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a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. Számviteli beszámoló
A Menedékház Alapítvány a 2011.évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 15.511 ezer Ft, a saját tőke 6.160 ezer
Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az Alapítvány 112.913 ezer ft. állami normatív támogatást kapott. A kapott támogatást az Intézmény
teljes egészében fel is használta, melyet a jelentés 2. számú melléklete mutat be.
3.Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány 2009.02.11.-én kezdte meg tényleges működését . Törekszünk mindig arra ,hogy az adott évben
kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását 3. számú
melléklet mutatja be.
4. Célszerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kiﬁzetések. 4.számú melléklet
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, támogatóktól kapott
támogatás mértéke
Tárgyévben Alapítványunk összesen 119.502 eFt támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások
részletes bemutatását 2.számú melléklet tartalmazza. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából 963 eFt -ot
kaptunk
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege
Szervezetünk vezető tisztségviselői személyi jellegű juttatásban nem részesültek, csak a munkájukhoz szükséges
költségtérítést ﬁzettünk ki:240 eFt értékben. Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kiﬁzetés nem
történt.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
A Menedékház Alapítvány 2005-ben azzal a céllal jött létre, hogy krízis helyzetben lévő embereknek nyújtson
hatékony segítséget, támogatást, főként lakhatási problémáik megoldásában.

2009. február 11-én kapott az alapítvány működési engedélyt egy 60 fős Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének
üzemeltetésére és 30 fős Nappali Melegedő megnyitására. Az ellátottak nagy számára való tekintettel indokoltnak
láttuk az éjjeli menedékhely és nappali melegedő bővítését. A bővítési kérelmünknek megfelelően 2009.
szeptember 15-én kibővült a menedékhely 80 főre, a nappali melegedő pedig egyidejűleg 60 fő ellátására kapott
engedélyt.
2010. februárban megnyílt az alapítvány működtetésében a Családok Átmeneti Otthona I. - II. Ez két 40 fős
átmeneti otthont jelent, melyeket egy épületben, de külön emeleteken kezdtünk működtetni. Ez átlagosan 22
családot és kb. 42 gyermeket jelent,. Az intézmények illetékességüket tekintve, országos befogadásúak.
Jelenleg alapítványunk három főbb programban érdekelt, mindegyik kivétel nélkül egyedülálló próbálkozás a
szociális szférában. Az Online Jogsegély Szolgálat ez év februárjától, a Műhely-klub 2010 januárjától, a “12-Ágy”
program pedig 2008-tól nyújt segítséget a rászorultaknak. Mindegyik program ﬁnanszírozása normatív támogatás
nélkül, pályázati úton történik.
A Menedékház Alapítvány Műhely- Klub elnevezésű programja, 2010 januárja óta működik folyamatosan az
alapítvány intézményeinek telephelyén, alternatív elfoglaltságot nyújtva intézményeink lakóinak. Jelenleg non-proﬁt
alapon működő kerékpárszervizt működtet, amely működési költségeit kizárólag adományozásból illetve pályázati
úton fedezi. A Műhely- Klub bizalom, közösség, alternatív drog prevenciós program. Mindez összecseng egy pozitív
értékrenddel, amit a sport szeretete formál, alakít. Átlagosan évente lakossági adományokból, főleg a kerékpáros
társadalom erkölcsi és némi anyagi támogatásának, valamint a lakóink munkájának segítségével közel 40 kerékpárt
és sok egyéb sporteszközt, babakocsit, kerekesszéket sikerült használható állapotba hozni és a rászorulókhoz
juttatni, valamint az elvárásokhoz képest egy technikailag közepesen felszerelt műhelyet létrehozni. 2011. május 15.én elindult a program különálló honlapja a www.muhelyklub.hu címen.
Alapítványunk Online Jogsegély Szolgálatot indított 2011. 02. 01.-én. A programunk elsőként Magyarországon
egyedi megvilágításban próbálja átértelmezni illetve újragondolni a jogsegítés alapjait. A Jogsegély Szolgálatunk célja,
hogy a rászoruló állampolgárok számára térítésmentesen igénybe vehető jogsegélyszolgálatot biztosít az alapvető
emberi és állampolgársági jogok gyakorlása elősegítése érdekében. Technikai feltétele egy valós használatban lévő
e-mail cím és egy egyszerű regisztráció, amelyet a www.menedekhaz.hu/jogsegely.html oldalon egy kérdőív
formájában tehet meg leendő ügyfelünk. Az oldalon lehetőség van konkrét jogi problémákkal kapcsolatban email-t
küldeni alapítványunk jogászainak, akik ugyancsak email-ben válaszolnak. Jogászaink vállalják, hogy 10 munkanapon
belül választ adnak, a felmerült kérdésekre. Programunk elindulása óta közel 80 megkeresést válaszolt meg.
Alapítványunk “12-Ágy” programja 2008. 07. 15.-óta működik a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával. A
Programban elsősorban krízishelyzetbe jutott ügyfeleket tudunk fogadni, akik nem férnek be egyik intézményi
ellátási formába sem. Elsődleges célunk, hogy a nem várt krízishelyzet miatt ügyfeleink ne szakadjanak el egymástól.
Programunkról bővebben a www.menedekhaz.hu/agy.html oldalon olvashat.

