Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete
1113. Budapest, Karolina u. 27.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
14. Pk.61.174/1998/3
Fővárosi Bíróság

18236394-1-43
adószám

Szöveges beszámoló a 2004. évi közhasznú tevékenységről

Az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületét (OBME) a bíróság 1999. március 22. – én a 14.
Pk. 61. 174/1998/3. számú végzésével 8446. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába
vette. A közhasznú jogállást egyesületünk ugyanezzel a dátummal szerezte meg.
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c.) pont 1. alpontja
szerint
• egészségmegőrzés,
• betegségmegelőzés,
• gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat.
Ezen tevékenység során az oszteoporózisban szenvedő betegeknek és veszélyeztetetteknek
tájékoztatást nyújt magáról a betegségről, annak – lehetőség szerinti minél korábbi megelőzéséről és
kezeléséről.
Az OBME „ernyő-szervezet”, melyhez az ország különböző helyein működő csoportok: beteg klubok,
életmód klubok, egyesületek, támogató körök tartoznak (32). Az egyesület tagja lehet azonban minden
olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A
klubokat többnyire civil önkéntes „háziasszonyok” vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével.
Az OBME – nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott
alkalmazottja nincs.
A 2004. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 5 453e Ft bevétele volt. A
bevétel összetétele: elnyert pályázatokból 2 501e Ft, nem magánszemélyektől kapott támogatásként,
2 885e Ft, tagdíjakból 15e Ft, banki kamatokból pedig 11e Ft érkezett. Közhasznú tevékenységeinek
költsége 8 924e Ft – ot tett ki. Az APEH által kiutalt Szja 1 % összege 41e Ft volt.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak megvalósítását finanszíroztuk.
• „A prevenciótól a rehabilitációig” c. beszélgetés az OROM Kongresszus utolsó napján
2004. április 4.; Dobogókő, Hotel Pilis
• Részvétel REHA Hungary - n, 2004. május 7.– 9., az Esélyegyenlőség Napján, ahol cca.
400 db Csontritkulás Kockázatfelmérő kérdőívet osztottunk szét.
• „Csontakadémia” címmel előadássorozatot indítottunk a Fővárosi ANTSZ előadótermében
(l. Sajtóanyag: www.osteoporosis.hu www.obme.hu )
• Barna Judit (OBME elnökhelyettes) cikke: „Az Osteoporosis Betegek Magyarországi
Egyesületének (OBME) története és tevékenysége” a WebDoki internetes portálon:
http://www.webdoki.hu/printer.php?cid=14869
• A MOOT al közös www.osteoporosis.hu „Csontvonal” – helyi tarifával működő információs
telefonvonal – 06 (40) 33 22 11 indítása (2004. május 24.)
• Oszteoporózis Civil Fórum Balatonfüred, 2004. május 26. 160 - az ország különböző
részeiből (oszteoporosis betegklubok tagjai) érkezett beteg vett részt a fórumon, a
beszélgetéseken, a torna- és relaxációs programokon és az „Erős nők, törékeny férfiak”
konferencián.
• Sopronban a Bio - Sport Hotel Lövérben 4 alkalommal (2004. február 26-29., 2004. március
18-21., 2004. április 22-25. és 2004. május 20-23. között) tartottunk, a Gála Tours
szervezésében, csontritkulást megelőző hétvégét. A „Törje magát csontjai érdekében”
programot, ezt megelőzően 2004. február elején, újságíróknak mutattuk be.
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„Bossányi Ada Program” folytatásaként önkénteseink az Ortopéd Klinikán 2004. június –
július – augusztus hónapokban 2-3 alkalommal teljesítettek szolgálatot. A felvilágosító
munka következményeként az Ortopédiai Klinikán, mind a Kútvölgyi Kórházban napi 6-8
beteg látogatta meg a klinikán működő Osteoporosis Centrumot és kapott időpontot a
csontsűrűség mérés elvégzésére. A Kútvölgyi Kórházban ezen kívül még 80 nő csontsűrűség
mérését végezték el az önkéntesek közreműködésének eredményeként.
Törődjünk csontjainkkal! Nők, férfiak és civil szervezetek összefogása a Csontritkulás
Világnapján; 2004. október 20-án konferenciát szerveztünk az Európa Hajón.
Videofilm készült a Törődjünk Csontjainkkal c. konferenciáról az Európa Hajón
Az OBME Web oldalának megújítása.
Az OBME Hírmondó 4. számának megjelenése: 2004. október.
2 új klub alakulása (Egri Csontritkulásos Betegek Klubja és a XIII. Kerületi Csontritkulásos
Betegek Klubja)
Sajtóközlemények: Csontakadémia - 2004. (2004. március 22.); Elindult a Csontvonal
(2004. május 24.); Erős nők, törékeny férfiak - Oszteoporózis Civil Fórum, (2004. május 26.)
Részvétel az European Patients’ forum (EFPIA) „Exchange of best practice between
patient groups – Seminar Strenghthening Patients Groups int he EU)” c. konferencián
www.europeanpatientsforum.org (Brüsszel, 2005. november 26.-27.)
Részvétel a „3th European Workshop on Voluntary Action, Dubrovnik, 1-5 October
2004” találkozón – NCA támogatással – Zalatnai Klára, Jászkuti Mary
A „Sohasem Késő” programunkkal elnyertünk egy Phare Access 2003 Networking
pályázatot, mely program első lépéseként
részvettünk a National Osteoporosis Society 11th Conference on Osteoporosis c. (http://www.nos.org.uk/conferencemain.asp) - rendezvényen Harrogatben (UK), és ezt
követően Leeds-ben (UK) egy Osteoporosis Support Group összejövetelén. ahol az
EXTEND - 60 évesek és azon túliak számára kifejlesztett - zenés mozgásprogramot
http://www.extend.org.uk/ néztük meg (2004. december ) Zalatnai Klára, Csákvári Zsuzsa

Közhasznú tevékenységeink ráfordításai 2004.- ben 8 924e Ft. - nak adódtak; az elmúlt évi 4 894e
Ft. - al szemben. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy az elmúlt évi eredményünket, a 4 472e Ft. – ot is közcélú
tevékenységeink finanszírozására fordítottuk. Ennek következtében a 2004. évi eredményünk
lényegesen kedvezőtlenebb volt az ezt megelőző évinél: - 3 471 e Ft. - nak adódott.
2005. ben további pályázatok benyújtásával (NCA és Phare Access 2003 Makro), illetve a pályázati
támogatások nagyon remélt megítélésével költségvetésünk jelentős, 30 Mio Ft.- ot meghaladó
emelkedésére számítunk.

Budapest, 2005. május 16.

