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A keltős könyl'rvitelt vezető egyéb Szervezet l

egyszerűsitett beszámolója és közhasznúsági me||ék|ete I PK-l42

"KoRÁN ÉRKEzTEl/l'KÓzHAszNÚ EGYEsÜLET A KoRAszÜLÓTT GYERMEKEKÉRT És csALÁDJUKÉRT

Az egyszerúsített éVes beszámoló mérlege (A.lalÓk ezel Ía|nlban )

Előző éV Előző év TárqyéV

ESZKoZoK (AKTiVÁK)

A' BeÍelte1et(eszlozök

l' lmmater ális javak

lL' Tálqy! eszközök

lll- BeÍektetett pénzügyi eszkózók

B' Foígóeszl ozbk 67L 1473

385

ll. ErtékpapíÍok

671 747

c' AktíV ldőbel] e|határolások

EszKÖzÓK ÖSsZEsEN 671, '| 173

FoRRÁSoK (PASsZÍVÁK)

D' sa]át tóke 65 a2a

l. lndLr ó tőke/ieqyzetl lőke

l. TókeVáltozas/eredmény 130

lll Lekötött taftalék

lV É éke és tartalék

V' TárqyéV] eredmény alaptevékeny5égből -L29

V ' TáloVéV] eídemény Vá la kozás tevékenységből 64

F. KÓtelezettségek 606 345

|átlasololt l Ótelezettsegek

ll' HosszÚ lejáratÚ kote ezettséqek

lLl' RöV d le]áraiÚ kötelezettségek 606 345

G' Passz v lddbel elhatálolások

FoRRÁsoK ÓSszEsEN L 173

Kit('Itő Velziói2.6o.0 Nyomtatvány Velzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.02 08.57.15



PK-.142
A kettős körrw'vitelt

egysZerűsített beszámolója
vezető egyéb szervezet
és közhasznÍlsá gi melléklete

Az egyszerűsítelt éves beszámoló eredmény-kimutatása |AdaÍ!| ezel laljnlhan )

1' Értékesítés netÍÓ árbevétele 3C 3(

2 Ákt]Vált sa]át tel]esítmények

r 108 3 264 234 'L 344 3 263

taqdíi, alapítÓtó kapotl
7E 9€ 9(

438 L a4A 43€ L !4t

59 25C 593

4' PénzÚgyi műVe]elek beVélelei

5' RendkÍVüli bevételek

alapítótól kapot beÍ zetés

A' Összes beVé1el (1+2+3+4+5) 1 13! 3 263 3 263

ebbÓl: közha5znÚ teVékenység
1 139 3 263 1 139 3 263

6' AnVaqIeLlec]ű ráÍordítások 1264 L 84Á 1 439 I444

7 s2emély ]e]leqű ráÍoídítások 464 468

ebből: Vezető tisztségV selők 464

A ErleLcsolI enesr Ierras 143

9. E.]yéb ráÍordÍások

r0 Penzuoyl muveletek

Nyomratva: 2014.04,02 03.57.15
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A kettős kön).!.Vitelt vezető egyéb szerYezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

"KoRÁN l RKl zll'M"KozHAs1NÚ tGVtsUl tl A KoRAszuLon GYLRMLktkERÍÉs csALÁDJUKÉRT

A2 egyszerűsített éVes beszámoló eÍedmény-kimutatása 2'
{Adatrk ezel lÓÍjntban )

VáLlal

11' RendkíVüli ráfordítások

B Összes ráfoldítás
(6+7+8+9+10+11) 1 264 L-77 L 439 2 500

ebből: közhasznÚ teVékenyséq
1 264

c' AdÓzás elótti eÍedmény (A-B) -12a 764 ?63

12' AdóÍ zetés kötelezettség

D' Adózot eredmény (c 12)
-L2a 761 -64 763

13. JóVáhaoyoit osztalék

E TálqyéV eredmény (D_13)
-129 763 -65 763

Tálékoztató adatok

A. Kdzpont k.jltséovetési
7aa 561 7L9 561

B. He y önkormányzat
kö rségvetés támÓgalás 3( 3C

c Az E!ÍóÓaiUnió slíUktUrá]is
a ap|aibol illelve é l ohezlos
Alapból nyúitott támoqáLás

