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Az alapítvány 2014. május 30 án alakult meg.
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A tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység:
Ismeretterjesztő

tevékenységünk

keretében

új

anyagokkal

bővítettük (gyámság, tervezési segédletek), valamint frissítettük
weboldalunkat. Előadásokat tartottunk, sajtóközleményt adtunk ki,
felkérésekre a médiában is szerepeltünk. Számos megkeresés
során nyújtottunk egyéni segítséget, hogy a bonyolultabb életvégi
kérdésekre megfelelő választ kapjanak a családok szakértőink
segítségével.

Közhasznú tevékenység bemutatása:
Az életvégi időszakban a családok életminősége nagyban múlik
tájékozottságunkon, lehetőségeik, teendőik ismeretén. Az életvégi
területekről szóló ismeretterjesztő tevékenységünk ebben kíván
segítséget nyújtani. Az általános tájékozottságon túl a jogok és
kötelezettségek kiemelten pontos és hiteles ismertetésével illetve
az egyedi esetek felderítésével érhető el, hogy jogvédelem is
érvényesüljön, ebben fontos összekötő szerepet vállalunk a
laikusok és az egyes területek szakértői között.

Közfeladat megnevezése:
1.

A lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb

életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
2.

Jogvédelmi feladatok

Az alapítvány 2016. évi célja a közvetlen, tanácsadáson
keresztüli segítségnyújtáson túl a szélesebb kört elérő online és
elektronikus médiában való megjelenés fokozása, illetve a
weboldal tartalmának folyamatos frissítése és bővítése volt.
Tevékenységeinket pályázati (NEA
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működési pályázat), alapítói támogatásból és adományból
finanszíroztuk, emellett nagyban támaszkodtunk önkénteseink
munkájára.
Az alapítvány mérlege számszerűsíti a cél elérésének eszközeit.
A kiadások és bevételek eredménye, az eredmény
kimutatásban van levezetve.

Az Alapítvány éves bevétele 296.000.- Ft volt, ami
175.000.- Ft pályázati támogatásból,
35.000.- Ft adományból,
80.000.- Ft alapítói támogatásból és
6.000.- Ft egyéb bevételből tevődött össze.

A 2016. évi tevékenység költségét 292.000.-Ft-ból
oldottuk meg, amik az ismeretterjesztéshez és a
tanácsadáshoz szükséges segéd és szóróanyagok
tervezése, nyomtatása, illetve az adminisztráció és
működtetés költségei voltak.
A 292.000.- Ft költség a következő képen alakult:
Az anyagköltségre 34.000.- Ft került kifizetésre, ami
irodaszerek, papírok költsége volt.
Egyéb szolgáltatásokra az alapítvány 241.000.- Ft költött,
ami oktatási, nyomdai, grafikai tervezési, postai
szolgáltatási informatikai szolgáltatás és ügyviteli
szolgáltatás költségét fedezte.
Egyéb szolgáltatások díja ami 17.000.- Ft volt a
bankköltséget és az illeték költségeit fizette ki az
Alapítvány.
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