A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.05.30 11:23:19

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

1

0

3

2

1

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 3 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Szőlő
86

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

2

9

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 4 5 2

0 0 1 0 3 2 1

/ 2 0 0 7/4

1 8 1 9 4 3 6 8

1

4 2

Sczigel Gábor

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

7 245

26 579

7 245

26 579

7 245

26 579

4 022

23 256

I. Induló tőke/jegyzett tőke

500

500

II. Tőkeváltozás/eredmény

628

3 522

2 894

19 234

3 223

3 323

3 223

3 323

7 245

26 579

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

986

4 417

986

4 417

4 732

33 290

4 732

33 290

1 660

7 355

1 660

7 355

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok

800

800

4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

5 718

37 707

5 718

37 707

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5 718

37 707

5 718

37 707

875

8 271

875

8 271

1 791

9 874

1 791

9 874

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

84

8. Egyéb ráfordítások

74

328

74

328

2 824

18 473

2 824

18 473

2 894

19 234

2 894

19 234

2 894

19 234

2 894

19 234

84

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

30 055

30 055

800

800

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 3 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Szőlő

86

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

2

9

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 6 0 4 5 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 7 / 4
0 0 1 0 3 2 1

1 8 1 9 4 3 6 8

1

4 2

Sczigel Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Helyi társ.-i kapcs. kialakulását és fejl. segítő

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011..évi CLXXXIX.tv.

1991.évi XX.tv. 121& a)b)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapesti lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

86

1 0 3 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Szőlő
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

2

9

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 6 0 4 5 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 7 / 4
0 0 1 0 3 2 1

1 8 1 9 4 3 6 8

1

4 2

Sczigel Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Képességfejlesztő projektek

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

4&(1)a)-u)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Civil szervezetek 18-70 éves férfiak és nők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

86

1 0 3 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Szőlő
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

2

9

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 6 0 4 5 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 7 / 4
0 0 1 0 3 2 1

1 8 1 9 4 3 6 8

1

4 2

Sczigel Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Elsőd. és másodl. munkahelyteremtést célzó prog.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CCXI. tv. 1.&-6&

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-62 éves férfiak és nők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

120

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

5 718

37 707

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

5 718

37 707

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 824

18 473

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 791

9 874

2 894

19 234

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-16-M-0333 Közösségi kedvezményezések és civil szervezetek fejlesztése
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.31-2017.03.30

Támogatási összeg:

249 001

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 201 477
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

201 477

Felhalmozási
Összesen:

201 477
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17-M-1460
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

300 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

300 000

Felhalmozási
Összesen:

300 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: EFOP.-1.3.8-17 2017-000027
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrorások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.01-2019.12.31

Támogatási összeg:

44 990 400

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

22 400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

22 400 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szülősegítő szolgáltatások támogatása SZULO2016/46
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.09.01.-2017.04.30

Támogatási összeg:

800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

800 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 800 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

800 000

Felhalmozási
Összesen:

800 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP 8.1.1.-15/2015-0001
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.07.01-2017.02.28

Támogatási összeg:

2 255 520

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

536 668

- tárgyévben felhasznált összeg: 536 668
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

536 668
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

536 668

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

536 668
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP 8.1.1-15/2015-00001
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.16-2017.09.15

Támogatási összeg:

2 312 902

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 245 036

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 245 036
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 245 036
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2 245 036

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

2 245 036
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP 8.1.1-15/2015-00001
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.16-2017.06.13

Támogatási összeg:

849 904

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

841 845

- tárgyévben felhasznált összeg: 841 845
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

841 845
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

841 845

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

841 845
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP 8.1.1-15/2015-00001
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.03.01-2017.05.29

Támogatási összeg:

573 705

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

572 836

- tárgyévben felhasznált összeg: 572 836
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

572 836
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

572 836

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

572 836
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP 8.1.1-15/2015-00001
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.05.15-2018.01.14

Támogatási összeg:

2 292 200

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 885 343

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 885 343
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 885 343
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 885 343

