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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Alapcél szerinti tevékenységek:
Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak
érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
Közhasznú tevékenységek:
Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével
összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és
vagyonszerzési cél nélkül szolgálja.
Az Egyesület a közhasznú tevékenysége ellátása érdekében közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet,
továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet.
Az Egyesület a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: Látássérült)
személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek
intézését vállalja fel, nevesítve:pl. közlekedés, akadálymentesítés, oktatás kapcsolatfelvétel és együttműködés
a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; 2019-ben kapcsolatot alakítottunk ki
külföldi társszervezetekkel.
A Látássérültek biztonságos közlekedése, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása
érdekében együttműködik a különböző állami és önkormányzati szervekkel, illetőleg az érintett
szolgáltatókkal; Ezáltal 2019-ben több alkalommal egyeztetett az egyesület Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával és egyéb szolgáltatókkal.
Tanulmányokat, tájékoztatókat, szakvéleményeket, ajánlásokat ad ki, előadásokat, képzéseket, programokat
szervez, melyeken keresztül információt nyújt a Látássérülteknek nyújtható segítség formáiról, módjairól.
Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vakok és gyengénlátók életéről, munkakörülményeiről
és társadalmilag hasznos tevékenységéről, hogy ily módon is elmélyítse a kölcsönös megértést a látó
társadalommal. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket is;a 2019-es évben
több alkalommal tartott az egyesület segédeszköz bemutatókat ennek érdekében.
Részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek, különösen a Látássérült személyek foglalkoztatásában,
valamint az egyesületi célok megvalósítása érdekében önkénteseket foglalkoztat;2019-ben az egyesület 6 fő
súyosan látássérült személyt foglalkoztatott és 65 fő önkéntes eseti jelleggel segíti munkájukat.
A célszerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez, és a rendezvények
résztvevőit esetenként természetbeni juttatásban részesíti;

