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• Beszámoló a 2005. évi közhasznú tevékenységről
• Beszámoló a 2004. évi közhasznú tevékenységről
• Beszámoló a 2003. évi közhasznú tevékenységről
• Beszámoló a 2002. évi közhasznú tevékenységről
• Beszámoló a 2001. évi közhasznú tevékenységről
• Beszámoló a 2000. évi közhasznú tevékenységről
• Beszámoló a 1999. évi közhasznú tevékenységrő
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Szöveges beszámoló az 1999. 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,
betegségmegeőzés,
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 (24). 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.
1999. ben az OBME, működésének első évében közhasznú tevékenysége során 9, 229 eFt bevételt ért
el, és ebből közhasznú tevékenyégének költsége 3.317 eFt - ot tett ki.
Ezen feladatok a következők voltak:
Rendezvény a MÁV kórházban a Kanadai Osteoporosis Társaság munkatársainak részvételével
Budapest 05.18
Osteoporosis Világnapi sajtótájékoztató
Budapest 10.22.
Osteoporosis Világnap - gyermek-rajzversennyel
Budapest 10.19.
"Az erősebb csontokért" c. szórólap elkészíttetése (20. 000 pld.) 06.
Tárgyévi nyereségünk 5. 895 eFt. volt, amely minden bizonnyal lehetővé fogja tenni, természetesen
további források megteremtése mellett, hogy a 2000. évben, azon túl, hogy közhasznú feladatainknak
eleget tegyünk, megteremtsük imázsunkat - annak érdekében is, hogy majd
2002 - ben jelentős bevételt érjünk el a szja 1 %.-nak megszerzésével.
Budapest, 2000. május 15.
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Szöveges beszámoló a 2000. évi közhasznú tevékenységről
Szöveges beszámoló a 2000. 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 (30). Az egyesület tagja lehet azonban minden
olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A
klubokat civil önkéntes "háziasszonyok" vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével.
Az OBME - nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott
alkalmazottja nincs.
A 2000. év nagy jelentőségű volt az OBME életében, ugyanis az előző évi eredményének (5,895 eFt)
valamint 2000. - ben a közhasznú tevékenysége során elért bevételének (1, 913 eFt) felhasználásával
mód nyílt arra, hogy a közhasznú feladatait igen magas szinten lássa el; közhasznú tevékenységeinek
költsége 5,231 eFt - ot tett ki.
Ezen feladatok a következők voltak:
* Civilek önkéntesek részére tanfolyam Dobogókő 05.19-21.
* Közös szekció az OROM Kongresszuson Dobogókő 05.21.
* Oszteoporózis demonstrációs séta Balatonfüred 06.10.
* Közös szekció a MOOT Kongreszuson Balatonfüred 06.10.
* Osteoporosis Világnapi Sajtótájékoztató Budapest 10.17.
* Oszteoporozis Világnapi Divatbemutató Budapest 10.20-21.
* OBME Hírmondó első számának megjelentetése 09.10.
Tárgyévi eredményünk - a fent említett tevékenységek költségei miatt - mínusz 3, 348 eFt-nak
adódott. Ez azt jelenti, ahhoz, hogy az elkövetkezendő időkben is hasonló színvonalon tudjuk
feladatainkat ellátni forrásainkat növelnünk, kell:
* pályázatok benyújtása,
* 2001. évben a szja 1 % - a, valamint
* gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektől kapott támogatások megszerzése útján.
Budapest, 2001. május 15.
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Szöveges beszámoló a 2001. évi közhasznú tevékenységről
Szöveges beszámoló a 2001. 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 2001. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 1,735 eFt bevétele volt. A
bevétel 30 eFt tagdíjból, 510 eFt. befektetéseink hozamából, 29,6 eFt pedig banki kamatokból,
valamint 1,165 eFt támogatásokból tevődött össze. Az 1,165 eFt. támogatásból 1,130 eFt. jogi
személyű gazdasági társaságoktól, 35 eFt. pedig jogi személyiség nélküli szervezetektől érkezett.
Közhasznú tevékenységeinek költsége 3,766 eFt - ot tett ki.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbi feladatokat láttuk el.
•
•
•
•
•
•