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 885 343
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP-8.1.1-15-2015-00001
Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.20-2018.07.19

Támogatási összeg:

1 864 936

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VEKOP 8.1.1-15/2015-00001
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01-2018.04.30

Támogatási összeg:

976 752

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

366 282

- tárgyévben felhasznált összeg: 366 282
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

366 282
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

366 282

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

366 282
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Közfoglalkoztatás támogatása
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi Hivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.06.19-2018.01.31

Támogatási összeg:

1 353 042

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

807 979

- tárgyévben felhasznált összeg: 807 979
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

807 979
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

807 979

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

807 979
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.30 13.02.17

PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
HAT Alapítvány szöveges beszámoló 2017..pdf
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HAT Alapítvány
www.ittvagyok.org
www.gudi.hu

Kuremszki Andrea CSR menedzser
ittvagyok@ittvagyok.org
+36703835025

A HAT Alapítvány 2007-ben kezdte meg működését a hátrányos helyzetben élő csoportok támogatása érdekében.
Fő tevékenységi köre a hátrányos helyzetben élők kompetenciafejlesztése, és a civil szervezetfejlesztés, különös
tekintettel a kommunikáció fejlesztése. Már a megalakuláskor, 2007-ben egyértelműen megfogalmaztuk, hogy a
társadalmi felelősségvállalás területén miként vállalunk szerepet.
A jól körülhatárolt és megfogalmazott cél, - mely azóta több irányban is bővült – egyértelműen a társadalmi
csoportok és egyének között működő, fejlődő, dinamikus kapcsolatok kialakítása.
www.ittvagyok.org, www.gudi.hu
Mi, a HAT Alapítvány munkatársai, adományboltunkkal, az önkéntességet oktató, és az önkéntesekkel együtt
működő létformánkkal, közösségi programjainkkal, széles körű képzési formáinkkal, összességében aktív társadalmi
jelenlétünkkel, elmondhatatlan örömmel tapasztaljuk, hogy egyre sikeresebb részvevői vagyunk a Magyarországon
működő civil életnek!

A HAT ALAPÍTVÁNY KIEMELT TEVÉKENYSÉGEI
FIATALOK ÉS RÁSZORULÓK TÁMOGATÁSA
A jövő generációjának fejlesztését kiemelkedően fontosnak tartjuk, ezért rendszeresen szervezünk
osztályfőnöki órákat egészségügyi prevenció és pénzügyi alapismeretek területen. Egyik legfontosabb
tevékenységünk tehát a fiatal generációval történő kommunikáció és együttműködés. Megpróbáljuk
felkészíteni az iskolásokat arra, hogy mit jelent az iskola kapuin túl, a nagybetűs életbe lépni, konkrét
példákat említünk, beszélünk arról is, hogyan igazodjanak el majd a munkavállalás sűrűjében.
E tevékenység fejlesztése érdekében a fiatalok továbbtanulását, munkába állásához segítő programokban
veszünk részt, valamint együttműködünk a Roma lányok iskolaelhagyását megelőző programban is.
GUDI KUPONOLDAL
A civil szervezetek forrásteremtésének megkönnyítése céljából kialakítottunk egy kuponoldalt, mely egy
speciális kommunikációs felület, különleges webshop, hiszen az ezen a felületen megvásárolt termékek
árából, a vevő egy jó célért dolgozó szervezetet, alapítványt tud támogatni! A kuponoldal szereplői egyfelől
a civil szervezetek termékeikkel, szolgáltatásaikkal, illetve jól körvonalazott támogatásra alkalmas
ajánlataikkal, másfelől klasszikus, akár más kuponoldalon is szereplő egyéb vállalkozások. A kuponoldalon
elsősorban olyan partnerekkel működünk együtt, amelyek a társadalmi felelősségvállalás iránt érzékenyek.
A GUDI kuponoldalon keresztül a szolgáltató partnerek profitjuk egy részét közvetlenül a számukra
legszimpatikusabb célokért dolgozó szervezeteknek ajánlják fel. Mint minden klasszikus kuponoldal ez is
elsősorban kommunikációs felületként funkcionál, és másodsorban értékesítési felület. Működésében eltér
a többitől, hiszen a társadalmi kötelezettségvállalás szerepére is felhívja a figyelmet.
A vásárlók a kuponoldal használatával, a kuponoldalon szereplők pedig a speciális marketing eszközként is
használt felülettel, forgalmuk növelésével pluszként hozzájárulnak a társadalmi felelősségvállalás
tevékenységéhez!
Civil szervezetek számára a forrásteremtés lehetőségeiről, a könnyebb és hatásosabb kommunikációt
segítendő, a civil élet könnyebbé tételéről, saját szervezésű workshopokat szervezünk a Civil Információs
Centrummal együttműködve.