D' Norma1iv támogatás

E a szemelyrtovede amado
mPahdÍéÍÓzUtÍ leszénel adozó
lendelkezése szer ntj
íelhasználásáról szóló 1996 éVl
cxxvl'töfu ény a]ap]án kiUlalt 547 547

F' Kozszo]gáltatás bevétel

Az adatok könWV zsgálaLial alá Vannak támasztva'
Köbywizsgálói záradék ] ro." ffi r.m
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PK-142
A kettős kön}'witelt

egysZerűsített besZámolój a
veZető esvéb szervezet
és közhálznúsá gi melléldete

RKEZTEM' Éé'-sÜLET A KoRAszÜLöTT oYERMEKEKERT Es

1.2 székhely

lrányítóyám: r4IqEE'"'"ou'u",
BÉKE

Lepcsőház |_ -_-l e.a"r, f --_ l
1.3 Bejegyző határozat *ama, ffi ffi |9ppp{qt'4om'EL
1.4 Nyilvántanási szám:

1.4 szervezet adószámaI

I'IE,,EI!,'EtrtrFtr
IIEEE'EEEE-E_EE

1.6 Képviseló neVe:

2. TálqyéVben végzett aIapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú teVékenységek bemutatása (teVékenységenkénD

Nyomtatvar 2014.04.02 08.57 16

sgalást ByÚjBon a ko€szÜld{l

ióar. e" 
"saraor"x.'".ára: 

célunk, hoqy a ko'aszÚlöt és'vagy ber€g'l9ii9d9:1:ll :'l_'l:la::_- .,^'"'l!l'li*iil- i'._iár]ái"'r,""ül'"i'*ür'"'e"'.l kézdve tolya;alo! mentá||s és le|k| Íáma9l' á' élerúI

il;';;a'i;i;;";i',;;;i';.l'r.g.;'du'qvi- -".iálls' téjle;lésl_olÍa_ta1_:'"':)'1.'11ii]llfi

':íjii"'-i,iii, 
'"l.'s?'a; iv?,iti".i ióti"i't e'aekéb;n az aláblri levékgnységeker véqézrük:

'iii]riiizerBé"rgáil.á.' 
iinságito tism""ia csoPoí'múy' dtetésé, .'c*|:j1k:_:t::.*:.'"::_1*11""*o

iri?i.''r"i. *rl;ila;'o.'"oiiuá'l' rarr"r,o'rr's" o; míkódterése' Rászorutó, beteg, és/va!|y korászÜliin

i,,e.r.r'Jx J iáaJi"i;mogaúisá. KÜli'nös 1igyelmet ÍolditU k a kÖ2sggik!9l''.Í"|"ikPii:'Y''?"]11Yl
li;;;:;ilil;;il;'"ií" r."J|'í.".*.r"íl' bFIeg'' Íoqválét.ka' etö és hátrályos hely/et(l 9YéímekckcI
i.'.iá .ü'iiál'i i"'""s araára. eretmrnöse.'e'ek javlÍ"isala' a hállányos l"elyzelu c<opÓnot.

yegyel1lÖsé9én€k megterelílésére.

3.1KözhasznÚtevékenyséqmegnevezése @
3'2 KÓzhasznú teVékenységhez kapcsolódó közÍeladat' ]ogszabályhely: o11.ÉVl ccxl'TV.ls ' 65

3'4 KözhasznÚ leVékenységból részesÚlők létszárna:

l J 
^oznd ' l L (e\PrFn!\Pq loo. e'Fo' F./é

1000

b u=to sitl u k: p él.láu l i H o.doz ó s tÁn
'"";tfi G;-kmsok. l.raDiás mod\/elek eléresél bi'Íos'lluh' peldául: Horoozo\ 6t'
;i5";'iqi;i;;;;;k;;;;"Ix*"x". ."."'- 

