Alapító okirat kivonata
3. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI:
3.1. Az Alapítvány céljai:
3.1.1. Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi és
lelki egészségének és környezetének javítására, a betegségek
megelőzésére és gyógyítására,
3.1.2. Egészségügyi fejlesztési, oktatási, segélyezési munka szervezése,
bonyolítása Magyarország területén és az ország határain kívül
tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási, politikai
hovatartozására,
3.1.3. A H.N. Adventista Egyház egészségügyi elveinek megőrzése,
megismertetése. közkinccsé tétele,
3.1.4. Egészségnevelési és életmód programok beindítása, szervezése,
lebonyolítása,
3.1.6. Testi és lelki egészség védelmével, megőrzésével kapcsolatos
felvilágosító munka végzése,
3.1.7. Család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi rendezvények, programok
szervezése és bonyolítása.
3.2. Fenti célok elérése érdekében az anyagi források és a szükségletek
felmérése alapján határozza meg a konkrét feladatokat az
alaptevékenységén belül. Ennek során:
3.2.1. Gazdálkodhat a teljes alapító vagyonnal és annak hozadékával a
Kuratórium által meghatározott feltételeknek megfelelően,
3.2.2. Együttműködik az országos, megyei és helyi hasonló célú
alapítványokkal, keresztény vallási közösségekkel, valamint
társadalmi szervekkel,
3.2.3. Kapcsolatot tart hasonló céllal működő külföldi alapítványokkal,
egyházi intézményekkel, intézetekkel,
3.2.4. Az alapítványi célokkal összhangban részt vállalhat
egészségvédelmi, életmód, természetvédelmi, valamint egyéb
egészségnevelési rendezvények szervezésében, lebonyolításában,
3.2.5. Egészségmegőrző programok szervezése és lebonyolítása
(alkohol és drogfogyasztás, valamint a dohányzás megelőzése,
illetve az arról való leszoktatás, az egészséges életmódra nevelés,
stb.), különféle oktatási formák megvalósításával - szervezett és
nem szervezett tanfolyamok, tréningek -, valamint sportszabadidős és életmód programok és táborok szervezésével és
lebonyolításával,

3.2.6. Nevelési, képzési, átképzési és rehabilitációs programok
szervezése és lebonyolítása, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő
kiadványok, plakátok, valamint audio- és videokazettán
megjelenített ismertető, felvilágosító anyagok készítése és
megjelentetése,
3.2.7. Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, állami
gondozottak, elítéltek mentálhigiénés gondozása, az önálló
életkezdésre való felkészítésének anyagi és erkölcsi támogatása,
3.2.8. Életmódcentrum működtetése, természetes gyógymódok
alkalmazásával történő preventív orvoslás, a természetes úton
történő gyógyítást alkalmazó a H.N. Adventista Egyház
egészségügyi tanításait magáénak valló illetve azt elfogadó
szakemberek közreműködésével.
4. AZ ALAPÍTVÁNY AZ ALÁBBI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEKET
LÁTJA EL:
4.1.
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

Egészség-megőrzés,
betegségmegelőzés,
gyógyító-,
egészségügyi
rehabilitációs tevékenység /1997. évi. CLVI.tv.26.§.c) 1 pontja/
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása /1997. évi
CLVI. tv. 26. §.c) 2.pontja/
Tudományos tevékenység, kutatás /1997. évi CLVI. tv. 26. §.c) 3.pontja/
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés /1997. évi CLVI,
tv. 26. §.c) 4.pontja/
Természetvédelem, állatvédelem /1997. évi CLVI, tv. 26. §.c) 8.pontja/
Környezetvédelem /1997. évi CLVI. tv. 26. §.c) 9.pontja/
Gyermek- és ifjúságvédelem /1997. évi CLVI. tv. 26. §.c) 10.pontja/
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
/1997. Évi CLVI. tv. 26. §.c) 11.pontja/
Emberi és állampolgári jogok védelme /1997. Évi CLVI, tv. 26. §.c)
12.pontja/
Sport, a munkaviszony és polgári jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével /1997. Évi CLVI, tv. 26. §.c)
14.pontja/
Rehabilitációs foglalkoztatás /1997. Évi CLVI, tv. 26. §.c) 17.pontja/