OBME Hírlevél 2. és 3. számának megjelenése.
Felkért hozzászólás az Optimum Alapítvány konferenciáján: "Civil a pályán" - Társadalmi
szervezetek helye, szerepe, feladata az egészségügyben. Balatonfüred, április 26-27
Kommunikációs Workshop az IOF kommunikációs igazgatójának, Paul Sochaczewskinek a
vezetésével.
Budapest, Pedagógus Hotel, április 23-24.
Közös rendezvény az osteoporosis rehabilitációjával foglalkozó OROM Kongresszuson
betegek részvételével. Dobogókő, április 28.
Civil Fórum a MOOT kongresszushoz csatlakozva: "Egészség és csont". Balatonfüred,
május 23.
Részvétel Nápolyban az Osteoporosis Betegek Társaságainak Világkonferenciáján
Nápoly, május 26-28.

Részvétel az United Way Westend - ben megtartott születésnapi partiján.
Hozzászólás (dr.Bossányi Ada) a "Civil szervezetek az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi
Program megvalósításáért" című parlamenti civil fórumon: "A társadalmi összefogás lehetőségei a
Népegészségügyi Program megvalósításában" Budapest, december 3.
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Tárgyévi eredményünk - a fent említett tevékenységek költségei, valamint az előző évinél valamivel
kevesebb, a közhasznú tevékenység során elért bevétel miatt - mínusz 2,031 eFt-nak adódott. Ez azt
jelenti, ahhoz, hogy az elkövetkezendő időkben is legalább hasonló színvonalon tudjuk feladatainkat
ellátni forrásainkat növelnünk, kell:
* pályázatok benyújtása,
* 2002. évben a szja 1 % - a, valamint
* gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektől kapott támogatások megszerzése útján.
Budapest, 2002. május 15.
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Szöveges beszámoló a 2002. évi közhasznú tevékenységről
Szöveges beszámoló a 2002. 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 2002. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 1 021 eFt bevétele volt. A
bevétel 945 eFt nem magánszemélyektől tapott támogatásként, 75 eFt személyi jövedelemadó 1 % ból, 1 eFt pedig banki kamatokból érkezett. Közhasznú tevékenységeinek költsége 1 152 eFt - ot tett
ki.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbi feladatokat láttuk el.
* Közös rendezvény az osteoporosis rehabilitációjával foglalkozó OROM Kongresszuson betegek
részvételével. Dobogókő, április 28.
* Civil Fórum a MOOT kongresszushoz csatlakozva: "Nők, Karrier, Egészség". Balatonfüred,
május 22.
* A "Napfényes Nyárutó - Colorful Indian Summer" kétnyelvű kiadvány megjelentetése
* Részvétel Lisszabonban az Osteoporosis Betegek Társaságainak Világkonferenciáján Liszabon,
május 10-14.
* Barna Judit előadása Lisszabonban a divatbemutatóról: "Colorful Indian Summer: Aesthetic
designe for reality"
Tárgyévi eredményünk - a fent említett tevékenységek költségei, valamint az előző évinél még
kevesebb - a közhasznú tevékenység során elért - bevétel miatt, mínusz 99 eFt-nak adódott. Ez azt
jelenti, ahhoz, hogy az elkövetkezendő időkben is legalább hasonló színvonalon tudjuk feladatainkat
ellátni forrásainkat növelnünk, kell:
* pályázatok benyújtása,
* 2003 évben a szja 1 % - a, valamint
* gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektől kapott támogatások megszerzése útján.
Budapest, 2003. május 15.