" 'rcnlngek 
splutt gyeímei'] l.."]_:j"_^=:]:jJ:**"

ii;;;ilj"";i;;._*"g;;tivláel terápia- L prc9íamokon aI ellnte$ csaladokon_ kivUl'egyíe tijbb

ó;;o;r]-ő ;em 

'.í;*" 
i! .oot ".!.'' sia iai pÍo9Íamokkal szakembeíeker is még9ólitunk'
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A k€ttős könJrwitelt vezető €gyéb sz€rvezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

1' szerv€zet á2ohosító adatai

2' Tárqyévben véqzett alapcél szerinti és közhasznÚ tevékenységek bemutatása

koravú,ótr é'vagy beteg' ísil{'désben elrnaradott gyeÍmekeknek és .QlldjUknak a megs:ül8tégtól
ílve lolyamatos ment*lis és lelki úmászi a élelúl Íolyamá! lélmé..iló slakmai {éqászségÜgyi. s:o.iális,
észtési, okratási, slb') inaormác'Ó és *olgáltalás lyújtáÉ.

oravtilón Íeileszrő_, tan!lásl seg'1o aal.:ácsadás-' Íoglalkozások meg5rervezése korai Íeilesurés és a ko€i
es.lésDöl már kikeriilÍ' d€ seghséqet i!é.yló gye.m€kek .és:ére'

Tánrogató Közpo.t mÜködleté*]
al proqraNok szeru€zése

ko.zosségi pro9ramok
ágsadás. íeilesztés: bábás nramás lejleszt.j és élmény jelle9Ú
5'9é9megö.zö proqíamok' perinátilis gyásztatrácgdás
as.Ülotr viláq.ap megrefid62ése.

foqlalkozásÜk' klUbbok' a.yák.ak szÓló

3. Közhasznú teVékenysé9ek bemutatása (tevékenyséqenként)

1'1Név
Ka}RAN FRKFzTEM'Ko2HAszNU E6YEsULET Á KoRAszULoTT GYERMEKEKERT

1.2 székhely

líányitÓszám: FlF[o-[E Telepulés: ZALAEGERSZEG

BEKE

Lépcsőhá7] f l emeLeL: FI
1.3 Bejegyző határozat s.á-", lolo lF]K '16fofola|6ll/Llol!|d /m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szeruezet adószáma:

TzIo|z7oF.,|->Tí|zf 4)
at0t319 4t1 .--El-ElF

1.6 KépViseló neVe: BoGNÁRNÉ BENGó HAJNALKA

3.1 KÖzhasznÚ teVékenVséq meqneVezése]

3'2 KözhasznÚ tevékenységhez kapcso ódó közÍeladat ]ogszabályhely:

FEJLESZTO NEVELES.OKTATAS

2011.EVr CXC.TV 4g (r) A

3 3 KÖzhasznÚ tevékenység cé]csoportja

3'4 KÓZhasznÚ tevékenysé9ből részesulők étszáma
3 5 KÖzhasznÚ tevéke|ység fÓbb eredményei:

össéqi p.oqramiajnkkál a köuőssé9hez való tanozást e.isiriiik'

KoRAszÜLöTT GYERMEKEK

enüilis-l€lki tamaszt billo9lr'.k. Á2 egyéni és csoponos Íe,leszro
nácsadá$kkal á speciális {ktatási' .wélési - iqényekben tüduDk
lületiinkö! srél€sebb kijrben 

'lnafunk 
inJormációt. MUnkánkát 10

dnsegÍló/tamogaio ío9lálkozásgkkal
foglalko!ások szeruezéséVel és a
szakmai seoilsóget nyúirani. onli.é
onként scákember seqÍli'

50
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A kettős kön}'witelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szerv€Zet
és közhasznúsági melléklete PK-742

7. KÖzhasznú iogállás rnegállapÍtásához szükséges mutatók
(AdatÓk ezel farintban )

Előző éV (1) TárqyéV (2)

