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1. Bevezetés 
A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabályában meghatározott célja, 
hogy a szervezet a Cri du chat szindrómával született gyermekek 
és családjaik közösségét építse, a családokat támogassa, társadalmi
integrációjukat elősegítse, hozzásegítse őket sajátos szükségleteik kielégítéséhez.
Az érintet családok számára találkozókat, tájékoztató programokat és szabadidős 
programokat szervez. A folyamatos kapcsolattartást biztosítja rendszeresen megjelenő
hírlevelén keresztül, internetes honlapján és más elektronikus eszközök igénybevételével.
Képviseli az érintettek érdekeit szakmai fórumokon valamint a magyarországi szakmai
szövetséghez való csatlakozással.

A Cri Du Chat Baráti Társaság a Közhasznú szervezetekről szóló 1977. Évi CLVI.   
Törvény 26.§. C.) bekezdés 1.2.4. 10-12., 14. 17. 18. És 20.pontjában foglalt közhasznú
tevékenységeket folytat - ennek alapján az alábbi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉST ké- 
szíti.
A jelentésben szereplő összegek ezer Ft-ban értendők.

A szervezeti céloknak megfelelő működésért a Közgyűlés által választott 3 tagú elnök- 
ség a felelős.

Bencsikné Mayer Mónika elnök
Strigens Judit alelnök
Nagy Zsuzsanna főtitkár

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A szervezet költségvetési támogatást 142 eFt-ot kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke alakulása: e Ft
2009. évben: 40
2010. évben: 19

Tárgyévi eredmény közhasznú alaptevékenységből:

e Ft
Közhasznú tevékenység bevétele: 1103
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1124
Közhasznú tevékenység eredménye: -21



4. A vezető tisztségvisel őknek nyújott juttatások értéke, illetve összege
A szervezet tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül, esetleg költségtérítés 
mellett végzik.

5. A közhasznú tevékenységr ől szóló rövid tartalmi beszámoló
 

A Cri Du Chat Baráti Társaság 2010. évben az alapítói szándékok figyelembe vételé- 
vel, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. Évi CLVI. törvény betartásá-
val működött.
Az elnökség biztosította a közhasznú szervezetek működésével, valamint gazdálkodá-
sával kapcsolatos szabályok betartását.
Az 1997. évi CLVI. törvény 5§. B) bekezdése szerint a szervezet  tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a saját honlapján hozza nyilvánosságra.
A szervezet a rendelkezésre álló támogatásokat és egyéb bevételeit a közhasznú cé-
megvalósítása érdekében használta-ja fel.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványtól 195.500,-Ft
támogatást kapott a Társaság a Cri Du Chat Családi Nap megrendezéséhez.
A Társaság 2010-es évben a Budapest IV. kerület, Újpesti Önkormányzattól kapott
160.000,-Ft támogatást Információs polc könyvállományának bővítéséhez, 
szórólaphoz, szabadidős programhoz.
A Nemzeti Civil Alapprogramtól 200.000,-Ft támogatást kapott 2010-ben a 2010/2011
évi működési költségeinek fedezésére.
A Fővárosi Önkormányzat Civil Alapjából 275.000,-Ft támogatást kapott a
Káposztásmegyeri Szülők Polca program közösségi együttléteinek megvalósításához.
A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságától 400.000,-Ft támogatást 
kaptunk a Cri du Chat szindrómások egészségügyi támogatásához és tanácsadáshoz.
A Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságától 300.000,-Ft támogatást kaptunk
a Ritka Szépségek projekt továbbfejlesztéséhez.
A Társaság 2010-ben nem folytatott vállalkozói tevékenységet.