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Szöveges beszámoló a 2003. 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 2003. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 9 366e Ft bevétele volt. A
bevétel ÁNTSZ támogatásként 1 000e Ft, a Szoc. és Családügyi Min, támogatásaként 5 000e Ft, nem
magánszemélyektől kapott támogatásként, 3 265e Ft, tagdíjakból 21e Ft, banki kamatokból pedig
6e Ft érkezett. Közhasznú tevékenységeinek költsége 4 894e Ft - ot tett ki. Az APEH által kiutalt 1 %
összege 74e Ft volt.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak megvalósítását finanszíroztuk.
Részvétel a "Betegek Önsegítő Csoportjainak Értekezletén" (Patient Support Group Meeting)
Brüsszel, február 25.
Közös rendezvény az osteoporosis rehabilitációjával foglalkozó OROM Kongresszuson betegek
részvételével "Törés a családban" címmel.
Dobogókő, április 27.
Civil Fórum a MOOT kongresszusához csatlakozva: "Becsüljük meg csontjainkat" c.
konferenciával.
Balatonfüred, május 21.
Közös rendezvény a velencei Tó - Vértes Barátok Köre és Magyar Hipertónia Társasággal együtt "A
csendes gyilkos és a néma járvány elleni prevenciós hétvége" címmel.
Velencei Ifi strand, augusztus 2.
Részvétel Isztambulban az Osteoporosis Betegek Társaságainak Világkonferenciáján
Isztambul, szeptember 4.-7.
"Fenyegeti-e Önt is az Osteoporosis veszélye??” osteoporosis-kockázat felmérő kérdőív elkészítése
5000 pld. ban az Aventis Pharma Kft. támogatásával.
Sajtótájékoztató "Hogyan előzzük meg az első törést" címmel az Osteoporosis Világnap kapcsán.
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Budapest Remiz Kávéház, október 20.
BossányiAda Program beindítása, kommunikációs tréningek szervezése a Meditraining & Consulting
Tréning és Kommunikációs Bt. Szervezésében.
Budapest, Classic Hotel, 2003. szeptember 14. és november 9.
Az "Erős csontokért" c. ifjúsági egészségfejlesztési program első fázisának lezárása
Tárgyévi eredményünk lényegesen kedvezőbb volt az elmúlt évinél, 4 472 e Ft nak adódott. Ennek
megőrzését, illetve növelését további pályázatok benyújtásával, 2004. évben a szja 1 % -ával,
valamint gazdálkodó szervezetek- és magánszemélyektől kapott támogatások megszerzése útján
kívánjuk biztosítani.
Budapest, 2004. május 29.
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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.
• „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
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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.
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Szöveges beszámoló a 2005. 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 2005. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 6 6473e Ft bevétele volt. A
bevétel összetétele: elnyert pályázatokból (Nemzeti Civil Alapprogram, Phare - Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium) 3 210e Ft, nem magánszemélyektől kapott
támogatásként, 2 980e Ft, tagdíjakból 14e Ft, költségtérítés jellegű bevételként 436e Ft, banki
kamatokból pedig 3e Ft érkezett. Közhasznú tevékenységeinek költsége 8 476e Ft – ot tett ki.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak megvalósítását finanszíroztuk.