B. Éves összes bevétel L374 3 253

ebből
c- A személvl lövedelemadó meohatározoll részének a7
ádó2o lendák'ezése suerin(i lelhásznalásarol s/ólo
]'996' éVi cXXVl' törvény alapján átutalt összeq

D. Ki'zszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. A7 Európai lJnio sttUkturális alapjaibol' lllerve
a Kohézios Alapbol nvúitott támoqatás

G. Koíriqált bevétel IB-(c+D+E+F)] L 374 2 676

H. összes ráÍordítás (kiadás) 1 439 2 500

l. Ebből személyi iellegű ráfordítás 468

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1268
K. Adózott eredmény -65 763

L. A szervezet munkáiában kdzremüködo közérdekü önkéntes
tevekenVséqet véqzo személyek száma
(a kö/é'ilekú Önkóntes tevékénysegrol slolo
2oo5. évi LXXXVlll. törvénynek meg]l'elelóen)

1(

E róÍa r rás e ll átotts ág mutatój

Ectv. 32. E (1) a) [(81+82)/2 > 7.AOO.AAA, - Ft] x n
Ecu. s2. S U) b) tK1+K2>=01 B !
Ectv s2 S (4) c) [(t1+]2-A1'A2)/(H1+H2)>=0,2s1 ! x

T ársadalm i támoqatottsáq m u t ató i

Ecr| s2. S (S) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=A 02] B !
Ectv. s2. S (5) b) KJ1+J2)/(H1+H2)>-0,51 ! lx
Ectl' 32.6 (5) c) [(L1+L2)/2>= 1a fó] ! B

"KoRÁN ÉRKEzTEl'r"KÓzHAszNÚ EGYEsÜLET A KoRAszÜLöTT GYER[4EKÉKÉRT És csALÁDJUKÉRT
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A kettős kón!'witelt
egYsZerűsített beszámolója

vezető eRyéb szervezet
és kózháiznúsági melléklete PK-t 42

Íámoqatási progÍam e nevezése:
Múkrrdés támogaÍás

NFM'ÉI t GTffiúÚKóD-És I ALAP

kózponli kó|tségvetés B
ijnkormány2atiköltségvetés !
*','.ü.'"-É" !_-
md5 gücIall o.]o ] ]

TámogalÓ megneVezése]

Támoaarás idótarrama:
to12-?o13

TámogatásiÓ5szeg: 149 077

310 953- ebból a tárgyéVre jUtó ósszeg:

tár.]véVben Íelhaszná t Ósszeg: 310 953

0
tá 9yeVbén folyó5itott összFq

n V]ssza nem térítendő B
gyévben felhasznált összeq rés2letezése joqcímenként

310 953

310 953

Támoqatástáígyévi'elhasználásának szi'veges l'emutalásá:

ár'Ivwle esó íegJ.L A *Óo.d'nato! lélAdá'a;-"''v;'ui"' ^'p' 
lÍi'x';oesen"i rnrP:pse' a szeruezet ÍépJlsél'r'' hiVáráLos

;ilii;* ;;;;í;;.; igr .,"i'.,, ,.u"r'".v'oq;í 'lveq7eséhez 
yukseqe3 hánér blllÖ'Ía*'

I

I

I
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A kettős könwvitelt ve7e1ő egyeb szervezet
egyszerűsítell beszámolója és körlráiznúsági melléklete

"KoRÁN ÉRKEzTEM"KözHAszNÚ EGYEsÜLEÍ A KoRAszÜLÖTT GYERMEKEKÉRT Es csALADJUKERT

Támogatási proqram elneVezése:
t{UKODES TAM<)GATASA

Támogató meqneve2ése: \lEMzETl EGVUTÍMuKoDEsl ÁLAp

kózpont] kÓllségVetés

önkonnányzati kö]tséovetés

*'','",klj'j Í""á"

B

!
!
!

