
BÁTOR TÁBOR
ÉVES JELENTÉS 2020
Bátorságot adunk. Életeket változtatunk.



KÜLDETÉSÜNK
A Bátor Tábor több mint tábor. 2001 óta életeket változtatunk. Sorsfordító élményeket nyújtunk 
a súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjainknak, illetve azoknak a családoknak, 
akik elvesztették gyermeküket. Nevetést viszünk a kórházi ágyak mellé, online programjainkon 
keresztül az otthon falai közé és az osztálytermekbe, hogy erőt és bátorságot adjunk a játékon és a 
közös élményeken keresztül a nehéz helyzetekben. Hisszük, hogy még sosem volt ilyen fontos, hogy 
mindenki számára elérthető legyen az a tapasztalat és szemléletmód, amit 20 év alatt szereztünk a 
mentális egészség megőrzése terén.

Hisszük, hogy a felhők felett mindig süt a nap.

A BÁTOR TÁBOR OTT VAN, AHOL TI VAGYTOK
A Bátor Tábor az elmúlt 20 évben közel 15 000 embernek, daganatos vagy egyéb súlyos, krónikus betegséggel 

küzdő gyermeknek és családtagjaiknak adott bátorságot a táborban, a kórházakban és online. Célunk, hogy 

enyhítsük a betegség, az elszigeteltség, a félelem és kontrollvesztés okozta mentális nehézségeket, visszaadjuk 

a felhőtlen gyerekkort.

A világjárvány a Bátor Tábort sem hagyta érintetlenül. 2020-ban nem tudtunk fogadni a táborban gyerekeket, 

nem tudtunk elmenni a kórházakba, nem tudtunk annyiszor szurkolni jótékony sportolóinknak egész 

várost megmozgató versenyeken, mint korábban, és beszűkültek az adományszervezési lehetőségeink is. 

De mi, Bátor Táborosok tudjuk, hogy még a viharfelhők felett is süt a nap. A világjárvány idején talán még a 

korábbiaknál is nagyobb szükség volt vidámságra, bátorságra. Így csapatunk a tavalyi évben is azon volt, hogy 

támogassa a beteg gyerekek és a családjaik lelki egészségét.

A helyzetre adott válaszul online programokat fejlesztettünk. 20 éves tapasztalatunkat a mentális 

egészségmegőrzés terén így nem csak a súlyosan beteg gyerekek bátorításában kamatoztathattuk. A beteg 

gyerekeken kívül másoknak is segíthettünk: bárkinek, aki a pandémia miatt megtapasztalta azokat az 

érzéseket, amiket a táborozóink és családjaik is átélnek – mint a betegségtől való félelem, az elszigetelődés, 

a kontrollvesztés. Külön programokat dolgoztunk ki családoknak, felnőtteknek, cégeknek, kórházban fekvő 

gyerekeknek, és egykori, ma már felnőtt táborozóinknak is. Az év végén pedig elindítottuk online iskolai 

programunkat, hogy a digitális oktatásba kényszerült osztályoknak adjunk közösségi élményeket.

Örömmel tölt el minket, hogy tevékenységükkel hozzájárulhattunk a szélesebb társadalom mentális 

egészségének megőrzéséhez. Hálásak vagyunk nektek, hiszen az elért eredményeink mindannyiunk közös 

sikere. Köszönjük, minden múltbeli és leendő támogatónknak, önkéntesünknek, dolgozónknak, partnerünknek, 

hogy mellettünk álltok a küldetésünkben!

Kindli Erna
ügyvezető igazgató



TÁBORAINK
NYÁRI TÁBORAINKBAN sorsfordító élményeket kínálunk 6 napon át azoknak 
7-18 éves gyerekeknek, kamaszoknak, akik

daganatos megbetegedéssel vagy leukémiával küzdenek,

diabétesszel vagy hemofíliával élnek,

IBD-val vagy JIA-val kezelik őket,

szervátültetésen estek át,

vagy súlyosan gerincferdüléssel élnek.

Ősszel olyan családokat fogadunk, akik 7 évnél fiatalabb beteg gyereket nevelnek. A Családi Táborban 
4 napon át gyűjtenek emlékeket közösen a táborozók, és külön figyelmet fordítunk a szülőkre is. A 
családok egy olyan összetartó, támogató közösség részei lesznek, ahol erőt gyűjthetnek, és családként 
megerősödhetnek.

