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KURATÓRIUMI ÜLÉS 
– elektronikus formában - 

 
Időpont: 2019. december 20. péntek 15:00 óra  

 
Helyszín:  A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány központi email címe   

Vajda Márta igazgató által december 19-én elektronikus úton elküldött – napirend szerinti 
dokumentumok megvitatása, elfogadása az ülésen résztvevők saját e-mailjéről (igény 
szerint telefonon) történik. 

 
Napirend:  

 
1. Beszámoló az alapítvány 2019. évben végzett tevékenységéről  

a. Szakmai programok – 15 helyszínes szűrőbuszos körút, komplex egészségnapok 
szervezése önkormányzatok meghívására – 2019. december 9-én MTI 
záróközlemény A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány közleménye 

b. Életigenlők rákellenes életmódmagazin – portálfejlesztés, rádióadások folytatása, 
„Főzz velünk, reformul!” gasztrovideó-csatorna további adások felvétele, gyerekrádiós 
programok elindítása 

c. Kommunikáció: saját felületeinken, MTI, vidéki televíziók és írott sajtó 
d. Szakmai partnerkapcsolatok kialakítása, bővítése, tovább mélyítése: Nemzeti 

Népegészségügyi Központ, TIESZ október 1-től kinevezett új főigazgató, Bp. 21. 
kerületi új képviselőtestület civil ügyekért felelős alpolgármester, rákellenes civil 
szervezetek: MRL, Béres Alapítvány, SOTE Fogorvostudományi Kar, és a 
szűrőbuszos körút alkalmával minden helyszín (al)polgármesterei, helyi civil 
szervezetek, stb. és a helyi média 

 
2. Az alapítvány 2020. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása 

a. 35 éves jubileumi eseménysorozat – 35 megmozdulás a rák ellen” programsorozat 
tervezett programjai, elemei és a hozzá kapcsolódó egyedi miniszteri támogatási 
kérelmek folyamatban lévő tárgyalásai 

b. „Tegyük szerethetővé a rákellenes életmódot!” 35 éves eseménysorozatot elindító 
nyitókonferencia, hozzá kapcsolódó kerekasztalok tervezett programja 

c. 30 helyszínes szűrőprogram - 19 megyei nagyváros és 11 budapesti kerület - tervének 
ismertetése, kerekasztalokkal 

d. 1%-os (online és offline) médiakampány a 35 éves jubileumi programsorozattal 
megerősítve, általános szervezeti kommunikáció növelése, médiakapcsolatok 
bővítése 

e. Életigenlők magazin sűrűbb (2 havonta) kiadása megduplázott példányszámmal 
f. Életigenlők médiafelület továbbfejlesztése – rádióműsor 0-24 streamelés, 

gasztrovideó-csatorna közösségének növelése 
 

3. Az alapítvány 2020. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása  
 

4. Egyéb  
 
Kérem, hogy elektronikus formában biztosítsd az ülés sikerét!  

 
Budapest, 2019. december 12. 
 

         Dr. Kiss István s.k. 
                     kuratóriumi elnök 

http://www.rakellen.hu/
mailto:rakellen@rakellen.hu
http://os.mti.hu/hirek/149272/a_rak_ellen_az_emberert_a_holnapert_tarsadalmi_alapitvany_kozlemenye