§

§
§
§
§

Közös szekció: „Együttélés a csontritkulással” címmel az OROM Kongresszuson,
2005. április 10. - én Dobogókőn. Együtt a csontritkulással, ép testben ép lélek, munka
és pihenés témákról folyt a beszélgetés; a workshopokat a szakmai társaság - a Magyar
Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) - elismert szakemberei klinikusok, pszichológusok és gyógytornászok vezettek. A moderátorok között volt dr.
Nagy Irén is, aki Romániában az ASPOR (Román Osteoporosis Prevenciós Társaság)
alapító elnöke.
Együtt élés a csontritkulással; csontritkulásos betegek rehabilitációja címmel
sajtóközleményt adtunk ki a közös szekcióval kapcsolatosan.
Sohasem Késő Konferencia Balatonfüreden, 2005. május 20. – 21. – én, ahol
PHARE támogatással egy az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Szlovéniában
bevezetett zenés mozgásprogramot mutattunk be, 60 éven felüliek részére
A MOOT kongresszus 1. napján (2005. május 25.) a Civil Fórum - Helyünk
Európában - megszervezése
„Törekedjél, hogy ne törjél” néven a Richter Gedeon Rt. szponzorálásával
egészségügyi felvilágosító kampányba kezdtünk. Ennek első állomása Mezőkövesd
volt, majd a második, Debrecen. Mezőkövesden a programot követően új
betegklub létesült. Az új klub első összejövetelén a mezőkövesdi Művelődési Házban
több mint 200 ember jött össze, ahol előadás hangzott el magáról a betegségről, majd
gyógytornász vezetésével közösen tornáztak a résztvevők. A gyógytornász a
megelőzés, mozgás szerepének fontosságáról tartott előadást. Debrecenben
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ugyancsak folyamatban van egy új klub alapítása. További állomások voltak
Kaposváron, Zalaegerszegen és Tatabányán. A zalaegerszegi programban az egyik
helyi nyugdíjasklub tagjai népitánc bemutatót tartottak, kihangsúlyozva a tánc fontos
szerepét a csontritkulás megelőzésében.
2005. szeptemberében Bangkokban 2 személy vett részt az Osteoporosis
Betegtársaságok Világtalálkozóján, ahol a csontritkulásos betegek magyarországi
ellátásának rendszerét példaként emlegették..
2005. szeptember 29. től október 2.-ig 2 személy vett részt Berlinben a Volunteurope
2005 konferencián (14th European Workshop on Volunteer Action) ahol az egyik
előadás pontosan az öregedéssel kapcsolatos témát taglalt: What is Ageing Well? Nikki Squelch és Mary Thomas (Age Concern England) előadásában.
Az Osteoporosis Világnapi szokásos rendezvényünket – konferencia és
sajtóbeszélgetés – 2005. október 19. én Budapesten a Hotel Termálban tartottuk a
Margitszigeten, Segít-e a mozgás a csontritkulás megelőzésében? a mozgás szerepe
a csontok erősségének megtartásában címmel. Ezt követően a résztvevő betegek a
Margitszigeten tornáztak, sétáltak és egy Tai Chi mesterrel ízlelgették ezt a
mozgáskordinációt és az egyensúlyt javító mozgásformát.
Az Osteoporosis Világnappal kapcsolatosan sajtóközleményt adtunk ki 2005.
októberében.
2005. decemberében a Lukács Cukrászdában néhány budapesti klubvezető
háziasszonnyal és önkéntessel karácsonyi partit tartottunk, ahol az egész évben
kifejtett önkéntes munkát köszöntük meg a részvevőknek.

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, 2006. május 30.
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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
Nottinghamban (Egyesült Királyság) NCA támogatással 1 személy, Zalatnai Klára
vett részt
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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.
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Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznú tevékenységről

Az Egészséges Öregedésért Tudományos Egysület (EÖTE) a Fővárosi Bíróság 2006. március 1.
napján jogerőre emelkedett a 11. Pk. 61.130/2005/3. számú végzésével 11841. 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 Egyesület az egészséges öregedés koncepcióját kívánja támogatni, arra
törekszik, hogy tudományos megalapozottsággal, vizsgálja, értékelje, megismerje, megismertesse,
kutassa az öregedés folyamatait és az élet aktív szakaszának meghosszabbítását segítse.
2007. ben a következő programjaink voltak:
•
•

2007. június 7.
o Bemutatkozó Szimpózium a Magyar Menopausa Társaság VII. országos
Konferenciáján Siófok, Hotel Azúr
2007. április 13.
o A növekvő életkor kockázatai I.
§ továbbképző tanfolyam gyakorló orvosok részére. Az EÖTE és a Magyar
Gerontológiai és Geriátriai Társaság, valamint a Balaton Régió Orvosklub
szervezésében, Állami Szívkórház Eszterházy terem Balatonfüred, Gyógy tér
2.

