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

PK-242

2016.év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

101 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év
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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:
Remény ség Gy ermeksegély és Rehabilitációs Alapítv ány

Szervezet székhelye:
Irányítószám: ~~0~

Település: !Nágocs

~~~----------..!::::==========:::;----:-:--::--:---::-:---:-:-::-----;=======~

Közterület neve: IAdy E.

Közterület jellege:

:=::=======:;--:--:-~:;:-;~-:=======;:----=----:-'"

Házszám:

lu.

Lépcsőház:

Emelet:

lút

----;:======~

Ajtó: 1....._ _ ___.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

DDDD

Település:

Közterület n e v e : . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Lépcsőház :

Házszám:

Emelet:

Közterület jellege:
Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")
Bejegyző

határozat száma:

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

Szervezet t Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet t Jogi személy szervezeti egység
képviselőjénel< neve:
Képviselő

Kiss Szilveszter

aláírása:

Keltezés:
Nágocs
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2016.év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

101 Fővárosi Törvényszék
Beküldő

adatai {akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Első

Családi név

utónév

További utónevek

Viselt név:

._IN_é_m_e_th_ _ _ _ ____. !Péter

!József

Születési név:

....
IN_é_m_e_th_ _ _ _ ____. ....
IP_é_te_r_ _ _ _ _ __.I

!József

Anyja neve:

....
ls_za_b_ó_ _ _ _ _ __.

Születési ország neve:

._IM_a...;;g:;;..y_ar_o_rs_z_ág=------------------------'

Születési település neve:

....
ls_zo_m_b_a_t_he_Iy'--------------------------'

Születési ideje:

lt 191619 1 -~-~

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
(Elektronikus kitöltés esetén másolt ·nem írható •

főbb

~IA_n_na~~~~~-'I ~I~~~~~~----'

adatainak megjelenítése

mezők.)

Neve:
Reménység Gy ermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Nyilvántartási szám:

~-~-l

Időszak terjedelme: egész év

[XI

4 l s l 1 141

töredék évD

1

1

~@:]~~-@]~-~
időszak
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Rem énység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Az

egyszerűsített

éves beszámoló mérlege
E lőző

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

100 394

101054

99 894

100 554

500

500

48525

41993

16000

16 928

32 525

25065

4693

7063

153 612

150110

1. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
Ill . Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
1. Készletek

II. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

e.

Aktív

időbeli

elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

58044

56169

1. Induló tőke/jegyzett tőke

4358

4358

II. Tőkeváltozás/eredmény

43664

53684

13401

1733

.3 379

-3 606

59482

57 803

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

47444

45450

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

12 038

12 353

Passzív időbeli elhatárolások

36086

36138

153 612

150110

Ill. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárg~évi eredmény alaptevékenységből
(köz asznú tevéke nysegből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

tevékenységből

1. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Reh abilitációs Alapítvány

Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredménykimutatása

Alaptevékenység
előző

1. Értékesítés nettó árbevétele

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző

év

előző év
helyesbítése

összesen

tárgyév

előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

81322

80 222

119945

24 117 339

119 969

116 821

107 593

116 821

1

2

1

6 255

198 663

200192

191586

193 937

74245

73 992

117 339

107 593

7077

6 230

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:

- tagdíj.
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

2

A. összes bevétel (1+-2+3+4)

191586

193 937

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

191586

193 937

66491

70 734

4005

5100

70496

75834

97 575

112 967

5936

4533

103 511

117 500

juttatásai

2 763

2 938

2 763

2938

7. Értékcsökkenési leírás

6 207

6675

498

194

6 705

6869

8. Egyéb ráfordítások

7 687

1687

18

10

7 705

1697

225

165

0

225

165

178185

192 228

9 837

188 642

202 065

178460

192 228

178460

192 228

13401

1709

10021

-1873

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

13 401

1709

10021

-1873

5.

Anyagjellegű

6. Személyi

ráfordítások

jellegű

ráfordítások

ebből : vezető tisztségviselők

9. Pénzügyi
ráfordításai

műveletek

B. összes ráfordítás
(5+6+ 7 +8+9)
ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

e. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

7077
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Alaptevékenység
előző

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

összesen
előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

7 860

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

3 377

11163

11163

7 860
3 377

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
renaelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

95445

101391

95445

101391

881

583

881

583

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
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1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

@J[!EJ@J

Település:

!Nágocs

Közterület neve: IAdy E.
Házszám:

~ll_l_.____

Közterület jellege:

1

.----=======.----:--;----;;;--;----;::=======i"°
Lépcsőház:

1

Emelet:

Ajtó :

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Telepü lés:
.----- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- ---.

