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I. 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
2002-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 pénzalaptói, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattói, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról:
a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2002-ben nem része sült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattói, kisebbségi



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

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2002-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselő inek.

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.

2002 tavaszán két alkalommal, április 12-14 és május 3-5 között, egy-egy hosszú hétvégét
töltöttünk együtt a sérültek gondozására jelentkező fiatalokkal, hogy felkészüljünk a nyári
táborozásra. Az első felkészítőre, csoportépítő tréningre Ménfócsanakon került sor Rettegi
Zsolt kommunikációs szakember vezetésével, 21 fó részvételével. A második felkészítőt,
lelkigyakorlatot Tatabányán tartottuk 13 fó részvételével. Mindkét alkalommal sok
élményben volt részünk és hasznos tapasztalatokat szereztünk.
A nyaralóház körül végzett jelentősebb munkálat a szennyvíz vezeték lefektetése és a
szennyvízbekötés volt, amelyet tereprendezés követett.
Heti váltásban 2002. július 21-augusztus 25-ig 5 turnusban 98 sérült gyermek és 138 segítő
fiatal nyaralt. A nyaraltatást további kb. 35 fó önkéntes segítette. Egy turnusban átlag 20
sérült és 28 segítő nyaralt. Mindegyik turnus az Alapítvány rendelkezésére álló nyaralóházban
nyaralt Söréden.
Az egyhetes táborok ideje és programja a tervezett szerint alakult. A heteket az egyes
csoportokhoz választott témák tették érdekessé: Dzsungel könyve - természet, indián világ,
közlekedés, felnőtté válás és önállóság. A kiscsoportos beszélgetések, kézműves és szabadtéri
sport programok mellett mindegyik turnus egynapos kiránduláson vett részt: Budapest,
Balaton, Győr.
A nyaraitatás elsődleges célja, a szülők tehermentesítése megvalósult. A sérült nyaralók és a
segítő fiatalok között barátságok szövődtek. Ezt példázza az Alapítvány által október 26-án
megrendezett műsoros baráti találkozó, amelyen szinte minden sérült és ép fiatal részt vett. A
nyaralók, segítőik és a szülők közösen ünnepeltek és örültek egymásnak, felelevenítve a nyári
élményeket.

(]J,IC
Deli Mzsef

a kuratórium elnöke



A Teljes Élet Szociális A1apítvány 2002. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 2.600.874,- Lekötött betét 4.577.072,-

Bevételek

Támogatás 4.908.956,-

1.146.641,- magán és intézményi adományok
2.329.315,- SZJA 1%
1.433.000,- pályázatok

Kamat 463.092,-

Összes bevétel 5.372.048,-

Kiadások

Bankköltség 27.196,-

Közüzemi díj 271.925,-

Alapítványi tevékenység 2.238.027,-

Összes kiadás 2.687.148,-

Záró egyenleg 2.873.758,- Lekötött betét 6.988.581,-



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2002.

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 1190 2660 2,235 1470

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



Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2002.

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

Tőkeváltozás összege 4721 6878 1,457 2 157

Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás**
Megjegyzés

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

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 2157 2835 1,314 678

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - 204 - 204

Tárgyévi eredmény*** 2157 2631 1,220 474

* Egyszerűsített mérleg alapján
** A változásokat, az érdemi eltérések indok1ását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés.
* * * Eredménylevezetés alapján



Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
kőzhasznú egyszerűsített beszámolója

~év

,
T-e-L{eJ t=Lek Sz-oú:dL..'s rJrLspdrJJCMj

egyéb szervezet megnevezése

az egyéb serve et vezetője
(képvise öje)

T 17151B AB Nyomtatvany
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