági Kortárs

Tábor nagyköveti gárdájához.

10 év a Bátor Tábornál | 10 years of Bátor Tábor
A Bátor Tábor 2011-ben ünnepelte 10. születésnap-

In 2011, Bátor Tábor celebrated its 10th birthday. In 2001,

ját. 2001-ben, az első turnusunkban 35 onkológiai

we received 35 children fighting oncological illnesses

betegséggel küzdő gyermeket fogadtunk. Mára

in our first session. Now 3,000 campers from four illness

négy betegségcsoportból 3000 táborozó vehetett

groups were able to participate in our programmes. We

részt programjainkon. Köszönjük alapítóinknak, ön-

would like to thank our founders, volunteers, medical

kénteseinknek, az egészségügyi szakembereknek

experts and all our supporters for making this possible!

és minden támogatónak, hogy ezt lehetővé tették!

Táborozók | Campers

8

Turnusok | Sessions

9

statisztika 2011 | statistics 2011

Legnagyobb tárgy és szolgáltatásbeli

adományozóink | Top cash donations

adományozóink | Top donors of in-kind

10 m+ Ft

donations and pro bono services

• Association of Hole in the Wall Camps

• acb Galéria • ACG Reklámügynökség

• CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány

• Alvinci Partners Kft. • Bison&Rose (CZ) • BrandLab (PL)

• E-On Hungária Zrt. • GlaxoSmithKline Kft.

• Budapest Sport Iroda – BSI • CEE Insight Forum (PL)

• Velux Alapítványok • VIG – Union Biztosító Zrt. •

• Chello Central Europe • Codes Creative Agency (SK)
• dm Kft • 42 Digitális Kommunikációs Kft. • Edenred

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

3-10 m Ft

Magyarország Kft. • EUROPARK Bevásárlóközpont Kft.

• Concorde Értékpapír Zrt. • Deutsche Bank Zrt.

• Ford Közép-és Kelet-Európai Kft. • Freerun Media Kft.

• Google • Hewlett-Packard Magyarország Kft.

• Gepárd Team Futárszolgálat Kereskedelmi és Szolgál-

• Invitel Távközlési Zrt. • Janssen Cilag Kft. • KPMG

tató Kft. • Grundfos Hungária Kft. • HVG Kiadó Zrt.

• Merck Kft. • SC Johnson Kft. • Strabag PFS Zrt.

• IMM (PL) • Intren Kft. • Kantha Dóra Alapítvány (SK)

2010

2011

446

487

• Szerencsejáték Zrt. • Zapádoslovenská Energetika (SK)

• Kempinski Hotel Budapest Zrt. • Kieselbach Galéria

88

91

• Zdenek Bakala (CZ) •

• Libri Kft. • Líra Könyv Zrt. • LOT (PL) • Market zRt.
• Mindshare (PL) • Mindshare Médiaügynökség

72

106

Programjaink résztvevőinek teljes létszáma | Total People Served

3429

3291

Önkéntesek | Volunteers

2010

2011

1219

1368

647

733

68 896

82 776

28 313 425

41 388 000

2010

2011

Nyári táborok napjainak száma | Total Summer Camp Days

48

48

Hétvégi táborok napjainak száma | Total Weekend Camp Days

16

22

Vállalati támogatóink mellett köszönjük a felajánlá-

Next to the corporate donors we wish to thank their

Tábori napok összesen | Total # of Days of Camp

64

70

sokat minden magánszemélynek, különös tekintet-

support to all individual donors, especially those providing

tel a rendszeres támogatásokra. Hálásak vagyunk a

regular donations. We are grateful for the guests of our

jótékonysági rendezvényeinken részt vevő vendége-

charity events, the runners collecting donations within

inknek, az Élménykülönítményben segítő jótékony

„Élménykülönítmény”, users of Mol – Bátor Tábor Green

Önkéntesek száma | Total Number of Volunteers
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

2010

2011

Támogatók a támogatás forrása szerint | Donors by Funding Source

1-3 m Ft

• Műsor-Hang Nyrt. • Nyírfacukor Kft. • OTP Travel Kft.

