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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
2001-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 önkorrnányzattól, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatásról:
a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2001-ben nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi



települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási
önkormányzattói és mindezek szerveitől.

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2001-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 önkéntes karitatív munkán kívül az alapítvány
a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, pályázatokból és adományokból befolyt
összegekből tartja fenn magát. Az alapítvány munkatársai a vállalt alaptevékenységet -
hátrányos helyzetű mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok táboroztatása - 1984
óta folyamatosan végzik.

2001-ben is családban nevelt mozgás- és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok
nyaraltatása volt az alapítvány tevékenységének fő célja és megvalósított programja.
A nyaraltatást a rendelkezésünkre álló nyaralóház felkészítésével kezdtük. A tavasz folyamán,
a hétvégeken, önkéntes segítőkkel elvégeztük a legszükségesebb karbantartási munkákat
(tisztasági festés, vízvezeték szerelés, kerttisztítás, takarítás).
Április hónapban gyógypedagógus-mozgásterapeuta részvételével szakmai felkészítőt
tartottunk a nyaraltatást, gondozást vállaló fiataloknak.
Mivel a nyaraitatás turnusokban történik, május-június hónapokban a turnusok résztvevői
(gondozók, turnusvezető) összeállitották a nyaralás programját.
A nyaraitatás július-augusztus hónapokban történt. A nyaralást öt egyhetes turnusban
bonyolítottuk le, turnusonként átlag 20 sérült (összesen 97) és mintegy 150 gondozó, segítő
részvételével. A nyaralás egy-egy hete napirendre épült a reggeli tomától az esti tábortűzig. A
nyaraló turnusok programjaiban szerepelt sport (akadályverseny, váltóverseny, labdajáték,
asztalitenisz, séta, gyógytorna), kézműves foglalkozás (agyagozás, gipszöntés, állatok
forrnázása tyúkhálóból és papírból, fűszerképek készítése, termény és tészta láncok készítése,
jelmezkészítés, arcfestés, üvegfestés), szellemi foglalkozás (apró történetek eljátszása,
színdarab bemutatás, ismerkedés gyógynövényekkel és teákkal, diavetítés, csillagászati
előadás, különböző témák kiscsoportos feldolgozása szituációs játékkal és beszélgetéssel,
zene és ének). A programokat a nyaralók és a gondozók közösen, mindenki részvételével
valósították meg, természetesen ki-ki képességei szerint. Mindegyik tumus egynapos
kiránduláson vett részt (pesthidegkút, Budapest, Balaton). Szellemileg enyhén sérült, főként
mozgáskorlátozott fiatalokból álló turnusunk egy önálló életvitelt biztosító lakóotthont is
felkeresett.
Októberben műsoros, szórakoztató, baráti találkozót szerveztünk a nyaralók, gondozók,
segítők, szülők, családtagok részvételével. Mikuláskor a táborozók kisebb csoportja év végi
búcsúztatót tartott.

(ClL -l~
Deli Jozsef

a kuratórium elnöke



A Teljes Élet Szociális Alapítvány 2001. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 612.203,- Lekötött betét 4.408.313,-

Bevételek

Támogatás 3.019.135,-

811.500,- magán és intézményi adományok
1.507.635,- SZJA 1%

700.000,- pályázatok

Kamat 354.073,-

Összes bevétel 3.373.208,-

Kiadások

Bankkö ltség 26.088,-

Közüzemi dij 183.470,-

Alapítványi tevékenység 910.000,-

Egyéb 96.220,-

Összes kiadás 1.215.778,-

Záró egyenleg 2.600.874,- Lekötött betét 4.577.072,-



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshe:zJ2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2001.

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

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

Tőkeváltozás összege 4 169 4721 1,132 552

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

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 552 2 157 3,908 1 605

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés -

Tárgyévi eredmény*** 552 2157 3,908 1 605

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



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezl3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2001.

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 1037 1190 1,148 153

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 tartalmazhatja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés



Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb zervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
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Keltezes:
az($;y~ sz~·Let vezetője

(kepviselője)

P.H.

