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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet értelmi és halmozottan sérült fiatal felnőttek szociális nappali ellátását biztosítja, magas
színvonalon. A tevékenységünk helyszínéül szolgáló ingatlant Európai Uniós pályázaton nyertük. A
fiatalok a 12 óra időtartamú nappali ellátásból 4-5 órában fejlesztő foglalkoztatásban vesznek részt,
melynek ellenértékeként fejlesztési díjat kapnak. Az ellátottak varró kisegítői, illetve házvezetői
feladatokat végeznek. A fennmaradó időben a fiatalok fejlesztő, szórakoztató foglalkozásokon vesznek
részt. Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a mentálhigiénés és családgondozásra.
A COVID járvány alatti ellátás és munkavégzés megszervezése különösen nagy kihívás volt
intézményünk számára.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
néllkül

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1993. évi III. tv. 77.§ 1. bekezdés; 1990. évi LXV. tv.
63.§ 1. bekezdés; 1997. évi CLVI. tv. 26.§ C.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Értelmi fogyatékos felnőttek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 250 nm-es intézményben magas színvonalú szociális nappali ellátás biztosítja a célcsoport komfortos
életvitelét. Az alaptevékenységet kiegészíti a fejlesztő foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban.
Fejlődésüket dokumentáljuk, az egyes részterületek mérlegelése alapján. Szoros kapcsolatban állunk a
családokkal, bevonjuk a szülőket a fiatalok életvitelének szervezésébe.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nincs adat megadva.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

38 266

41 180

0
0

0
0

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

-1E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

26 279

28 700

1 537
10 450
38 413

1 537
10 943
39 609

23 736
38 413
- 147

27 372
39 609
1 571

10

10

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

X

