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A BIBE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Intimtornászok és
Barátaik Egyesülete
2016. évi működése
BESZÁMOLÓ
A szervezet adatai:
1./ A szervezet megnevezése:
BIBE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Intimtornászok és Barátaik Egyesülete
A szervezet rövid neve:
BIBE Egyesület
címe:
3530 Miskolc, Király út 28. 7/5
2./ Képviselője:
Kárpáti Tímea
3./ Székhelye:
3530 Miskolc, Király út 28. 7/5.
4./ Adószáma:
19333810-1-05
5./ Egyesület célja szerinti besorolása:
egészségügyi tevékenység
6./ Nyilvántartásba vételi végzés száma:
Pk. 60053/2008
Kelte:
2008.03.27.
Nyilvántartási szám:
64527
8./ Az egyesület célja:
Működési területén élő gyermekek, nők és férfiak számára korra való tekintet nélkül
népszerűsítse a tudatos egészségvédelmet, ezen belül kiemelten az alhas működési
feltételeinek javításához szükséges szokásáthangoláshoz nyújtson ismereteket, melyek
birtokában képessé váljanak az emésztő-, kiválasztó-, és szexuális szerveik egészségének
megőrzésére, illetve a szövetgyengeségből, helytelen szokásokból adódó elváltozások,
valamint egyéb más funkciózavarból származó tünetek megelőzésére, mérséklésére vagy
megszüntetésére.
I. Az ellátott közfeladat tárgya:
A törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek kitételeinek megfelelően a következő
– alapokiratban is rögzített – feladatokat látjuk el:
- egészségmegőrzés, egészségfejlesztés
- betegségmegelőzés,
- egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás
- képességfejlesztés
- ismeretterjesztés
II. A célok elérése érdekében 2016-ban ellátott feladatok:
 Ismeretterjesztő
előadás-sorozat
férfiak
és
nők
számára
egészségklubokban az alhas tudatos egészségvédelme témában;
 Szaktanácsadás online és offline formában;
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Születés Hete Országos Rendezvénysorozat keretében az ország több pontján
előadások és gyakorlati foglalkozások szülésre hangolódás, gátvédő vajúdástechnika
és szülés utáni hatékony regeneráció témákban;
Intim torna tanfolyamok
Havi Klubfoglalkozások igény szerinti témában Borsod-Abaúj Zemplén megyében;
Időskori inkontinencia konzervatív kezelési lehetőségei a gyakorlatban (Szépkorúak
Hónapja rendezvénysorozat, Miskolc);
Probléma-specifikus gyakorlati foglalkozások, ismeretterjesztés prosztata elváltozást
diagnosztizált férfiak számára.
Kérdőíves kutatás középiskolások körében intim szokásaik alakulásáról (Budapest);
A kutatási eredmények feldolgozása és kiértékelése
Apa-konferencia szervezésében való közreműködés (társszervező)
Kiadványok terjesztése;
"Nőiségünk minden korban gondoskodást igényel" tájékoztató plakátok és szórólapok
terjesztése pl.: előadáson, klubfoglalkozáson, tréningen, orvosi rendelőkben;
Gáti tünetek kialakulásának megelőzésére prevenciós céllal izomerő-mérési kampány
nők számára;
Könyvtár üzemeltetése (kölcsönzés, könyvállomány bővítése);
Szakmai Együttműködés a Három Királyfi - Három Királylány mozgalommal,
Mályvavirág Alapítvánnyal, Rákligával, HOLDAM Civil Anyaközponttal, a Magyar
Sporttudományi Társaság Egészségműveltségi Szakbizottságával.

............................................
Kárpáti Tímea
egyesületi elnök

Miskolc, 2017. május 26.
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