• 2B Partners Kft. • American Friends of Bátor Tábor

• Palladium (PL) • Pannónia Golf&Country Club • Pokorný,

• Civil Zrt. • DHL Global Kft. • Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt.

Wagner et. spol. (CZ) • Príma Maroni Kft. • Ringier Kiadó Kft.

• Eurovia (CZ) • HBO Magyarországi Műsorkészítő Kft.

• RTL Klub • Shopline-webáruház Nyrt.

• Kovács - Réti - Szegheő Ügyvédi Iroda • Luxmed (PL)

• Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet Kft.

• Mattel • Novartis Hungária Kft. • OKD Foundation (CZ)

• Unilever Magyarország Kft. • Varsói Magyar Intézet (PL)

• Pet Hungária Kft. • Réczicza White & Case LLP

• Viasat Broadcasting Ltd. • Vidanet Kábeltelevíziós

Ügyvédi Iroda • Új Európa Alapítvány – MOL Nyrt.

Szolgáltató Zrt. • Weil, Gotshal&Manges (PL)

• Volt Invest Kft. • Westbay Kft. •

• Young&Rubicam •

Egyéni támogatók | Individual Donors

1988

3445

futóinknak, a MOL – Bátor Tábor Green Kártyával

Card and all of our volunteers providing their dedication

Vállalati támogatók | Corporate Donors

148

141

tankolóknak valamint a lelkesedésükkel és szakér-

and expertise. Without them none of our programs would

Alapítványi támogatók | Foundation Donors

9

6

telmükkel mindenhol minket segítő önkénteseknek!

be possible.

Szervezeti támogatók | Organizational Doors

1

2

Nélkülük nem valósulhatnának meg programjaink.

732

1085

1003

1899

5,000-10,000

135

376

10,000-50,000

támogatóink 2011 | our Donors 2011

Legnagyobb összegű pénzbeli

Támogatók a támogatás mértéke szerint (Ft-ban) | Donors by Monetary Levels (HUF)
0-1,000
1,000-5,000

106

220

50,000-100,000

35

84

100,000-500,000

84

109

500,000-1,000,000

22

40

1,000,000 +

29

41

2146

3854

Összesen | Total

10

11

pénzügyi beszámoló 2011 | financial report 2011

Sorszám
Number

A tétel megnevezése | Name of the item (heading)

2010

2011

421 383

428 030

482

826

55 022

59 195

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

365 879

368 009

5

B. Forgóeszközök | Current assets

185 668

275 161

6

I. Készletek | Stocks

6

6

7

II. Követelések | Debts

48 000

93 755

8

III. Értékpapírok | Securities

3 184

3 327

9

IV. Pénzeszközök | Funds

134 478

178 073

397

1 568

10
11

C. Aktív időbeli elhatárolások | Active accruals

Sorszám
Number

A tétel megnevezése | Name of the item (heading)

adatok eFt-ban | data in thHUF
2010

2011

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Total income of public interest activity

582 472

445 545

1

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

365 519

391 141

0

0

66 265

75 789

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

0

0

d) egyéb | other

299 254

318 352

2

Pályázati úton elnyert támogatás | Support won through tenders

212 284

45 748

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Income from public interest activities

0

0

4

Tagdíjból származó bevétel | Income from membership dues

0

0

4669

5 656

0

1 406

Eszközök (aktívák) összesen | Total assets

607 448

704 759

5

Egyéb és pénzügyi bevétel | Other and financial income

550 636

646 773

B

Vállalkozási tevékenység bevétele | Income from entrepreneurial activity

900

900

439 334

569 736

C

ÖSSZES BEVÉTEL | TOTAL INCOME

582 472

446 951

D

Közhasznú tevékenység ráfordításai
Expenditures of public interest activity

472 070

369 335

7

Anyagjellegű ráfordítások | Materialistic expenditures

237 650

239 056

8

Személyi jellegű ráfordítások | Staff expenditures

106 104

122 331

9

Értékcsökkenési leírás | Depreciation

4 357

5 083

121 260

894

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

110 402

76 210

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

0

-73

20

E. Céltartalékok | Provisions

0

0

21

F. kötelezettségek | Liabilities

8 536

6 428

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

8 532

6428

25

G. Passzív időbeli elhatárolások | Passive accruals

48 276

51 558

26

Források (passzívák) összesen | Total liabilities

607 448

704 759

A 2011-es mérleg és
az eredménykimutatás
könyvvizsgáló által
hitelesített.
This is the audited balance
sheet and account of Bátor
Tábor for the fiscal year 2011.

