KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2007. ÉV
KIMUTATÁS
A
JUTTATÁSOKRÓL

VEZETŐ

Juttatás megnevezése

TISZTSÉGVISELŐKNEK
2007. évi juttatás (Ft)

Pénzbeli kifizetések

0

- Munkabérek

0

- Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

- Költségtérítések

0

- Egyéb pénzbeli kifizetések

0

Természetbeni juttatások

0

- Értékpapír juttatások

0

- Adott kölcsönök összege

0

- Kamatmentes kölcsönök

0

- Kölcsöntartozások a mérlegkészítésig

0

- Egyéb juttatások

0

Összesen:

0

NYÚJTOTT

Kimutatás a vagyon felhasználásáról – 2007. év
Megnevezés
Saját tőke összesen

2007. évi összeg (Eft)
306

Induló tőke
Induló tőke
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők

158
158

Tőkeváltozás
Tőkeváltozás
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
= közhasznú tevékenység tárgyévi
vesztesége
= vállalkozási tevékenység tárgyévi
vesztesége
= egyéb
Tárgyévi eredmény
Tárgyévi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők

148
148

Kimutatás cél szerinti juttatásokról – 2007. Év
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében ( nem
Pályázat útján ) nyújtott
- pénzbeli juttatások összesen
ebből:= adóköteles
= adómentes
- nem pénzbeli juttatások összesen
ebből:= adóköteles
= adómentes
Pályázóknak továbbadott támogatások
(kötelezettségként nyilvántartott összegből)
pénzösszeg
eszközérték
Pályázóknak adott juttatások
(bevételként nyilvántartott összegből)
pénzösszeg(alternatív)
eszközérték(alternatív)
Egyéb támogatások:
Összesen:

2007.évi juttatás
(Eft)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról– 2007. év
Megnevezés
1.Központi költségvetési szerv
2.Elkülönített állami pénzalap
3.Helyi önkormányzat és szervei
4.Kisebbségi települési önkormányzat
5.Települési önkormányzat társulás
6.Magánszemély
7.Cégek,vállalkozók
Összesen:

E Ft-ban
Megjegyzés

0
0
0
0
0
148
690
838

A 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Egyesületünk aktív működésének második évében tovább növelte a taglétszámát, ahogy
céljaink között szerepelt, 150 főre.
Megrendezésre került 2007. április 21-én éves Közgyűlésünk után az első Immunológia
Napja egész napos rendezvény, melyre külsős előadókat (ÁNTSZ, OEP, betegjogi
képviselők, orvos előadók és kulturális előadók) hívtuk. Fő téma az akkori helyzetben a
vizitdíj bevezetés, és annak esedékes mentessége, illetve orvosi tájékoztatók voltak. A
rendezvényt közösen tartottuk az SLE-s Betegek Egyesülete - Egy Egészségesebb Jövőért
Egyesülettel. A helyszín a pécsi Immunológiai és Reumatológia Klinika volt. A sikert az
is mutatta, hogy a megyei lapban megjelentünk, és az Egészségügyi Minisztériumba is
eljutott vizitdíj mentesség kérelmünk.
Vizitdíj és kórházi napidíj mentességet megszereztük az Elnökünk és az előbb említett
SLE-s elnök fél éves EÜ minisztériummal történt levelezésének és a rendezvénynek
köszönhetően.
Ez azt jelentette, hogy a kötőszöveti autoimmun betegségben
szenvedőknél (scleroderma, szisztémás sclerosis, SLE, stb.) teljes kórházi napidíj és
vizitdíj mentességet adtak (2007. július 15.-től hatályba lépve).
Egyesültünk belépett a 2007. februárjában alakult Európai Scleroderma Szervezetek
Szövetségébe (FESCA- Federation of European Scleroderma Associations, www.fescascleroderma.hu), és aktív tagjává vált. Az EULAR (www.eular.org) 2007. júniusban
rendezett kongresszusán találkoztak a FESCA tagok, ahol Magyarország is képviseltette
magát és kidolgoztuk az európai stratégiát, és évi kétszeri munkaértekezletet határoztunk
meg. Ennek éves tagdíja 100 Euro szervezetenként.
Az Egyesületünk szintén aktív tagjává vált a Magyar Reumabetegek Egyesületének,
melybe 2006-ban belépett (ennek éves tagdíja: 2600 Ft).
A scleroderma betegség ismertebbé tétele továbbra is fő célunk volt: az Egyesületről és
tevékenységéről cikk jelent meg a Reumainfo 2007. novemberi számában.
A weboldalunkat folyamatosan bővítjük, friss Híreinket, rendezvényeinket folyamatosan
feltöltjük (www.scleroderma.hu).
Egyesületünk csatlakozott a "1 million 4 disability" aláírásgyűjtéshez, mely a
mozgáskorlátozottak részére biztosít majd több akadálymentesítést. Összesen Európából 1
millió aláírást vártak (ennél több gyűlt össsze) és az EU parlamentbe adták át 2007
szeptemberében. Magyarországról összesen 20 ezer db-ot vártak. ebből az egyesület 1500
db-ot gyűjtött össze.
További betegtájékoztató anyag fordítása készült el, melyet a 2008-as évben tervezünk
kiadni és feltenni a weboldalra.
A 2007. évi második rendezvényünk 2007. december 15.-én: Mikulás-Karácsonyi
rendezvényt szerveztünk, műsorral egybekötve az SLE-s Egyesülettel, mely ismét nagy
sikert aratott tagjaink között, amelyet a nagy létszámú megjelenés és a pozitív visszhang is
igazolt.
Megjelent első Hírlevelünk 2007. novemberében, melyet évi 3x kívánunk a jövőben
megjelentetni.
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Betegtársaink érdekképviselete továbbra is szívügyünk: nagyon fontosnak tartottuk
képviselni érdekeinket a tervezett egészségügyi reformok ellen, ezt aktívan 2006.
novemberétől kezdtük és máig is tart. Kitűzött céljaink betegtársaink számára: vizitdíj
mentesség, (melyet feljebb említve el is értünk!!!), utazási támogatás, nem régióhoz
kötött ellátás biztosítása szakcentrumokban. Levelezést folytattunk többszörösen az
Egészségügyi Minisztérium főosztályával (ahol személyes beszélgetésre is sor került),
továbbá az Egészségügyi Miniszterrel, államtitkárral, és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral.
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