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MaTURE Egyesület 2016 évi közhasznú tevékenysége

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZAMOLÓ

1. A közhasznú szervezet azonosító adatai:
• Név: MATURE Magyar Tradicionális Usui Rejki Egyesület
• Székhely: 1163 Budapest Pósa Lajos utca 6.
• Bírósági végzés száma: 4.Pk.60.073/2007/4.
• Nyilvántartási szám: 2819
• Képviselő neve: Sipos György
2. Az egyesület alapszabály szerinti célja:
Usui Mikao japán tradicionális reiki iskolájának népszerűsítése -- tan-átadása, amellyel negatív
élethelyzetekben (betegség, fáradtság, tartós stressz, depresszió, tanácstalanság, cselekvőképtelenség,
életuntság, tanulási- életviteli- párkapcsolati nehézségek, szenvedélybetegségek stb.) lévő emberek belső
öngyógyító (élet)energiájának a megnövelésére van lehetőség külső segítő személy segítségével vagy
önkezelés révén.
3. Az egyesület közhasznú tevékenysége:
Az egyesület az alapszabály 4. pontjában lefektetett alapelveinek betartásával a 2. pontban meghatározott
céljaival az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvényben lefektetett gyógyító alapelvek és társadalmi célok
elérésének segítését végzi betegségmegelőzés és egészségmegőrzés tevékenység témakörében.
A céljaink megvalósítása érdekében önkénteseink országosan (Budapest, Debrecen, Veszprém,
Székesfehérvár, Sopron, Győr, Dunavarsány, Várpalota, Záhony, Parád stb.) végezték munkájukat főként a
következő formában:
Egészségnapok – más Civil Szervezetekkel közös szervezésben lévő rendezvényen (Natura Nap, Gyógyító
Nap), saját sátorban, standon ingyenes reiki kezelést nyújtottunk az érdeklődőknek. A kezeléseket
beszélgetés követte, ahol egészségügyi, életvezetési, táplálkozási, szenvedélybetegségi stb. problémákra is
tanácsokat adtunk.
Fesztiválok – (Spirituális Börze, Természetes Élet és Gyógymód fesztivál Vp., Veszprém Varázs stb.) más Civil
Szervezetekkel közös szervezésben lévő rendezvényen több napon keresztül, saját sátorban, standon
ingyenes reiki kezelést és alkalmanként előadásokat nyújtottunk az érdeklődőknek. A kezeléseket
beszélgetés követte, ahol egészségügyi, életvezetési, táplálkozási, szenvedélybetegségi stb. problémákra is
tanácsokat adtunk.
Nyitott Napok – állandó helyeken (Műv.Házak, Könyvtárak, bérelt lakások) előre meghatározott
időpontokban rendszeresen ingyenes reiki kezelést nyújtottunk az érdeklődőknek. A kezeléseket beszélgetés
követte, ahol egészségügyi, életvezetési, táplálkozási, szenvedélybetegségi stb. problémákra is tanácsokat
adtunk.
Előadások – felkérésre, más Civil Szervezetekkel közös szervezésben a közösséget érintő és a tevékenységi
körünkbe tartozó témákban önkéntes munka keretében.
2016-ban az alábbi rendezvényeken végeztünk ingyenes reiki kezeléseket, bemutatókat,
tartottunk előadásokat:

önkéntes/csoport
Kálazi Ági csoportja
nyitott nap és reiki klub
meditációs estek, egészségnapok
várpalotai reiki klub Pollák Krisztina

összes óra alkalom

kezelt fő

önkéntes

3450
1200
720

50
40
24

1150
820
240

23
30
10

Horváth Gusztáv csoportja
Reiki klub
Egészségnapok

465
59

31
10

155
111

5
6

Fonyódi Ilona
nyitott napok

150

10

50

5

2160
224
1800

36
2
50

720
28
600

20
14
12

Homoki Farkas Péter
Reiki gyakorlás Sopron
Reiki gyakorlás Budapest

600
960

20
20

200
320

10
16

Sipos György - Várdai Zsóka Bp. FF.
nyitott napok
előadások

483
207

23
23

161
460

7
3

1800

50

600

12

120
380
240

1
4
2

80
240
80

12
14
40

15018

396

6015

173

Kövesi Péter csoportjai
Nyitott napok Debrecen
Életmód napok Debrecen
Nagyné Illés Gyöngyi - Záhonyi reiki klub

Wagner Lajos csoportja
Reiki klubnap

Közös rendezvények
Országos Reiki Találkozó Debrecen
Spirituális Börze 4 nap
reikitábor találkozók 2 nap

MINDÖSSZESEN

összes óra = rendezvény időtartam (pl. 3 óra) * önkéntesek száma (pl. 7 fő) * éves rendezvény alkalom
kezelt fő = rendezvény átlagos résztvevő létszáma, akik reikit kaptak * alkalom

A rendelkezésünkre álló anyagi eszközöket (1%, tagdíj, adomány, előadói díj)
a fenti célok megvalósításához szükséges
• tárgyi eszközök (masszázságyak, fektetők, sátrak, székek, molinók stb.)
• kiszállási költségek (utazási költségtérítés)
• bérleti díjak (sátorbérlet, helypénz, belépők, stb.) és
• egyéb kiadások (levelezés, könyvelés, Internet, stb.)
fedezésére fordítjuk. Minden kapcsolódó munka önkéntes, tagok és vezetők térítést
nem kaptak.
Összességében tehát az egyesület tagjai 2016ban átlag 173 fő önkéntes segítségével,
396 alkalommal 15018 órán át nyújtottak közhasznú szolgáltatást 6015 fő részére.

Önkénteseink száma változó, kb. 70 – 200 fő között van, ebből 84en rendelkeznek Önkéntes
igazolvánnyal.

Budapest, 2017 május 20
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