Mint látható, intézményeink és programjaink Magyarországon egyedi megvilágításban próbálják átértelmezni, illetve
újragondolni a szociális szolgáltatások alapjait. Világunk gyorsul, a fejlődés dinamizmusa hatványozottan növekszik, a
nem várt fejlődés határozott és újfajta lépéseket követel a hajléktalan ellátás minden szereplőjével szemben. Az
ellátó rendszer viszonylagos lomhasága megfagyasztja a rendszer szereplőit, a fejlődés mértékéhez mért
programok hiánya, a fejlődés hatékonyságának rovására mennek.
Alapítványunk alapvető értékei közt lényegi szerepet tölt be a fenntartható fejlődés elve, és ezért ez alapján
próbálja megszervezni a programjait. Fontosnak tartjuk, hogy olyan szempontok alapján hozzuk létre, amely
áthidalni kívánja a szakadékot a többségi társadalom, illetve a rászorult társadalmi csoportok között. Ennek elérése
érdekében minden pályázati lehetőséget megpróbálunk felhasználni.
A Menedékház Alapítvány fontosnak tartja, mind az éjjeli menedékhely és nappali melegedő, valamint a családok
átmeneti otthonaiban élő ügyfelek számára lakhatási támogatásokat tudjunk biztosítani, a sikeres kiköltözés és
hatékony szakmai munka érdekében. Ehhez természetesen elengedhetetlen a mindenkori politikai elit részéről, a
munkához való jutás lehetőségének megteremtése. Az intézmények éves szakmai beszámolóit az alábbiakban
részletezzük
Menedékház Alapítvány - Éjjeli Menedékhely
2011
Éjjeli menedékhelyünk a jogszabály által meghatározott szolgáltatásokat nyújtja, így lehetőség van: éjszakai
pihenésre, mosásra, tisztálkodásra, ételmelegítésre, főzésre.
Az intézmény nyitvatartási ideje: az év minden napján, este 18 órától, reggel 8 óráig. Szolgáltatásainkat nagykorú
személyek vehetik igénybe, nők, férﬁak egyaránt, de nemenként külön szobában. A bekerüléshez utcai gondozó
szolgálat ajánlása szükséges és rövid esetleírás. Ezen kívül a Menhely Diszpécseren keresztül utcai gondozó
szolgálatok által behozott hajléktalan embereket fogadunk, az ország egész területéről. Az éjjeli menedékhely
igénybevétele ingyenes. Bekerüléshez az utcai gondozó szolgálatok ajánlásán kívül mást nem várunk el.
Jelenlegi férőhely 80 fő, a krízis időszakban ezt 20 krízisférőhellyel bővítettük, erre azért van szükség, mert a
meglévő kapacitásunk nem elég a nagy hidegben, krízis időszakban megjelenő igényekkel szemben. Az
intézményben 14 szoba van, a szobák kis létszámúak (átlagosan 5 ágy van egyben), az ágyakat paraván választja el
egymástól. Női szoba kettő volt, de mivel nagy igény jelentkezett nők elhelyezésére, emiatt nyitottunk egy
harmadikat is, így összesen 13 hölgyet tudunk elhelyezni. Az intézményben lehetőség van párok elhelyezésére is,
külön női és férﬁszobákban. A helyiségekhez tartozik még az ügyfelek konyhája, fürdő helyiségek, mosó-szárító
helyiség, és a közös helyiség, ahol esténként a szabadidő kulturált eltöltésére van lehetőség.
Egyszeri étkezést biztosítunk (zsíros kenyér, péksütemény). Ezt pályázati forrásból tudjuk bővíteni, így lehetőségünk
van krízis időszakban májkrémet, párizsit, zöldséget-gyümölcsöt, készételkonzervet osztani.

