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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 családjaiknak, illetve 
azoknak a családoknak, akik elvesztették gyermeküket. Nevetést viszünk a kórházi ágyak 
mellé, online programjainkon keresztül az otthon falai közé, az iskolai programunkon az 
osztálytermekbe.

KÖSZÖNTŐ
A Bátor Tábor nyári táborként indult 
2001-ben. Mára különböző programokkal 
segítünk a súlyosan beteg gyermekeknek és 
családtagjaiknak. Segítünk nekik újra felfedezni 
a bátorságukat, a képességeiket és a reményt. 
Felvértezzük őket mentálisan, hogy képesek 
legyenek megküzdeni a betegséggel, hogy 
teljes életet élhessenek.  

2021-ben több mint 2500 ember 
vehetett részt ingyenes élményterápiás 
programjainkon. Az elmúlt években pedig 
nem csak a résztvevők száma nőtt, de 
a programkínálatunkat is folyamatosan 
fejlesztettük, hogy még jobban segíthessük a beteg gyerekek rehabilitációját. 
2021-ben a Suliprogrammal bővült a palettánk, és ezzel támogatjuk a beteg gyerekek 
visszailleszkedését az iskolatársaik közé. A 2x2 órás foglalkozás lényege, hogy feloldjuk a 
betegség körül kialakult tabukat, segítsünk abban, hogy a gyerekek toleránsabbá és 
empatikusabbá váljanak, valamint fejlődjenek az együttműködési készségeik.   

És miért is van erre egyre nagyobb szükség?
Kutatások bizonyítják, hogy a modern kultúránk és technológiai függőségünk miatt a mai 
gyerekek 40%-kal alacsonyabb szintű empátiát mutatnak, mint a korábbi évtizedekben. Ez a 
trend aggodalomra ad okot, hiszen önmagában is elég riasztó tény, ráadásul a beteg gyerekek 
visszailleszkedését is megnehezíti társaik közé. 

Feladatunk még bőven van, de nem tudnánk azokat teljesíteni az eddigi és leendő támogatóink, 
önkénteseink, munkatársaink nélkül. Köszönjük, hogy mellettünk álltok küldetésünkben!  

Kindli Erna
ügyvezető igazgató



20 ÉVES A BÁTOR TÁBOR 
2001-ben kilenc lelkes fiatalnak köszönhetően megszületett, amit ma sokan csak csodaországként 
emlegetnek. A Bakóczy Szilvia, dr. Csoszánszki Noémi, Hamza Lilla Krisztina, Károlyi Lilla, Marjai-
Kocsis Anikó, dr. Milei Krisztina, Mohai Mónika, dr. Török Szabolcs és Tóth István Attila által életre 
hívott Bátor Tábor első turnusai még a Római-parton adtak erőt a gyógyuláshoz súlyosan 
vagy krónikusan beteg gyerekeknek. A kezdetek óta nem csak a táborhely újult meg, hanem a 
programok és azoknak a beteg gyerekeknek a köre is, akiket fogadunk ingyenes élményterápiás 
programjainkon. 

20 éves történetünk alatt több mint 10 000 súlyosan vagy krónikusan beteg gyerek és családja 
csuklójára kerülhetett fel az összetartozást szimbolizáló tábori karkötő; tábori, kórházi, iskolai és 
online programjainkon pedig mintegy 3000 elkötelezett cimbora segítségével összesen 15 000 
életet változtathattunk meg. 

TÁMOGATÓI CSALÁDI NAP 
Hosszú idő után ismét megrendezhettük ősszel a Támogatói Családi Napot, ahol vidáman és 
végre hatalmas körben is megünnepelhettük, hogy 20 éve ad bátorságot a Bátor Tábor. 

RTL KLUB ADOMÁNYGYŰJTŐ MŰSOR 
Nyolcadik alkalommal mutattuk be az RTL Klub Fókusz Plusz műsorában a tábort, a programokat, 
és a megváltoztatott életeket. Az önkéntesek és táborozók több riportban meséltek a Bátor 
Táborról, és az ott szerzett megerősítő élményeikről. A nézők és az RTL Klub támogatásával 26 
millió forint adományt gyűjtöttünk arra, hogy a következő 20 évben is minél több súlyosan beteg 
gyerek életét változtathassuk meg. 