 
Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk, hogy megtaláljuk a Cri du chat szindrómával élő
betegeket és családjaikat, segítsük őket, amihez folyamatos kapcsolatot tartsunk fenn az 
őket ellátó és más országos intézményekkel (SOTE I. és II. számú Gyermekklinika,
a Johan Béla Országos Epidemológiai Központban dolgozó humángenetikussal,
a DOTE Ritka Betegségek Tanszékével, a Budapesti Korai Fejlesztő Központtal, 
a Kézenfogva Alapítvánnyal). Folytatjuk ismeretterjesztő tevékenységünket a 
Cri du chat szindróma minél szélesebb megismertetéséhez, rendezvényeken, konferenciákon 
való részvétellel, kiadványok megjelentetésével, honlap működtetésével.
A Cri du chat szindrómával élőkön kívül szeretnénk segítséget kínálni a hasonló problémákkal, 
de más betegséggel élők számára is. Ezeket a célokat szolgálja konkrét tevékenységünk.
A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetségének alapító
tagjaként 2010. januárjában ismét meghírdettük a "Ritka Szépségek Gyűjteménye" művészeti
pályázatot és 2010. február 28-án kiállítást rendeztünk a beérkezett alkotásokból,
a Ritka Betegségek Világnapja rendezvényén. A kiállítás mellett standot is állítottunk a 
rendezvényen, ahol már a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megjelent új, a Cri du chat 
szindrómáról szóló ismeretterjesztő kiadványunkat is bemutathattuk.

Nyilatkozatok

Szöveges beszámoló



Az Újpesti Önkormányzat támogatásával február végén nyitottuk meg "Szülők Polca" szolgálta-
tásunkat a káposztásmegyeri Babits Mihály Könyvtárban a könyvtár vezetésével együttműködve.
A szolgáltatás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek szülei egy külön polcon találják
meg azokat a speciális könyveket, melyek a könyvtár általános kínálatában nem találhatóak
meg. A megnyitón kézműves foglalkozással és enni-innivalóval vártuk a gyerekeket és szüleiket.
Az új kezdeményezésről szórólap készült, melyeket kerületi közintézményekben helyeztünk ki, 
míg a Gyermekszakrendelőben várótermében és a Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében
egy-egy a könyvek kínálatából ízelitőt adó lapozható prospektustartó is kihelyezésre került.
A megnyitóról tudósítást adtak a helyi médiák, az Újpest Televízió és az Újpesti Napló is.
A "Szülők Polca" kínálatát folyamatosan bővítjük, jelenleg már közel 100 kötet található rajta.
2010. március 27-én megtartottuk első Családi Napunkat a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával. Sokrétű programon vettek részt a családok: 
volt szülők közti tapasztalatcsere, pszichológusi tanácsadás, játékos-zenés gyerekjátszó,
tájékoztató a szocális ellátásokról, "Apafejek Versenye" az édesapák részére, tombola,
interaktív mesejáték, végül szintetizátoros élőzene zárta a napot. Ez volt az első alkalom, amikor
családjaink hosszabb időt, nem csak 1-2 órát tölthettek együtt.
Május 1-én a Kézenfogva Alapítvány "Fogadd el, fogadj el" kampányának nyitó rendezvényén
vettünk részt a RIROSZ sátorban és ismertettük meg a Cri du chat szindrómát szélesebb körben.
Május 19-én az OGYEI (Országos Gyermek Egészségügyi Intézet) konferenciáján tartott a
Társaság elnöke előadást "Különleges gyerekek szülői szemmel" címen.
Tavasszal beiindult új honlapunk, melyhez az NCA támogatásával tudtunk domainnevet és
tárhelyet vásárolni. A könnyebben kezelhető felületen naprakészebb információkat tudunk
nyújtani.
2010. júliusában mini kiállítást rendeztünk az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben a "Ritka 
Szépségek Gyűjteménye 2010" pályázatra beérkezett alkotásokból.
2010. augusztus végén standot állítottunk az Újpest Városnapokon, az Ezer Szín Kulturális 
Egyesülettel együttműködve, ahol bemutattuk a Ritka Szépségek Gyűjteménye programot is.
 Az Újpesti Önkormányzat által támogatott szórólap, mellyel megjelentünk,  három ritka
 betegséggel élő költő versét is tartalmazza a képzőművészeti  alkotások fotója mellett.
Nyár elején hirdettük meg "Nyári Olvasmányélmény" elnevezésű alkotói pályázatunkat a Babits 
Mihály Könyvtárral együttműködve. A beérkezett alkotásokat szerény díjakkal jutalmathattuk és
kiállítást rendeztünk belőlük a Könyvtárban. A díjkiosztóra az októberi Könyvtári Családi Nap
keretében került sor, ahol a kiállítás mellett kézműveskedéssel és szerény vendéglátással
vártuk a résztvevőket. A Fővárosi Önkormányzat Civil alapjának támogatása tette lehetővé a
 programot.
2010. október 02-án tartottuk "Őszi Ajtónyitogató" elnevezésű integrált szabadidős 
rendezvényünket, ahova a Szülők polca szolgáltatásait igénybevevő sérült és/vagy ép gyermeket 
nevelő családokat hívtuk meg. A programon játékos feladatokkal, lufiformázással, arcfestéssel, 
számítógéppel, gitáros interaktív programmal vártuk a gyerekeket, ismeretterjesztő játékkal a 
szülőket. A rendezvény az Újpesti Önkormányzat támogatásából valósult meg.
A Millenáris Nonprofit Kft.-hez benyújtott pályázat lehetőséget adott arra, hogy egy színvonalas
ismeretterjesztő és szórakoztató rendezvényen vegyenek részt szervezésünkben a Bárczi
Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2. és 6. csoportjának
 gyermekei 
2010. októberében tevékenyen részt vettünk a RIROSZ Euroterv Konferenciáján, ahol újabb
tagjaink számára hasznos kapcsolatokat sikerült kiépíteni. (PTE, Kutató Diákok Orsz. Szöv.)
Decemberben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar "Kitárt Ajtók Ünnepe"
Civil Börzéjére kaptunk ismét meghívást és vettünk részt örömmel.
2010. december 23-án a Szülők Polca karácsonyi rendezvényével zártuk az évet a Babits Mihály 
Könyvtárban, melyet szintén a Fővárosi Önkormányzat támogatott. Műsor, sütemény, üditő, apró
 ajándék várta a családokat.
Természetesen a személyes találkozók mellett továbbra is a kéthavonta megjelenő 
Hírlevelünkben tartjuk tagjainkkal és az érdeklődőkkel a kapcsolatot, melyet e-mailben vagy 
postán kapnak meg.