HAT Alapítvány
www.ittvagyok.org
www.gudi.hu

Kuremszki Andrea CSR menedzser
ittvagyok@ittvagyok.org
+36703835025

ÖNKÉNTESSÉG
Szervezetünk nagyszámú önkéntessel dolgozik, jelenleg 60 szerződött önkéntesünk van. Önkénteseinkkel
rendszeres a kapcsolattartás, munkáinkba bevonjuk őket, hiszen az élet számtalan területét képviselik
szaktudásukkal, képzettségükkel. Konferenciánk megvalósításában, pályázati munkáinkban, képzéseinkben
egyaránt biztos pont az alapítvány életében, a lelkes és megbízható önkénteseinkből álló csapat.
Egyik legfontosabb tevékenységünk a fiatal generációval történő kommunikáció és együttműködés.
Ennek segítésére pályáztuk meg és nyertünk támogatást a fiatalok helyi társadalomba történő
beágyazottságának elősegítésére kiírt EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva pályázaton.
A Mire születtél? Önkéntesség személyre szabva című programunk országos lefedettséggel működik.
A már eddig is gyümölcsöző és eredményes kapcsolatunkat továbbra is megtartottuk az Erste Bankkal, a
KPMG-vel, az UNICredit Bankkal, az MVM- mel és a MAVIR-ral, az OTP-vel, mely során, pályázatokon
indultunk, és pályázatokat nyertünk el. Az említett cégekkel való jó kapcsolatunk a mai napig töretlen és
alapítványunk életében a legfontosabbak közül való.