DDDD

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:

~I_ _ _ __

Lépcsőház :

Emelet:

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
l1l21·1Plkl·l6141sl6161 [ ~1191910[/~

1.4 Nyilvántartási szám: (''AnyaszeNezet")

@TIJ-@TIJ-14ls11141 1 1

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

1

l!J~@I!J@J~~ -13']-l!J~

!Kiss Szilveszter
1
.__--------------------~-

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
IA Bázis Addiktológiai Közösségi Szolgálat 2008. 01.01. óta nyújt szenvedélybetegek számára közösségi
!ellátást Pécsen, majd a pécsi kistérségben. 2012~ben a szolgáltatás kibövült egy nappali intézményi
ellátással - Bázis Nappali Szolgálat-, majd 2013-14-ben egy-egy 10 m számára támogatott lakhatás
!ellátását nyújtó intézményekkel. Legfontosabb célkitüzésünk, hogy a városban, ill. a térségben élö
szenvedélybetegek számára egyéni szükségletek szerint, differenciáltan tudjunk szolgáltatásokat nyújtani,
mindenkinek azon a szinten, ahogy azt az állapota megkívánja.Ehhez a bentlakásos rehabilitációs
intézmények módszereit nyújtjuk ambuláns keretek kö.zött (kö.zösség i és nappali ellátásunkkal), ill. szintén országos modellkísérletként - félig nyitott intézményi keretek között. Ez utóbbiak a támogatott
lakhatás típusú intézményeink, ahol védett környezetben tudunk leh etőséget biztosítani a jó.z anodni
kívánó szenvedélvbeteneknek.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

legészségmegőrz.,betegségmegelőzés, gyógy.,e.ü. reh

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

IKsztv.26.§c.eont,17 aleont

!egészségmegőrzés, betegségbegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !szenvedélybetegek és családtagjaik
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

3.5 Közhasznú tevékenység

főbb

létszáma:

1136

eredményei:

Elmondható, hogy a szolgáltatásainkat egyidejüleg igénybe vevö kliensek 50%-t meghaladó arányban
absztinensek. Legtöbben már a kezelés korai szakaszában vállalják az absztinenciát és .az ehhez
szükséges lépések megtételét.
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1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitáci ós Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
~~l~EJ
Település:
'Nágocs
Közterület neve: ;::,A=d=y=E=.=-------..\;;====;-i-----:-:-Ko.,,..
·· z-:t-er-:'.ü71e-=-t...,.je--;l;-le_g_e_
: - -F,ú=t=======t
Házszám:

=il=l=.:::::::r-7L7
é=-pc:-:s:--;;ő:;:h7áz::-::-r===='i"', Emelet:

Ajtó:

1

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Település:
. - - - - - - - - - - - - - ' - -- - - -- - - - - - - - - - - ,
Irányítószám:

DDDD

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
l1l21·1Plkl·l6141sl6161 1~1191910 1 1~

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'~

@TIJ-@TIJ- 141s11l4

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

I

1 1 1

[!J~@EJ@J0[I'E]-~ -[!]~

!Kiss Szilveszter
1
.....--------------------~-

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Két egység ből integrált bentlakásos intézményünk két fö területen lát el közhasznú feladatot. A
szenvedélybetegek bentlakásos rehabilitációs intézménye (Reménység Reh abilitációs Ház) féléves
csoportterápiás szakmai programjával, országos felvétellel olyan motivált szenvedélybetegségükböl
gyógyulni vágyó nöket és férfiakat lát el, akik vállalják a féléves terápiát. Az intézmény több megyében és a
~óvárosban kapcsolatépitö feladatokat is v égzett a gyógyulni vágyó szenv edélybetegek felkutatása és a
rehabilitációs l eh etőségek valam elyikébe integrálása érdekében.

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

legészségmegőrz.,betegségmegelőzés, gyógy.,eü.rehab

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

IKsztv.26.§c.eont, 17 aleont

!egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógytó-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !szenvedélybetegek és családtagjaik
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

140

A rehabilitációs munka a sz,envedélybeteg terül eten kimagasló, az ellátottak a közösségi és/vagy nappali
és/vagy bentlakásos intézm ényekben az átlagos 10-15 % -0s talpra állás helyen 25~30 %-ban j ó.zanodnak.
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1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

~~[~EJ

Település:

!Nágocs

Közterület neve: IAdy E.
Házszám:

Közterület jellege:

1

~--=======.---:--:---;;;--:----;:::======:::;-'
Lépcsőház:
1

l._l_l_._ _ __..

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Település:
~----------------------~

0000

Közterület neve:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Házszám:

Emelet:

1.3 Bejegyző/ Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:

l1l21·1Plkl·l6141Bl6161

1.4Nyilvántartásiszám: ("Anyaszervezet)

1

~119191011~

@I!J-@I!J-141s11141

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

1

1 1

[!]~@lil@J0~ -~ -[!]~

!Kiss Szilveszter
1
.....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ·

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A bentlakásos idösek otthona 56 féröhelyen biztosít ellátását. Az intézmény .2016-ban is várólistáról lehet
bekerülni. Az idösek épületen belüli szociális és egészségügyi gondozása mellen folyamatosan biztosítjuk
a higiénés szükségleteket, a hozzátarto.z ói kapcsolattartás támogatását, az étkeztetést annak minden
ivelejárójával. Szükséges von, és a jövőben is az 1.esz az intézmény infrastrukturális fejlesz.tése is látogató-i
parkolóhelyekkel, növérhívóval. Ezek egy része már megv.alósult.