T. 1715/8 - 2002 - AB Nyomtatvány



A 'b . T6L =féSz egye szervezet rneqnevezese: _

Az egyéb szervezet címe: _ .p r.1 'v· R.C:U-LI _~_A_'KdCL.. lU' tr c
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZE EK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁ AK
Qjv1v ~ÉV

REDMÉ YLEVEZETÉSE

Sor- A tétel megnevezése Előz év Előző ev(ek) Tárgyévszám helyesbltésel

" b ( d p

1. A. Ósszes kozhasznú tevékenység bevétele (1 +11) ,( ~ O ~ ~3 -+ 3 -
2.

1. PÉNZÜGYILEG RENDEZm BEVETElEK
{Co 03 3, ~ ~.3:>(1.+2.+3.+4.+5.)

3. 1. Kozhasznú célú működésre kapott támogatas 13':3'" 2..> (j

4. al alapítótói

5 b) kozponti koltségvetéstöl

6. c) egyéb, ebből 1% ...... ..{ 5 o'; . . ~ 3 9<-t 2..3,~.g
-

7 2 Pályázati uton elnyert támogatás 1-00

8 3. Kozhasznú tevekenysegből szarmazó bevetel

9 4. Tagdíjból származó bev tel
-

10 5 Egy b b vétel 2.6~ ~5~
11 II. PENZBEVÉTELT EM JELENTÖ BEVÉTELEK

12. B. Váll I ozási t v kenys gbevétele (1 +2 )

13. 1 P nzugyileg rend zett b vetelek

14. 2. Penzbevételt nem jelentö bevételek -
is C. Tényleges p nzbevételek (AJI +Bn ) ,(CDOs 3')1-3,
16. D. Pénzbevételt nem jelentö bevételek (AJI! +B 12 )

17 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1 +2 +3 +4 1 1C;- { -12.. ilo
-

18. 1 Ráfordítasként érvényesíthető kiadá ok 10-' c z u: -
19. 2 Ráfordítást jelentö eszközváltozasok

20. 3. Ráforditást jelento elszamoláso

21. 4. Ráfordításkent nem érvényesíthető kiadások

22. F. Vállalkozásí tevékenység ráfordltásai (1.+2 +3.+4.)

23. 1. Ráfordüásként érvényesíthetö ladások

24. 2 Ráfordítást jelentö eszkozváltozások

25. 3. Ráfordítást jelentö elszámolások

26. 4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások

adatok E FT ban

T.1 71 5/B.r.sl. - 2s - AB Nyomtatvány· Karnípress
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Az egy b sz rvezet m 9ne L
TFL16) ELET

cR"fl SvKci..P, CAí~Cc(_U 4
Az e yeb szervezet (Ime' _

EGYSZER S Ö YVV TELT VEZETŐ EGYÉ Z RVEZETE
KÖZHASZ . EGYSZERŰsíTETT BESZÁ OlÓJÁ A ÉR EGE

~ DV
Sor A t tel megn vez se Eloző ev Eloző v ) T rgy vszám h yesb é

a b c d e

1 A. Befektetett eszkozok (2-4. sorok) .-
2. I IMMATERIÁLIS JAVAK

3 II TÁRGYI ESZKOZOK

4 III BEFEKTETETI PENZUGYI ESZ ÖZÖ
-

5. Forgóeszkozok (69 soro ) + 1 +8
6. I ~SZLETE

7 II KOVETEl~SEK

8 III ~RT~ PAPIROK
-

9 IV PÉNZESZKÓZÖK 0.2-1 +-~+8 -
10 ESZKOZÖK (AKTIVA ) OSSZESEN (1 +5 sor) S"O " +~+-CY

-
11 C Saját töke (12 16 sorok) S02-{ +1 +8- -
12. 1. I DULÓ TÖKE I JEGYlETI TÖKE ..3G\) 00
13 II TÖ EVÁL TOzAs I EREDMÉNY I "/'1 1 tr ~ 9 L.t+2~,. 'II'- i --- -
14 Ill. LEKOTOTT TARTALÉK

15 IV. TÁRGY~VI EREDM~NY ALAPTEV~KENYS~GBOl SS2... LIS+-(KOZHASZNU TEVÉKENYS~GBÖL)

16 V. TÁRGY~VIEREDMÉNYVÁllALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÖL

17. D. Tartalék

18. E. Céltartalékok

19. F. Kötelezettségek (20.-21 sorok)

20. 1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KOTELEZETISÉGEK

21 II ROVID LEJÁRATÚ KOTELEZETISÉGEK

22. FORRAsOK (PAsszívAK) ÖSSZESEN 50;; ~~1-(11 +17.+ 18.+ 19. sor)

adato E FT ba
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