KOCKA ADOMÁNYBOLT és KÖZÖSSÉGI TÉR
2016-ban nyitottuk meg Budapest VIII. kerületében a Kocka Közösségi Tér és Adományboltot, mely
társadalmi vállalkozásként és kapcsolódási pontként támogatja működésünket.
Célunk, hogy a nehéz helyzetben élő emberek és a potenciális segítők minél könnyebben találkozzanak és
találjanak közös pontokat. Támogatjuk a közösségi kezdeményezéseket.
A társadalmi tolerancia, együttműködés és szolidaritás elvét közösségi programokon, rendezvényeken,
képzéseken keresztül támogatjuk. Ez is, mint az összes jótékonysági bolt egyfajta társadalmi vállalkozás.
Főként önkéntesek segítségével működik, és főleg civilek által adományozott használt árukat értékesít,
valamint a termékek felajánlás útján, ingyen kerülnek az üzletbe, és a boltban minden áru nagyon alacsony
áron kerülhet megvásárlásra. A költségek rendezése után fennmaradó, az eladásokból származó bevételt
az adománybolt a szervezet által meghatározott jótékony célra fordítja.
Az adománybolt egyfajta közösségi térként is üzemel, hiszen a környékbeliek megismerték, megkedvelték,
és örömmel járnak be akár csak egy beszélgetés erejéig. A nehéz élethelyzetben élők sok esetben
megbeszélik problémáikat, beszélgetés közben egymást is segítik. A Kocka Adománybolt azonban nem csak
egy üzlet, egy bolt, ahol egyébként a környéken élők, amolyan kis társasági életteret alkotnak, fontos
szempont az is, hogy társadalmi vállalkozás. Olyan hely, ahol munkatársainkat nemcsak foglalkoztatjuk,
hanem lehetőséget biztosítunk, hogy több területen kipróbálják magukat, gyakorlatot szerezzenek,
és felkészítjük őket képzésekkel, tréningekkel, hogy a számukra legmegfelelőbb munkahelyet találják meg.
MENTÉS MÁSKÉNT! ELSŐ KÖZÖSSÉGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI KONFERENCIA
A HAT Alapítvány a Magyar Adományozói Fórum és a Magyar Public Relations Szövetség támogatásával,
2017. április 3-án Budapesten, a Duna Palotában megrendezte a „Mentés Másként!” Első Közösségi
Felelősségvállalási Konferenciát.
A nagyszabású rendezvény fővédnöki tisztét Novák Katalin államtitkár asszony vállalta el, ezenfelül
számos vállalat és nonprofit szervezet képviseltette magát a konferencián. Nem titkolt szándékunk a
mindennapokban, - ahogyan azt a konferencián is kihangsúlyoztuk -, hatással lenni emberekre,
szervezetekre, társadalmi csoportokra azért, hogy segítségünkkel, HAThatósan működő csoportok,
közösségek jöjjenek létre segíteni, támogatni azokat, akik az élet bármely területén támogatásra szorulnak.
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Ahogyan az a konferencia lényegét is kiemelte, a HAT Alapítvány mottójaként említhetjük: ” Célunk, hogy
se tudás, se jó szándék, se tehetség ne vesszen el soha!” azaz közösségi összefogás egy értékesebb, a szó
nemes értelmében vett gazdagabb és egészségesebb jövőért!
www.mentesmaskent.ittvagyok.org
GUDI KÖZÖSSÉGI VÁSÁR
A GUDIZÁS fogalmának népszerűsítésére a Magnet Közösségi Házban, több alkalommal jó hangulatú,
közösségi, GUDI közösségi vásárt rendeztünk, mely az újrafelhasználás és a társadalmi támogatás élményét
erősítette. Eközben a GUDIZÁS fogalmának szélesebb körben való megismertetése okán videópályázatot
írtunk ki - melyet egy, a Budapest szívében megtartott flashmob előzött meg, ahol a GUDI szó kezdőbetűjét
alkottuk meg emberi alakokból - 7-12 osztályos fiatalok számára, mely során egy 70 másodperces kisfilmben
a fiatalok bemutathatták, mit jelent számukra a GUDI kifejezés.
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EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK
Célunk, hogy a Budapesten jól működő programokat eljuttassuk vidéki helyszínekre, támogassuk a civil és
nonprofit kezdeményezéseket, segítsük megerősödésüket.
Ennek érdekében többek között részt veszünk a rugalmas munkavégzés elterjesztése a konvergencia
régiókban érdekében programokban, szervezetünk együttműködik a KPMG Hungária Kft-vel, mely
együttműködést a továbbiakban a felelős működés területén is folytatni kívánjuk.
Rendszeresen tartunk ingyenes rendezvényeket, beszélgető programokat, önismereti programokat
(filmklub, tréning), meditációs klubokat, valamint ingyenes mediációs szolgáltatásra is jelentkezhetnek az
érdeklődők és a rászorulók. Képzéseinkkel, tréningjeinkkel igyekeztünk a munka világából saját
élethelyzetük folytán kívül rekedt, a munka világába visszatérni kívánó kismamáknak, az ötven feletti
korosztály számára, és a pályakezdők részére segíteni. Egyik fő tevékenységi körünk a civil
szervezetfejlesztés jelenleg az adományboltunk feletti galérián, található közösségi térben zajlik.