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

!időskorúak gondozása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
!szociális tevékenység, családsegítés,

IKsztv. 26. e

al~ont

időskorúak gondozása

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !időskorúak
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

3.5 Közhasznú tevékenység

főbb

létszáma:

eredményei:

lso

Az idősek otthonában nővéreink és a további kiszolgáló személyzetnek köszönhetően szép környezetben,
akadálymentesen, méltósággal töltheti.k. életük utolsó, éveit, hónapjait ellátottjaink.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

~~[~EJ

Település:

!Nágocs

Közterület neve: IAdy E.
Házszám:!._l_l_._ _ __.

Közterület jellege:

1

~-=======;--:--;---;;:--;---;::::======:::;-"

Lépcsőház: 1....._ ___.I

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Település:
. . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - .

DDDD

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház :

Emelet:

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:

lilil·~·l6141al6161 1~119191011~

@TI)-@TIJ-141sl1141 1 1 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("AnyaszeNezet'J
1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

[!l@]@!l@J0rill-~ -[!]@]

IKiss Szilveszter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Csimpilimpi családi napközink első csoponja 2010-ben nyitotta meg a kapuit, maj d a nagy érdeklődésre
val ó tekintettel rövid idön belül a második csopon is elkezdte a mt'.ikooését. Bölcsődés korosztályú
gyermekeket gondozunk, 10 hónapostól 3 éveg korig veszik igénybe a szolgáltatásunkat. A 2016-os évben
szinte folyamatosan telt létszámmal mt'.iködtünk, agusztus végéig 4 fö gondozóval.

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

!Nevelés, oktatás, képességfejl., ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

IKsztv.26.§ c. eont 4. aleont

!családok véd. és a családok jól. erősítése, gyermekváll., támogatása, gyermekvá. szándék megv.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !családok
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

létszáma:

114

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A szí nvonalas ellátás érdekében október közepétől, szintén felvettünk egy (támogatott) kollégát. A
választás jól sikerült, a szükséges képesítést hamar m egszerezték, gyorsan betanult, ügyesen dol gozott.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

~l~EEJ

Település:

!Nágocs

Közterület neve: l;::A=d=y=E=.=--------======;-1-----::-Ko-::..z--:-te-r~ü71e-:t-:-je~ll;-ege
-:---.=lú=t======t
Házszám:

~---=======;---:--;---;;-:--;----;:::======::::;-'

._ll_l_._ _ __.

Lépcsőház: 1

1

Emelet:

Ajtó:

1

1.1 Név: Jogi személy szervezeti° egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Település:
.--------------------------,
Irányítószám :

DDDD

Közterület neve:

Közterület jellege:
Lépcsőház :

Házszám:

Emelet:

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
l1l2HPlkl·l6141sl6161

1

~119191011~

@:I!J-@:I!J-141sl1l4 I 1 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

[!J~@I!J@J0~

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

1

-13]-[!'EJ

!Kiss Szilveszter
1
....--------------------~-

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Kiegészítő közhasznú tevékenységeink
Kulturális-jótékonysági zenei-irodalmi rendezvényeket sz.ervezünk Siófo,k on, melyek minden támogató és
belépöjegekböl származó bevételét áradjuk a helyi csalárlsegítö szolgálat, illetve gyermekjóléti szo.l gálat
ajánlása alapján kijelölt család részére. Legutóbbi 2016. évi decemberi hangversenyünk bevétele
meghaladta a másfél millió Ft-ot, melyet közvetítettünk a három támogatásra javasolt család részére
egyenlő arányban szétosztva.
Járműveinkkel saját beszerzéseinken és utazási szükségleteinken túl iskolás gyerek.e k utaztatását is
vég.eztük.

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

!Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

jKsztv.26§. c.eont 4,5 aleont

1
1

!Nevelés, oktatás,képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: jTehetséges gyermekek
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

3.5 Közhasznú tevékenység

főbb

létszáma:

1
125

eredményei:

1

Három rászoruló, hátrányos helyzetű család esetében családonként 550'000 Ft-os tárnogatást adtunk át
legutóbbi jótékonysági rendez.vényünkőn a befolyó, bevételekből .

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány
1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

~§][~EJ

Település:

!Nágocs

Közterület neve: IAdy E.

Közterület jellege:

1

.---=====:::::;.---:-;-----;;;-7:""r======='i""
Házszám: l~l_l_.---~ Lépcsőház: l~--~I Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Település:
.---- - - - -- - -- -- - - -- - - - - -- -----.

DDDD

Közterület neve:
Házszám:

!.....______.

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:

!ilil·~·l6141slsl61 l ~1lglgloll~

@m-@I!l-l4lsl1l4I

1.4 Nyilvántartási szám: ("AnyaszeNezer')
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1 1 1

l!]@]@El@l0[ill-~ -!!]@]

IKiss Szilveszter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az. önkéntes Tűzoltó Egyesület infrastrukturális hátterét szintén biztosítottuk.
~faluban fellelhető műhelyszükségletekre {Önkormányzat, Önkéntes Tűzoltóság) ingatlanunkban helyet és
szerszámokat biztosítottunk.

