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1. A szervezet alapadatai

1.

Elnevezés: Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász Nagykun Szolnok Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete

2.

Képviselő: Bereczki Istvánné

3.

Székhely: 5000 Szolnok, Botár I u. 4

4.

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Botár I. út 4.

5.

Adószám: 1883898927-1-16

6.

TB nyilvántartási szám: 0147390010

7.

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

8.

Nyilvántartásba vételi végzés száma, hatálya: Kny63.396/2004/5 2005. január
22.

9.

Közhasznú végzés száma, hatálya: 2038 2005. január 22.

10. A szervezet céljának rövid leírása: Értelmi fogyatékosok és családtagjaik
érdekvédelme
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete 2011. évben az alábbi bevételekben és támogatásban részesült:

Tagdíj bevétel

480 e Ft

Alapítótól tovább adott központi költségvetési támogatás

700 e Ft

Alapítótól kapott 2010. évi tovább adott támogatás

250 e Ft

Megyei Önkormányzat

100 e Ft

Szolnoki Önkormányzat
ESZA
Adomány
Központi költségvetés 1% támogatás

0 e Ft
500 e Ft
0 e Ft
26 e Ft

Nyilvántartási eltérés

0 e Ft

Kapott kamat :

0 e Ft

Összesen:

2 056 e Ft

A támogatások felhasználása
Az Egyesület a támogatások összegét a működési költségekre fordította. Az általa
fenntartott dologi-, személyi és fejlesztési kiadásaira nyújtott fedezetet a támogatások
2 056 e Ft összegben.
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Kiadások

Az alapítvány működési kiadásai:
Anyagköltség
- Vásárolt anyagok költsége
- egyéb anyagok
Igénybe vett szolgáltatások költsége
- karbantartás
- hirdetés
- postaköltség
- jogi-, és könyvvizsgálat költsége
- oktatás
Egyéb igénybevett szolgáltatások
- hatósági díjjak
- bankköltség
Személyi jellegű kiadások
- Bérköltség
- Étkezési hozzájárulás
- Reprezentációs költség
- Jóléti, kulturális költség
- Bérjárulékok
Értékcsökkenés
- Egy összegben használatba vételkor
- Terv szerinti
Ráfordítások
- nyilvántartási eltérés 0 e Ft
- adott támogatás
0 e Ft
- késedelmi kamat
1 e Ft

76 e Ft

579 e Ft

50 e Ft

2 044 e Ft

147 e Ft

1 e Ft
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Eredmény tőkeváltozásra gyakorolt hatása

Megnevezés
Saját tőke (összesen)
Induló tőke
Induló tőke
-növekedésre ható tény.
-csökkenésre ható tény.
Tőkeváltozás
-növekedésre ható tény.
-csökkenésre ható tény.
* közhasznú tevékenység veszt.
* vál. tevékenység veszt.
* egyéb
Tárgyévi eredmény.
Tárgyévi eredmény
-növekedésre ható tény.
-csökkenésre ható tény.

2010. év
e Ft
1252

2011. év
e Ft

410

1 765

1 789

-537

-537

24

-842

24

-842

5. Cél szerinti juttatás.
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Program neve

Összeg:

Döntéshozók befolyásolása, szakértői tevékenység.
Értelmi fogyatékos emberek számára (köz) szolgáltatást biztosító
szervezetek befolyásolása.

50002.73939.-

Szociális, gyógypedagógiai tanácsadás, információnyújtás

719138.-

Értelmi fogyatékos emberek önérvényesítését segítő képzési
programjai

229371.-

Önérvényesítők szabadidős programjai, sport, kultúra, szórakozás

145150.168735.-

Integrált fesztiválok, kulturális események szervezése.
Szervezeti működés (közgyűlés, elnökségi ülések, adminisztráció
Összesen:

62577.187641.1636553.-

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.
Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász Nagykun Szolnok Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete 2011. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül
nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegének kimutatása.
Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete vezető tisztségviselői 2011. évben-tiszteletdíjban nem részesültek.

8. Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.
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Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból bárki, a tagsági viszonyára tekintet nélkül
ingyenesen részesülhet.
Minden hó első keddjén fogadó órán szülőkkel és gyermekekkel, fiatalokkal találkoztak
az egyesületünk szakemberei.
Tiszaugon, Bánhalmán, Abádszalókon és Pusztataskonyban önérvényesítő
foglalkozásokat szerveztünk fiatal fogyatékos lakók számára, ahol tréning foglalkozás
keretében elevenítik fel tudásukat és szereznek új ismereteket az élet dolgairól.
Július 22-n megtartottuk a hagyományos családi napunkat a Milléri Szabadidő
Központban, ahol 200 résztvevő, szülők, gondozók, intézeti lakók, fogyatékos személyek
és hozzátartozóik vettek részt. Vetélkedők, bográcsos ebéd és koraestig tartó táncos
vigadalomban volt részük.
Október 3-7-ig Tiszaugon, Okt. 17-21-ig Bánhalmán volt önérvényesítők és segítőik
találkozója. Az együtt töltött idő alkalmas volt arra, hogy új ismeretekkel gazdagodjanak
a résztvevők, önismereti és kommunikációs tréning keretében. Majd a délutánokon a
környék megismerése, és a tartalmas időtöltés keretében múzeumok, tárlatok látogatása,
városnézés, arborétumi séta, strandolás volt a program.
Folyamatosan fogadtuk a tanácskérők jelzéseit, azokat továbbítjuk szakemberek,
hivatalok számára.
Egy alkalmazott dolgozónk van, akinek a feladata koordinálni a telefonon és levélben
történő megkereséseket, eljuttatni az önkéntes segítőkhöz, és az elnökség tagjaihoz.
Szakmai programjaink az Egyesület közhasznú tevékenységét eredményezik nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, szociális
tevékenység, családsegítés területén.

Szolnok, 2012. április 13.

Bereczki Istvánné
Elnök
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