Támooatás dótartama: aollt,2014

TámogatásiÓsszeg]

ebbóla lárgyéVre jutó Ósszeq: 250 000

tárgyéVben Íelhasznál( Összeg: 250 000

' IárgyéVben Íolyósított össze9:
250 0oo

! V]sszá nem télíten.ló al
Tárgyévben felhasznált összeg Iészletézése jogcímenként

154 723

250 000

Támogatás tárgyévi f elhasználásának szóveges bemutatása:
civil segÍtői munkár végzÖ egyesÜlgl' tagok kéP2ése: 1 Íö lyásztaná.$dó tépzése, r-o uála}.l-ldo-á
részvétele haladó kUrzugon.
KéPzésekle. dliáradó.a Való utsrás k{'hségei (menetjegy' saiá! gépjármÜ hagnálar).
$yilvános Íendezvényeken á msgÍélgló arculati meqiélé'és érdekéb€! l db roll'Up íeklám&iblá. 1 db kináló .eklámp!lr

Az uzléIl evoen vegzetÍ Íobb Íevekenyseqek es proqramok l'ehutátása

Nyomtarva 2014.04,02 08.57,r6

.''{{

Kitóltő verzió|2.60.0 Nyomratvány VeÍzió:1.6



A kettős kön}'!'vitelt vezető eByéb s7ervezet
egyszerűsí(elt beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Íámogatás plogram elneVezése]
dE6'óK-LTAa FÉLA]ÁNLoTT szJA 19t

TámoqatÓ meqneVezésel

TámÓgatás foírása]

központ] költséqVetés

ÖnkonnárVzati ki tségVetés

B

n

!
!

TámÓgatás időtaÍtamal ao13-2014

Támogatásjisszeg: 547 2!6

ebból a tárqyéVre ]utó összeg] 547 216

tárgyéVben Íelhasznált összeg:

tárqyéVben folyós(ot összeg
5a7 21"6

n Viss7a hem lérítendő B
TárqVévbeh Íelhasznált összeg résztetezése jÓgcímenként

5A7 21-6

587 2L6

Táhogatás tárgyévi lelhasználásának szóvegés bemutatása:

x6áéziltottet vitagnapia alkélmából nre!gervezen reudelvénysorozarunk t(oltsegel.e és .*Xozvasrl
aJelaiánlon Összeqer.

Kitajltő veí2ió:2.60.o Nyomratvány verzió:1.6 Nyomtatva; 2014.04.02 08,57 16



,,Korán
a

érkeztem" Közhasznú Egyesület

Koraszülött Gyermekekért

KOZHASZN USAG I M ELLEKLET

kiegészítése

, tv/ -/ Í /./ //rl'. /*ozX /#4aLa,!+/. ,- /' . /
Bognáríé Berígő Hajnall<a

Elnök
'íÜon ólrgzI.iti tli'br'iu EolEtll.l

' 
íoffilolÖlt otpíit*alúí i! clii&lur;d

8900 z€|'gq6.oz.g, B.ko q.2s'
Ad&ztm: i&0A4,0.t-m

Kl!rtonkz.l:
11404loo.sOsess72 67so1m!

Készítette: Bognárné Bengő Hajnalka elnök

Kelt: Zalaegerszeg, 2013. május 29.

2013

::



2013 évi szakmai beszá moló

A szervezet céljának rövid leírása:

A ,,Korán éÍkeztem'' Közhasznú E8yesület a Koras'ülött
Gyermekekért és családjukért 2010 évben kezdte meg
teVékenységét.

r.. "riá n {1xg71qÍn

Az Egyesület azzal a kűldeté55el indult ej útjára, hogy
teVékenYségéVel 5Zéleskórű segítséget és támogatást nyújtson a
koraszúlött babák és csaJádjUk számára'

célunk, hogy á környéken Világra jött és/Vagy itt élő koraszülött'].''a.' (és/VagY bete8, fejlődésben elmaradott) 8vermekeknek és

' csa]ádjuknak a megszü]etéstől kezdve folyámatos mentális és lelki

támaszt; az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi,

5zociáli5, fejlesztési, oktatá5i, stb') információt é5 teVékenységet, szolgá]tatást nyújtsunk.