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

IKözr., és közl.bizt. véd., önkéntes tűzoltás, ment

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

IKsztv.26. §

c.~ont, 15. al~ont

1

!Katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Lakóközösségek
3.4 Közhasznú tevékenységből
3.5 Közhasznú tevékenység

részesülők

főbb

létszáma:

1
1

eredményei:

Munkatársaink el tudják végezni az intézményeknél a munka-, baleset- és tüz.véd·elmi oktatásokat,
képzéseket; továbbá a település l akóközösségeinek ís képzés keretében biztosnságosabb él·etvezetést
biztosíthanunk.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)
Előző

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

6.

2615

998
Előző

Tárgy év

év

562

542

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

3097

4865

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

3097

4865

Vezető tisztségviselőknek

kapott juttatás

nyújtott juttatás
Előző

6.1 Tisztség

juttatás (mindösszesen):

2938

2 763
Előző

6.2 Tisztség

Vezető tisztségviselőknek

Tárgyév (2)

év (1)

Alapítvány elnöke

A.

Tárgy év

év

kapott juttatás

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
Magánszemélyektől

1708

1537

Magánszemélyeknek nyújtott juttatás

Cégektől,civil szervezetektől

Tárgyév

év

Tárgy év (2)

év (1)

nyújtott

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

2 763

küldhető

be!

2 938

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző

Alapadatok

Tárgyév (2)

év (1)

B. Éves összes bevétel

198 663

200192

881

583

95445

101391

G. Korrigált bevétel [B-{C+D+E+F)]

102 337

98 218

H. Összes ráfordítás (kiadás)

188 642

202 065

103 511

117 500

178460

192 228

10 021

-1873

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

1.

Ebből

személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet vé9ző személyek száma
~a közérdekú önkentes tevékenységről szóló
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás

ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl +82)12 > 1.000.000, - Ft]

~

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]

~

Ectv. 32. § (4) e) {(ll+/2-Al -A2)/(Hl+H2)>=0,25]

~

Társadalmi támogatottság mutatói

D
D
D
Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(Gl +G2) >=0,02}

D

~

Ectv. 32. § (5) b) {(Jl +J2)/(Hl +H2)>=0,5]

~

D

Ectv. 32. § (5) e) {(Ll +L2)/2>= 10 fő]

D

~

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet 1Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 2016. évi normatív támogatás Reménység
Támogató megnevezése:

Otthona

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

Idősek

időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

37 588 004

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

37 588 004

- tárgyévben felhasznált összeg: 37 588 004
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

35 856 231

D

visszatér ítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

37 588 004

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

37 588 004
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bérkőltségre felhasznált összeg: 33.832.814.-Ft, Agazati pótlékra 2.418.874.- Ft-ot , Kiegészítő pótlékra 1.336.31·6.Ft-ot költöttünk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
~ idősek otthonában nővéreink és a további kiszolgáló személyzetnek köszönhetoen szép k.ö rnyezetben,
!akadálymentesen, méltósággal tölthetik.életük utolsó, éveit, hónapjait ellátottjaink. .Az otthonban való elhelyezés
csökkenti a hozzátarto.z ó családtagok terheit, így ők. biztonságban tudva szüleiket, i dősödő rokonaikat, bátran, Jó
érzéssel helytállhatnak munkiahelyeiken

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 203137/02351 sz. támogatási
Támogató megnevezése:

szerződés

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

00

más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

D
D
D

2016.

Támogatási összeg:

500 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 OOO

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

500 OOO

Felhalmozási
összesen:

500 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

iVasvári Zoltán: Takarója a csillagos ég címü kötet megjelentetésére. Eredeti pályázati azonosító: 3437/02265

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
~támogatási

szerzödés keretében lO könyvtár részére tönént a támogaton kiadvány kiszállítása.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabi litáci ós Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 2016. évi normatív támogatás Reménység Szociális és Rehabilitációs Otthon
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

IXl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama :

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

9 663 308

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9 663 308

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 663 308
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

10147 758

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

IXl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

5115426

Dologi

4 547 882

Felhalmozási
összesen:

9 663 308
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bérköltség: 3.228000.-, Munkába járás ktg: 206.845.-, Telefon szj a: 4.163.-, Tel efon adóalap: 28.071.-, Erzsébet
uralvány: 360.000.-, Étkezési utalvány szja,:58.908.-, Szoc.h.j : 567.063.-, EHO: 83.823.- Ágazati p.: 187.547.-, Ki egészflö
pótl ék: 391.006.-, Élelmiszer ktg.: 409.053.-, R.e zsi ktg: 753.385.-, lrodasz.er: 29.166.- Egészségügyi szolgáJtarás:
560.000.-, Étk.eztelés: 2.796.278.-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A kliensek él ete szigorúan szervezett napirend szeri nt zajlik, a reggeli 6.30-as ébresztéstöl a .22.30 óraí v illanyo ltásig.
Az ébreszté.stöl többnyi re 10 óráig {reszo·rtok, napidító és reggeli), 13. ó ra ebéd, 14 óra séta, továbbá a 18 órai
vacsoráról villanyoltásig (esti írásos, napi leltár, csendeltetés után) a napi program áJlandó, a köztes délelőtti és
délutáni órákat csoportfoglalkozások töltik ki. Enenkívül minden héten 2-3 fö ellátottnak csoportfoglal kozást kell
tartania előre meghatározott témákban.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: Csimpilimpil Családi Napközi normatív támogatás 2016.