Örömmel és szívesen teszünk eleget a Cri du chat szindróma jobb megismerésére vonatkozó
megkereséseknek, akár egészségügyi portálról, akár főiskolát, egyetemet végző hallgatók 
részéről történik. Így többször járultunk már hozzá adatszolgáltatással és ismeretek
átadásával házidolgozatok és szakdolgozatok elkészüléséhez, internetes tájékoztatók
kiegészítéséhez.
Nagy örömünkre szolgált, hogy 2010. évben benyújtott pályazatainkat siker koronázta és
az adott évben megkezdve, 2011-ben pedig folytatva bonyolíthatjuk le projektjeinket. Így indulha-
tott el 2010-ben  a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális alapjának támogatásával
családjaink számára a szemüvegkészíttetés támogatását célzó programunk is.

Megnyert pályázataink
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványtól 195.500,-Ft
támogatást kapott a Társaság a Cri Du Chat Családi Nap megrendezéséhez.
A Társaság 2010-es évben a Budapest IV. kerület, Újpesti Önkormányzattól kapott
160.000,-Ft támogatást Információs polc könyvállományának bővítéséhez, 
szórólaphoz, szabadidős programhoz.
A Nemzeti Civil Alapprogramtól 200.000,-Ft támogatást kapott 2010-ben a 2010/2011
évi működési költségeinek fedezésére.
A Fővárosi Önkormányzat Civil Alapjából 275.000,-Ft támogatást kapott a
Káposztásmegyeri Szülők Polca program közösségi együttléteinek megvalósításához.
A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságától 400.000,-Ft támogatást 
kaptunk a Cri du Chat szindrómások egészségügyi támogatásához és tanácsadáshoz.
A Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságától 300.000,-Ft támogatást kaptunk
a Ritka Szépségek projekt továbbfejlesztéséhez.

Magánszemélyektől az év során 23.000,-Ft támogatást kaptunk működési költségeink 
fedezéséhez.
Nagyon sokat segítettek a szűkös anyagiakkal rendelkező társaságunknak
pártoló tagjaink, akik tagdíjfizetéssel és térítés nélküli munkával támogatják tevékenységünket.