Egy súlyos betegség gyakran megtépázza a testvérek közötti viszonyt, így tavasszal a 
testvérkapcsolatokra fókuszálunk. A 4 napos Testvér Táborokba a beteg gyerekek egészséges 
testvéreikkel érkeznek, és nekik, az egészséges testvéreknek is ugyanannyi figyelmet szentelünk a 
táborban, mint a betegséggel küzdő gyerekeknek. Együtt és külön-külön is szembenéznek kihívásokkal 
és kalandokkal a programok során, így találhatják meg ismét az utat egymáshoz, és erősíthetik meg 
ismét kapcsolatukat a testvérek.

A legnehezebb időkben sem engedjük el a családok kezét. A Lélekmadár Táborban olyan 
családokat fogadunk, akik súlyos betegségben, balesetben, vagy a születése környékén vesztették 
el gyermeküket. Nevetés és sírás kéz a kézben jár a 4 napos tábor során, ahol a megszokott tábori 
programok gyászterapeuta vezetésével gyászterápiával egészülnek ki. A Lélekmadár Táborba egy 
éven át, háromszor látogatnak el hozzánk a családok.

A TÁBORBAN, A KÓRHÁZAKBAN, ONLINE
MINDENKINEK BÁTORSÁGOT ADUNK.
A Bátor Táborban alkalmazott módszernek, a terápiás rekreációnak hosszú távú hatását 
igazolja többek között a Yale Universityvel közös kutatásunk:  a szülők visszajelzései alapján 
a táborozó gyerekek

79%-ÁNAK NŐTT AZ ÚJ DOLGOK IRÁNTI NYITOTTSÁGA;

77%-ÁNAK ERŐSÖDÖTT AZ ÖNBIZALMA;

76%-ÁNAK NŐTT AZ ÖNÁLLÓSÁGA;

72%-ÁNAK JAVULT A TÁRSAS KAPCSOLATOKRA VALÓ NYITOTTSÁGA.

2020-ban a COVID-19 járvány kitörésekor be kellett zárnunk egy időre a tábor kapuit, és nem 
látogathattunk el a kórházakba sem GO! programunk keretében. De ez nem jelentette – nem 
jelenthette – azt, hogy magukra hagyjuk a táborozóinkat. Tudtuk, hogy most nem csak nekik (akik már 
betegségükből kifolyólag megtapasztalták az izoláció okozta szorongást, félelmet, kontrollvesztést) 
kell megmutatnunk, hogy még a viharfelhők felett is süt a nap.  A legfrissebb kutatások is 
alátámasztják, hogy a digitális oktatás elszakította egymástól az osztálytársakat, barátokat, az  

otthoni munka-iskola következtében a családi szerepek felborultak. A szülők egyszerre voltak tanárok, 
pedagógusok, játszótársak és szülők, a gyerekek kiszakadtak a baráti társaságból, kortárs közegből.

Így kibővítve programportfóliónkat online programokat fejlesztettünk. Kibővítettük a résztvevők körét 
is: online programjainkon bátorságot adtunk nem csak a beteg gyerekeknek és családjainknak, hanem 
bárkinek, aki szívesen töltött el pár órát játékkal, biztonságos környezetben, hogy megerősödve
nézhessen szembe a karantén kihívásaival.

Életeket 

változtatunk. 

Kattints, és nézd 

meg, hogyan!

https://www.youtube.com/watch?v=ZSKAr0tX8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=ZSKAr0tX8Ho


GO! PROGRAM
A tábor igazi lényege megszülethet a kórházi ágyak mellett is, akár egy délután alatt: a nevetés, 
a játék, a felszabadult öröm, egy új barátság kezdete. GO! programunk speciálisan képzett önkéntesei 
a kórházi ágyakhoz csempésznek egy szeletet a Bátor Táborból. 

2020-ban – januártól márciusig, amíg a világjárvány kitörése el nem lehetetlenítette a program 
megtartását – 7 partnerkórházunkba (2 Varsóban, 1 Pozsonyban, 2 Budapesten, 1 Debrecenben és 1 
Pécsett) összesen 220, kórházban fekvő súlyosan beteg gyerekhez juttatták el a gyógyító élményeket 
speciálisan képzett GO! önkénteseink.