BARÁTAINK 
SZÜLETÉSNAPI ÜZENETE 
20. születésnapunkra barátaink – sportolók,
színészek, hírességek - kedves és megható
videóüzenetben tolmácsolták jókívánságaikat
a legbátrabb hősöknek.

20 ÉVNYI BÁTORSÁG 
1 VIDEÓBAN

Folyamatosan szépülő táborhely, új és új 
programok, megszámlálhatatlan mosoly. 
Nézd meg, mi minden történt velünk az elmúlt 

20 évben! 

ÉVEK ÓTA 
A BÁTRAK MELLETT 
Számos olyan vállalat van, amely hosszú évek 
óta mellettünk áll. Rájuk még a legnehezebb 
időkben is számíthattunk. A kerek évforduló 
alkalmából arra kértük őket, meséljenek arról, 
miért fontos számukra az ügyünk támogatása. 

https://www.youtube.com/watch?v=_w0c8IliUmk
https://www.youtube.com/watch?v=Nx6ACzv7esg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=A-tgy6seB1Y
https://www.youtube.com/watch?v=_w0c8IliUmk
https://www.youtube.com/watch?v=Nx6ACzv7esg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=A-tgy6seB1Y


RÉSZTVEVŐK SZÁMA

A BÁTOR TÁBOR INGYENES PROGRAMJAIN TÖBB MINT 2500-AN VETTEK RÉSZT 2021-BEN, 
AMELYEK NEM JÖHETTEK VOLNA LÉTRE A TÖBB MINT 800 LELKES ÖNKÉNTESÜNK NÉLKÜL.

RÉSZTVEVŐK SZÁMA PROGRAMTÍPUSOK SZERINT

RÉSZTVEVŐK ÉS ÖNKÉNTESEK SZÁMA ORSZÁGOK SZERINT
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MINDENKINEK BÁTORSÁGOT ADUNK
HOSSZÚ TÁVON IS 
A hatvani tábor kapuján túl is bátorságot adunk. A még kezelés alatt álló gyerekeknek GO!  
programunk önkéntesei a kórházakba és online is eljuttatják a gyógyító élményeket, a betegség 
után az osztályközösségbe visszatérőknek pedig a Suliprogramunk segít a beilleszkedésben.  

Az élményterápiás programokon keresztül a résztvevők életre szóló kalandokkal és megerősítő 
élményekkel felvértezve néznek szembe a jövő kihívásaival. 2021-ben újabb kutatás erősítette 
meg, hogy hosszú távon is életeket változtatunk! 

A SeriousFun Children’s Network nemzetközi táborszövetség – melynek a Bátor Tábor is tagja 
– és az American Institutes for Research® közös kutatása megállapította: az élményterápiás
programokon súlyosan beteg gyerekként résztvevők több mint 80%-ának a felnőttkorát is
pozitívan befolyásolják a táborban átélt élmények.

Több mint 2200, 17-30 év közötti egykori táborozó

90%-a vallotta azt, a tábori tapasztalatoknak köszönhetően sokkal bátrabban próbál ki új dolgokat  

88%-uk másokkal szemben elfogadóbbnak, nyitottabbnak tartja magát  

85%-uk pedig magabiztosabb lett

81% arról számolt be, hogy a tábor az életük meghatározó részévé vált: a gyerekként a táborban 
átélt élmények a kamaszéveikre és a felnőttkorukra is pozitív hatással vannak.  

80% fölötti azoknak az aránya, akik megtanulták, hogyan kell kitartónak lenni, illetve akik saját 
bevallásuk szerint könnyebben szereznek barátokat, mióta tábori programokon vettek részt

A KÓRHÁZAKBAN

AZ ISKOLÁBANONLINE

A TÁBORBAN



TÖLTSD LE TE IS AZ ÚJRATERVEZŐ FÜZETET!

