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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. yilvántartásba 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
2009-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 2009-ben nem részesült támogatásban központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, helyi önkormányzattói, kisebbségi



települési önkormányzattóI, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási
önkormányzattóI és mindezek szerveitől.

VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális
Alapítvány 2009-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselői nek.

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.

A 2009-es év folyamán az Alapítvány kuratóriumának tagjai és a turnusvezetők 8 alkalommal jöttek
össze, hogy megbeszéljék és megszervezzék az éves programot, és előkészítsék a nyaraltatást.
Tavasszal, március 13-14-én a sörédi nyaraitatás segítői szolgálatára való felkészülést tartottunk a
turnusvezetői csoportoknak Polgárdin, a római katolikus plébánián. Felkészítőnkön a turnusvezetők
bemutatták a turnusukat és a turnus-szervezésben alkalmazott módszereiket, valamint kötetlen
beszélgetés során adtuk át egymásnak tapasztalatainkat. Június 6-7-én és július 3-5-én turnusonként
jöttek össze a segítők, és készítették elő a nyári programokat.
2009. július II-augusztus 22-ig 6 turnusban 106 sérült fiatal és mintegy ISO segítő nyaralt az
alapítvány által fenntartott nyaralóházban, Söréden. A sérült nyaralók többsége Székesfehérvárról és
Fejér megye különböző településeiről, a segítők Székesfehérvárról illetve Fejér megyéből, valamint az
ország különböző településeiről érkeztek. A nyaralás komfortosabbá tétele érdekében egy mosdó
konténert béreltünk és állítottunk fel július-augusztus hónapokra, bővítve ezzel a fürdőszobák
kapacitását. A meleg ételt móri iskolák konyháiból szállítottuk.
A táborok programjának kialakításában a szervezők nagy fantáziáról tettek bizonyságot ebben az
évben is. A tábori hetek programját egy-egy téma köré szervezték (pl. magyar népmesék). Volt sokféle
kézműves foglalkozás, kiscsoportos beszélgetések, közös éneklés, zenélés, szabadtéri sport programok
és játékok. A turnusok kirándulásokon vettek részt (Pákozd - lovaglás, Agárd - strandolás, Kisláng -
piknikezés), és tábortűzzei vagy zenés táncos esttel búcsúztak a tábortól.
Október 10-én az Alcoa-Köfém informatikai szervezetének munkatársai jószolgálati önkéntes
munkanapot szerveztek, és ennek keretében őszi munkálatokat végeztek a tábor területén.
Az Alapítvány október 17-én a székesfehérvári Szent Imre templomban tartott hálaadó szentmise után
baráti találkozót rendezett a nyaralók, a segítők, a szülők és hozzátartozók részvételével a Szent István
Művelődési Házban. Az esten fellépett a Forró Cappuccino együttes, majd zene és tánc szórakoztatta a
fiatalokat. December 5-én sérült és segítő fiatalok részvételével Mikulás ünnepségek voltak az
Almássy-telepi közösségi házban és a Viktória Rehabilitációs Központban.
A tábori képekből összeállított 201 O-es asztali naptárt készítettünk, amelyet az őszi találkozón és a
székesfehérvári adventi udvarban az alapítványunkat támogatóknak ajándékoztunk.

í
Deli (21..k~~órium elnöke



A Teljes Élet Szociális Alapítvány 2009. évi gazdasági tevékenysége

Nyitó egyenleg 341.218,- Lekötött betét 15.208.993,-

Bevételek

Támogatás 3.694.226,-

1.320.844,- magán és intézményi adományok
2.373.382,- SZJA 1%

0,- pályázatok

Kamat, egyéb 1.048.429,-

970.729,- kamat
77.700,- egyéb

Összes bevétel 4.742.655,-

Kiadások

Bankköltség 45.124,-

Alapítványi tevékenység 3.375.643,-

Összes kiadás 3.420.767,-

Záró egyenleg 872.099,- Lekötött betét 16.000.000,-

Cél szerinti juttatások

Intézményi adományozók:
Alcoa Alapítvány
Fejér Megyei Epilepsziásokért Egyesület
Stanislas Kostka Testvériség

795.979,-
30.000,-

404.865,-

Kuratóriumi határozat alapján az SZJA 1%-ából 2008-ban befolyt összeget, 1.955.750,-Ft-ot
nyaraitatásra fordítottuk.

Székesfehérvár, 2009. december 31.

(2J ~ (
Deli József

a kuratórium elnöke



Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezJ2

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2009.

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

Tőkeváltozás összege 9193 9449 1,028 256

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

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 256 979 3,824 723

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

- értékcsökkenés - - - -

Tárgyévi eredmény*** 256 979 3,824 723

* 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 jelentéshezl3

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2009.

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 3474 3375 0,972 -99

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 pénzbel i vagy nem pénzbeli szolgáltatás
** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzé



A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
kőzhasznú egyszerűsített beszámolója
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