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Közhasznúsági jelentés - melléklet 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

Alapítványunk ebben az évben is kiemelt feladatként kezeli az elektronikus iskola-

egészségügy megteremtését Magyarországon, ennek megvalósítása érdekében folytattuk a 

szakmaspecifikus informatikai képzéseinket, hogy a kolléganők minél hatékonyabban, a kor 

kihívásainak megfelelően tudják ellátni minden napos munkájukat az iskolákban.  

Az egészségfejlesztés témán belül az elsősegélynyújtás és a csecsemőgondozás 

csoportfoglalkozások tartásával segítettük a serdülők készségfejlesztését. A már elsajátított 

ismeretekre épülve elsősegély bemutatót szerveztünk a Rába parton, amit egy videoval 

örökítettünk meg. Elkezdtük kidolgozni egy személyiségfejlesztő, önismereti és 

menthálhigiénés tréning alapjait serdülők számára. Ehhez módszertani anyagokat, 

eszközöket, játékokat szereztünk be, valamint magunk is részt vettünk ilyen jellegű 

képzéseken (Menthálhigiénés továbbképzés-tanácsadás, Willliams ÉletKészségek Program) 

próbaoktatásokat már megtettük, a tréninget valószínűleg jővő évben el is tudjuk kezdeni.    

Az általunk összeállított PREZI.COM Új lehetőség az iskolai egészségfejlesztésben címmel 

akkreditált képzéseinknek (ENKK nyilvántartás: SZTK-A-93770/2015 - 15 szakmai pont) 

nagy sikere volt a védőnők, egészségfejlesztők és orvosok körében.  

 

Két közhasznú tevékenységet emelnék ki az alapító okiratból 2016. évre: 

1. Egészség megőrzés, betegség megelőzés közhasznú tevékenység 

2. Oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység 

3. Tudományos tevékenység, kutatás közhasznú tevékenység 

 

3./1/a: közhasznú tevékenység megnevezése:  

 

Oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység 

 

3/2/a: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 

Orvosok, védőnők, szakmai-, tudományos fejlődésének elősegítése érdekében szabadon 

választható szakmai elméleti továbbképzésük megszervezése, lebonyolítása 

 

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakírányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011.(XI.29.) NEFMI 

rendelet 5.§-6.§ 

 

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól szóló 63/2011.(XI.29.)NEFMI 

rendelet 7.§-8.§ 

 

3/3/a a Közhasznú tevékenység célcsoportja:  



főállású iskolaorvosok, iskolát ellátó házigyermekorvosok, iskolavédőnők, iskolát ellátó 

területi védőnők, iskola-asszisztensek, egészségnevelők 

 

3/4/a: A közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:  98 fő 

 

3/5/a: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 

2016.01.26.-án Budapesten (22 fővel) , 2016.03.31.-én Budapesten (24fővel) és 2016.04.15.-

én Pécsen (35 fővel-2 csoportban), 2016.06.21.-én Budapesten (17 fővel)  PREZI.COM Új 

lehetőség az iskolai egészségfejlesztésben címmel indítottunk képzéseket.  

Képzés célja: komplex ismeret és gyakorlati készségek elsajátítása a prezi.com használatával, 

hogy a résztvevők saját egészségfejlesztési órákat tudjanak tartani iskola-egészségügyi 

munkájuk során. Az ENKK nyilvántartásban vette SZTK-A-93770/2015 számmal és a 

védőnői szakmacsoport számára 15 kredit ponttal minősítette. A képzéseink kiscsoportos 

formában, egyéni haladási ütemet figyelembevéve, gondolattérképek tervezésével, 

mintapéldák bemutatásával, majd saját feladat megalkotásával, végül írásbeli zárófeladatokkal 

és elégedettségvizsgálattal, majd utánkövetés és segítés révén válnak hatékony tudássá.  

 

3./1/b: közhasznú tevékenység megnevezése:  

 

Oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység 

 

3/2/b: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 

Orvosok, védőnők, szakmai-, tudományos fejlődésének elősegítése érdekében szabadon 

választható szakmai elméleti továbbképzésük megszervezése, lebonyolítása 

 

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakírányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011.(XI.29.) NEFMI 

rendelet 5.§-6.§ 

 

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól szóló 63/2011.(XI.29.)NEFMI 

rendelet 7.§-8.§ 

 

3/3/b a Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

főállású iskolaorvosok, iskolát ellátó házigyermekorvosok, iskolavédőnők, iskolát ellátó 

területi védőnők, iskola-asszisztensek  

 

3/4/b: A közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 59 fő 

 

3/5/b: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel (Információs Technológiai és Bionikai Kar) 

együttműködésben szakma specifikus informatikai képzést szerveztünk és valósítottunk 

meg 2016.01.25.-én (20 fő) és 2016.08.30.-én (20 fő) Budapesten. Ezek kiscsoportos 

képzések, ahol olyan informatikai ismereteket nyújtunk, amely segítségével az iskola-

egészségügyi szakemberek szűrővizsgálati, egészségfejlesztési, szervezési és dokumentációs 

tevékenységüket hatékonyan és a XXI.század kihívásainak megfelelően interneten vagy 

Sanus3 iskola-egészségügyi szoftverrel tudják megvalósítani.  



Kihelyezett képzésünk volt: 2016.08.31.-én Sopronban (19 fő). Képzéseink előzetes 

színtfelméréssel és utólagos vizsgafeladatokkal, valamint mindig elégedettségvizsgálattal 

történnek. Eredményeink: 4,9 (max 5) teljes elégedettség a képzéssel, 4,9 (max.5) új szakmai 

ismeret elsajátítása történt.    

 

 

3./1/c: közhasznú tevékenység megnevezése:  

 

Egészség megőrzés, betegség megelőzés közhasznú tevékenység 

 

3/2/c: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 

Az Egészségügyről szóló 1997.évi CLIV tv. 144.§ (1.)-(2.) 

 

3/3/c a Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Az iskola-egészségügyi szolgáltatásban részesülő gyermek és serdülő populáció  

 

3/4/c: A közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: 22 

 

3/5/c: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

Elsősegély, csecsemőgondozás és menthálhigiénés csoportfoglalkozásokat tartottunk serdülők 

számára heti rendszerességgel, a tanév végén versenyeken is indultunk velük, melynek 

eredményei: Cecsemőgondozás gyermek kategória megyei 1. hely, országos 7. hely, 

elsősegélynyújtás gyermek kategória városi 1. hely, megyei 2.hely, serdülő kategória városi 

2.hely.  

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

Az alapítványunk a következő konferenciákon vett részt, mutatkozott be illetve tartottunk 

előadásokat: 

2016.05.26-29. Siófok Kávészünet Konferencia gyermekorvosok, védőnők részére,  

2016.08.26. Budapest, Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia, standot állítottunk az 

alapítvány munkájáról, és az általunk szervezett képzésekről. 

 

 

 

 

 

Wenhard Andrea, kuratóriumi elnök 

 