SULIPROGRAM 
MINDENKINEK BÁTORSÁGOT ADUNK
HOSSZÚ TÁVON IS 
Új területet hódítottunk meg élményterápiás programjainkkal. A Bátor Tábor online iskolai 
programjának sikere után elindítottuk a beteg gyerekek visszailleszkedését támogató 
Suliprogramunkat. A mentális egészségmegőrzés területén 20 éves tapasztalattal rendelkező 
szervezetként az a küldetésünk, hogy a kórházi gyógyító élményektől a tábori erőt adó 
kalandokon át egészen az iskolai visszailleszkedésig kísérjük a súlyos vagy krónikus betegséggel 
küzdő gyerekeket és családjaikat. Ingyenes Suliprogramunk abban segíti az érintett gyerekeket 
és osztálytársaikat, hogy könnyebben találják meg (újra) a hangot egymással, hogy a téves 
feltételezések és hiedelmek helyett valós információkat kapjanak a betegségről, valamint, hogy 
felismerjék, milyen egyedülálló közösséget alkotnak együtt. 

Célunk egy olyan el- és befogadó, biztonságos osztályközösség kialakítása, megerősítése, ahova 
reggel örömmel érkeznek a gyerekek, ahol mindenkinek jó lenni. 

Az osztállyal töltött két, játékos alkalom mellett kiemelten igyekszünk segíteni a pedagógusok 
munkáját is. A Suliprogram előtt konzultálunk az osztályfőnökkel és a beteségben érintett gyerek 
szüleivel, hogy minél inkább a csapat igényeire szabhassuk a programot, a pedagógusokat 
pedig a foglalkozások után is különböző eszközökkel támogatjuk abban, hogy a pozitív hatás 
megmaradjon, tovább erősödjön. 

CSALÁDI 
FELLÉLEGZŐ PROGRAM 
ÚJRAINDÍTJUK A TÁBORI PROGRAMJAINKAT. 
ÚJRAINDÍTJUK AZ ÉLETET. 
A Covid-járvány okozta hosszú és kényszerű szünet után júniusban végre ismét kinyílhattak 
a tábor kapui. 2021 nyarára és őszére új programot fejlesztettünk: egynapos Családi 
Fellélegző programunkon fogadtuk azokat a családokat, akik szeretnének végre fellélegezni a 
mögöttük álló nehéz időszak után. Akik szeretnének végre újra együtt lenni a táborban, közösen 
élményeket átélni és újra megtapasztalni, hogy milyen jó együtt, milyen jó családként. Az 
egynapos tábori program (amely a hétvégi tábori nap előtt és után online felkészüléssel, majd 
a szülőknek levezetéssel is kiegészült) olyan élmény, amely után hisszük, hogy a nehézségek, 
kihívások megélésekor tapasztaltak családi erőforrássá válhatnak. Összesen 30 Családi 
Fellélegző Programot tartottunk júniustól novemberig.  

És hogy ne csak a családok, hanem mindenki újratervezését támogassuk, megalkottuk Kocsis 
Dorka Anna, az Alapítvány pszichológusának szakmai részvételével a Bátor Tábor Újratervezőt, 
ami mindenkinek ingyenesen letölthető. A füzet segít rendezni a gondolatokat, tapasztalatokat 
az elmúlt időszakból, és azokkal együtt megerősödve terveket kovácsolni a következő időszakra. 

https://digital.batortabor.org/sziget/tervezz-ujra-velunk/
https://digital.batortabor.org/sziget/tervezz-ujra-velunk/
https://digital.batortabor.org/sziget/tervezz-ujra-velunk/


PROGRAMOK CSEHORSZÁGBAN, 
LENGYELORSZÁGBAN ÉS SZLOVÁKIÁBAN 
CSEHORSZÁG 
Áprilistól nyár végéig összesen 5 virtuális tábori programot tartottunk súlyasan és krónikusan 
beteg táborozóknak. 1-1 tábor több napon keresztül tartott, és különböző, változatos 
élményterápiás programok foglaltak magukba. Ősszel volt az első offline családi programunk: 
Eliška Podzimková művész tartott animációs programot a résztvevő gyerekeknek és szüleiknek. 
November végén-december elején szintén minden nap találkoztunk online a táborozókkal 
délutánonként a téli virtuális táborban.  

LENGYELORSZÁG 
2021-ben sikeres együttműködést alakítottunk ki a Łódźi Planetáriummal, melynek köszönhetően 
a táborozók izgalmas, kreatív workshopokon vehettek részt, valamint megismerkedhettek a 
bolygókkal, csillagokkal, vulkánokkal is.  