Kattints és 

less bele a GO! 

programba!

https://www.youtube.com/watch?v=xOws5p1xl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=xOws5p1xl3Y


ONLINE PROGRAMOK 
Magyarországon
Ha csak virtuálisan is, de a korábbiaknál szélesebbre tárhattuk a Bátor Tábor kapuit Az online tér 
lehetővé tette, hogy ne csak súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak szervezzünk programokat, 
hanem elvihessük a játék gyógyító erejét mindenkinek, aki szeretne kikapcsolódni, egy biztonságos 
térben játszani és másfél – 2 órára elfelejteni a bezártság és izoláció okozta kihívásokat.

Mint minden programunkat, az online programokat is önkéntesek bevonásával valósítottuk meg. 
Különböző, mind a terápiás rekreáció módszertanára épülő online programokat fejlesztettünk

családoknak,

egykori, már felnőtt táborozóknak,

cégeknek,

felnőtteknek,

kórházban fekvő gyerekeknek,

iskolai osztályoknak is.

Online Kamasz Táborunkban több napon keresztül vettek részt azok a súlyosan beteg kamaszok, akik 
idén nyáron nem tudtak eljönni a táborba. A tábori programok online verzióin (fotó, kézműves, rejtett 
erők, cirkusz, tini idő) igazán Bátor Táboros volt a hangulat.

Az év második felében megalkottunk GO! Online programunkat, amelyen a kórházi programunkat 
ültettük át online környezetbe. Önkénteseink minden héten várták a gyerekeket a monitorok előtt, 
havonta megújuló játékcsomaggal várta az érdeklődőket a GO! Box, és a GO! Mese keretében rövid 
mesevideókat is készítettek a Cimborák. Egy egész hétvégén át tartó játékkal vártuk a monitorok 
előtt a Lélekmadárban táborozó családokat is.

Online iskolai programunkat speciálisan a digitális oktatás okozta elszakítottság, a közös és közösségi 
élmények hiányára hoztuk létre olyan iskolai osztályoknak, akik délután, vagy egy osztályfőnöki óra 
keretében szeretnének kicsit visszatalálni egymáshoz, és újra megtapasztalni, milyen jó együtt lenni.

Kattints és nézd 
meg az Online 
programok 
kedvcsináló 
videóit!

https://www.youtube.com/watch?v=Oj0BlbOccl4
https://www.youtube.com/watch?v=h-vcwc1roGw
https://www.youtube.com/watch?v=LeFGRRlaibU
https://www.youtube.com/watch?v=KyvA8AbRKB0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7U1WwgFnPQOWnpVkQR6g5Ts4dJz0HmOy
https://www.youtube.com/watch?v=Oj0BlbOccl4
https://www.youtube.com/watch?v=h-vcwc1roGw
https://www.youtube.com/watch?v=LeFGRRlaibU
https://www.youtube.com/watch?v=KyvA8AbRKB0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7U1WwgFnPQOWnpVkQR6g5Ts4dJz0HmOy


2020-BAN 
ÖSSZESEN 

1062 fő 
vett részt a 

programjainkon

MAGYARORSZÁ G 120
LENGYELORSZÁ G 74
SZLOVÁKI A 8

202

860

programok 
GO! program

MAGYARORSZÁ G 585
CSEHORSZÁG 117
LENGYELORSZÁ G 103
SZLOVÁKI A 55

Online 

81 %
programok:

ONLINE PROGRAMOK 
Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában
Az online programok lehetőséget kínáltak arra, hogy olyan súlyosan beteg gyerekeknek is elvigyék 
a gyógyító élményeket a monitorokon keresztül, akik betegségük miatt eddig nem tudtak a hatvani 
nemzetközi turnusainkban fogadni.

Csehországban a virtuális programok széles tárházát kínáltuk a betegségben érintett gyerekeknek. 
Augusztusban és decemberben 2 egyhetes virtuális táborra is sor került, amelyek során minden nap 
(a téli, A jövő felfedezői témájú tábor esetében minden nap iskola után) találkoztak az online térben a 
táborozók és az önkéntesek. Ennek köszönhetően igazán magas minőségben tudtuk megvalósítani a 
terápiás rekreációt a monitorok előtt is. Ezek mellett családi játékok, virtuális tábortűz, tábortánc és 
a Legoval sikeres együttműködésben olyan programok is voltak, ahol együtt legóztunk a gyerekekkel 
A programokon izomdisztrófiás és cisztás fibrózisos gyerekek mellett onkológiai betegséggel küzdők 
és diabéteszes gyerekek mellett vettek főként részt.