A 2007.év során az EÖTE-nek közhasznú tevékenységéből származóan nem volt bevétele. Közhasznú
tevékenységeinek ráfordítása 709e Ft – ot tett ki.
A 2007. évi eredményünk: -709eFt volt.
2007.évben elsősorban az egyesület fenntartásával, reklámozásával és működésével kapcsolatos
ráfordítások merültek fel.
Tekintettel arra, hogy egyre nehezebbnek látjuk a szponzori támogatások megszerzését, 2008. évben
pályázatok benyújtása mellett, fokozottan arra kell törekednünk, hogy együttműködéseinket tovább
bővítsük, annak érdekében, hogy közhasznú feladatainkat maradéktalanul elláthassuk.
Budapest, 2008. április 24.
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Szöveges beszámoló a 2008. 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 2008. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 1 444 Ft bevétele volt. A
bevétel összetétele: nem magánszemélyektől kapott támogatásként, 1 114e Ft, központi
költségvetésből 200e Ft., helyi önkormányzattól 15e, tagdíjakból 17e Ft,, egyéb közhasznú
bevételekből 96e Ft, banki kamatbevételből 2e Ft. érkezett. Közhasznú tevékenységeinek költsége
3459e Ft – ot tett ki.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak megvalósítását finanszíroztuk.

§
§

§
§

§

2008. április 27. – én Dobogókőn „Ne hagyd magad! Küzdj a törés ellen!
Előzzük meg az eséseket!” címmel az OROM Kongresszuson betegek részére
konferenciát szerveztünk
2008. május 21.-én Balatonfüreden az Osteologiai Kongresszushoz kapcsolódóan
Civil Fórumot rendeztünk a betegeknek „Idősen is egészségesen” Ne ess, ne törj!”
címmel, majd ezt követően torna programok zajlottak. Hagyományainknak
megfelelően a Civil Fórumot Marton István professzor és Endrei Judit, az Egészséges
Csontok Nagykövete vezette.
2008. ban az Osteoporosis Világnapot 2008.november 9.-én a Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórházzal együtt tartottuk „Jó erőben – jó csontokért!” címmel
A Világnapi Eseményen jelentettük be, hogy a Paticard Kft. – és a Richtere Gedeon
Zrt. az OBME –hez tartozó klubok tagjainak névre szóló, internet alapú
nyilvántartást biztosító, egyedi, vonalkóddal és chipkártyával (RFID) is ellátott
kártyát ajándékozott, amely alkalmas a kártyabirtokosok tagságának igazolására.
A kártya révén a klubtagok a Gyöngypatika Hálózat pontgyűjtő rendszerébe is
bekapcsolódhatnak.
2008. február 20.-22. között az International Alliance of Patient’s Organizations
(IAPO) globális konferenciáján, Budapesten az OBME – t Zalatnai Lajosné elnök, dr.
Barna Judit elnökhelyettes és Németh Katalin az OBME marketing kommunikációs
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munkatársa képviselte. A konferenciára jelentkezés kapcsán, az OBME ai IAPO teljes
jogú tagja lett http://www.patientsorganizations.org/showgroup.pl?id=753
§

§

2008. március 12. én Londonban az Institute of Healthcare Management (IHM) negyedik
esésmegelőzéssel foglalkozó - Esésmegelőzés idős emberekben c. – konferenciáját tartotta,
amelyen az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete (OBME) képviseletében