Az év során több tematikus workshopot is tartottunk, például Halloweenhez, karácsonyhoz, vagy 
éppen a nyárhoz kapcsolódóan. A résztvevők minden program előtt kaptak egy csomagot, 
amiben a foglalkozáshoz szükséges összes eszközt megtalálták. A csomagok eljuttatásának 
teljes költségét az InPost állta, a Paper Concept gyönyörű kézműves anyagokkal támogatta a 
projektet, a FitchRatings, pedig anyagi támogatást nyújtott ahhoz, hogy minél több otthonba 
eljuttathassuk a gyógyító élményeket.  

Az online világból végre kilépve boldogan vettünk részt élőben egy civil szervezet nagy 
rendezvényén Varsóban, ahol a résztvevő gyerekekkel arcot festhettünk, játszottunk és kreatív 
barkácsművészeti alkotásokat is készítettünk.  

SZLOVÁKIA 
Kreatív kézműves workshopok 
2021-ben új kreatív kézműves programsorozatot indítottunk. A tematikus foglalkozások közül 
kiemelkedik a karácsonyi workshopunk, ahol képeslapokat készítettünk, és azokat elküldtük egy 
szlovákiai idősotthon lakóinak. A programokat a Tesco kézműves eszközökkel, a DHL postázással, 
a Hauerland pedig különböző anyagok gyártásával támogatta, amelyeket aztán offline 
programjainkhoz is fel tudtunk használni.  

Online iskolai program 
Elindítottuk online iskolai programunkat, hogy a digitális oktatás idején is segítsünk jó, közös 
élményeket szerezni az osztályközösségeknek – még ha csak a monitorokon keresztül is. Az 
osztályok és a tanárok visszajelzései mind nagyon pozitívak voltak, örültek, hogy végre nem csak 
tanulás és iskolai teendők miatt látják egymást a képernyőköm keresztül.  

Iskolai program 
2021-ben, hosszú várakozás után, végre elindíthattuk offline iskolai programunkat is egy pilot 
program keretében, amit egy magyar oktatási nyelvű szlovákiai iskolában tartottunk meg. 
A program során arra helyezzük a fókuszt, hogy ledöntsük a tabukat, kérdőjeleket a betegség 
körül, és segítsünk az osztálynak ismét megtapasztalni, milyen klassz élményeket szerezhetnek 
együtt. 

GO! program 
Nagy örömmel és büszkeséggel töltött el minket, hogy a Bátor Tábor egyike volt annak a két 
szlovákiai szervezetnek, akik a járványügyi korlátozások alatt – a szigorú szabályok betartásának 
eleget téve – folytathatták személyes kórházi programjaikat egy pozsonyi kórház onko-
hematológiai osztályán. Októberben új GO! önkéntesesket is képeztünk, akik rengeteg energiával, 
mosollyal és az ihrysko.sk támogatásnak köszönhetően sok társasjátékkal vihetik el a gyógyító 
élményeket a kórházi ágyak mellé is.  

Online programok

Offline programok



A PROGRAMOK MELLETT 
FENNTARTHATÓSÁG
A Bátor Tábor Alapítvány egyik legfontosabb értéke a hosszú távra tervezés, így elkötelezett 
a fenntartható fejlődés iránt. A társadalmi értékek teremtésével az Alapítvány évtizedek óta 
hozzájárul az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz. Javítjuk a társadalom mentális jólétét, 
ami a testi egészségre is kihatással van. Hozzájárulunk az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
ugyanis számos kutatás támasztja alá, hogy a programjaink olyan készségeket és attitűdöket 
fejlesztenek/állítanak helyre a beteg gyerekeknél, melyek elengedhetetlenek egy teljes, sikeres 
élethez. Sokat tettünk a hazai adományozói és önkéntes kultúra fejlődéséért. Etikusan és 
szabályosan működünk, pénzügyeinket független könyvvizsgáló auditálja minden évben.

