
 1

ÉÉPP  LLÉÉLLEEKK  EEGGYYEESSÜÜLLEET 
  

VVEESSZZPPRRÉÉMM  
JJUUTTAASSII   UU..   7799..   

88220000   
 

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése 
 
 

1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR İL 
2008 MÁJUS – 2009 MÁJUS 

 
Megvalósult programok:  
2006. októbert ıl jelenleg is mőködik a gyermekpszichodráma csoport. A 

programokat az „ÉP LÉLEK” EGYESÜLET szakemberei vezetik, a helyszínt és a 
csoportban résztvevı gyerekek kiválasztását a Csolnoky Ferenc Kórház 
Gyermekpszichiátriai Szakrendelıje biztosítja. 

• Gyermekpszichodráma csoportterápia a krónikus pszichiátriai 
betegségben szenvedı gyerekek számára. 

• „Szülık szabadegyeteme” – pszichoedukatív program a krónikus 
pszichiátriai betegségben szenvedı gyerekek szüleinek számára. 

A program keretében a gyermekpszichodráma csoport tagjai 10 hónapon 
keresztül, heti rendszerességgel találkoznak, alkalmanként 80 perces 
idıtartammal.(40 ülés) A szülıknek 10 ülést szerveztünk, 10 hónapon keresztül, 
alkalmanként 180 perces idıtartammal. 
A program térítésmentes. 

 
2008. november 26.  - SSzzüüllııkk--nneevveellııkk  ffóórruummaa::  TTéémmaa::  SSeerrddüüllııkkoorr ii   nneevveellééssii   

pprroobblléémmáákk/ Elıadással egybekötött beszélgetés a Rózsa úti iskola szülıi- és 
pedagógusi körével. Témavezetı: Szélesné dr. Ferencz Edit 

2008 októbert ıl – 2009 júniusig  tart az újra elindított SSzzüüllııkk  SSzzaabbaaddeeggyyeetteemmee  
––  „„ NNeevveellnnii   kkeell lleemmeesseenn  iiss  lleehheett!!””   cc..  pprrooggrraamm, melyen 5 szülıpár vesz részt. 
Csoportvezetık: dr. Török Kálmánné, Szélesné dr. Ferencz Edit 

2009. május 5-én  kerül megrendezésre a Panon Egyetemen a „„ LLeellkkii   eeggéésszzsséégg  
nnaappjjaa”” ,, melynek programját és szakembereit az Egyesület adja. 

Pályázatok:  NCA, Városi Civil Keret (Onkológiai Nap, Szülık Szabadegyeteme, 
Mőködés (laptop) 

 
Tervek:  
Mentálhigiéné szolgáltatások kialakítása: 

• „Kapaszkodó” lelki egészséggondozó ügyelet  létrehozása a Pannon 
Egyetem és a város serdülı és ifjúkorú polgárai számára. (Nincs megoldva 
a városban a fiatalok szakszerő pszichológiai, pszichiátriai ellátása. 
Négyüléses konzultáció keretében fókuszterápia révén az egészségügyi 
ellátó rendszeren kívül lehetıség van a preventív gondoskodásra, 
szőrésre. Korábban az egyesület szakemberei mőködtették az Egyetemen 
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ezt a konzultációs formát. Dr. Veress Zsuzsa és Szélesné dr. Ferencz Edit 
vezetésével három éven keresztül heti 2-2 órában zajlott az ügyelet.) 

• „Szül ık Szabadegyeteme” program folytatása 
• Preventív célzatú önismeret-fejleszt ı csoportok m őködtetése. 
• „„ IIDDİİBBEENN””   --  Onkológiai megbetegedéseket megel ızı mentálhigiénés 

program, a Pannon Egyetemen 
 

 
2.Számviteli beszámoló 
 
A közhasznú beszámoló mérlege 
 

Eszközök /ezer Ft/ Források /ezer Ft/ 
Befektetett eszközök  Saját tıke -40 
Tárgyi eszközök  Tıkeváltozás 141 
Forgóeszközök  93 Tárgyévi eredmény  
Pénzeszközök 93 Tárgyévi eredmény -181 
  Tartalék  
Eszközök összesen: 93 Források összesen: 93 
 
 
3. A költségvetési támogatás felhasználása 
 
Az ÉP LÉLEK Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást NEM kapott. 
 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
4.1. Az Egyesület összes vagyona 
 
 2007.12.31. /ezer Ft/ 2008.12.31. /ezer Ft/ 
Ebbıl tárgyi eszköz: - - 
Forgóeszköz/pénzeszköz/követelés/: 272 93 
 
4.2. Az Egyesület bevételei 2008-ban az alábbiakból tevıdtek össze (ezer Ft) 

a./ Közhasznú célú tevékenységre, mőködési költségek fedezésére kapott     
bevétel: 

 
Tagdíjak 24 
Támogatás (APEH 1%) 0 

 
       b./ A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel      75 
       c./ Egyéb/kamat/bevétel:            0 
 
4.3. Az Egyesület költségei 2008-ban az alábbi tételekbıl tevıdtek össze: 
 

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 280 eFt 
 



 3

4.4. Az Egyesület bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2008-ban: 
 

Összes bevétel: 99 eFt 
Összes kiadás:   280 eFt 
Egyenleg: -181 eFt 

 
 
 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása: 
Az ÉP LÉLEK Egyesület cél szerinti tevékenységei között nem szerepel pénzbeli vagy 
természetbeni támogatások, adományok juttatása. 
 
6. 
6.1. A ÉP LÉLEK Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást NEM kapott! 
6.2. Elkülönített állami pénzalapokból az Egyesület 2008-ban támogatást nem kapott. 
6.3. Önkormányzati támogatást 2008-ban az Egyesület nem kapott. 
 
7. A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások jellege és 
mértéke: 
 
Az ÉP LÉLEK Egyesület vezetı tisztségviselıi tisztségük betöltéséért és az ezzel járó 
feladatok elvégzéséért sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem részesülnek. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Veszprém, 2009.05.08. 

………………………………………………………… 
Szélesné dr. Ferencz Edit 

Az egyesület elnöke 
 
 
 

 