Zalatnai Klára (elnök) és dr. Barna Judit (orvos - elnökhelyettes) vettek részt. A
konferencia költségeit az OBME fedezte.
Az OBME 2008. évben az Európai Betegfórum (European Patient’s Forum)
http://www.eu-patient.eu társult (associate membership) tagja lett, és e minőségében a
következő nemzetközi konferenciákon vett részt. A konferenciák költségeit az EPF
térítette.
o Tavaszi Konferencia – 2008. április 8.-9. Brüsszel
o Európa a Betegekért (Europe for patients) - 2008. október 13.-14. Párizs

§

A Szlovén Egészségügyi Miniszterim meghívására 2008. május 6-7. án Zalatnai Lajosné
elnök az OBME képviseletében részt vett a szlovéniai Portoroz – ban megtartott Elektronikus
Egészségügy Határok Nélkül (eHealth –without frontiers
http://www.ehealth2008.si/index.php?id=5&mid=1 ) konferencián. Ennek költségét az
OBME fedezte.
§ 2008. október 1. és 4. között Zalatnai Lajosné részt vett a 11th European Health Forum
Gastein, Austria rendezvényein. A részvételt az Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft.
támogatása tette lehetővé.
§ 2008. november 7.és 9. között Zalatnai Lajosné részt vett a Budapesten megrendezésre került
EULAR Autumn Conference for PARE (Reumás Emberek Európában) rendezvényen.
Közhasznú tevékenységeink ráfordítása 2008. évben jelentősen alacsonyabb volt, mint 2007. évben
(3 459e Ft vs 5 942e Ft.), 43% - os csökkenést mutatott. Ez annak is volt betudható, hogy bevételeink
lényegesen csökkentek: a 2007. évi bevételünk 6 144e Ft. volt, a 2008. évi csak 1 444e Ft. –ot tett ki..
2008.évben nagy hangsúlyt fektettünk nemzetközi kapcsolataink fejlesztésére, valamint az
esésmegelőzéssel kapcsolatos nemzetközi eredmények megismerésére. Az Osteologiai
Közleményekben esésmegelőzéssel kapcsolatosan több beszámolónk, folyóirat referátumunk is
megjelent.
A 2009. –es évben, szándékunkban áll egy esésmegelőző és evvel kapcsolatos betegedukációs
programot beindítani. Ennek finanszírozásához támogató partnereket kívánunk szerezni, valamint
pályázati úton szeretnénk forrásokat teremteni. Esélyeinket az a körülmény, hogy Európai Beteg
Forum társult tagja lettünk, úgy gondoljuk, nagymértékben növeli.

Budapest, 2009. május 27.
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Szöveges beszámoló a 2008. évi közhasznú tevékenységről

Szöveges beszámoló a 2008. 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 orvostanácsadók közreműködésével.
Az OBME – nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban
foglalkoztatott alkalmazottja nincs.
A 2008. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 1 444e Ft bevétele
volt. A bevétel összetétele: nem magánszemélyektől kapott támogatásként, 1 114e Ft,
központi költségvetésből 200e Ft., helyi önkormányzattól 15e, tagdíjakból 17e Ft,, egyéb
közhasznú bevételekből 96e Ft, banki kamatbevételből 2e Ft. érkezett. Közhasznú
tevékenységeinek költsége 3459e Ft – ot tett ki.
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak
megvalósítását finanszíroztuk.
•

•

•

2008. április 27. – én Dobogókőn „Ne hagyd magad! Küzdj a törés ellen! Előzzük
meg az eséseket!” címmel az OROM Kongresszuson betegek részére konferenciát
szerveztünk
2008. május 21.-én Balatonfüreden az Osteologiai Kongresszushoz kapcsolódóan
Civil Fórumot rendeztünk a betegeknek „Idősen is egészségesen” Ne ess, ne törj!”
címmel, majd ezt követően torna programok zajlottak. Hagyományainknak
megfelelően a Civil Fórumot Marton István professzor és Endrei Judit, az Egészséges
Csontok Nagykövete vezette.
2008. ban az Osteoporosis Világnapot 2008.november 9.-én a Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórházzal együtt tartottuk „Jó erőben – jó csontokért!” címmel
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•