A mindennapos gazdasági kihívások viharában és a társadalmi hozzájárulásunk 
maximalizálására való törekvés mellett való törekvés mellett tudatosan elkezdtünk foglalkozni 
környezeti hatásunkkal. Ennek része az első Fenntarthatósági Jelentésünk elkészítése a 
PlanetFanatics együttműködésével. Tudatosan elkezdtük mérni a környezeti hatásunkat és 
szervezeti szinten elköteleződünk annak csökkentése iránt, folyamatosan monitorozva az 
energiahatékonysági és megújuló erőforrásokat célzó beruházási lehetőségeket.  
Elhatároztuk, hogy 2030-ra elérjük a karbonsemlegességet. (Scope 1 és 2) 

Ennek érdekében vállaljuk 
a szén-dioxid-kibocsátásunk további csökkentését, 

megújuló/zöldenergia használatának növelését, 

ingatlanjaink energiahatékonyságának növelését, 

a gépjárműparkunk üzemanyag-felhasználásának csökkentését, 
illetve a járműpark lecserélését elektromos gépjárművekre

2019-ben átadott új programos épületünket 2021-ben napelemekkel szereltük fel. Önkénteseink 
és munkatársaink minden többeket érintő utazásához telekocsi táblázatot szervezünk. 
Programjainkon és táborhelyünkön igyekszünk minden alapanyagot, jelmezt, eszközt 
újrahasznosítani. Hatvani táborhelyünkön és budapesti irodánkban is szelektíven végezzük 
a hulladékgyűjtést. Tevékenységünket folyamatosan felülvizsgájuk, hogy további lépésekkel 
tegyük fenntarthatóbbá a működésünket.

Adományokból működő szervezetként nehezebb finanszírozni az ehhez szükséges 
beruházásokat, mégis elkötelezzük magunkat a cél iránt. Hiszen a Föld klímájának megóvása 
közös cél, és bízunk benne, hogy a társadalom többi szereplője, támogatóink ebben is 
segítségünkre lesznek. 



10 ÉVES AZ ÉLMÉNYKÜLÖNÍTMÉNY 
Tíz évvel a Bátor Tábor alapítása után, megszületett az Élménykülönítmény. 2011-ben álltak 
először rajthoz azok a jótékony futók, akik kilométereiket örökbeadva a Bátor Tábor javára 
gyűjtöttek adományokat. Az elmúlt 10 évben több mint 2500-an csatlakoztak az 
Élménykülönítményhez, és összesen közel 285 millió forintot gyűjtöttek össze. 

LILAPÓLÓSOK A SPORTVERSENYEKEN 
A legnagyobb futóversenyekre 
nem csak elkísértük a futóinkat, 
de megszerveztük a világ 
leghangosabb szurkolócsapatait 
is. Nem véletlen, hogy egy sportoló 
egyszer ezt mondta: 

A 10 éves évforduló alkalmából 
megújítottuk az Élménykülönítményt. 
Most már nem csak sportolókat 
várunk, hanem zenészek, művészek 
vagy éppen szülinaposok 
is indíthatnak közösségi 
adománygyűjtő kampányokat, ezzel 
támogatva a súlyosan és krónikus 
beteg gyerekeket és családjaikat. 
Csinálj te is hobbit a jótékonyságból! 

MÁR NEM CSAK A SPORTBÓL 
CSINÁLHATSZ JÓTÉKONYSÁGOT! 

KORTÁRS MŰVÉSZETI AUKCIÓ 
Rendhagyó, „hibrid” módon rendeztük meg júniusban 
a 17. jótékonysági kortárs képzőművészeti aukciónkat. A 
vendégek egy héten keresztül online licitálhattak a 
művekre, melyekből a Société Budapestben rendeztünk 
kiállítást. Az aukció zárásaként több kisebb összejövetelt 
szerveztünk, ahonnan műsorvezetőink élőben jelentkeztek 
be miközben árverésvezetőnk egy stúdióból közvetítve 
zárta a liciteket. Az online aukción 98 mű került kalapács 
alá, amely több mint 65 millió forint támogatást jelentett a 
Bátor Tábornak. 

1% 
Működésünk közel egyötödét az 1% felajánlásokból 
fedezzük. A 2021-es kampányunkban azt hangsúlyoztuk, 
hogy a COVID-járványt követően újraindítjuk az életet, 
újranyitjuk a tábort, hogy a súlyosan beteg gyerekeknek 
és családtagjainak segíthessünk újra kapcsolódni 
egymáshoz. A kampány hatására összesen 134,4 millió 
forintnyi felajánlás érkezett csaknem 19 ezer felajánlótól. 