12

EREDMÉNYKIMUTATÁS | ACCOUNT

adatok eFt-ban | data in thHUF

10

Egyéb ráfordítások | Other expenditures

11

Pénzügyi műveletek ráfordításai | Expenditures of financial operations

2 699

1 971

12

Rendkívüli ráfordítások | Extraordinary expenditures

0

0

E

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Expenditures of entrepreneurial activity

0

1 479

F

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | TOTAL EXPENDITURES

472 070

370 814

G

Adózás előtti vállakozási eredmény
Entrepreneurial result before taxation

0

-73

H

Adófizetési kötelezettség | Tax payment obligation

0

0

I

TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY
ENTREPRENEURIAL REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT OF THAT YEAR

0

-73

J

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT IN PUBLIC INTEREST

110 402

76 210

E

TÁRGYÉVI EREDMÉNY
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT OF THAT YEAR

110 402

76 137

pénzügyi beszámoló 2011 | financial report 2011

MÉRLEG | BALANCE SHEET
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Alapítók | Founders
• Bakóczy Szilvia • Csoszánszki Noémi • Hamza Lilla Krisztina • Károlyi Lilla • Kocsis Anikó • Milei Kriszta
• Mohai Mónika • 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

Munkatársak 2011-ben | Staff in 2011
• Molnár Attila, Ügyvezető | CEO • Márk Edit, Pénzügyi igazgató | Director of Finance
• Dr. Békési Andrea Orvos igazgató | Medical Director • Tóth Juliska, Programigazgató | Programme Director
• Juhászné Oláh Edit, Üzemeltetési igazgató | Facility Manager • Veres Dóra, Táborvezető | Camp Director
• Megyeri Erna, Táborvezető-helyettes | Assistant Camp Director • Gellért Fruzsina, Táborvezető-helyettes |
Assistant Camp Director • Nagy Vera, Nemzetközi program-koordinátor | International Programme Coordinator
• Juhász Csilla, Önkéntes-koordinátor | Volunteer Coordinator • Kiss Ambrus, Önkéntes-koordinátor 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, Közösségi Adományok – programvezető |
Community Giving – Program Leader • REISINGER Rita, Adományszervező, kiemelt vállalati kapcsolatok |
Fundraiser, corporate relations • KOVÁCS Gergely, Projekt koordinátor | Project Coordinator
• Tóth Kata, Nemzetközi adományszervező | International Fundraiser • Buzási Kati, Rendezvényszervező | Event Manager
• Kun Zsuzsanna, Marketing koordinátor | Marketing Coordinator • Horváth Zsófia, Projekt koordinátor | Project Coordinator
• Börcsök Nóra, Irodavezető | Office Manager • Kovács Gergely, Asszisztens | Development and Camper Recruitment Assistant
• Hatvani Eszter, Üzemeltetési igazgató asszisztens | Assistant Facility Manager • Józsa Katalin, takarítónő | Cleaning Lady
• Nagy Piroska, takarítónő | Cleaning Lady • Balogh Flóra, takarítónő | Cleaning Lady • Berta Jolán, takarítónő | Cleaning Lady
• Kurják Lukács, karbantartó | Repairman • Burda János, karbantartó | Repairman
• Szekér Gábor, karbantartó | Repairman • Magyar János, karbantartó | Repairman

Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika | Kuratórium | Board
• Andrea Čejnarová • Radek Pokorný • Jozef Novotný
Fundacja Bator Tabor Polska | Kuratórium | Board
• Paweł Tamborski • Paula Rewald • Gretchen Hardey-Wieckowski • Maciej Wilk
Asszisztens | Project assistant: Veronika Városi
Nadácia Bátor Tábor Slovakia | Kuratórium | Board
• Szabolcs Hodosy • Jana Palencarová • Katarína Čechová
Adminisztrátor | Administrator: Jana Kollárová
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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.