A szállót igénybevevő ügyfeleknek lehetőségük van esetfelelős szociális munkással egyéni esetkezelés formájában
együttműködni. Az esetfelelős szociális munkás segít az ügyfél által meghatározott problémákat megoldani, a
szállóról való kikerülés érdekében.
Az intézményt 2009 februárjában nyitottuk meg. Az első hónapban átlagosan 12, 7 ember töltötte itt az éjszakáit. A
kihasználtság az év közben folyamatosan nőtt, úgy vettük észre, hogy az addig meglévő 60 férőhely bővítésére nagy
az igény. 2009. szeptember 23-án ezt meg is tudtuk tenni, így az óta, és jelenleg is 80 férőhellyel működünk.
Az éjjeli menedékhelyet 2011-ben összesen 185 fő vette igénybe, ebből nő 37, férﬁ 148. Az ellátottak 40 %-az
életvitelszerűen használta az éjjeli menedékhelyet, ezen azokat a személyeket értjük, akik több mint 180 napot
töltöttek itt. Egy hetet vagy annál kevesebb időt ügyfeleink 24, 86%-a, egy hét és 30 nap közötti időt 11, 89%-a, egy
hónap és 3 hónap közötti időt 10, 27%-a, három hónap és hat hónap közötti időt 12, 97%-a töltött
intézményünkben. A nemek szerinti megoszlás a 2011-es évben a bent töltött éjszakák száma alapján: férﬁak 87,
31%, nők 12. 69 %. Éjjeli menedékhelyünkön nincs nagy ﬂuktuáció, ezt azzal tudjuk magyarázni, hogy olyan
körülményeket tudunk biztosítani, melyek vonzóak az utcán élő embereknek. Ilyenek a koedukált elhelyezés (nem
közös szobában), kis létszámú szobák, paravánnal elválasztott ágyak, nyugodt, biztonságos életkörülmények.

Forgalmi adatok az igénybevétel időtartama szerint:
1 - 7 nap

24, 86%

8 - 30 nap

11, 89 %

1 - 3 hónap

10, 27%

3 - 6 hónap

12, 97%

6 hónap-1 év

40%

Az éjjeli menedékhely elhagyásának oka többféle lehet, sok ellátottról nincsen információnk, többüknek kellett
elhagyni a szállót a házirend megsértése miatt, többek másik szállóra, vagy más jellegű lakhatásba költöztek. 2011ben ellátottaink közül tíz ember, - két pár, két egyedülálló nő, és négy férﬁ költözött tudomásunk szerint
„magasabb” ellátási formába vagy albérletbe, ehhez albérleti támogatást tudtunk biztosítani, pályázati forrásból.