Köszönjük! 

GONDTALAN GYEREKNAPOT 
MINDENKINEK! 
A felhőtlen gyerekkor mindenkinek jár! Azoknak a 
gyerekeknek is, akiket egy súlyos betegség, vagy 
éppen egy világjárvány elválaszt az életreszóló 
kalandoktól. Gyereknap alkalmával hírességek 
mondták el nekünk videóüzenetben, számukra mit 
jelent a felhőtlen gyerekkor. 

„A Bátor Tábortól 
szárnyakat, a lila pólótól 

varázserőt kaptam”  

https://www.youtube.com/watch?v=5gojXk9sr3s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iRacHwOYjcc
https://www.youtube.com/watch?v=5gojXk9sr3s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iRacHwOYjcc
https://www.youtube.com/watch?v=UHpRtzNJkq0
https://www.youtube.com/watch?v=UHpRtzNJkq0


ALL IN CHALLENGE 
A 2020-ban debütált online aukciónk nemzetközi 
porondra költözött: az All in Challenge for Bátor Tábor 
jótékonysági aukcióban idén külföldi, cseh, szlovák és 
lengyel alapítványunk is részt vett. Mind a négy országban 
10 napig licitálhattak a résztvevők exkluzív élményekre, 
szolgáltatásokra, designtárgyakra. 

A rendezvény keretében közel 30 000 eurót gyűjtöttünk 
a súlyosan beteg gyerekek javára. 

MEGÚJULT A BÁTOR TÁBOR 
WEBOLDALA 
2021-ben új címre költözött és külsejében, struktúrájában 
is megújult a Bátor Tábor négyországos weboldala. 
Az új honlap elnyerte az Év Honlapja elismerést Nonprofit 
kategóriában. 

A FELHŐK FELETT - ELINDULT 
A BÁTOR TÁBOR PODCASTJA 
Hiszünk abban, hogy a „Bátor Táborosság” olyan 
életszemlélet, amelyről minél szélesebb körben beszélnünk 
kell – így az éterben is. Elindítottuk a saját podcastunkat, 
amelyben 2 hetente beszélgetnek műsorvezetőink 
a mentális egészséget és mentális egészségmegőrzést 
érintő témákról vendégeinkkel. A Felhők felett 
2021-ben elnyerte a Legjobb Szórakoztató Podcastnek járó 
elismerést a Kreatív Online Video és Audio Díjátadón. 

LEGYÉL TE IS BÁTORÍTÓ! 
Elindítottuk új donormanagement programunkat, a Bátorítókat, 
amelynek keretében kiemelt figyelmet szentelünk havi rendszeres 
támogatóinknak. A Bátorítók csapatának bővülésével, bővítésével 
célunk az, hogy minél kiszámíthatóbban, biztonságosabban 
működhessen az Alapítvány; s így minél több beteg gyerek életét 
változtathassuk meg.  

ÚJ BÁTORKODÓPÁLYÁT 
ÉPÍTETTÜNK 
2020-ban több mint 1500 szervezet és magánszemély 
fogott össze a Lépd meg! kampányban, hogy új 
magaskötélpálya épülhessen a Bátor Táborban. Az 
adománygyűjtés kezdőlökését az E.ON 10 millió forintos 
támogatása adta. A sikeres kampány után év végén 
lebontottuk a régi pályát, és 2021-ben elkezdődött az 
építkezés. Az új, modern Bátorkodópályát automata 
biztosítási rendszerrel szereltük fel, valamint több eleme, 
többek között a csúszópálya is elérhető kerekesszékkel is.  

SOKSZÍNŰSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG, 
INKLÚZIÓ A BÁTOR TÁBORBAN 
Hiszünk abban, hogy minél sokszínűbb egy közösség, 
annál erősebb. Az Alapítvány dolgozói nyáron kétnapos 
tréningen (külsős trénerek bevonásával) mélyedtek 
el a kirekesztés/befogadás, elnyomás/képessé tevés, 
előjogok/hátrányok, kisebbség/többség kérdéseivel. 
Novemberben pedig egy teljes hónapot szenteltünk a 
témának. Ekkor a kollégák az erre dedikált munkacsoport 
által javasolt programokon (pl. színházi előadásokon, 
filmvetítéseken) vettek részt.  