L (ötelczettséget Vá]]altUnk a koraszülött és/Vagy bete8, fo8yatékkal élő babák, gYermekek és
csa ádjuk életminőségének javításában és élet folyamának előse8ítésében.

AZ Egyesű|et é5 tagjal értékrendjében privi]égiumot élvez, mint érték a család é5 benne a (koraszülött
éslVJBy lreteg) gyerrnek egysége.

Célja megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:

1' A Za]a Megyei Kórház Koraszülött osztály támo8atásáVal kríz'skezelő (krízisintervenciót)
szol8á|tatá5t és egy önsegítő kismama csoportot műkődtet'

2' ,,Családok a családokért" - sorsközö55é8 hoz létre.

3' lnformációs adatbázist hoz létre és műkódtet, 6mely tartalmazza mindazokat a 5zociális, jogi,

e8ész5é8ügyi, gyermekfejlesztési lehetőségeket, juttatásokat, szolgáltatásokat, aÍre yek
rnegilletik a családot, illetve hozzájárulnak a koraszÜlőtt és/Vagy beteg gYermekek

fejődéséhez'
l' (oraszü ött fejIesztő', tanulást segítő tanácsadás_, Íoglalkozások megszeruezését korai

fej]eszté5 és a korai fej]esztésből már kikerült, de segítséget igénylő 8yermekek részére'
5' RászorUló, beteg éslvagy koraszülött gyerekeket é5 családjukat anya8i,'szociá1i5, speciális

eszkózökkeitámogat.
6 KL]ltjnö5 fi8yelmei fordít a kózsé8ekben, falvakban, szociálisan elmaradott kórnyezetben

nevelkedő koraszülött-, beteg-, fogyatékkal élő_ és hátrányos helyzetű gyermekeker

neVelő c5aládok támogátására, életminőségének jobbítására.

7. Fokozott tevékenysé8et fejt ki, hogy a társadalom tágjai megismerjék a s2ületésből adódó
hátrányok nehé75égeit (koraszülöttsé8, fejlődésben elmaradottság, bete8en szÚletés stb')

és e gyermekek és családjaik életét'
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Fokozott tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű csoportoknak a társadalom nagyobb

rétegeihez történő felzárkózása vonatkozásában, elő5e8íti e csoportok

esélVegVenlőségének megteremtését'

A fenticélok megvalósítása érdekében nemzetközi é5 belföldi kapcsolatokat épít ki a ha50nló

tevékenységet Végző civil azervezetekkel, intézményekke], önkormánYzato (ka], é5 a

közé]et szerepjőiVel.

A fenti célok érdekében programokat készít, szakmai és felkészítő trénln8et, előadá5t.

oktatást 52ervez, é5 bonYolít le.

A közhásznú tevékénysé8 Íóvid szakmai tartalmi beszámolója

2013 évi munkájáról

A ,,Korán érkeztem" Egyesület munkája a társadálmi réteg egy speciális sajnos nerrr (icsi

populációját érinti' A kora5züJöttsé8 é5 Vele járó problémák különle8esek, rnelyek célirányos

segítséget kiVánnakj A törVényi lehetősé8ek korlátozottak és néha nehezen hozzáférhetőek. Az

E8yesület egy5é8ben é5 e8ységesen szeretn€ a problémákra megoldást találni'

Egyestjletünk eddiB tevékenységeínek ellátása során - mint, kórházi - perínatál]s - önkéntes s7o.iá]s

munka, előadások, tréningek, csoportfoglalkozások, gyásztanácsadás, konferenc]ák szerVezése,

családi talá|kozók rendezése, online információ5 szolgáltatás W!!!y.k[g!cl!e]tem'hu honlapunkon

keresztü! felismerésre került, hogy egy olyan nagy ]ét52ámú, speciális prob émáVa rende kezó

populációt érintünk, mely megsegítése és támogaiása további szakmai feladatok, tevékeny5é8ek

ellátását igénylj'

Zala megyében éVente közel 200 családot érint a kora5zülés, szülésí/szÜleté5 traurna problémája,

amely okozhat a családot terheló esetleges későbbi nehézségeket'

