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1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: Teljes Élet Szociális Alapítvány
2. Képviselő: Deli József
3. Székhely: 8072 Söréd, Rákóczi u. 46.
4. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9.
5. Adószám: 18483170-1-07
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vétel sorszáma: Fejér Megyei Bíróság - 345
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.61. 771/1994/4., 1994. november 16.
9. Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk. 61.771/1994/18.,2000. február 9.
10. A szervezet célja:

Családban élő mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nyaraltatása, a nyaraltatás
feltételeinek biztosítása, a sérült fiatalok társadalomba való integrációjának előmozdítása,
sérült fiatalok és kortárs segítők körében közösségek létrehozása és fejlesztése.

II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló: lásd a mellékletet.

Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány
2004-ben nem részesült költségvetési támogatásban.

IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról: lásd melléklet 2.

V. Kimutatás cél szerinti juttatásokról: lásd melléklet 3.

VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattói, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról:
a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2004-ben nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi
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települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási
önkormányzattói és mindezek szerveitő1.

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2004-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

VIlI. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

A Teljes Élet Szociális Alapítvány közhasznú szervezet, vezető tisztségviselői, a kuratórium
tagjai és az alapítvány önkéntesei tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesülnek.
Az alapítványnak nincs fizetett munkatársa. Az alapítvány munkatársai a vállalt
alaptevékenységet - hátrányos helyzetű mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok
táboroztatása - 1984 óta folyamatosan végzik.

2004 tavaszán, március 26-28-ig, péntek estétől vasárnap délig egy hosszú hétvégét töltöttünk
együtt a sérültek gondozására jelentkező fiatalokkal, hogy felkészüljünk a nyári táborozásra.
A felkészítőre Péliföldszentkereszten került sor Magó üttó és Magó üttóné gyógypedagógus
házaspár vezetésével, 30 fó részvételével. Sok élményben volt részünk és hasznos
tapasztalatokat szereztünk. A nyaralás előtt kirándultunk Csókakőre és további
összejöveteleket szerveztünk Söréden (május 14-15) és Szentantalfán (június 25-27), hogya
turnusokban segédkező fiatalok összeismerkedjenek és kialakítsák a nyaraló hetek programját.

Heti váltásban 2004. július 17 - augusztus 21-ig 5 turnusban 100 sérült gyermek és 138 segítő
fiatal nyaralt. A nyaraltatás szervezésében és lebonyolításában további önkéntesek vettek
részt. A konyhai szolgálatra napi vagy heti váltásban, környező és távolabbi településekről
(Bánya, Bodajk, Magyaralmás, Mór, Székesfehérvár) érkeztek segítők. A fiatalok az
Alapítvány rendelkezésére álló nyaralóházban nyaraltak Söréden.
Az egyhetes táborok ideje és programja változatosan alakult. A nap gerincét a kiscsoportos
beszélgetések, kézműves foglalkozások (kosárfonás, gyurmázás, festés vízfestékkel,
terményképek készítése, papírhajtogatás, nemezelés, fonálcsomózás, jelmezkészítés),
vetélkedők (énekverseny), meseolvasás, társasjátékok és szabadtéri sport programok alkották.
Volt az adott nép viseletét, táncát felelevenítő görög és mexikói nap, valamint az athéni
olimpiai játékokhoz kapcsolódóan foci, birkózás, kötélmászás és akadályverseny. Meghívott
vendégek előadásai színesítették a napokat. A turnusok egynapos kirándulásokon vettek részt:
Balatonalmádi, Székesfehérvár (Babaház, Egyházművészeti Múzeum), Agárd (hajózás), Tata
(kisvasutozás), Győr (állatkert, élményfürdő). Minden héten volt műsoros búcsúest és
tábortűz.

A nyaraitatás elsődleges célja, a szülők tehermentesítése megvalósuit. A sérült nyaralók és a
segítő fiatalok között barátságok szövődtek. A nyaralás sok vidámságot, élményt jelentett
mind a sérült mind az ép fiatalok számára. Az Alapítvány október 16-án műsoros baráti
találkozót rendezett, amelyen számos sérült és ép fiatal vett részt. A nyaralók, segítőik és a
szülők közösen ünnepeltek és örültek egymásnak, felelevenítve a nyári élményeket.

Ott· UJ
Deli J~~ef

a kuratórium elnöke
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A Teljes Élet Szociális Alapítvány 2004. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 342.196,- Lekötött betét 11.893.777,-

Bevételek

Támogatás 5.258.062,-

268.290,- magán és intézményi adományok
2.088.072,- SZJA 1%
2.901.700,- pályázatok

Kamat, egyéb 1.042.647,-
1.024.384,- kamat

18.263,- egyéb

Összes bevétel 6.300.709,-

Kiadások

Bankköltség 30.205,-

Alapítványi tevékenység 3.410.149,-

Összes kiadás 3.440.354,-

Záró egyenleg 2.191.670,- Lekötött betét 12.904.658,-

Cél szerinti juttatások

Intézményi adományozók:
Alcoa Alapítvány

Pályázatok:
Fejér Megye Önkormányzata
Rebecca Susan Buffet Alapítvány
Nemzeti Civil Alapprogram

98.040,-

70.000,-
2.481.700,-

350.000,-

Kuratóriumi határozat alapján a mindenkori SZJA 1%-ából befolyó összeg építési alapot
képez lekötött betét ben:

Lekötött betét 12.904.658,-

Székesfehérvár, 2004. december 31.

Deli József
a kuratórium elnöke



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2004.

Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás**
Megjegyzés

ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Tőkeváltozás összege 9509 11 678 1,228 2 169

Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás * *
Megjegyzés

ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Tárgyévi pénzforgahni eredmény 2374 2861 1,205 487

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - 205 - 205 1,000 -

Tárgyévi eredmény*** 2169 2656 1,225 487

* Egyszerűsített mérleg alapján
** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés.
* * * Eredménylevezetés alapján



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez!3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2004.

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Megjegyzés
ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft)

Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás
Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás
Adómentes természetbenti támogatás, juttatá 2288 3410 1,490 1122

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás

Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Megjegyzés
(Ft) (Ft) (%) (Ft)

Pénzbeli támogatás, juttatás
Nem pénzbeli támogatás, juttatás

* Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás
* * A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés



Statisztikai szárnjel vagy adószám (csekkszámlaszárn)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

~év
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