JÓTÉKONYSÁGI GOLFVERSENY 
Szeptemberben fantasztikus hangulatban zajlott le a Bátor 
Tábor 18. Jótékonysági Golfversenye, amelye 76 sportszerető 
és nagylelkű golfozó vett részt. A nap bevétele 57,5 millió 
forint volt.



ÉRTÉKEINK
AMIBEN HISZÜNK, ÉS AMI SZERINT MŰKÖDÜNK.
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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. 

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.

565,2
135,4
Civil 1%-os 
felajánlások

182,7
Magánszemélyek

91,7
Alapítványi adományok

155,4
Vállalati adományok

Tárgyi 
adományok

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

16%

27%

32%

24%

+ 21,8

Beruházásra kapott 
egyszeri támogatás

+ 35,6

2021 a mérlegen* (millió forint)

24% 17,1
+

Tárgyi és 
szolgáltatás-
beli kiadások

25%

520,9 51%

267,3
Terápiás programok 
előkészítése és 
megvalósítása

130,9
Működési 
háttér és 
adminisztráció

122,7
Adományszervezés

* Árfolyamnyereség-veszteség és értékvesztés nélkül



KÖSZÖNJÜK, 
HOGY VAGYTOK! 
20 MILLIÓ FORINT FÖLÖTT
Serious Fun Children’s Network (US) 
GlaxoSmithKline Services Unlimited 
Newman’s Own Foundation (US)

10-20 MILLIÓ FORINT
Market Épitő Zrt.
Union Bizotsító / Wiener Städtische 
Versicherungsverein (AT)
Magyar RTL Televízió Zrt.
Abercrombie & Fitch (US)
E.ON Hungária Energetikai Zrt.
Rite Aid Foundation (US)
Takeda (US)

5-10 MILLIÓ FORINT
Morgan Stanley Intl Found
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Intesa San Paolo Fondo di Beneficenza 
Roche Szolgáltató (Európa) Kft. 
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
MERCK Vegyi és Gyógyszeripari 
Kereskedelmi Kft.

3-5 MILLIÓ FORINT
MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. 
NEO Property Services Zrt.
Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi 
Marketing Szolgáltató Kft.
FOREVER ESTATE Ingatlan Vagyonkezelő Kft. 
SILKEM Hungary Kft.
Robert Bosch Kft.
Concorde Értékpapír Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Deutsche Telekom Systems 
Solutions Hungary Kft.

1-3 MILLIÓ FORINT
IN GROUP Hungary Kft.
Solar Markt Befektetési Kft.
VBE Bioenergy Europe Kft.
Business Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. 
Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Hungaropharma Zrt.
Help On Kft.
AELA HIDRÁT Hidrátgyártó Kft.
AELA Vagyonkezelő Kft.
Broadcom

ARROW ECS Számítástechnikai 
Szolgáltató Kft.
Sentient
Partner in Pet Food Hungária Kft.
BP Business Service Centre Kft.
Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda
Westbay Kft.
Falcon GT Consulting Zrt.
BalaSys IT Kft.
AMC Networks Central Europe Kft.
Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.
Bariloche A.G.
Flatco Real Estate Kft.
BlackRock Hungary Kft.
Lindros Investment Vagyonkezelő Kft.
Pronode Solutions Kft.
BERGER KÖNYVELŐIRODA Kft.
Zorock Kft.
dekorXpress Kft.
iUtak Mérnökiroda Kft.
HUNGARO HYDRO PLUSZ Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.
Alaszka Investments Kft.

TÁRGYI ÉS SZOLGÁLTATÁSBELI 
ADOMÁNYOK SZERVEZETEKTŐL
Abercrombie & Fitch (US)
acb Galéria
Avalon Car(e) Services
Atmedia Kft.
BSI Sport Kft.
Central Médiacsoport Zrt.
CoffeeBreak Consulting Kft.
Edima.email Kft.
eisberg Hungary Kft.
Einspach Fine Art & Photography
Gravoform Kft.
Hogan Lovells
HVG Kiadó Zrt.
HVG Press
Hungary Ambulance Mentőszolgálat
Imedia Kft.
Infosector Számítástechnikai Kft.
Innowa Marketing Kft. 
Interlex Communications Kft.
Intren Kft.
Jutasa Kft.
Kantar Media Kft.
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
Kieselbach Galéria
Kisterem Galéria
Kövesdi Réka Fotográfia