Civil ÖTÓRAI TEÁink során, - a GUDI vásárok helyszínén - a Magnet Közösségi Házban sikeres, közös
beszélgetéseken a forrásteremtéstől, a működésen át, a gyakorlati tanácsokig sok hasznos témáról esett szó.
Nem elhanyagolható szempontként pedig minden alkalommal ott volt közöttünk „mint vendég”, a
szervezetek számára oly fontos egymásra találás, a kapcsolatteremtés ténye!
GUDI – A FELELŐS VÁSÁRLÁS
Az adománybolt léte, adta az ötletet, hogy nevesítsünk egy gondolatot, így született meg a GUDI fogalma,
mely egy összetett tevékenységet jelent. Ez a fogalom, szorosan kapcsolódik az alapítvány és az
adománybolt tevékenységéhez.
„Buy goods to be good!” Vásárolj úgy, hogy jót teszel! Ebből az angol szójátékból alkottuk meg a felelős,
tudatos, közösségi vásárlást jelentő szót. A GUDIZÁS tehát tudatos vásárlási forma, amelyen keresztül
másoknak is jót teszünk: vásárlás közben újrahasznosítunk vagy újrahasználunk, jótékonykodunk vagy
éppen védjük a környezetet.
REMOODER
Továbbgondolva a GUDIZÁS fogalmát, megszületett egy márka: a REMOODER. Szorosan kapcsolódva az
adománybolt tevékenységéhez, az ott felhalmozódott felhasználatlan ruha adományok adták az ötletet, új
és izgalmas dizájnnal megtervezett, újrahasznosított használati tárgyak, első körben saját forrásból történő
előállításához.
Létrejött tehát a szemléletformálás egy másik eszköze. Az adománybolt működési feltételei adottak, az ide
beérkező ruházati termékekből, olyan szervezetek munkatársai, akik maguk is segítségre szorulnak,
munkához jutnak és elkészítik a REMOODER márkával ellátott újrahasznosított használati tárgyakat. Ezeket
a tárgyakat, bárki, aki tudatos vásárlóként rászoruló emberekkel foglalkozó szervezeteket támogatni
szeretne, megvásárolhatja.
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
2015. óta az 50 órás kötelező középiskolai közösségi szolgálat szervezésében veszünk részt, mely remek
lehetőség a fiatalok számára a társadalmi aktivitás fejlesztésére. Ennek volt része például a GUDI – AMI A
VÁSÁRLÁS MÖGÖTT VAN! videópályázatunk, mely a felelős vásárlás támogatását szolgálta.
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EGYÉB KORÁBBI PROGRAMJAINK, TEVÉKENYSÉGEINK
A felsorolt, a közelmúltban megtartott, illetve a jelenben is működő eseményeinken túl, az elmúlt években
többszáz órában szerveztünk tréningeket, oktatásokat, kommunikációs kampányokat, hátrányos
helyzetben élők számára kompetencia fejlesztő programokat. Hátrányos helyzetű családok számára
felvilágosító programokat szervezünk, kisgyermekek ingyenes képességfelmérő foglalkozásokon vehettek
részt. Tevékenységünk során a Nemzeti Vágtán magántámogató segítségével megjelentünk, és
adománygyűjtést szerveztünk beteg gyerekek segítésére. (Gyermekeink pályázat – pénzadomány
https://www.youtube.com/watch?v=4JG_sXqtlYQ ). Ezen a rendezvényen egyben kutatást végeztünk a
magánadományozói attitűd vizsgálatára vonatkozóan, melyet az Ez HAT! program keretében
hasznosítottunk.
Vállalati partnerünk támogatása révén nyomtatókat és számítógépeket adományoztunk rászorulóknak
illetve rászorulókat támogató civil szervezeteknek.
A civil szervezetek együttműködését és a vállalati kapcsolódást segítette az Együtt.Működő.Világ. civilvállalati konferencia szervezése a Magyar Telekommal együttműködésben, melyhez csatlakozott több
jelentős vállalat http://www.onkentes.hu/hirek/egyuettmukoedovilag
Számos civil szervezeteknek szóló oktató rendezvényt, programot szervezett alapítványunk, illetve
előadóként, szakértőként vettünk részt rendezvényeken.
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