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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A végzettközhasznútevékenységek:szociálistevékenység,családsegítés,idıskoruakgondozása,kulturális
tevékenység,gyermek és ifjúságvédelem,hátrányoshelyzető csoportoktársadalmiesélyegyenlıségének
elısegítése.
A tevékenységeknagyságrendjeváltozó,mindig az adott felmerülı feladatés az erıforrásainkfüggvénye.
Három pályázatotnyertünk,kettıt az Emberi ErıforrásokMinisztériumától,egyetpedig a Tiszta Formák
Alapítványtól. Folytattuk a LudotékaNagycsaládosokFerencvárosicsoportjávalaz együttmőködésünket,
azáltalukrászoruló,hátrányoshelyzető családoknakösszeállítottcsomagokpostaköltségét,valamintazegyedi
gépkocsival történı kiszállítását folyamatosan finanszíroztuk.
Kaposfıi Szent Erzsébet Alapítvány által Baglaspusztai Cigánymisszió keretében 
étkezésre és gyógyszerekre támogatást nyújtottunk.
A Sopron környéki Szociális étkeztetési programot is támogattuk.
Valamint fıként nagycsaládosokrészvételévelTokajban lebonyolított Bokor Nagy Tábor szervezésében
is aktívan részt vettünk.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Ludotéka Ferencváros csomagküldésének támogatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Ludotéka Ferencváros csomagküldésének támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális ellátás, gyermek és ifjúságvédelem 1993. évi III.
törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Rászoruló családok

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 6,500

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

A Ludotéka Ferencváros Nagycsaládos csoport által összeállított, rászoruló rétegeknek szánt csomagok
postaköltségét vállaljuk már fel évek óta (342 db postai csomagot adtunk fel 489 eFt értékben), valamint
személygépkocsik üzemanyagtérítését vállaltuk ilyen csomagok eljuttatásának támogatásaként (300 körüli
csomagot küldtünk el 92 eFt költséggel).

2.2. Baglaspusztai Cigány program támogatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Baglaspusztai Cigány program támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem 1993.
évi III. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Baglaspusztán élı cigány családok

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 120

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

A Kaposfıi Szent Erzsébet Alapítvány délutáni napközi étkezési- és gyógyszer költségeihez kérte
az Alapítványunk támogatását, ehhez 200 eFt értékben járultunk hozzá. Továbbá két alkalommal adományt
is szállítottunk Baglaspusztára az Alapítvány költségén.

2.3. Sopron környéki szociális támogatási program
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Sopron környéki szociális támogatási program

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem 1993.
évi III. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hajléktalan, nyomorgó lakosok

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 150

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

Az éve elején még a tavalyi támogatásunk maradékából, az év végén pedig az idei 
támogatásunkból a Sopron környéki rászorulók részére meleg ételt és hideg élelmiszercsomagok kerültek
kiosztásra több alkalommal is. Ennek keretében 1500 adag meleg étel és 2 tonna tartós élelmiszer került
kiosztásra több szervezet összefogásának eredményeként. Erre összesen 266 eFt-ot fordítottunk.

2.4. Családsegítıkkel való együttmőködés

Közhasznú tevékenység megnevezése: Családsegítıkkel való együttmőködés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális tevékenység 1993. évi III. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zirc, Pétfürdıi családsegítık kliensei

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 45

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

Nagyságrendileg 30 alkalommal a családsegítık a hozzájuk forduló, rászoruló klienseiknek az általunk
biztosított pénzügyi keret terhére különféle segítségeket nyújtottak. Ezek elsısorban élelmiszer-
gyógyszeradományok voltak. Erre a célra összesen 109 eFt támogatást nyújtottunk.

2.5. Ipolytölgyesi fogyatékkal élık nyaraltatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Ipolytölgyesi fogyatékkal élık nyaraltatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális ellátás, fogyatékos ellátás 1993. évi III. törvény;
1998. évi XXVI. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Ipolytölgyesi fogyatékkal élık

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 20

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

Már hagyománnyá vált, hogy fiatalok minden évben elvisznekaz Ipolytölgyesi otthonból, egy csoport
fogyatékkal élı fiatalt nyaralni. Alapítványunk már évek óta támogatja azta programot anyagilag, ebben
az évben is 200 eFt támogatást nyújtottunk.