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

IXl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01-2016.12.31

Támogatási összeg:

2 065 658

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 065 658

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 065 658
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 081616

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

IXl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2 065 658

Dologi
Felhalmozási
összesen:

2 065 658
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bérköltségre, ágazati pótlék fizetésre fordít.ottuk a normatív támogatást.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A gyermekekkel ebben az évben is megünnepeltük az Anyák-napj át, a Télapót és a Fenyő-ünnepet. A nyári
hónapokban sokat sétáltunk, ismerkedtek a várossal. Hetente kétszer a sóbarl.a ngba töltöttük el 1-1 órát, ahová
nagyon szerettek járni. Hagyománnyá vált a városi buszozás és a Tűzo ltóság látogatása, ahol szívesen tölti k az
idejük.et. Ebben az évben színi előadásra is el tudtunk menni, men a bölcsődés korosztályt .

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: Csimpilimpi2 Családi Napközi normatív támogatás 2016.
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

IXl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama :

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

2174679

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2174 679

- tárgyévben felhasznált összeg: 2174679
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 087 712

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

IXl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2174679

Dologi
Felhalmozási
összesen:

2174 679
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bérköltség: 1.957.860.-, Agazati pótlék: 216.819.- .Személyi kiadásokra fordítottuk a nonnatív támogatást.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
. A gyermekekkel ebben az évben is megünnepeltük.az Anyák-napját, a Télapót és a Fenyő-ünnepet. .A nyári
hónapokban sokat sétáltunk, ismerkedtek a várossal. Hetente kétszer a sóbarlangba töltöttük el 1-1 órát, ahová
nagyon szerettek járni. Hagyománnyá vált a városi buszozás és a Tlizoltóság látogatása, ahol szívesen töltik az
idejüket. Ebben az évben sz'íni eJöadásra is el tudtunk menni, mert a bölcsődés korosztályt célozták meg a mlisorral
és meglepően nagy örömmel fogadták a gyermek.el<.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: Bázis Addiktológiai Szolgálat Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása normatív támogatás 2106.
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

9 441 754

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9 441 754

- tárgyévben felhasznált összeg: 9441 754
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

8 953 782

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

9441 754

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

9441754
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bérköltség: 7.·636.167.- Agazati pótlék: 325.281, Kíegészitö pótlék: 368.930.-, Szoc.ho: 1.111.376.- Sz.emélyi kiadásokra
fordítottunk a normatív támogatást.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Leghangsúlyosabb eleme munkánknak az egyéni kezelés - edukáció, készségfejlesztés, pszi cho-szociális
beavatkozások.
Ezt követi a kliensek közösségbe vonása
A közösségbe és a társadalomba való (re-}integrációt is szolgálva.szervezünk. közösségi programokat. Több
hagyományos programunk van m a már: pl. ·c saládi nap, regionális találkozók látogatása, adventi ünnepség.
A 2016-ban a közösségi ellátást igénybe vevő 83 fö kliens k.özül 69 fö volt szer-, 65 fö alkoholfüggö, 13 f.ö társfüggö, 1
fö játék~szenvedélybeteg . 2016.12.31-i dátumra nézve a szerfüggök esetében 59,5 %-ukról mondhatjuk, hogy
absztinens iJI. tartósan iózan volt.
Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: Bázis Addiktológiai Szolgálat Szenvedélybetegek Nappali Intézmény normatív támogatás 2016.
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama :

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

26 938 021

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

26 938 021

- tárgyévben felhasznált összeg:

26 938 021

- tárgyévben folyósított összeg:

22 852 738

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

14 784028

Dologi

9 805 843

Felhalmozási

2 348150

összesen:

26 938 021
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Agazati pótlék: 36449.2.- Kiegészítő pótlék: 586857-, Bérköltség: 9947087.-,Üzleti ajándék:lOOOO.-, Bérlet
utazáshoz:370220.-, Telefon, bérelt szja: 12578.-, T,elef'o nadó alap:86882.- Összevont pótlék: 101011 Reprezentációs
ktg:72152, Szoc.ho: 2387599.- EHO: 128655, Étkez·é si ut.:860014, Rezsi ktg:685.083.- Nyomatvány, irodaszer:110.9B5.-,
Bérleti díjak: 2.500.850.- Javítás,karbanL:00.645.-, Post ktg. :16.075.-Telefün ktg:281.495.-,
lntemet:78.411.-Kikíild:392.055.c0ktatás:165.000.-K!önyvelés:680.593.-,tanácsadás:358.500.-Nappaliellátás
fétk.:697.282.-,Web:27.573.-,Étkeztetés:1.934.100.-Bizt,bankktg:202.289.-,Csop.fogl:177.793.. Egy.any.s:371.745.-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
~ önsegítő közösségekbe való re-integráció szintén fontos eszköze a pszicho-szociális rehabilitációnak. Pécsen e

közösségek - AA, Al-Anon, NA, CODA, SLAA - hatékonyan müködnek, segítséget nyújtva függőknek. a felépüléshez.
