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1. Bovczetcs
A Neurofibromatozjsos Betegek es Segitoik Tarsasaga az Alapito Okirataban rnegfogalmazott alapitoi
szandek, hogy, az erintett emberek, azaz a rieurofibromatozis szindromaval elo gyermekek, csaladjaik,
es felnottek a leheto legteijesebb es legboldogabb eletenek elosegitese az egyesuleti tagsagtol
fuggetlenul.
Kdzossegenek szervezese, a csaladok tamogatasa, tarsadalmi integraciojuk segitese. Ezen belul mas
magyar allampolgarokkal egyenlo eselyek es jogok biztositasa. A teljeskdru tarsadalmi
beilleszkedesuk, habilitaciojuk, rehabilitaciojuk elomozditasa. Szervez gyermek-, serdiilo-, es
felnottkori egeszsegugyi ellatast, pszichologiai, oktatasi, kepessegfejiesztesi, szocialis tanacsadast,
sportolasi lehetosegeket es egyeb, az eletminosegeket javito tevekenyseget. Minden helyzetben
kepviseli az enntettek erdekeit.
Az Egyesulet a fenti celoknak es teendoknek megfeleloen kd'zhasznu tevekenyseget folytat az 1997. evi
CLVI. tdrveny 26. paragrafusanak c. pontjaban szereplo, alabb reszletezett alpontoknak megfeleloen:
1. egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gyogyito- es egeszsegugyi rehabilitacio,
2. szocialis tevekenyseg, serijltek es hozzatartozoik gondozasa,
4. a neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes,
10. gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek- es cselekvokepessegeben korlatozottak
erdekkepviselete,
11. hatranyos helyzetu csoportok tarsadalmi eselyegyenlosegenek elosegitese,
12. cmberi es allampolgari jogok vedelme,
14. sport, a munkaviszonyban es a polgari jogi jogviszony kereteben megbizas alapjan
folytatott sporttevekenyseg kivetelevel,
17. rehabilitacios foglalkoztatas,
18 a munkaeropiacon hatranyos helyzetu retegek kepzesenek, foglalkoztatasanak
elosegitese es az ehhez kapcsolodo szolgaltatasok teruleten.
20. Kozhasznu szervezetek szarnara biztositott kdzhasznu szolgaltatasok.
Ennek alapjan az alabbi KOZHASZNUSAGI JELENTEST kesziti.
A jelentesben szereplo osszegek ezer Ft-ban ertendok.
A szervezeti celoknak megfelelo mukodesert a Kozgyules altal valasztott 3 tagii elndkseg a felelos
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2. Koltsegvetesi tamogatas felhasznalasa
A 2010. evi kbltsegvetesi tamogatas bsszege: 0 e Ft, mely bsszeg a szervezet
celjainak megvalositasara szolgalt.
3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas
Sajat tbke alakulasa:

e Ft

2009. evben:
2010. evben:

0
131

Targyevi eredmeny kozhasznu alaptevekenysegbol:
eFt

Kozhasznu tevekenyseg bevetele:

240

Kozhasznu tevekenyseg raforditasai:

109

Kozhasznu tevekenyseg credmenye:

131

4. A vezeto tisztsegviseloknek nyujott juttatasok erteke, illetve osszege
A szervezet tisztsegviseloi munkajukat dijazas nelkul, esetleg kb'ltsegterites
mellett vegzik.

5. A kozhasznu tevekenysegrol szolo rovid tartalmi beszamolo
Neurofibromatozisos Betegek es Segitoik Tarsasaga 2010. evben az alapitoi szandekok
figyelembe vetelevel valamint a kozhasznu szervezetekre vonatkozo
1997. Evi CLVI. tb'rveny betartasaval mukb'dbtt.
Az einokseg biztositotta a kozhasznu szervezetek mukodesevel, valamint gazdalkodasaval kapcsolatos szabalyok betartasat.
Az 1997. evi CLVI. tb'rveny 5§. B) bekezdese szerint a szervezet tevekenysegenek es
gazdalkodasanak legfontosabb adatait a sajat honlapjan hozza nyilvanossagra.
A szervezet a rendelkezesre allb tamogatasokat es egyeb beveteleit a kozhasznu cemegvalositasa erdekeben hasznalta-ja fel.
Nyilatkozatok
A Tarsasag bnkormanyzattol 2010-es evben nem kapott tamogatast.
A Tarsasag 2010-ben nem folytatott vallalkozbi tevekenyseget.