Lengyelországban Online Családi Programokat tartottunk. Táborozóink és családjaik mellett 
onkológiai betegséggel küzdő és cisztás fibrózissal élő gyerekek vettek részt szüleikkel és testvéreikkel 
a játékon. Decemberben Karácsonyi Kreatív Workshopokat tartottunk, ahol például a karácsonyi 
díszeket készítettek és egyéb izgalmas kézműves kihívások elé állítottuk őket. A workshophoz a 
szükséges anyagokat a Paper Concept biztosította a táborozóknak.

Szlovákiában az Online Családi Programjainkon főként olyan családok vettek részt, ahol a 
betegségben érintett gyermek már korábban járt a hatvani táborhelyünkön.

Kattints, és nézd 

meg egy cseh online 

programunk videóját!

Kattints, és nézd meg 
egy lengyel online 

programunk videóját!

Kattints, és nézd meg 
egy szlovák online 

programunk videóját!

https://www.youtube.com/watch?v=YrMw38aaB9g
https://www.youtube.com/watch?v=s4AJDAz52vA
https://www.youtube.com/watch?v=58IpHlKU_YA
https://www.youtube.com/watch?v=YrMw38aaB9g
https://www.youtube.com/watch?v=s4AJDAz52vA
https://www.youtube.com/watch?v=58IpHlKU_YA


MEGNÉZEM

ONLINE IS 
BÁTORSÁGOT ADUNK!
Digitális Bátor Tábor
Nyáron megnyitottuk a Digitális Bátor Tábor kapuit. Egy olyan oldalt fejlesztettünk az IBM, 
a Boston Scientific és a Wiener Städtische Versicherungsverein támogatásával, amellyel Bátor 
Táboros hangulatot varázsolunk az otthonokba. Az oldalon a látogatók tippeket szerezhetnek esti 
beszélgetésekhez, megismerhetnek új játékokat, és bemutatjuk módszertanunkat, a terápiás 
rekreációt is.

#OtthonIsBátor
Önkénteseink sem hagyták játék nélkül sem a táborozókat, sem a szélesebb nyilvánosságot. 
#OtthonIsBátor videósorozatunkban a Cimborák hétről hétre új trükköt, játékot, kísérletet 
mutattak be.

#BátorságotAdunk
Az év során, hogy bátorságot adjunk mindenkinek a világjárvány okozta bizonytalanságban, különböző 
videókat készítettünk. Tolmácsoltuk a táborozók üzenetét az egészségügyi dolgozóknak, híres 
barátaink olvasták fel, mit 
jelent a bátorság a gyerekek 
számára. Megmutattuk 
online tábortáncunkat 
is, amelynek zenéjét az 
Irie Maffia bocsátotta 
rendelkezésünkre, és 
a Cimborák most is 
bebizonyították: az 
Önkéntesség szupererő.

Kattints és nézd 

meg a táborozók 

üzenetét!

Kattints az online 
tábortáncért!

Kattints és nézd 

meg a táborozók 

üzenetét!

https://digital.batortabor.org/
https://digital.batortabor.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7U1WwgFnPQOl9XCd4ND4AeKq7q9jmY_Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7U1WwgFnPQOl9XCd4ND4AeKq7q9jmY_Y
https://digital.batortabor.org/
https://youtu.be/tWYRsD_qWEc
https://www.youtube.com/watch?v=nU9fecE47RE
https://www.youtube.com/watch?v=3urfpQQ56YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vhz3_O5jIDQ
https://www.youtube.com/watch?v=nU9fecE47RE
https://www.youtube.com/watch?v=Vhz3_O5jIDQ
https://www.youtube.com/watch?v=3urfpQQ56YQ


A PROGRAMOK MELLETT
1%
Működésünk közel egyötödét az 1% felajánlásokból fedezzük. A 2020-as kampányunkban azt 
hangsúlyoztuk, hogy a mentális egészségmegőrzés területén szerzett professzionális tapasztalatunk 
kiemelt jelentőségű a súlyosan beteg gyerekek számára, akik nem először tapasztalják meg az 
izoláció okozta félelmet, bizonytalanságot, kontrollvesztést. A kampány hatására összesen 138,5 
millió forintnyi felajánlás érkezett csaknem 21 ezer felajánlótól.
Köszönjük!