EgYesületünk 2012 éVben szakmai programjaként egy Központot hozott

létre, mellyel helyben és egy helYen lehetőségei b]ztosítunk a s2en]é yes

gyermek_, és családbarát - egyénre szabott tanácsadásra, továbbá oyan
fejlesztési módszerek rnegismertetésére és e éré5ére s, áme yek áz oktatás

és egészségügy hivatalos keretein belül nem, Vagy c5ak korlátozottan

érhetők el'

A KoraHáz otthont ad az _ érintett 8yermek€kkel, családokkal kapcsoIatba kerülő szakemberekel

rne85zólító programoknak és ,,otthona' lehet minden családnak, aki problémáVal küzdő gyermeket

nevel, mellyel a 5zülők me8értő, el' é5 befo8adó közösséBhez tartozás Vágyánák igénye is te iesü .

Közel 15 szakember (fejlesztő/8yó8ypedagó8Us, gyó8ytornász, óVópedagógtrs, logopédus, Védőnó,

szociálpedagógus) érhető el a szülők és a gYermekek számára.

Az egYesület tevékenységét 10_15 önkéntes segíti: 52akemberek, 5zü]ők, fői5kolai ha 8atok
keretében'



2013 éVben metvalósult programok:

1. Kórházi- perinatális - (civil) önkéntes srociális munka keretében

1' Önsegítő/támogató csoport működtetése Koramama Klub néVen - hetj egy alakalommal

2' Kliziskeze|ő Krízisjntervenció - szo1gáltatá5 - egYéni beszélgetés - igény szerint

ÉVes 5z]nten mintegy 5o _60 koraszült anyuka és családja kapott segítséget'

2. családi szombatok rendezése

A csalácl] szombaton egy_egy a (nerncsak koraszülött) gyermeket érintő téma szakemberéVel

találkozhatnak és be5zélgethetnek a szü1ők, addig a gyermekek felügyelet mellett játszánák'

A találkozókon átlago5an alkalmanként 10_12 család Vesz rész.

3. 2012. június 16. Plc_nik rendezése, társrendezőként a zMK GyermekosztálYával

A csa ádi szombaton egv'egy a (nemcsak koraszü]öit) gyermeket érintő téma szakemberéVel

találkozhatnak é5 bes7élgethetnek a szűlók, addig a gYermekek felü8yelet mellett.játszanak' látékok,

elóadások, táncház'''' Várta a 8yerekeket.

50o Zalaegerszegen s2ületett koraszülött 8yermek és családja vett rész, kózel 2000 ember'

4' KoraHáz Támogató Központban végzett tevékenYségek

2o12 má]usában nyitottuk a meg a KoraHázat, ame]y az alábbi feladatokat teljesítiI

. Egyesü et központja

" Közö5ségi Ház
. Nvitott napok, szabadidős programok

" Anyáknak szóló speciális programok: core _gerinc tréning, lntim torna

. Fej]esztések,foglalkozásokhelyszíne-szakemberekke1:
.' K]scsoportos és egyéni foglalkozá5ok

GYógytorna és gyógY/pedagógiai jelIegű foglalkozások

'' Tanácsadás:gyógYpedagó8iai, pedagógiai, pszichológiai'

5. KoraszülöttVilágnáp

2o13 novemberében két napos _ szakmai és családi nap keretében ' rendezVénysorozattal

-cg'nnoÓ1|Üh d '(o.ds' L loll Vi'd8napot'

A szakma napon 60 szakember Volt Vendégünl(, családi napon kózel 1o0 család Veti részt'

AZegyesületmLlnkájátrendszeresen10önkéntesésközel2okülönbözőterületekszakemberese8íti

Büszkék vagyunki
2o13 decemberében megkaptuk az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Pro Voluntarius -díjat a

közjó érdekében, Valamint a fiátal8énerációk önkéntessé8re nevelésben végzett kiemelkedő szakmai

teVékenY5ég e ismeréseként.