Forgalmi adatok 2011-ben:
2011

Forgalom (éjszakák)

Napi átlag (fő)

Január

2292

73, 9

Február

2070

73, 9

Március

2420

78

Április

2320

77, 3

Május

2343

75, 5

Június

2342

78

Július

2418

78

Augusztus

2355

76

Szeptember

2217

74

Október

2440

78, 7

November

2292

76, 4

December

2469

79, 6

Összesen:

27978

76, 6

2011 novemberétől a Menedékház Alapítvány csatlakozott az utcán élő hajléktalanok elhelyezését támogató
konzorciumhoz. Alapítványunk 2011-2012 telén azzal a szándékkal lépett be a Budai Konzorciumba, hogy az
eddigiekhez képest még több tartósan utcán élő hajléktalan embert tudjon fogadni. A program által nyújtott
lehetőségek célja elsősorban az volt, hogy vonzóbbá tegyék az éjjeli menedékhelyeket a rászorulók számára.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a program sikeres volt, hiszen sok olyan ember került megfelelő intézményi
ellátásba vagy utcai szociális munkások látóterébe, akik eddig rejtve maradtak az ellátórendszer elől.
A konzorcium ezen időszakában összesen 42-en fordultak meg a ﬁnanszírozott ágyakon, az átlagos
benntartózkodási idő 59, 8 nap. Az összes igénybevevő közül 32 férﬁ, és 10 nő. A nők nagy többsége a párjával
együtt jön be hozzánk, tehát a páros elhelyezést veszik igénybe, ennek elhelyezési formának szükségességét és
fontosságát a konzorciumi tapasztalataink is megerősítik.
A program elején lassú tempóban telítődtek a férőhelyek, csak 2011. 01. 08-án értük el az előzetesen elvállalt 20
elhelyezést. Ez azzal magyarázható, hogy más szállókon is beindult a konzorciumi elhelyezés, tehát olyan szállók is,
akik eddig nem fogadtak közvetlenül utcáról, megnyitották férőhelyeiket az ilyen jellegű elhelyezések felé, ezen kívül
a téli krízis időszakban több szálló plusz férőhelyeket nyit, krízis férőhelyeket biztosít. 2011 decemberében összesen
345 éjszakát töltöttek benn, a legtöbben 18-an voltak egy éjszaka. Januárban 687 éjszakát töltöttek benn összesen,
a legtöbb elhelyezett 26 volt. Februárban 685 éjszakát töltöttek benn, a legmagasabb elhelyezett szám 27 volt,
márciusban pedig 793 éjszakát töltöttek benn, 28 volt a legtöbb elhelyezett egy éjszaka. Ebben az időszakban tehát
összesen 2510 éjszakát töltöttek konzorciumi férőhelyeinken.

Konzorciumi férőhelyek igénylése havi lebontásban:
2011 december

345 éj

2012 január

687 éj

2012 február

685 éj

2012 március

793 éj

Összesen:

2510 éj

A program lezártával és a jó idő beköszöntével azt elmondhatjuk, hogy a konzorciumi férőhelyeinket egyre
kevesebben veszik igénybe és akik folyamatosan benn tartózkodtak a nagy hidegek alatt, azok a melegebb időjárási
viszonyok miatt elhagyták szállónkat. Nagy részük tartózkodási helyéről nincsen tudomásunk.
Menedékház Alapítvány - Nappali Melegedő
2011
Nappali melegedőnk hajléktalan személyeknek nyújt szakosított nappali ellátást, alapszolgáltatásaink közé tartozik:
tisztálkodás biztosítása, mosási lehetőség biztosítása, ételmelegítési, főzési lehetőség, csomag és értéktárgyak biztonságos
megőrzése.
A nappali melegedő az év munka napjain napi 8 órában tart nyitva. Nagykorú férﬁak és nők vehetik igénybe. A
tisztálkodáshoz és a ruházat tisztításához mosógépet, szárítógépet, mosóport, sampont, szappant, törölközőt
tudunk biztosítani.
A melegedőt látogatók egy része közterületen él, nagy hányaduk éjjeli menedékhelyen, vagy a hajléktalan ellátás
egyéb szállást nyújtó intézményét veszik igénybe. Számszerűsíteni nagyon nehéz, mivel az év során többen többféle
ellátási formát is igénybe vettek a hajléktalan ellátáson belül (menedékhely, átmeneti szállás). A leggyakrabban
igénybevett szolgáltatás nappali melegedőnkben az étkeztetés (90,25 %) volt. Ezen kívül a tisztálkodást (60,25 %),
és az ételmelegítést (38,76 %) vették leggyakrabban igénybe.
A nappali melegedőben különböző klubokat működtetnek a szociális munkások, melyeket az érdeklődők
látogathatnak. Ezekkel szeretnénk hozzájárulni a szabadidő értékes eltöltéséhez és esetleg ezen tevékenységek által
olyan értékek, készségek teremtéséhez, létrejöttéhez, melyek segítenek az ügyfeleinket abban, hogy képesek
legyenek a problémáikat megoldani.
Kiránduló klub:
A hajléktalanszálló szociális munkásaiként felelősséget érezvén lakóink testi, és lelki egészsége iránt, az az igény
fogalmazódott meg bennünk, hogy valamely hasznos, és egészséges, ugyanakkor kellemes programot hozzunk létre
lakóinknak. Azt szerettük volna, hogy lakóink a mindennapos, megszokott rutinból egy kicsit fellélegezzenek, és
megfeledkezzenek nehézségeikről, nehéz helyzetükről, ezért elindítottuk a Kiránduló klubot.
A kirándulások nagyon jól,- a vártnál is jobban, - sikerültek, és beváltották a hozzá fűzött reményeket. Lakóink
nagyon élvezték a szabad levegőn történő elfoglaltságot, együtt töltött órákat, és valóban látható volt, ahogy
feloldódnak, levetkőzik a napi nehézségeket.
A kirándulás anyagi feltételeit (élelmiszer, gépjárműhasználat) az alapítvány ﬁnanszírozta minden alkalommal. A
kirándulások helyszínére gépjárművel jutottunk el, az élelmiszer ellátmányt szendvicsek, üdítő, gyümölcs, édesség
képezte. A kirándulásokon 2011-ben összesen 21 fő vett részt, két szociális munkás kíséretében.