2.6. Karácsony környéki háztartási gép akció

Közhasznú tevékenység megnevezése: Karácsony környéki háztartási gép akció

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális ellátás, gyermek és ifjúságvédelem 1993. évi III.
törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Rászoruló családok

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 150

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

Alapítványunk az év végén használt háztartási gép adományozási akcióba kezdett, ennek keretében 44
db háztartási gépet szállítottunk ki, ennek a felét vásároltuk, a többit adományként kaptuk. A 2014. év elején
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is még folytattuk az akciónkat, összesen ebben az esztendıben 416 eFt-ot fordítottunk erre a célra.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Tevékenység árbevétele Greendependent 1 200 Kislábnyom ökológiai program
nagycsaládosoknak

Tevékenység árbevétele BNT 2 327 Bokor Nagy Tábor megrendezése

Magánszemélyektıl, vállalkozásoktól kapott
adomány

1 982 Szociális tevékenység

EMMI CSP-PK-12-7787 300 Gyermekes családok közösségi üdülése

EMMI IFJ-GY-13-B-11170 296 Nagycsaládosok, fiatalok közös táboroztatása

Tiszta Formák Alapítvány 200 Bokor Nagy Tábor támogatása

SZJA 1% kiutalása 489 Rászorulóknak csomagküldés

Összesen: 6 794  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév

Ludotéka csomagszállítására, háztartási gépekre 850 889

Baglaspusztai cigány programra 500 200

Hajléktalanok ellátására (Soproni szociális program) 333 266

Családsegítıkkel való együttmőködés 105 109

Ipolytölgyesi fogyatékkal élık nyaraltatása 203 200

Opályi cigány program támogatása 174 203

Greendependent "kislábnyom" projektben való együttmőködés 2 695 1 200

Alkalmilag elénk kerülı rászorulók támogatása 998 497

Összesen: 5 858 3 564

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Elızı év Tárgyév

Nem kaptak a tisztségviselık semmiféle juttatást. 0 0

Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 7 416 6 844

ebbıl:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

594 489
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Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 6 822 6 355

H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 215 6 237

ebbıl:   

I. Személyi jellegő kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8 215 6 237

K. Adózott eredmény - 799 607

L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı

személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelıen) (fı)

0 0

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erıforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 7 130

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X - 192

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.00

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.08

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] X 0

8. Kiegészítı melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása

Legnagyobb vállalkozásunk már évek óta megszervezett Bokor Nagy Tábor (BNT). Ezen nagyságrandileg 300
- 400 fı szokott megjelenni. Az idei esztendıben a tábort Tokajban rendeztük meg. Ezeken a gyermekektıl
a felnıtt korosztályig kínálunk programokat. A megjelent családok döntı többsége nagycsaládos.
A többi tevékenységet, a közhasznú tevékenységek bemutatásánál, és a cél szerinti tevékenységeknél már
bemutattuk.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. EMMI CSP-PK-12-7787

Támogatási program elnevezése: EMMI CSP-PK-12-7787

Támogató megnevezése: EMBERI ERİFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés
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nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2013-as év

Támogatás összege (1000HUF) 300

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 300

-tárgyévben felhasznált összeg: 300

-tárgyévben folyósított összeg: 300

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 300

Felhalmozási:

Összesen: 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A gyermekes családok közösségi üdülésének támogatására lett kiírva, és a 2013. március 14-17 között
lezajlott bükkzsérci kirándulásra kaptuk ("Generációink közös bükki kirándulása").

8.2.2. EMMI IFJ-GY-13-B-11170

Támogatási program elnevezése: EMMI IFJ-GY-13-B-11170

Támogató megnevezése: EMBERI ERİFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2013-as év

Támogatás összege (1000HUF) 296

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 296

-tárgyévben felhasznált összeg: 296

-tárgyévben folyósított összeg: 296

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 296

Felhalmozási:

Összesen: 296

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

BNT támogatására pályáztunk, ahol nagycsaládosok közös programokon vesznek részt az ország különbözı

részeirıl. A fiatalok és a nagycsaládos gyermekek szállásdíjára fordítottuk a támogatási összeget.
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