•

•

•

•

•

•

A Világnapi Eseményen jelentettük be, hogy a Paticard Kft. – és a Richter Gedeon Zrt.
az OBME –hez tartozó klubok tagjainak névre szóló, internet alapú nyilvántartást
biztosító, egyedi, vonalkóddal és chipkártyával (RFID) is ellátott kártyát ajándékozott,
amely alkalmas a kártyabirtokosok tagságának igazolására. A kártya révén a klubtagok
a Gyöngypatika Hálózat pontgyűjtő rendszerébe is bekapcsolódhatnak.
2008. február 20.-22. között az International Alliance of Patient’s Organizations
(IAPO) globális konferenciáján, Budapesten az OBME – t Zalatnai Lajosné elnök, dr.
Barna Judit elnökhelyettes és Németh Katalin az OBME marketing kommunikációs
munkatársa képviselte. A konferenciára jelentkezés kapcsán, az OBME a IAPO teljes
jogú tagja lett
2008. március 12. én Londonban az Institute of Healthcare Management (IHM)
negyedik esésmegelőzéssel foglalkozó - Esésmegelőzés idős emberekben c. –
konferenciáját tartotta, amelyen az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete
(OBME) képviseletében Zalatnai Klára (elnök) és dr. Barna Judit (orvos elnökhelyettes) vettek részt. A konferencia költségeit az OBME fedezte.
Az OBME 2008. évben az Európai Betegfórum (European Patient’s Forum) társult
(associate membership) tagja lett, és e minőségében a következő nemzetközi
konferenciákon vett részt. A konferenciák költségeit az EPF térítette.
o Tavaszi Konferencia – 2008. április 8.-9. Brüsszel
o Európa a Betegekért (Europe for patients) - 2008. október 13.-14. Párizs
A Szlovén Egészségügyi Miniszterim meghívására 2008. május 6-7. án Zalatnai
Lajosné elnök az OBME képviseletében részt vett a szlovéniai Portoroz – ban
megtartott Elektronikus Egészségügy Határok Nélkül (eHealth –without frontiers )
konferencián. Ennek költségét az OBME fedezte.
2008. október 1. és 4. között Zalatnai Lajosné részt vett a 11th European Health Forum
Gastein, Austria rendezvényein. A részvételt az Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft.
támogatása tette lehetővé.
2008. november 7.és 9. között Zalatnai Lajosné részt vett a Budapesten
megrendezésre került EULAR Autumn Conference for PARE (Reumás Emberek
Európában) rendezvényen.

Közhasznú tevékenységeink ráfordítása 2008. évben jelentősen alacsonyabb volt, mint
2007. évben
(3 459e Ft vs 5 942e Ft.), 43% - os csökkenést mutatott. Ez annak is volt betudható, hogy
bevételeink lényegesen csökkentek: a 2007. évi bevételünk 6 144e Ft. volt, a 2008. évi csak
1 444e Ft. –ot tett ki.
2008.évben nagy hangsúlyt fektettünk nemzetközi kapcsolataink fejlesztésére, valamint az
esésmegelőzéssel kapcsolatos nemzetközi eredmények megismerésére. Az Osteologiai
Közleményekben esésmegelőzéssel kapcsolatosan több beszámolónk, folyóirat referátumunk
is megjelent.
A 2009. –es évben, szándékunkban áll egy esésmegelőző és evvel kapcsolatos betegedukációs
programot beindítani. Ennek finanszírozásához támogató partnereket kívánunk szerezni,
valamint pályázati úton szeretnénk forrásokat teremteni. Esélyeinket az a körülmény, hogy
Európai Beteg Fórum társult tagja lettünk, úgy gondoljuk, nagymértékben növeli.
Budapest, 2009. május 27.
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