RTL Klub gyereknap
Hetedik alkalommal szerveztünk gyereknapi különkiadást az RTL Klub 

Fókusz Plusz műsorában, ahol a táborozók és önkéntesek több riportban 
meséltek a Bátor Táborról, a táborban és az online programok alatt 
szerzett megerősítő élményeikről. A műsor ideje alatt több mint 20 ezer 
néző gondolta úgy, hogy szeretné támogatni küldetésünket, ezzel 11,1 
millió forint adományt gyűjtve az Alapítványnak.

Kortárs Művészeti Aukció
Rendhagyó módon rendeztük meg szeptemberben 16. jótékonysági 

kortárs képzőművészeti aukciónkat. A vendégek egy héten keresztül 
online licitálhattak a művekre, amelyeket a Société Budapest 
épületében is megtekinthettek. Az aukció zárásaként több kisebb 

összejövetelről jelentkeztek be műsorvezetőink. Természetesen online is készültünk műsorral: 
egykori táborozónk, ma már önkéntesünk, Áron mesélt arról, hogyan lett mindennapjainak része 
mindaz, amit a táborban kapott. Az online aukción 92 mű került kalapács alá, amely több mint 60 
millió forint támogatást jelentett a Bátor Tábornak. 

All in Challenge
Először rendeztük meg az All in Challenge online jótékonysági aukciót, melynek keretében 1 
héten keresztül licitálhattak a résztvevők exkluzív élményekre, szolgáltatásokra, designtárgyakra. 
A rendezvény keretében összesen 43 000 eurót gyűjtöttünk a súlyosan beteg gyerekek javára.

Lépd meg! égig érő bátorság
Szeptembertől év végéig Lépd meg! égig érő bátorság kampánnyal kértük arra támogatóinkat, 
segítsék, hogy új magaskötélpályát építhessünk a táborban. A kampány követei – a Lépítészek – 
különböző kihívások vállalásával buzdítottak a támogatásra. Az év végére a kitűzött célt, a 35 millió 
forintot elértük, amelyből 10 millió forintot az E.ON biztosított a pálya felépítéséhez, Kiss Gergő 
olimpikon pedig nagykövetként támogatta, hogy ismét égig érhessen a bátorság a táborban.

Kattints és nézd 

meg, táborozóink 

mit gondolnak a 

bátorságról!

https://youtu.be/r2wcJqOCmwY
https://youtu.be/r2wcJqOCmwY


Aki otthon mozog, az bátor! 

Kattints a világ leghangosabb 

szurkolótáborához!

Élménykülönítmény
Az év során 124 egyéni jótékony sportoló és 13 csapat 35 offline vagy virtuális versenyen 17 millió forint 
adományt gyűjtött a Bátor Tábor táborozóinak. Nyáron elindítottuk az Adj egy 5-öst! kampányunkat, 
amelynek keretében egy közösségi média kihívással buzdítottunk a jótékony sportolásra. 
A kampányban 120-an vettek részt, ezzel majdnem 610 ezer forintot gyűjtve a mágikus lila pólóban.

Adj hozzá egy virtuális téglát!
Ahhoz, hogy online programokat fejleszthessünk és felépíthessük a Digitális Bátor Tábort, arra kértük 
támogatóinkat, hogy segítsenek egy virtuális tégla árával. A kampány során 6,4 millió forinttal járultak 
hozzá támogatóink, hogy elvihessük a tábort az otthonokba.

ÉRTÉKEINK
Amiben hiszünk, és ami szerint működünk.

#1  

#2
#7

#4

#9

#3
#8

#5

#6

#10

NÁLUNK A TÁBOROZÓK AZ ELSŐK 
Az ő érdekeik és lelki-fizikai 
biztonságuk a legfontosabb.

ÉRTÉKELJÜK, AKI VAGY 
ÉS AMIT HOZZÁADSZ
Munkatársaink, önkénteseink és 
támogatóink nélkül – nélküled – 
nem lenne ugyanaz.

A SZAKMAI IGÉNYESSÉG ALAPVETŐ
Működésünket és partneri 
kapcsolatainkat meghatározza 
a magas szakmai színvonal.