Szb'veges beszamolo
Fontos szamunkra, hogy megtalaljuk azokat a betegeket, akik neurofibromatozis
szindromaval szulettek.
Ennek erdekeben, szervezetunk megprobalja minel tobb rendezvenyen, konferencian
kepviseltetni magat.
Ritka Betegsegek Vilagnapja
Fogadj el, fogadd el rendezveny
Ujpesti varosnapok
Euro terv konferencia
Szervezetunk mint a 2010-es Ritka Betegsegek Vilagnapja egyik szervezqje, biztositotta
a rendezveny jatszosarkat.
A beteg es egeszseges gyerrnekek kozb's jatekaval segitve az integraciot.
A rendezvenyen sok ajandek kerul kiosztasra, amit szervezetunk szerzett be tamogato
cegektol.
Tanacsado Testuletunkben vannak azok az orvosok, akik a legtobbet tudnak a
neurofibromatozisrol.
Szoros munkakapcsolatban vagyunka SE I. Gyermekklinika neurologiai osztalyaval, illetve
a Heim Pal korhaz borgyogyaszati osztalyaval.
2010 -es evben sikerijlt elernunk, hogy mind a gyermek mind a felnott betegeinket
megfelelo, hozzaerto szakemberekhez tudjuk iranyitani.
Orvos tanacsdonk inditvanya alapjan, targyalasokat kezdtunk az OSZMK-val
( Orszagos Modszertani Szakfelugyeleti Kozpont),
illetve az OSZMK Informatikai Osztalyanak vezetojevel egy Nemzeti NF Regiszter
megalkotasa ugyeben.
Ez hivatott lenne a betegek nyilvantartasara, igy a szakemberek meg jobban tudnak a
betegek ellatasat. kezeleset koordinalni.
Illetve ez a magyar kutatoknak egy ugrodeszka lenne, hogy nernzetkozi
NF kutatasokban is resztvegyenek.
A Pecsi Genetikai Intezet munkatarsaival, dolgoztunk ki egy tajekoztatot az
NF Genetikai vizsgalatarol.
Ebbol betegeink tajekozodhatnak a vizsgalatrol, illetve annak folyamatarol.
Az anyag nyilvanos weboldalunkon elerheto.
( http://www.neurofibromatozis.com/page.php ? 4 )
Tobb olyan kulfbldi anyagot forditottunk le ami betegeink
tajekoztatasat, beilleszkedesuknek elbsegiteseben nyujt segitseget.
- Altalanos informacio pedagogusok szamara

http://www.neurofibromatozis.com/page.php723

- Utmutato tinedzsereknek http://www.neurofibromatozis.com/page.php725
- NF2 - Kuzdelem a faradtsaggal http://www.neurofibromatozis.com/page.php727

Sz.ervezetunk tbbb mas betegszervezet weboldalat kesziti,
igy segitseget nyujtunk mas betegsegcsoportba tartozo betegeknek a konnyebb
tajekozodashoz.
Magyar Retinoblastomasok Egyesulete
Narkolepszia Klub

http://retinoblastoma.marble.try.hu/

http://narkolepszia-klub.try.hu/

Sclerosis Tuberosa Barati Tarsasag

http://sclerosistuberosa.try.hu

Szervezetijnk tobb betegszervezeti rendezvenynek es esemenynek kesziti informacios
weboldalat, kbzhasznusagunk egisze alatt.
Ritka Betegsegek Vilagnapja

http://sites.rirosz.hu/rbv/

Ritka Szepsegek Gyujtemenye http://ritkaszepsegek.try.hu
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