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A tevékenyég bemutatása
2010. szeptember 21-én, az alakuló ülésen 13 alapító taggal jött létre az egyesület azzal a
céllal, hogy a zala megyei gyulladásos bélbetegek számára rendszeres összejöveteleket
szervezzen. Az egyesület célja a tagság folyamatos tájékoztatása a betegségekkel és társult
betegségekkel kapcsolatos gyógymódokról, kezelési lehetıségekrıl, újdonságokról az
orvostudomány világából. Ehhez segítséget nyújtanak szakorvos tagjaink és az általuk
elıadásainkra invitált szaktekintélyek.
További célja az egyesületnek, hogy a sok kellemetlen tünettel küzdı betegtársaknak
ismerkedési lehetıséget nyújtson, az életminıség javításában segítsen.
Az elsı tagtoborzó összejövetelt 2010. december 11-én a Zala Megyei Kórház
tanácstermében tartottuk.
Tagjaink létszáma 60 fıre bıvült.
Az elsı összejövetelen a köszöntık és bemutatkozások után dietetikai tanácsadást hallhattak
az érdeklıdık Szabó Gyuláné dietetikus tagtársunk prezentációjaként. Fodor Andrea tag
megosztotta velünk ételkészítési újításait, receptjeit. A betegség aktív szakaszában a
gyógyszeres kezelés kiegészítéseként szigorú diéta javallott illetve az étvágytalanság súlyos
korlátokat jelent a gyógyulásban. Ehhez kaptak az összegyőltek értékes tanácsokat, tippeket.
A továbbiakban kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre került sor. A résztvevık nagyon akívak
voltak: rengeteg ötlet, javaslat hangzott arról, hogy mi érdekli ıket, mit várnak el az
egyesülettıl. A rendezvényre ásványvizet és pogácsát felajánlásként kapott az egyesület.
2010. december 14-én a vezetıség értekezletet tartott, amelyen értékelte a három nappal
korábbi rendezvényt, rendszerezte a tagtársak javaslatait, ötleteit és ütemtervet készített a
2011. évi rendezvényekre.
Számviteli beszámoló:
A Crohn-Colitis Egyesület a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg
fıösszege 55 ezer Ft, a saját tıke 55 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

Gazdasági Tevékenység:
Bevételek:
Tagdíj és tagok által nyújtott adomány:

63100 Ft

Kiadások:
Nyomtatványok:
Nyomdaköltség:
Közjegyzıi díj:
Banki költség:

1215 Ft
3900 Ft
3000 Ft
600 Ft

3
A pénzügyi rész beszámolójához a Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú
Egyesületének, könyvelı által készített egyszerősített beszámolója, éves zárómérlege csatolt
dokumentumként hozzátartozik.
Egyesületünk mőködéséhez, a programok megvalósításához központi költségvetési szervtıl,
elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl támogatást
nem kapott.
Az egyesület vezetısége, Dr. Gasztonyi Beáta, Dr. Szenes Mária, Dávid Alíz, Dömötör
Karolina és Kaffka Andrea elnök társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik
munkájukat.
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