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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 nyaraitatás
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
2007-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 2007-ben nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkorrnányzattól, kisebbségi



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

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2007-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.

Ebben az évben alapítványunk szerződést kötött a sörédi egyházközséggel, melyben
alapítványunk hosszú távra használati jogot nyert az egyházközség tulajdonában lévő ingatlan
(plébánia épület) hasznosítására. Sor került az épület villamos berendezéseinek a szabványok
által előírt korszerűsítésére. Továbbá engedélyt szereztünk az épület nem üzleti célú
közösségi, szabadidős szálláshelyként, Teljes Élet Tábor elnevezéssel történő üzemeltetésére.

2007 tavaszán, március 16-17 -én tartottuk a sörédi nyaraitatás segítői szo Igálatára való
felkészülést Söréden és Iszkaszentgyörgyön. Ezen a tavaszon csatlakoztunk a ,,72 óra
kompromisszum nélkül" című akcióhoz, amelyet fiatalok számára hirdettek meg karitatív
szolgálatra. Pénteken az egész napos program Söréden zajlott, ahol házkörüli tavaszi
munkálatokat végeztünk. Munka után kis kirándulás keretében megmásztuk a csókakői várat
majd átmentünk Iszkaszentgyörgyre, az Egyházmegyei Lelki Centrumban lévő
szálláshelyünkre, ahol előadásokkal, beszélgetésekkel készültünk a nyári szolgálatra.
Felkészítőnket dr. Bakos-Tóth Márta orvos, pszichológus és Kornsee Rita gyógypedagógus
vezette.

2007. április 14-én a városunkban 1000 esztendeje született Szent Imre hercegre emlékezve a
Székesfehérvári Egyházmegye nagyszabású ifjúsági fesztivált szervezett. Ez alkalombó 1
alapítványunk önálló helyszínen, a Szent Anna kápolnában mutatkozott be. A kápolnában "Élj
teljesebb életet! Elfogadva - Testvérekkel - Közösségben" címmel kiállításon mutattuk be a
sörédi szolgálat elmúlt 23 évét, valamint a tevékenységünkről szóló korábbi felvételekből
összeállított filmet vetítettük a látogatóknak. A kápolna előtt pedig beszélgetéssel, játékkal,
kézműves foglalkozással fogadtuk az érdeklődőket.

2007. július 14-augusztus 25-ig 6 tumusban 106 sérült fiatal és mintegy 150 segítő nyaralt az
alapítvány által fenntartott nyaraló házban, Söréden. A sérült nyaralók többsége
Székesfehérvárról és Fejér megye különböző településeiről, a segítők Székesfehérvárról
illetve Fejér megyéből, valamint az ország különböző településeirőI érkeztek. A nyaraitatás
szervezésében és lebonyolításában további önkéntesek vettek részt. Két tumus számára
Bodajkról szállították az ebédet, négy turnus számára pedig Söréden, az óvodától bérelt
konyhában történt a meleg étel készítése. A konyhai szolgálatra napi vagy heti váltásban,
környező és távolabbi településekről (Bánya, Bodajk, Magyaralmás, Mór, Székesfehérvár)
érkeztek segítők.



Az táborok ideje és programja változato san alakult. Az egyes táborok tematikus programot
állítottak össze vagy mottót választottak az adott hétre (pl. a Dzsungel könyve: a tábor és az
ebédlő dekorálása, "dzsungelesítése" ágakkal, levelekkel, állatok festése az ablakokra,
dzsungel-tánc, mesék a Dzsungel könyvéből, vagy az Időutazás, melynek során az időgép
történelmi korokba repítette a táborozó kat: civilizált viselkedés elsajátítása, esőcsinálási
szertartás, vadászat, a Sivatagi Show CÍmŰ természetfilm vetítése az őskorban, körtánc a
Vesta-szüzekkel, gladiátorjáték, ünnepi öltözet készítése Cézár és Kleopátra esküvőjére az
ókorban, Csókakő várának "bevétele" a középkorban). Továbbá kiscsoportos beszélgetések,
közös éneklés, zenélés, szabadtéri sport programok és játékok, valamint sokféle kézműves
foglalkozás (jelmezkészítés, terméskép, gyufakép készítés, nyaklánc készítés különböző
anyagokból, gyöngyfűzés, festés, csomózás, peddignádfonás) jellemezte a táborozást. A
nyaralók kisebb kirándulásokon vettek részt, és tábortűzzei vagy zenés táncos esttel búcsúztak
a tábortól. Ez volt a 25. sörédi nyár. A legrégebben együtt nyaraló turnusunk nosztalgia napot
szervezett. Ez alkalomból meghívták a korábban Söréden segédkezőket.
Az Alapítvány október 13-án műsoros baráti találkozót rendezett a Szent István Művelődési
Házban amelyen a nyaralók, segítőik és a szülők közösen ünnepeltek és szórakoztak
felelevenítve a nyári élményeket. December 8-án sérült és segítő fiatalok részvételével
Mikulás ünnepség volt a Viktória Rehabilitációs Központban.
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A Teljes Élet Szociális Alapitvány 2007. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 2.250.512,- Lekötött betét 11.584.992,-

Bevételek

Támogatás 3.175.054,-

769.545,- magán és intézményi adományok
2.405.509,- SZJA 1%

O pályázatok

Kamat, egyéb 798.740,-

760.207,- kamat
38.533,- egyéb

Összes bevétel 3.973.794,-

Kiadások

Bankkö ltség 38.264,-

Alapítványi tevékenység 2.778.294,-

Összes kiadás 2.816.558,-

Záró egyenleg 2.667.039,- Lekötött betét 12.325.701,-

Cél szerinti juttatások

Intézményi adományozók:
Alcoa Alapítvány
Fűtőerőmü Kft.

139.545,-
200.000,-

Kuratóriumi határozat alapján az SZJA 1%-ából befolyt halmozott összegből2007-ben
2.000.000,-Ft-ot nyaraltatásra fordítottunk.

Székesfehérvár, 2007. december 31.
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Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2007.

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

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

Tőkeváltozás összege 9822 9436 0,961 - 386

Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás**
Megjegyzés

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

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény - 386 959 - 2,484 1 345

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - - - -

Tárgyévi eredmény*** - 386 959 - 2,484 1345

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



Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez!3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2007.

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 3943 2778 0,705 -1165

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 indokIását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzé:



Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

~év

bgyéb szervezet megnevezése

címe

Keltezés. 200(\'. jClLuuJII' ~ 1.
az egyéb zerv zet vezetője

(k pviselője)

T_ 17151B AB Nyomtatvány
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