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

OFP 4.2

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11,710

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2019-ben is biztosítottuk a jogi segítségnyújtását azoknak a védett tulajdonsággal élő személyeknek akiket
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hátrányos megkülönböztetés vagy diszkrimináció ért. A szolgáltatás kivitelezésében az Egyenlő Bánásmód
Hatóság Megyei Referense volt segítségünkre. A szolgáltatást ingyenesen biztosítottuk havi 3 alkalommal.
Hangstúdiónkban a 2019-es évben az alábbi kiadványokat készítettük el, hangos formátumban:
Szemezgető saját ismeretterjesztő kiadvány, évente hat alkalommal 10 fő per alkalom.
Fülbevaló, női magazin, évente négy alkalommal, 19 fő per alkalom.
Egész-séker Egészségmegörző kiadvány, évente négy alkalommal, 8 fő per alkalom.
A szeretet hangjai
Akit megcsapott április szele hangoskiadvány elkészítése
Az önkéntesek: közösségi programjainkon, közreműködnek az egyesület nemzetközi kapcsolatainak
kialakításában, külföldi partnerszervezetektől történő segítő eszközök beszerzésénél, szállításnál, költözésnél,
szemléletformáló foglalkozások megtartásánál, felolvasnak, információt gyűjtenek. A 2019-es évben az
egyesületnek 64 fő az önkénteseinek a száma.
T-com telefonos flotta: 2019-ban a tagok száma: 97 fő
Braille nyomtatás: A 2019-as évben a következő kiadványok készültek el pontírású nyomtatásban:
Szemezgető saját ismeretterjesztő kiadvány, évente hat alkalommal, 35 fő per alkalom.
Egész-séker saját egészség megőrző kiadvány, évente négy alkalommal, 25 fő per alkalom
A Braille olvasásverseny anyagát 24 fő versenyző részére nyomtattuk.
Akadálymentes menülapok
4 étteremnek ( Cloé 2 példány, Pangea 2 példány, Total gyros 2 példány, Frei Caffe 150 példány)156
példányban, ezek a menülapok lehetővé teszik, hogy a látássérültek önállóan is képesek legyenek rendelni,
mivel a kombinált étlap két részből áll Braille írásos és nagybetűs részből, így mindenki számára jól
használható.
Pontírógépek javítása: Látássérült személy részére 2 fő történt javítás és karbantartás.
Fehér bot javítása: A látássérültek biztonságos közlekedését támogató Fehérbot javítására a 2019-es évben 13
alkalommal került sor.
Információs szolgálat: Ügyfélszolgálati irodánkat a 2019-as évben több mint 600 fő
kereste fel, pályázatok beadása, nyomtatványok kitöltése, segítő eszközök beszerzése, szabadidős programok
meglátogatása, szociális ellátások igénylése, szolgáltatások igénybevétele céljából.
Érzékenyítő: Interaktív érzékenyítő foglalkozások óvodákban, általános és
középiskolákban, szemléletformáló előadások középiskolai tanároknak, autóbusz vezetőknek,
partnerszervezeteink munkatársainak, látássérült tagjaink családtagjai részére, sérült gyerekeket nevelő
szülők részére a 2019-es évben
Iskolai / óvodai szemléletformáló foglalkozások száma (alkalom)
73 óvodai 9 alkalom, iskolai 64 alkalom Iskolai / óvodai szemléletformáló foglalkozásokon résztvevők száma
(jelenléti ív alapján):2 179 óvoda 177 fő, iskola 2002 fő Egyéb szemléletformáló foglalkozások száma
(alkalom):44
Egyéb szemléletformáló foglalkozásokon résztvevők száma (jelenléti ív alapján)
1 876
Gyógyszeres dobozok Braille feliratának ellenőrzése: A 2019-as évben 20 gyógyszerkészítmény csomagoló
anyagán található Braille felirat ellenőrzését követően, adott ki szakvéleményt az egyesület.
Akadálymentesítés: Braille feliratokat készítettünk, valamint gyógyszeres dobozok Braille feliratának
ellenőrzése: A gyógyszerkészítmény csomagoló anyagán található Braille felirat ellenőrzését követően, adott
ki szakvéleményt az egyesület. Ezt a tevékenységet 53 alkalommal végezte az egyesület.
Telefotel:
Ez egy ingyenesen hívható zöld szám, ahol olyan információkhoz juthatnak a látássérültek és az idősek
egyaránt, melyek számukra nehezen elérhetők, akciós újságok kínálata, tv műsorok, közérdekű telefonszámok.
A szolgáltatást 2019-ben több mint 3000 alkalommal vették igénybe.
Az egyesület által kiírt pályázatok:
Tanulmányi ösztöndíj: Az MVGYOSZ által folyósított 1% támogatásból 21 fő részesült tanulmányi
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ösztöndíjban szociális helyzetére tekintettel.
Segédeszköz részbeni támogatása: Az egyesület a saját 1%-a terhére részbeni támogatással
a 2019-es évben 15 főt részesített támogatásban.
Az egyesület által biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek száma 95 fő volt a
2019-es évben. A következő szolgáltatásokat vették igénybe okostelefon oktatás- számítógép használat
oktatása-Braille oktatás- aláírásoktatás-fehérbotos közlekedés- segédeszköz használat megtanítása- segítő
beszélgetés-személyi segítség nyújtása- nyomtatványkitöltés.-

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Előző időszak

Tárgyidőszak

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. KULT TÁMOGATÁS

Megnevezés (1000HUF)

432

500

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. PKAB TÁMOGATÁS

250

250

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. SZOC TÁMOGATÁS

60

60

3 815

4 391

552

322

0

188

608

617

8 076

8 490

399

226

1 236

2 204

465

201

MVGYOSZ TÁMOGATÁS
MVGYOSZ 1% TÁMOGATÁS
EMMI NFSZK SZÜLŐ TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLT NAV 1%
BPU TÁMOGATÁS
IFJ-GY18B
ALTERNATÍV KÖZÖSÉGEK TÁM.
ADOMÁNY
NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. CIVIL ALAP TÁMOGATÁS
Összesen:

0

200

15 893

17 649

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

ÉVES BRUTTÓ ALAPBÉR DÍJAZÁS ELNÖKSÉGÉÉRT

2 166

2 340

Összesen:

2 166

2 340

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

21 792

23 399

608

524

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

21 184

22 875

H. Összes ráfordítás (kiadás)

19 278

21 933

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

I. Személyi jellegű kiadás

12 438

12 070

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

19 278

21 933

2 514

1 466

37

64

ebből:

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
2019.év főbb tevékenységei az alábbiak:
- Érzékenyítés
- Kiadványok készítése
- Akadálymentesítés
- Brille olvasásverseny szervezése
- Segédeszközök javítása
- Információs szolgálat
- Telefotel szolgáltatás nyújtás
- Tanulmányi ösztöndíj nyújtás
- Segédeszköz támogatás nyújtás
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- Rehabilitációs szolgáltatás nyújtás

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
7.2.1. BPU TÁMOGATÁS
Támogatási program elnevezése:

BPU TÁMOGATÁS

Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

8,490
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

8,490

-tárgyévben felhasznált összeg:

8,490

-tárgyévben folyósított összeg:

8,490

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

8,490

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

8,490

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatási összeget a 6 megváltozott munkaképességű dolgozók bérére és a mentor bérének egy részére
fordítottuk. A támogatásnak köszönhetően tudtunk foglalkoztatni 6 látássérült kollégát. Két embert 8 órában
három főt 4 órában és egy főt 6 órában.

7.2.2. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
Támogatási program elnevezése:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Támogató megnevezése:

EMMI

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.10.01.-2019.09.30.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

500

-tárgyévben felhasznált összeg:

500

-tárgyévben folyósított összeg:

500

visszatérítendő
vissza nem térítendő
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

500

Felhalmozási:
Összesen:

500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Érintés projektben megvalósítani kívánt öt hagyomány őrző és kulturális program leírása és időbeli
megvalósítása:
2018. december A szeretet hangjai, verses, zenés műsor a téli ünnepkör a karácsony tiszteletére.
2019. május Országos Braille Olvasásverseny, megrendezése Nyíregyházán. Hazánk és határon túlról érkező
vakok részvételével, kortárs Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei irodalmár írását és munkásságát megismerik,
majd egy könyvtáros segítségével kiválasztott és az egyesület Braille nyomtatójával előállított pontírású
szöveg hangos felolvasása.
2019. augusztus olvasótábor keretében felfedezzük Szeged városát, történelmi és irodalmi séták keretében,
majd Braille írásban felolvasó estet tartunk ahol a városban élt és alkotott írók, költők műveivel ismerkednek
meg a résztvevők.

7.2.3. IFJ-GY-18
Támogatási program elnevezése:

IFJ-GY-18

Támogató megnevezése:

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALAP

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.05.01.-2019.04.30.

Támogatás összege (1000HUF)

625
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

226

-tárgyévben felhasznált összeg:

226

-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

226

Felhalmozási:
Összesen:

226

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Gyermek és Ifjúsági Alap: 2018.05.01.-2019.04.30. Az Összetartozunk projektben elkészítettük
hangstúdiónkban az Apa olvas című hangos kiadványt, tanulmányi kiránduláson felfedeztük a Tiszadobi tájat
és az Andrási kastélyt, jártunk Szolnokon a Reptár múzeumban, és a gyermeknap keretében Debrecenben
ismerkedtek fiataljaink az állatkert lakóival. A projektből közösségi programokat valósítottunk meg.

7.2.4. MVGYOSZ
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Támogatási program elnevezése:

MVGYOSZ

Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

4,391
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4,391

-tárgyévben felhasznált összeg:

4,391

-tárgyévben folyósított összeg:

4,391

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

4,391

Felhalmozási:
Összesen:

4,391

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatási összeg az egyesület működésére lett felhasználva, jelen esetben bérleti díjra, munkavállalói bérre,
könyvelési díjra, valamint irodaszerekre lett felhasználva. A támogatás segítségével folyamatosan fenntartható
volt az egyesület ügyfélszolgálata és a szolgáltatások zavartalan működése.

7.2.5. MVGYOSZ 1%
Támogatási program elnevezése:

MVGYOSZ 1%

Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

323
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

323

-tárgyévben felhasznált összeg:

323

-tárgyévben folyósított összeg:

323

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
323

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

323

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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A támogatási összeg tanulmányi támogatásra, valamint rekreációs tevékenységekre lett fordítva.