2016. évi klienseink 39 % -a járt valamely önseg ítő közösségbe
ISz·ervezetünk közösségi programokat szervez évente több alkalommal. Vannak már hagyományosnak mondható
programjaink. A rendszerint szeptember elején a Malomvölgyi tónál megszervezen Családi napunkon és a december
~leji adventi ünnepségünkön rendszeresen 90-100 fö vesz részt. Évente két al kalommal önsegítő közösségek.
regionális, országos találkozóira is .e lutazunk klienseinkkel.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: Támogatott Lakhatás Szenvedélybetegek részére, normatív támogatás 2016.
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés

[i]

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

12 458 453

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

12 458453

- tárgyévben felhasznált összeg: 12458453
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

12 708 633

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

[i]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

6 573 587

Dologi

5 528 867

Felhalmozási

355 999

Összesen:

12458453
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

líigazati pótl ék:150.876 .- Kiegészítö pótlék: 32.368.-, Bérköltség: 4.478.403.-,Költség térítés: 195.250.-, Bérlet
utazáshoz:40.5l!O-, Telefon,étk.ut. szja:51.430.-, Telefonad6 alap: 18.227.- Erzsébet ut.: 285.000.-, Reprezentációs ktg:
28.954.-, Szoc.ho: 1.209. 173.- EHO: 70.279.-, ~összevont pótlék:13.117.- Bérleti dijak:l.504.396-.Javítás,karbant.:181.865.-, Egyéb nem n.anyagk:l.165.729-.-Telefon ktg:72.916.-,
Tám.lakh.anyag:467.766.-Kiküld:440.285.-Egyéb szolg.: 302.227.-Könyvelés:617.220.- , Élelmiszer ktg:776.463.Robbanómotoros kerékpár: 206.000.-, Számítógép:149.999.-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A pszícho-s.zociális rehabilitációnak egy újabb területe is hangsúlyosabb feladattá vált, a kliensekkel folytatott
munkaerő-piaci tevékenység:
A támogatott lakhatás típusú intézményeink megnyitása erre az új tevékenységi területre fókuszálást is szükségessé
tette, men a házakban lakók vagy beköltözésükkor még rendelkeznek munkahellyel - és ezén is választják ezt az
ellátási tormát - vagy rövid idön belül szükséges elhelyezkedniük. Átmeneti segítséget tudunk nyújtani ebben
néhány fö számára, hisz a Bázis Nappali Szolgálatunkhoz kapcsol ódóan 5 fö köztoglal koztatoni státuszban tud
dolgozni szervezet.ünknél.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: SZOC-16-FEJL-B-1-0313
Támogató megnevezése:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama :

2016.01.01.-2016.12.31.

Támogatási összeg:

150 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

150 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg:

150 OOO

- tárgyévben folyósított összeg:

150 OOO

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

150 OOO

Felhalmozási
Összesen:

150 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A vásárolt számítógép a vezető számítógépének lecserélését tette
sem volt már támogatva.

lehetővé,

mely már igen elavult volt, szoftv.eresen

A multifunkcionális nyomtató a korábbi, szintén már eléggé elavult nyomtató kiváltását tette

l ehetővé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ez a számítógép hivatott a legtöbb szervezeti adminisztráció, statisztikák elkészítésére, nyilvántartások vezetésére,
stb. A multifunkcionális nyomtató a kliensekkel kapcsolatos adminisztrációk elkészítését szolgálja leginkább dokumentációk sokszorosításár.a, scannelésére, stb. használjuk legfőképp.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.15

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: SZOC-16-FEJL-C-1-0314
Támogató megnevezése:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

Támogatási összeg:

240 OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

240 OOO

- tárgyévben felhasznált összeg: 240 OOO
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

D

visszatér ítendő

vissza nem térítendő

!il

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

240 OOO

Felhalmozási
összesen:

240 OOO
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A kiégés megelőzését és kezelését támogató tréning és a szupervíziós munkaformák célja az volt, hogy támogassa a
résztvevöket a kiégés, az ún. burnout szindróma stádiumainak és figyelmeztető j eleinek felismerésében,
kezelésében. A szakmai munka a résztvevők személyes, aktív és interaktív, problémacaJapú megközelítése révén
valósult meg.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A foglalkozások idötartama az alábbiak szerint alakult: A kiégés megelözését és kezelését támogató tréning 1 nap, 8
akadémiai órában és két csoportos szupervízi ós ülés a tréninget követő két hónapban, alkalmanként 4 akadémiai
órában.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve:
Rem énység Gy ermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 890442 FHT támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 40201126/01520
Támogató megnevezése:

Baranya Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01-2016.05.31.

Támogatási összeg:

952 600

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

824366

- tárgyévben felhasznált összeg: 952 600
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

952 600

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

952 600

Dologi
Felhalmozási
összesen:

952 600
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Közfoglalkoztaton. dolgozók bér+ j árulék költsége.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

kül dhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 890442 FHT támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 40201/26/01546
Támogató megnevezése:

Baranya Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01-2016.05.31.