A BIZALOM ÉRTÉK
Megbecsüljük és vigyázunk rá, 
a családok, támogatók és önkéntesek 
pedig megtisztelnek vele. EGYÜTT TÖBBEK VAGYUNK

Hiszünk a csapatmunkában és 
a közösség erejében. Hiszünk abban, 
hogy a sokszínűség érték, és hisszük, 
hogy sokszínűen erősebb a közösségünk.

TISZTÁN MŰKÖDÜNK
Tevékenységünk, 
munkafolyamataink átláthatóak. FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK ÉS 

FEJLESZTÜNK
Nyitottak vagyunk az újra, tudatosan 
keressük az innovatív megoldásokat.

SEGÍTENI JÓ!
A segítségnek többféle formája van, 
segíteni bárki tud. több leszel általa.

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZÜNK
Munkafolyamatainkban, 
döntéseinkben és az erőforrások 
felhasználásában a fenntarthatóság 
és a függetlenség számít 
iránymutatónak.

SZEMLÉLETET FORMÁLUNK
Hiszünk abban, hogy a jó gyorsan 
terjed és kapuinkon túl is változást 
indít el.segíteni bárki tud. több 
leszel általa.

https://www.youtube.com/watch?v=8BKczZxrK9A
https://www.youtube.com/watch?v=8BKczZxrK9A
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KÖSZÖNJÜK, 
HOGY VAGYTOK! 
20 MILLIÓ FORINT FÖLÖTT
GlaxoSmithKline Services Unlimited
Newman’s Own Foundation (US)
Serious Fun Children’s Network (AHITWC)

10-20 MILLIÓ FORINT
The Boston Scientific Foundation
Abercrombie & Fitch (US)
Rite Aid Foundation (US)
Takeda (US)
Union Bizotsító / Wiener Städtische 
Versicherungsverein (AT)
E.ON Hungária Energetikai Zrt.
VBE Bioenergy Europe Kft.

5-10 MILLIÓ FORINT
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
MERCK Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Kft.

3-5 MILLIÓ FORINT
MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft.
NEO Property Services Zrt.
Unicredit Foundation
Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi 
Marketing Szolgáltató Kft.
IN-Q-tech Ingatlanfejlesztő és Innovációs Szolgáltató Kft.
ELEKTRO PROFI Vállalkozási Kft.

1-3 MILLIÓ FORINT
Spacenet Zrt.
Arm Limited
AMC Networks Central Europe Kft.
Hungaropharma Zrt.
“AV Investments” Befektetési Kft.
LZJ-COM Kft.
Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda
HRP Europe Kft.
Sony Pictures Television Central Europe Kft.
Westbay Kft.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Trance Balance Kft.
INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zrt.
Budapesti Ügyvédi Kamara
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
DTM Vagyonkezelő Kft.
Band & Brand Kft.
Google Számítástechnikai Szolgáltató Kft.
BSI Sport, -marketing, -szervező Kft.
Optoviva Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
AELA HIDRÁT Hidrátgyártó Kft.
Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Kft.
Silent Signal Információbiztonsági, Informatikai 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
VARTA Consumer Hungaria Kft.
SILKEM Hungary Kft.
Nexperia Hungary Kft.

TÁRGYI ÉS SZOLGÁLTATÁSBELI 
ADOMÁNYOK SZERVEZETEKTŐL
77 Elektronika Műszeripari Kft.
Abercrombie & Fitch (US)
acb Galéria
Avalon Car(e) Services
Atmedia Kft.
Central Médiacsoport Zrt.
CoNetworking Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
DELOGIST Logisztikai Szolgáltató Kft.
Edima.email Kft.
eisberg Hungary Kft.
Gravoform Kft.
Hogan Lovells
HVG Kiadó ZRt.
HVG Press
IBM Hungary
IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft.
Imedia Kft.
Infosector Számítástechnikai Kft.
Interlex Communications Kft.
Intren Kft.
Irie Maffia
Kantar Media Kft.
Kempiski Hotel Corvinus Budapest
Kieselbach Galéria
Kisterem Galéria
Kövesdi Réka Fotográfia
Kövesdi Dóra
Manero Kft.
Market Épitő Zrt.
Mobil Audio & Light Kft.
Mundy Márton e.v.
Pannonia Golf & Country Club
Pauker Holding Kft.
Post For Rent
Société Budapest
Rauch Hungária Gyümölcsfeldolgozó Kft.
Magyar RTL Televízió Zrt.
Special Effects International Zrt.
TECHSOL HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telenor Magyarország Zrt.
TransferWise Ltd. Magyarországi Fióktelepe
Vintage Galéria
Webshippy Magyarország Kft.
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