Álláskereső klub:
Az Álláskereső Klub célja, hogy az ügyfelek munkába állását elősegítse, ezáltal – a munkaerő piaci igények
ﬁgyelembe vételével – hajléktalan embereket a munka világába visszasegítse. E cél elérése érdekében vállaltuk, hogy
ügyfeleinket az írott sajtóban és az interneten megjelenő munkahelyekre irányítjuk, a megcélzott állás elnyeréséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítunk (újságok, internet használat, email cím létesítés, önéletrajzírás,
telefon, fax). Álláskereséssel kapcsolatosan a következő szolgáltatásokat nyújtottunk az elmúlt évben:
munkahelykeresés az írott sajtóból, internetről letöltött állásajánlatok alapján, telefonálási lehetőség a megcélzott
állás ügyében. Segítünk önéletrajzírásban, többfajta önéletrajzminta áll rendelkezésre, melyek közül a megcélzott
állás jellegének megfelelően válogathatnak az ügyfeleink.
A számítógéphez nem értőkkel közösen készítjük el az önéletrajzot, miközben elmagyarázzuk, mit kell
kihangsúlyozniuk, mely képességeikre, jártasságaikra helyezzék a hangsúlyt.) Egyre több munkáltató kér elektronikus
elérhetőséget, email címre küldött jelentkezést, önéletrajzot. Segítünk email cím létrehozásában, az elektronikus
levelezéssel kapcsolatos tudnivalók megismertetésében.
Az elmúlt évben az álláskereső klub heti két alkalommal, változó napokon várta az állást keresőket. Havonta 10-15
ügyfelet fogadtunk (hetente visszatérő embereket is), akikkel egyesével, személyre szabottan foglalkoztunk.
EVS (European Voluntary Service Európai Önkéntes Szolgálat)
Ennek az európai programnak a segítségével lehetőségünk van ﬁatal, külföldi önkénteseket fogadni. 2011-ben négy
önkéntes jött el hozzánk, egy német lány, egy bolgár lány, egy olasz ﬁú és egy spanyol ﬁú. Az önkéntesek segítenek
mindkét intézményünkben. Feladataik közé tartozik munkatársaink segítése a napi munkájukban (ételosztás,
adminisztráció), szabadidős tevékenységek szervezése az ügyfeleink számára.
Ez a program jó lehetőség arra, hogy ügyfeleink és munkatársaink megismerjenek más kultúrákat. A programban
résztvevő önkéntesek által ügyfeleink életminősége tartósan javul a társas kapcsolatok bővülése miatt Ez nagyon
fontos a hajléktalan létet jellemző lecsökkent kapcsolati háló szempontjából. Az önkéntesek olyan metódusokat
mutathatnak munkájuk során a szervezetünk munkatársainak, melyeket mi még nem ismerünk, de ha sikeresnek
bizonyulnak, adoptálhatjuk azokat és a jövőben alkalmazva proﬁtálhatunk is belőlük. A program során olyan
együttműködések alakulnak ki, melyek a program lezártával tovább folytatódhatnak. A EVS programban résztvevő
önkéntesek olyan gyakorlati és elméleti tudásra tesznek szert a program során, amelyeket egész életük során
hatékonyan tudnak hasznosítani.
Sportnap:
2011-ben is megtudtuk rendezni sportnapunkat, részben pályázati támogatásból. A program helyszíne az
alapítvány nappali melegedője és az épületet körülvevő parkosított terület volt. A rendezvény reggel 8 órától
kezdődött és este 20:00-ig tartott. Összesen 127 fő nevezett 5 sportágban, hat kategóriában. A nevezők életkora
18 évestől a 67 évesig terjedt. Volt közöttünk címvédő, és olyan is, aki első alkalommal vett rész ilyen rendezvényen.

Minden helyezett kapott egy serleget és pénzjutalmat is. Az I. helyezett 8000, II. helyezett 6000 és a III. helyezett
3000 forint jutalomban részesült. Összesen 13 intézmény 127 sportolóval képviseltette magát. Asztalitenisz
versenyszámban a 36 indulóból 4 női és 32 férﬁ versenyző-, sakk versenyszámban 14 férﬁ versenyző-, petanque
sportágban 20 férﬁ és 10 női versenyző-, lábtenisz sportágban 25 férﬁ és 1 női versenyző,- továbbá csocsóban 14
férﬁ és 3 női versenyző jelezte versenyzési szándékát.
A versenyek lebonyolítását, szervezését, a mérkőzések vezetését és az összes kiegészítő feladatot (élelmezés,
információnyújtás) a Menedékház Alapítvány dolgozói és más hajléktalanellátó intézményekben dolgozó
önkéntesek végezték el.
Továbbiakban is szeretnénk elérni, hogy minél több tartósan utcán élő ember keressen meg bennünket, vegye
igénybe szolgáltatásainkat, és kerüljön magasabb szintű lakhatási formába. Ennek érdekében dolgozunk és fejlesztjük
szolgáltatásainkat.
Menedékház Alapítvány - Családok Átmeneti Otthona I. - II.
A Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthonai I. - II. 2010-02-12-én nyitotta meg kapuit. Az intézmény
feladata, a társadalom perifériájára került családok megsegítése, társadalomba való integrálása, különös tekintettel a
kiskorú gyermekekre. Célunk, hogy az intézményi ellátás során a családok megkapják az őket megillető, életüket
segítő ellátásokat, hogy átmeneti nehéz helyzetükben is megőrizzék a család egységét. Intézményünk az ország
egész területéről fogadja az átmenetileg fedél nélkül maradt, hátrányos helyzetű családokat, az egyedülálló, a
várandós és a bántalmazott anyákat.
Alapelvünk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családoknál fellépő problémák - lakhatási nehézség, családon
belüli erőszak, munkanélküliség, működési zavarok a családban, életvezetési és egészségügyi gondok - kezelése
során, az ellátást igénybe vevők ne veszítsék el önállóságukat, az ellátásról, a szolgáltatások igénybevételéről ők
maguk döntsenek.
Szolgáltatások:
Intézményünkben családgondozói munkakörben 4 fő szociális munkás dolgozik. Az Otthon működésének
zavartalan ellátása érdekében szakgondozó munkatársakat alkalmazunk. Lakóink a peres ügyeik intézéséhez, jogi
kérdéseik megválaszolásához online jogsegély szolgálatot vehetnek igénybe. A mentális problémák kezelésére, a
családban felmerülő konﬂiktusok megoldására heti rendszerességgel, pszichológus áll a családok rendelkezésére.
A felnőttek részére intézményünkben biztosított a háziorvosi rendelés. A területileg illetékes házi gyermekorvos és
védőnő gondoskodik a beteg gyermekek ellátásáról, az újszülöttek gondozásáról. A tanulási és részképesség
zavarokkal küzdő gyermekeknek intézményünk fejlesztőpedagógusa tart személyre szabott foglalkozást.