7.2.6. CIVIL ALAP
Támogatási program elnevezése:

CIVIL ALAP

Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZAT

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

200
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

200

-tárgyévben felhasznált összeg:

200

-tárgyévben folyósított összeg:

200

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

200

Felhalmozási:
Összesen:

200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Anya olvas, címmel tematikus felolvasónapra hívtuk Nyíregyháza város közéletének aktív édesanyait,
valamint minden hangosan felolvasni szerető önkéntes anyukát. A felolvasásokat az egyesület stúdiójában
rögzítettük majd CD-re írva a látássérült emberek részére eljutattuk. Májusában megrendezztük az Országos
Braille Olvasásversenyt, mely egy péntektől vasárnapig tartó nagy rendezvényünk. A két nap ideje alatt
kollégiumi keretek között szállásoljuk el vendégeinket, az ország minden pontjáról érkező látássérülteket és
kísérőjüket, hogy a Braille olvasásversenyen Nagy Zsuka megyei költőnő írását felolvassák pontírásban.
2019. Októberében, a Fehér Bot napja tiszteletére látássérült zongoraművészek, fuvolisták, és énekművészek
közreműködésével nyilvános a városlakók által is látogatható jótékonysági komolyzenei koncertet szerveztünk,
a Vikár Sándor Zeneiskola dísztermében.

7.2.7. RKK
Támogatási program elnevezése:

RKK

Támogató megnevezése:

ALTE

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2019.04.01.-2020.03.31.

Támogatás összege (1000HUF)

2,604
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,204

-tárgyévben folyósított összeg:

2,604

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

2,204

Felhalmozási:
Összesen:

2,204

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatási időszak során kialakítottuk és felépítettük a Telefotel szolgáltatást amerikai mintára. A
szolgáltatás egy ingyenesen hívható zöld számból áll, melyen meghallgathatók akciós újságok kínálatai,
narrált színházi előadások, tv műsorok, fontos telefonszámok, segédeszközök boltjainak kínálata. Minden
olyan információ, mely a látássérültek számára nehezen elérhető.
A pályázat keretében részt vettünk 4 napos tanulmányi úton Bécsben ahol a helyi vakok egyesületével és a
tartományi szervezettel ismerkedtünk meg, valamint részt vettünk akadálymentes múzeumi foglalkozáson is,
ahol az akadálymentes foglalkozásokat ismerhettük meg.
A projekt ideje alatt akadálymentes menülapokat készítettünk a Frei Cafe számára, a Hotel Pangeába, a Cloe
New York étterembe, a Filter kávézóba, a Trattoria Amicii olasz étterembe, a Total Gyros gyorsétterembe.
Ezek az akadálymentes menülapok lehetővé teszik, hogy a látássérültel önállóan tudjanak rendelni, ezáltal
növekszik önbizalmuk, társadalmi elfogadottságuk.
A pályázat ideje alatt a Telefotel szolgáltatásba 13 önkéntes csatlakozott, akik felolvasóként, vagy
információgyűjtőként támogtják a projektet.

7.2.8. PARASPORT TÁMOGATÁS
Támogatási program elnevezése:

PARASPORT TÁMOGATÁS

Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZAT

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2019.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

250
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

250

-tárgyévben felhasznált összeg:

250

-tárgyévben folyósított összeg:

250

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
250

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás időszaka alatt 10 alkalmas jógafoglalkozás, erdei sétát és két alkalommal autóbuszos kirándulást
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 11
valósítottuk meg. A programok célja a az egyesület tagjainak kimozdítása szegregált helyzetükből,
elterjeszteni az egészségtudatos életforma kialakítását és a sport és mozgás fontosságát.
A programok ideje alatt segítőket biztosítottunk tagjainknak.

7.2.9. ADOMÁNY
Támogatási program elnevezése:

ADOMÁNY

Támogató megnevezése:

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS
MAGÁNSZEMÉLYEK

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2019-2020

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,402
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,402

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,402

-tárgyévben folyósított összeg:

2,402

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

2,402

Felhalmozási:
Összesen:

2,402

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Adományból 100%-os támogatással az Egyesület Braille nyomtatót vásárolt. Ezen felül még a működési
költségeinek fedezetére is maradt felhasználható összeg.
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