Kövesdi Dóra
La Fiesta Party Service
Liptay Orsolya
Manero Kft.
Márkus Katalin
Mobil Audio & Light Kft.
Pannonia Golf & Country Club
Papp Gábor
Pauker Holding Kft.
Red Lemon Media Group Kft.
Société Budapest
STAMPERIA INTERNATIONAL Kft.
Star Network
Szintézis - Net Kft.
Magyar RTL Televízió Zrt.
Special Effects International Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Tóth Katalin
Unas Online Kft.
Vintage Galéria
Wanadis Kft.
Webshippy Magyarország Kft.
Winkler Nóra

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! 

KIEMELT VÁLLALATI 
TÁMOGATÓINK 2021-BEN



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 Zsigmond Balázs  
Dr. Csoszánszki Noémi  
Dr. Toldy-Schedel Emil  
Dr. Török Szabolcs / Dr. Milei Krisztina  
Hermann Kamilla  
Steve Juhász  
Kóbor Miklós  
Kepes András  
Szauer Péter  
Vinnai Balázs  

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

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

MUNKATÁRSAK

ÜGYVEZETŐ 
Kindli Erna  
Knecht Tamás  

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
Nagy Katalin  
Csoszánszky Adrienn  
Szabó Renáta  
Posztós Erika  
Prógli Ágnes  
Kocsis Anna Dorka  
Simon Gellért  
Somogyi Hanna  
Thuróczy Flóra   
Vargyas-Tóth Julianna  
Vigyikán György  

ADOMÁNYSZERVEZÉS 
ÉS RENDEZVÉNYEK
Knecht Tamás / Horváth Noé  
Benke Fanny  
Füzérné Fekete Tünde  
Hais Barbara  
Kiss Ambrus  
Rácz Viktória  
Tóth Eszter  
Vérten Zsófia  
Joó Mónika  
Domián-Varga Zsófia  
Vass Nikolett  
Szombati Magdaléna  

MARKETING
Cseh Linda  
Fodor-Kovács Éva  
Nagy Éva  
Sturm Andrea  

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

ÜZEMELTETÉS
Reisinger Rita  
Bakosné Fülöp Marianna  
Futó Zsuzsanna  
Hatvani Eszter  
Horváth Józsefné  
Magyar János  
Nagyné Tóth Szilvia  
Pető Zsolt  
Szekér Gábor  
Sztankovics Zoltán  

Tari Kornél  
Tari Rita Szandra  
Tövisné Simonyi Ibolya  

FUNDACJA BATOR TABOR 
POLSKA

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

MUNKATÁRSAK
Marcin Maryl / Magdalena Chrząstowska  
Martyna Maciejewska  
Maria Radzyńska (GO! program)  

NADÁCIA BÁTOR TÁBOR 
SLOVAKIA

KURATÓRIUM
Katarina Čechová  
Rasto Bagar  
Marian Gazdik  
Patrick Hessel  
Küllői Péter  
Jana Palenčarová  
Barbara Schreinerova  
Dana Škodná  

MUNKATÁRSAK 
Katarína Turčanová  
Zuzana Morovičová  
Beáta Revayova  
Thuróczy Flóra  
Alexandra Tinková 

NADAČNÍ FOND NADACE 
BÁTOR TÁBOR ČESKÁ 
REPUBLIKA

KURATÓRIUM
Petr Šmíd  
Kindli Erna  
Roman Novotný  
Ladislav Tyll  

MUNKATÁRSAK 
Andrea Tittelová  
Eva Bochová  
Kerényi Máté  
Katarína Koščíková  
Jana Petrmanová  

TISZTSÉGVISELŐK, KOLLÉGÁK



BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.
www.batortabor.org/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.org/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.org/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.org/sk | IČO: 42174643
FIO Banka SK 6983300 0000024-01042470
E-mail: info@batortabor.sk

Kiadó: Bátor Tábor Alapítvány 
Kiadványterv: Tóth Kata 
Szerkesztő: Nagy Éva


