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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 bemutatókat szerveztünk a Repülő Cserkész Napon (Péren) és  

Diák napokon (Péterfy és Kovács Margit iskolák), amiket videofilmeken rögzítettünk, és 

bocsátottunk a szakemberek rendelkezésére. 

A serdülőket elsősegély és a csecsemőgondozás versenyekre vittük, hogy a megszerzett 

tudásukat tapasztalati szinten is kamatoztathassák, szakmai munkánkkal támogattuk a 

versenyek megrendezését, és a megyei 1. helyen végzett csapatot, amely a későbbi országos 8. 

helyen végzett csapat lett szakmailag segítettük. Az elsősegély és csecsemőgondozás 

szakkörök vezetéséhez az iskolavédőnők számára a Vöröskereszttől szakkönyveket, 

kötszereket szereztünk be nagyobb számban.    

 

Két közhasznú tevékenységet emelnék ki az alapító okiratból 2017. 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/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: 25 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 2017.01.26.-én (25fő) Budapesten. Ez kiscsoportos képzés, 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. 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/b: 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: 27 fő 

 

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 2. hely, elsősegélynyújtás 

gyermek kategória városi 1. hely, megyei 1.hely, országos 8. hely, serdülő kategória városi 

4.hely.  

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

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

előadásokat: 

2017.03.03., 2017.05.26. Budapest, Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság Konferenciái 

2017.05.12-13. Siófok Kávészünet Konferencia gyermekorvosok, védőnők részére,  

2017.08.25. Budapest, Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia, standot állítottunk az 

alapítvány munkájáról, és az általunk szervezett képzésekről. 

2017.10.04-05. Budapest, A határon túli védőnők számára megrendezésre kerülő 

konferencián előadást tartottunk a magyar védőnők csoportos egészségfejlesztési 

tevékenységéről, ami nagy sikert aratott.  

2017.11.10-11. Budapest, Konferencia gyermekorvosok, védőnők részére 

 

 

 



Kapott támogatások felhasználása: 

 

1. Támogatási program elnevezése: 20 éves Hegyimaraton fotókiállítás és fórum. 

Támogató megnevezése: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás forrása: Önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama: 2016. december 30.- 2017. április 30.  

Támogatás összege: 50.000.-Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Tárgyévben felhasznált összeg: Személyi:- ,Dologi: 50.000.-Ft,   Felhalmozási: -, ∑: 50.000.- 

 

Szöveges bemutatás: Dr Bérces Edit kutatási feladatai mellett szívesen mutat jó példát és adja 

át ismereteit és tapasztalatait az egészséges életmód, a kitartó futás pozitív hatásairól. 

Alapítványunk szívesen állt a kezdeményezés mellé, hogy ezeket a képeket minél több 

magyar ember is megismerhesse és pályáztunk a zalaegerszegi önkormányzat pályázatára, 

melyet sikeresen megnyertünk, és a fotókiállításhoz szükséges keretezési, másolási 

feladatokat meg tudta valósítani, valamint a fórumhoz szükséges eszközöket, köszöntő 

virágokat így meg tudta vásárolni.  

 

2. Támogatási program elnevezése: SZJA 1% 

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, GyMS Megyei Adó- és 

Vámigazgatósága 

Támogatás forrása: Központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2017.10.19.-én került átutalásra az Alapítvány bankszámlájára 

Támogatás összege: 26.002.-Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Tárgyévben felhasznált összeg: Személyi:- ,Dologi: 26.002.-Ft,   Felhalmozási: -, ∑: 26.002.- 

 

Szöveges bemutatás: 2017.11.10-11. között Budapesten került megrendezésre 

gyermekorvosok és védőnők számára a megújuló gyermek alapellátás témáját feszegető 

konferencia. A konferencia fórum részéhez adtuk a szakmai ismereteinket és tapasztalatainkat 

és vettünk részt a disszkusszió kialakításában. A regisztrációhoz és a részvételhez szükséges 

költségekhez nyújtott támogatást számukra a SZJA 1%-a.  

 

 

 

 

Wenhard Andrea, kuratóriumi elnök 

 


