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Szöveges beszámoló a 2006. 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 (33). 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 2006. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 8 027e Ft bevétele volt. A
bevétel összetétele: elnyert pályázatokból (Nemzeti Civil Alapprogram, Szociális és Munkaügyi
Minisztérium) 3 465e Ft, nem magánszemélyektől kapott támogatásként, 4 350e Ft, tagdíjakból 25e
Ft, költségtérítés jellegű bevételként 436e Ft, SZJA 1 % - ból 67e Ft , egyéb közhasznú bevételekből
119e Ft, banki kamatokból pedig 1e Ft érkezett. Közhasznú tevékenységeinek költsége 6 229e Ft –
ot tett ki.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak megvalósítását finanszíroztuk.
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A Roche Magyarország GSK támogatásával betegoktató programot indítottunk el
2006. februárjában. „Oszteoporózisról – havonta egyszer” címmel. A program során
12 helyszínre (klubba) látogatunk el ugyanazzal a programmal.
2006. márciusában Zalatnai Klára részt vett Bécsben az ECCEO konferencián (Sixth
European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and
Osteoarthritis) az IOF – társaásgonként néhány tag számára biztosított ingyenes
részvétellel.
2006. április 6. – én Dobogókőn „Esendőség - esések és törések” címmel az OROM
Kongresszuson betegek részére konferenciát szerveztünk
2006. május 24. én Civil Fórumot rendeztünk a betegeknek „Öreg csontok nem vén
csontok” címmel, majd ezt követően torna programok zajlottak.
2006. ban az Osteoporosis Világnapra (2006.október 19.) kibéreltük az Európa Hajót,
ahol Jó étvágyat, egészséggel! Címmel, főzőbemutatóval kombinált beszélgetést
tartottunk Endrei Judit vezetésével a Ca és D vitamin fontosságát kihangsúlyozva a
csontok egészségének megőrzésében.
A Community Service Volunteers (CSV) és az Institute for Advanced Volunteer
Management (IAVM) bentlakásos évenként megrendezett továbbképző tanfolyamán
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Nottinghamban (Egyesült Királyság) NCA támogatással 1 személy, Zalatnai Klára
vett részt
Az OBME tagja az Egészséges Öregedésért Tudományos Társaságnak (EÖTE).
Zalatnai Klára, az OBME elnöke, a téma aktuális fejleményeinek nyomon követése, és
nemzetközi kapcsolatok kialakítása érdekében részt vett a Bécsben megrendezésre
került „Healthy Aging in Europe” konferncián.
2006. decemberében a Tetra Pak Hungáriával egy hároméves tartós támogatási
szerződét kötöttünk. Ennek jegyében megjelent közös „City light” köztéri
hirdetésünk, valamint az ország nagyvárosainak (6 helyen) plázájában rendeztünk - a
tejivást népszerűsítő – kampányt.

Közhasznú tevékenységeink ráfordításai 2005.- ben 8 476e Ft. - nak adódtak; az elmúlt évi 8 924e
Ft. - al szemben. Ez azt jelenti, hogy 2004. - ben ráfordításunk 5,28 % - al volt nagyobb, mint 2005.
évben. A 2005. évi eredményünk viszont kedvezőbb volt az ezt megelőző évinél: - 3 471 e Ft. - al
szemben - 1 829e Ft. - nak adódott.
Tekintettel arra, hogy egyre nehezebbnek látjuk a szponzori támogatások megszerzését, 2006. - ban
további pályázatok benyújtása mellett, fokozottan arra kell törekednünk, hogy együttműködéseinket
tovább bővítsük, annak érdekében, hogy közhasznú feladatainkat maradéktalanul elláthassuk.

Budapest, 2007. május 30.

