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A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  

 

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  

 

Az alapítvány működéséhez elengedhetetlen a telefonos kapcsolattartás és dokumentálás. Az alapítvány első, 

saját telefonjának meghibásodása miatt kényszerültünk rá a telefon lecserélésére, amelyet az idei NCA 

pályázatnak köszönhetően valósíthattunk meg. A támogatás finanszírozta továbbá a telefon és a nyomtatás 

költségeit.  

Mivel minden önkéntesnek nem tudunk telefont adni, így a programjainkon kézi adóvevőt használunk, amely 

ingyenes beszélgetést biztosít. A támogatásból 4 készülékkel bővíthettük az eszköztárat.  

Az alapítvány működésénél ma már a megfelelő dokumentálás és kommunikácó alapvető elvárás és fontos 

eszköz a célok megvalósításához. Az NCA támogatásával vásárolt fényképezőgéppel a filmes és fotós 

tevékenységeket is színvonalasan valósíthattuk meg. 

 

A 2010. ÉVBEN FELAJÁNLOTT SZJA 1% FELHASZNÁLÁSA  

 

A GYEP Alapítvány az SZJA 1%-ából átutalt 617.548,- Ft összeget teljes egészében a hátrányos helyzetű 

gyermekek kedvezményes és térítés- mentes táboroztatására használta fel. A táborokban, további 

rendezvényeinken több száz fiatal és családtagja vett részt és ismerkedtek az egészséges életmóddal. Az 

Alapítvány részére átutalt SZJA 1%-os összeg a programok, közhasznú célok megvalósulásának ezévi költségeit 

kb. 30%-ban fedezte. 

  



VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

A 2011. évben vagyonelem nem került felhasználásra. 

  



CÉL SZERINTI  JUTTATÁSOK  

 

A 2011. évben cél szerinti juttatások nem voltak. 

  



KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK 

adatok eFt-ban 

Támogatás típusa Támogatás mértéke 

Központi költségvetési szervtől 576 
Nemzeti Civil Alapprogram 210 

SZJA 1 % 366 
Elkülönített állami pénzalaptól 0 
Helyi önkormányzattól 0 
Települési önkormányzatok társulásától 0 
Fentiek szerveitől 0 

 

 

  



VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

 

A vezető tisztségviselők 2011. évben juttatásban nem részesültek. 

  



KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  

Az Alapítvány 11 éves fennállása óta folyamatosan igyekszik fejleszteni, felépíteni saját tevékenységét. Ennek 

során folyamatosan alakítjuk a tapasztalatok és visszajelzések, valamint a célcsoport mindenkori igényei alapján 

programunkat. 

A 2011. év rendkívül nehéz, de mozgalmas év volt. 

Az év elején részt vettünk az Önkéntesség Európai Éve nyitóeseményének szervezésében. Ennek folytatásaként 

beadtuk pályázatunkat az önkéntesek hete programsorozat megvalósítójaként. Eredménye: elutasítás volt 

feltehetően a pályázatok nagy száma miatt. Ennek ellenére az önkéntesekkel megvalósítottuk a flash-mobos 

programunkat a Nyugati pályaudvaron, csak kisebb létszámmal és szerényebb figyelemfelkeltéssel. 

Az elmúlt években megszokott tevékenységeinket tavaly is a gyerekek és szüleik megelégedésére láttuk el: 

- alapítványi önkéntesek folyamatos csapatmunka keretében alakították ki a programot 

- előkészítettük, megszerveztük, lebonyolítottuk és értékeltük a nyári egészségnevelő prevenciós 

tábort 

- az év végén videós beszámolóval tájékoztattuk a szülőket és emlékeztünk közösen a táborozókkal, 

táboroztatókkal a GYEP karácsonyon 

Tevékenységeinket sikerült fejleszteni is: 

- a GYEP Alapítvány bázisán kifejlődött DEMO (Design és Egészség Modell) elnevezésű kezdeményezést 

folyamatosan segítettük 

- szakmai együttműködést alakítottunk ki a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, amely a DEMO által 

kifejlesztett és az alapítvány önkénteseinek segítségével sikeresen szerepelt TÁMOP pályázaton 

- új honlapot fejlesztettünk - szintén önkéntesek bevonásával - amely színvonalasabb, interaktív 

módon tudja tájékoztatni az érdeklődőket 

- a honlapon keresztül igyekeztünk megtalálni - ennek informatikai eszközeit is kifejlesztettük - a 

forrásbevonás újabb lehetőségeit, ennek során önkénteseket toboroztunk, SZJA 1%-ot és adományt 

(PayPal) gyűjtöttünk (az adományok a 2011-ről szóló számviteli beszámolóban külön soron jelennek 

meg) 

- Tárgyalásokat kezdtünk egy nemzetközi élelmiszeripari vállalattal egy CSR program megvalósítása 

érdekében. Terveink szerint a helyi szintű modellprogramot országos lefedettségű kampány követheti, 

amely az egészséges életmódra fókuszál a fiatalok körében. (adományozási program az 

egészségnevelésért) 

Tevékenységeink során alapértékeink voltak (továbbra is ezek lesznek): 

- egészséges életmód praktikáinak elsajátítása 

- testmozgás megszerettetése, a sportolás pozitív oldalainak és ezerarcúságának bemutatása 

- élmények szerzése 

- példamutatás 

- utánpótlás-nevelés (kortárs segítők), multiplikátor hatásra való törekvés 

- összetartozás, közösségi élmény erősítése 