2011 nyarán indult el az önkéntes program, melynek keretében az önkéntes munkára jelentkezők segítik az
intézményben élő gyermekeket a tanulásban. A korrepetálás mellett szabadidős programok szervezésében is részt
vesznek. A gyermekek nyelvtudását az intézményünkben tartózkodó külföldről érkezett önkéntesek fejlesztik.
Jelentkezők és beköltözők száma 2012-ben:
A jelentkezett családok száma: 176 , melyekben 346 gyerek volt. Felvételi elbeszélgetésen megjelent: 97 család. A
felvételi elbeszélgetésen nem jelent meg (lemondta, nem jött el): 79 család. Felvett család: 24 volt ebből felvett
gyerek: 55 fő. Elutasított család: 73 volt, ebből elutasított gyerek: 291 fő.
Intézmények közti megoszlás 2011-ben:
Családok Átmeneti Otthonai I.
Összesen: 23 család lakott intézményünkben. Felnőttek száma: 39 fő volt összesen, gyerekek száma: 52 fő volt
összesen: 2011-ben beköltözött családok száma : 9 család. 2011-ben kiköltözött családok száma : 13 család.
Családok Átmeneti Otthonai II.
Összesen: 20 család lakott intézményünkben. Felnőttek száma: 37 fő volt összesen, gyerekek száma: 41 fő volt
összesen: 2011-ben beköltözött családok száma : 14 család. 2011-ben kiköltözött családok száma : 11 család.
Gyermek programok:
A Családok Átmeneti Otthonai gyermekvédelmi intézmény, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a szülők
bevonásával gondoskodjunk a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséről. Az ünnepnapokról minden
alkalommal megemlékezünk, közös programot, műsort szervezve az Otthonainkban élő családokkal.
2011-en is megtartottuk a Farsangi mulatságot. A gyermekekkel közösen készítettük el a farsangi álarcokat,
dekorációt. A jelmezverseny győztesei között díjakat osztottunk ki. Március 15-ről mécses gyújtással és nemzeti
zászlók készítésével emlékeztünk meg.
A Húsvéti ünnepek alkalmából a kézműves foglalkozáson a szülők és gyermekeik üvegfesték használatával ünnepi
dísztányérokat készítettek. A gyermekeket csokoládé tojással ajándékoztuk meg, és húsvéti sonka osztásával
járultunk hozzá az ünnepi vacsorához.
A tavaszi és nyári óvodai, iskolai szünetben is gondoskodtunk arról, hogy minden gyermek megtalálja a számára
legérdekesebb foglalkozást, tartalmasan töltse el idejét.
Április hónapban az érdeklődő gyermekek az intézményünkben működő Műhely-klub szervezésében részt vettek a
Balatonföldváron megrendezett Balatonkör kerékpár túrán. A versenyen a Műhelyben általuk felújított
kerékpárokkal indultak. Májusban újra elindultak a Tiszafüreden megrendezett 4. Intersport Tour De Tisza-Tó
kerékpáros versenyen, ahol szép eredményeket értek el.