Támogatási összeg:

266 384

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

253 046

- tárgyévben felhasznált összeg:

266 384

- tárgyévben folyósított összeg:

266 384

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

266 384

Dologi
Felhalmozási
összesen:

266 384
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Közfoglalkoztaton dolgozók bér+ járulék költsége.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehab ilitáci ós Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 890442 FHT támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 40201126/01700
Támogató megnevezése:

Baranya Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

!Xl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.04.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:
-

ebből

3 731889

a tárgyévre jutó összeg:

3 731889

- tárgyévben felhasznált összeg:

3466 866

- tárgyévben folyósított összeg:

3466 866

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

!Xl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3466 866

Dologi
Felhalmozási
összesen:

3 466 866
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Közfoglalkoztaton dolgozók bér+ járulék költsége.

Az üzleti évben végzett

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

főbb

küldhető

tevékenységek és programok bemutatása

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: DDOP-3.13/Fll-2011-0016" A Reménység Alapítvány infrastruktúrális fejlesztése Pécsett"
Támogató megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.01.01-2016.12.31

Támogatási összeg:

6411609

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

340 880

- tárgyévben felhasznált összeg: 340 880
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

340 880

Összesen:

340 880
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

~ projekt kemtében Pécs belvárosában kialakításra kerlilt egy nappali (közösségi) ellátást biztosító intézmény. Az

intézmény j elenlegi ellátotti csoponját, valamint a tervezett fejlesztés célcsoponját o lyan hátrányos helyzetü
személyek alkotják (többségében megváltozott munkaképességüek, tartós munkanélküliek, 40 év feletti álláskeresők,
hajléktalanok), akik.valamilyen szenvedélybetegséggel küzdenek és az Alapítvány ebben a harcban. nyújt nekik
segítséget az új ellátás keretében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
!Szervezetünk közösségi programokat sz.ervez évente több alkalommal. Vannak már hagyományosnak mondható
programjaink. A rendszerint szeptember elején a Malomvölgyi tónál megszervezett Családi napunkon és a december
eleji adventi ünnepségünkön rendsz.eresen 90-100 fö vesz részt. Évente két alkalommal önsegítő közösségek
regionális, o rszágos találkozóira is elutazunk klienseinkkel.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapí tvány

Támogatási program elnevezése: 5120ll16/03059 Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejl. és Innovációs Oper. prog.)
Támogató megnevezése:

Nógrád Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2017 .10.01-2017.12.31

Támogatási összeg:

403 043

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

403 043

- tárgyévben felhasznált összeg: 403 043
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

403 043

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

403 043

Dologi
Felhalmozási
összesen:

403 043
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

lA Csimpilimpi Családi Napközben a 2.016-os évben szinte folyamatosan telt létszámmal müködtünk, agusztus végéig
14 fö gondozóval. Sajnos, szeptembertöl -a bevételek csökkenése miatt- az egyik munkatársat el kellett küldenünk,
helyette a munkaügyi köz.pont által, 100%-an támogatott kollégát alkalmaztunk. A színvonalas ellátás érdekében
október közepétöl, szintén felvettünk. egy {támogatott) kollégát.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Fenyő-ünnepet. A nyári
hónapokban sokat sétáltunk, ismerkedtek a várossal. Hetente kéts.z er a sóbarlangba töltöttük ·el 1-1 órát, ahová
nagyon szerettek járni. Hagyománnyá vált a városi buszozás és a Tüzoltóság látogatása, ahol szívesen töltik. az
idejüket. Ebben az évben szlni előadásra is el tudtunk menni, mert a bölcsődés korosztályt célozták meg a. müsorral
és meglepően nagy örömmel fogadták a gyermekek.

lA gyermek.ekkel ebben az évben is megünnepeltük az Anyák-napját, a Télapót és a

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 51201116103116 Ifjúsági Garancia
Támogató megnevezése:

Nógrád Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

IXl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.09.-12. hó

Támogatási összeg:

198 259

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

198 259

- tárgyévben felhasznált összeg: 198 259
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

198 259

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

IXl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

198 259

Dologi
Felhalmozási
összesen:

198 259
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Csimpilirnpi Családi Napköziben a 2016-os évben szinte folyamatosan telt. létszámmal működtünk, agusztus
végéig 4 fő gondozóval. Sajnos, szeptembertől -a bevételek csökk.enése miatt.- az egyik munkatársat el ke.llett
küldenünk, helyette a munkaügyi központ által, lOOIM:t-an támogatott kollégát alkalmaztunk. A színvonalas ·ellátás
érdekében október közepétöl, szintén felvettünk egy (támogatott} kollégát.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A gyermekekkel ebben az évben is megünnepeltük az Anyák-napját, a T·élapót és a Fenyö-ünnepeL A nyári
hónapokban se>kat sétáltunk, ismerkedtek a várossal. Hetente kétszer a sóbarlangba töltöttük el 1-1 órát, ahová
nagyon szerettek járni. Hagyománnyá vált a városi busz.az.ás és a Tüzoltóság látogatása, ahol szívesen töltik az
idejüket. Ebben az évben szí ni előadásra i s el tudtunk menni, mert a bölcsődés korosztályt célozták meg a müsorral
és meglepően nagy örömmel fogadták a gyermekek.

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/16/00371
Támogató megnevezése:

út a munkaerőpiacra

Somogy Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.02.01-2016.10.04.

Támogatási összeg:

891 726

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

891 726

- tárgyévben felhasznált összeg: 891 726
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

891 726

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

891 726

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

891 726
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bért és járulékokat fiz.ettünk a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyerm eksegély és Rehabilitáci ós Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/16/00370 út a munkaerőpiacra
Támogató megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama :

2016.02.01.-2016.05.02.