NEMZETKÖZI ALAPÍTVÁNYAINK 
VÁLLALATI TÁMOGATÓI 
60.000 EURÓ FÖLÖTT
KI One (PL)

15-10.000 EURÓ
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. (SK)

3-10.000 EURÓ
Autostrada Eksploatacja S.A. (PL)
Google LLC (CZ)
Ingrid Popovič (CZ)
Moneta Money Bank (CZ)
Novartis (PL)
Petr Šmíd (CZ)
PKN Orlen (PL)
PROVIDA foundation (SK)

NEMZETKÖZI ALAPÍTVÁNYAINK 
TÁRGYI ÉS SZOLGÁLTATÁSBELI 
TÁMOGATÓI
Amber (PL)
ARRIVA Slovakia a.s. (SK)
Basta digital s.r.o. (SK)
Bubble production house, s.r.o. (SK)
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.(SK)
Cisowianka (PL)
Dentons Europe CS LLP (SK)
DESA Unicum S.A. (PL)
Google LLC (CZ)
KI One (PL)
Lenka Vacvalová (SK)
LOT Polish Airlines (PL)
Mielżynski (PL)
Noerr s.r.o. (CZ)
Ponyhouse s.r.o. (SK)
Rymarz-Zdort (PL)
Simona Klammertová (CZ)
Skils s.r.o. (CZ)
Škoda Auto a.s. (CZ)
Soga Art Auction House (SK)
SOLEN s.r.o. (SK)
Thimble Digital Agency (CZ)
Zachęta – National Gallery of Art (PL)

Vállalati támogatóink mellett köszönjük 
a magánszemélyek támogatását, különös 
tekintettel a rendszeres adományozóinkra. 
Hálásak vagyunk az 1% felajánlóinknak, 
a jótékonysági rendezvényeink résztvevőinek, 
az Élménykülönítmény programunk 
sportolóinak és önkénteseinek,  a Telenor 
- Bátor Tábor Mobilflotta előfizetőinek, 
s mindenkinek akik pénzzel, eszközzel, tudással 
hozzájárultak a sikerekhez. Köszönjük! 

A nem hazai támogatók esetén használt rövidítések: 
US: Egyesült Államok
UK: Egyesült Királyság
PL: Lengyelország
CZ: Csehország
SK: Szlovákia

*Árfolyamnyereség és veszteség nélkül

kiemelt vállalati 
támogatóink 2020-ban



BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓK
Bakóczy Szilvia
Dr. Csoszánszki Noémi
Hamza Lilla Krisztina
Károlyi Lilla
Marjai-Kocsis Anikó
Dr. Milei Krisztina
Mohai Mónika
Dr. Török Szabolcs
Tóth István Attila

KURATÓRIUM
Küllői Péter
Bakóczy Szilvia
Báthory Balázs
Dr. Csoszánszki Noémi
Dr. Toldy-Schedel Emil
Dr. Török Szabolcs
Kóbor Miklós
Kepes András
Steve Juhász
Szauer Péter

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Winkler Gyula
Dr. Sütő Enikő
Dr. Zombori Zoltán
Mécs Mónika
Dr. Béres Zoltán

TANÁCSADÓ TESTÜLET
Dr. Benyó Gábor
Dr. Kocsis Katalin
Károlyi Lilla
Dr. Góczán Szabó Ildikó
Ozsváth Bálint
Scheuring István

MUNKATÁRSAK

ÜGYVEZETŐ 
Kindli Erna

NEMZETKÖZI MŰKÖDÉSÉRT 
ÉS NÖVEKEDÉSÉRT FELELŐS 
IGAZGATÓ 
Sumudu Perera

PÉNZÜGY ÉS ADMINISZTRÁCIÓ 
Almási Gábor
Malek Izisz
Tokár Blanka

HR 
Lechner Beáta
Magyar Katalin

ÖNKÉNTES- ÉS 
PROGRAMSZERVEZÉS
Brahmi Lynda/Nagy Katalin
Csoszánszky Adrienn
Fülöp-Sokorai Eszter
Havasi Marcell
Horváth-Szabó Renáta
Kovácsevics Mariann
Péczeli Zsuzsanna
Posztós Erika
Prógli Ágnes
Schumiczky Júlia/Kocsis Anna Dorka
Simon Gellért
Somogyi Hanna
Thuróczy Flóra
Vargyas-Tóth Julianna
Vigyikán György 