Támogatási összeg :
-

ebből

654 282

a tárgyévre jutó összeg:

654282

- tárgyévben felhasznált összeg: 654282
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

654 282

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

654 282

Dologi
Felhalmozási
összesen:

654282
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bért és járulékokat fizettünk a támogatásból.

Az üzleti évben végzett

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

főbb

küldhető

tevékenységek és programok bemutatása

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapftvány

Támogatási program elnevezése: 41408/00370 út a munkaerő piacra
Támogató megnevezése:

Somog Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

IXl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.06.01-2016.12.23.

Támogatási összeg:

1243 464

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1243464

- tárgyévben felhasznált összeg:

1243464

- tárgyévben folyósított összeg:

1243 464

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

IXl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1243 464

Dologi
Felhalmozási
összesen:

1243464
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bért és járulékokat fizettünk a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/05/00105 út a munkaerő piacra
Támogató megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.02.01-2016.10.04.

Támogatási összeg:
-

ebből

594 075

a tárgyévre jutó összeg:

594 075

- tárgyévben felhasznált összeg:

594 075

- tárgyévben folyósított összeg:

594075

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

594 075

Dologi
Felhalmozási
összesen:

594 075
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bért és j árulékokat fizettünk a tántogatásból.

Az üzleti évben végzett

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

főbb

küldhető

tevékenységek és programok bemutatása

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Rem énység Gyerm eksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/16/00412 Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejleszt. és Innovációs Operat. Progr.)
Támogató megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

IXl

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama :

2016.08.02-2016.12.02.

Támogatási összeg :
-

ebből

333 894

a tárgyévre jutó összeg:

333 894

- tárgyévben felhasznált összeg:

333 894

- tárgyévben folyósított összeg :

333 894

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

IXl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

333 894

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

333 894
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bért és járul ékokat fi zettünk a támogatásból.

Az üzleti évben végzett

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

főbb

küldhető

tevékenységek és programok bemutatása

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyerm eksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/05/00134 Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejlesztési és lnnovác. Op. Program)
Támogató megnevezése:

Somog Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

lil

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.12.

Támogatási összeg:

79 779

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

79 779

- tárgyévben felhasznált összeg: 79 779
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

79 779

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

lil

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

79779

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

79 779

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Bén és j árulékokat fizettünk a támogatásból.

Az üzleti évben végzett

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

főbb

küldhető

tevékenységek és programok bemutatása

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

A

kettős

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Afapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/16/00413 Ifjúsági Garancia
Támogató megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.08.02-2016.12.23.

Támogatási összeg:
-

ebből

735 036

a tárgyévre jutó összeg:

735 036

- tárgyévben felhasznált összeg: 735 036
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

735 036
visszatérítendő

D

vissza nem té rítendő

D

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

735 036

Dologi
Felhalmozási
összesen:

735 036
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bén és j árulékokat fizettünk a támogatásból

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 41408/16/00395 út a munkaerőpiacra
Támogató megnevezése:

Somogy Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2016.07.04-2016.12.23

Támogatási összeg:

723136

- ebből a tárgyévre jutó összeg :

723136

- tárgyévben felhasznált összeg:

723136

- tárgyévben folyósított összeg:

723136

Támogatás típusa:

D

visszatérítendő

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

723136

Dologi
Felhalmozási
összesen:

723136
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bért és járulékokat fizettünk a tám ogatásbó l

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!

Nyomtatva: 2018.02.06 12.22.16

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

PK-242

2016.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapftvány

Támogatási program elnevezése: 14001209SZFP 3 éves szociális felzárkóztatási program (tabi kistérség) 2009. év
Támogató megnevezése:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
központi költségvetés

00

önkormányzati költségvetés

D
D
D

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás

időtartama:

2010.év

Támogatási összeg:
-

ebből

35 646 OOO

a tárgyévre jutó összeg:

712 921

- tárgyévben felhasznált összeg: 712 921
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0

D

visszatérítendő

vissza nem térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

712 921

Összesen:

712 921
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ldöskorúak számára .50 fos bentlakásos szociális otthon létesítése a kistérségben élö, 4 órát meghaladó, lletve egész
napos gondozásra szoruló, alacsony jövedelemmel rendelk·ez.fi idöskorúak ellátása céljából valósult meg.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az épűletben kialakftásra került
lakószoba megfeJelö mellékhelyiségekkel, (a lakószobában egy ellátottra legalább nyolc négyzetméternyi
lakóterülettel),fürdöszobával.
Az így kialakftandó szobák 2-2 fő_ igény szerint házaspárok_ elhelyezésére válnak alkalmassá.
Kö.zösségi együttlétre {gondozási egységenként legalább húsznégyzetméter), tevékenységre' valamint m entális
~ondozásra,szolgáló helyiség kialakítása: közösségi terem-foglalk oztató formájában.
Konyha - étkezö helyíség
A vonatko.zó ioaszabálvi előírások által eli'.>írt további helviséoek fav különösen: az éiszakai és n;tnoali tartózkodásra
~6

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem

küldhető

be!
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