ADOMÁNYSZERVEZÉS
Knecht Tamás
Benke Fanny
Domián-Varga Zsófia
Firisz Anita
Füzérné Fekete Tünde
Hais Barbara
Joó Mónika
Kelecsényi-Bakos Réka
Horváth Noé
Kiss Ambrus
Ruman Csilla
Osváth Györgyi
Tóth Eszter
Vass Nikolett
Vérten Zsófia
Szombati Magdaléna

MARKETING
Dél Zsófia/Cseh Linda
Nagy Éva
Sturm Andrea

EGÉSZSÉGÜGY ÉS 
TÁBOROZÓSZERVEZÉS
Dr Gudor Orsolya
Palásti Erzsébet
Szabó Angelika
Horváthné Kardos Katalin
Csicsely Ágnes
Balog Emese
Horváth Annamária
Törőcsik Tamás

ÜZEMELTETÉS
Reisinger Rita
Bakosné Fülöp Marianna
Égei Zsuzsanna
Futó Zsuzsanna
Horváth Józsefné
Hatvani Eszter
Magyar János
Kovácsné Lovász Mária Edit

Nagyné Tóth Szilvia
Szekér Gábor
Sztankovics Zoltán
Tari Kornél
Tari Rita Szandra
Zsíros Jánosné

FUNDACJA BATOR TABOR 
POLSKA

KURATÓRIUM
Paula Rewald-Gribbs
Katarzyna Kulczyk
Artur Gabor
Radosław Kudła
Stefan Krieglstein
Tomas Witczak
Péter Küllői

MUNKATÁRSAK
Alina Prokopiuk-Roszak
Marcin Maryl
Magdalena Chrząstowska
Martyna Maciejewska
Maria Radzyńska (GO program)

NADÁCIA BÁTOR TÁBOR 
SLOVAKIA

KURATÓRIUM
Katarína Čechová 
Jana Palenčárová
Barbara Schreinerová
Dana Škodná
Péter Küllői
Patrick Hessel
Marián Gazdík
Rastislav Bagar 

MUNKATÁRSAK
Vladimira Masarykova / Katarína Turčanová
Beáta Revayova
Marcela Dobošová (GO Program)

NADAČNÍ FOND NADACE BÁTOR 
TÁBOR ČESKÁ REPUBLIKA

KURATÓRIUM
Roman Novotný
Petr Šmíd
Ladislav Tyll

MUNKATÁRSAK
Andrea Tittelová
Eva Bochová
Kerényi Máté
Katarína Koščíková

TISZTSÉGVISELŐK, KOLLÉGÁK

“A Bátor Tábor a Béke szigete, a pihenés, 
nyugalom záloga.” - egy táborozónk



BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.
www.batortabor.hu | tel: +36 1 302 8808 
Adószám: 18107913-1-41
Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-00000015-88740016
E-mail: batortabor@batortabor.hu

Nadační fond Nadace Bátor Tábor 
Česká republika
Žižkova 403/20, 293 01 Mladá Boleslav, Csehország
www.batortabor.cz | IČ: 28996542 
Komercni Banka 43-6195580267/0100 CZK
E-mail: info@batortabor.cz

Fundacja Bátor Tábor Polska
ul. Krucza 24/26, 00-526 Varsó, Lengyelország
www.batortabor.pl | KRS: 0000342855
Bank Zachodni WBK 02 1090 1056 0000 0001 1347 5847 
E-mail: info@batortabor.pl

Nadácia Bátor Tábor Slovakia
Staromestská 3, 811 03 Pozsony, Szlovákia 
www.batortabor.sk | IČO: 42174643
FIO Banka SK 6983300 0000024-01042470
E-mail: info@batortabor.sk

Kiadó: Bátor Tábor Alapítvány 
Kiadványterv: Tóth Kata 
Infografikák: InfoTandem 2020