Tavasszal került sor a sportnap megrendezésére intézményünk területén. A sport-tevékenységek közben minden
család kipróbálhatta ügyességét, kitartását. A legjobbakat díjakkal ajándékoztuk meg, illetve pénzjutalomban
részesítettük.
Májusban az Anyák napja alkalmából a gyermekek táncfellépéssel, versmondással lepték meg édesanyjukat, és a
műsor végén átadták saját készítésű ajándéktárgyaikat.
Tavasszal vettünk részt a Baráti Bőrlabda Football Club által szervezett Foci Torna és Családi Napon is.
Intézményük a Műhely-klub szolgáltatásaival, ingyenes sporteszköz kölcsönzéssel és kerékpár javítással várta a
rendezvényen megjelent családokat,.
Tavaszi program volt még a közös főzés az Otthonainkban élő családokkal. Az Élelmiszer Bank által adományozott
alapanyagokból bográcsban készítettük el az ebédet a főzésre vállalkozó szülőkkel. A jó hangulatú napon, a főzés
ideje alatt a gyermekek az intézmény kertjében játszattak az étel elkészültéig, amit jó étvággyal fogyasztottak el
szüleikkel együtt.
A Gyermeknapon mese DVD-kel és édességcsomaggal ajándékoztuk meg a gyermekeket. Ezen a napon
ﬁlmvetítést, sportfoglalkozást szerveztünk a gyermekek számára. Az érdeklődő gyermekek kézműves foglalkozáson
és arcfestésen vehettek részt.
A nyári szünetben a gyermekek pályázatokon nyert összegből a Balaton mellett táborozhattak.
A SZ.I.V. Oktató és Fejlesztő Központ 5 ingyenes férőhelyet biztosított az intézményünkben élő gyermekeknek, így
biztosított volt számukra képességeik fejlesztése, a tanulási hátrányok kiegyenlítése.
Novemberben
az intézményünk egyik önkéntese által betanított táncfellépéssel vettünk részt az S.O.S.
krízisalapítvány által meghirdetett tehetségkutató versenyen, ahol a hip-hop tánccsoport első helyezést ért el.
Decemberben megtartottuk a Mikulás ünnepséget. A gyermekek ajándék és édességcsomagot kaptak.
A hónap közepén a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek köszönhetően ingyenes színházi előadásra
látogathattunk el a Ram Colosseumba.
A jó időt kihasználva intézményünk kis buszával a gyermekek Dobogókőre utaztak, ahol munkatársainkkal egész
napos kiránduláson vettek részt.
December hónapban az állatkertben megtekintettük az újonnan érkezett Vombat kisállatot.
A karácsonyi ünnepségen az AHA színpad előadását tekinthették meg lakóink. Az előadás után ünnepi vacsora és a
családok megajándékozása következett.

Szociális munka
A családokat beköltözése után a szociális munka módszereivel segítjük, hogy az intézményi lakhatás lejárta után
önálló otthonba költözhessenek, a beköltözéskor meglévő problémák megszűnjenek, és képessé váljanak az önálló
életvezetésre. A segítő beszélgetések során feltérképezzük a család működését nehezítő problémákat. A
családsegítés része a hivatalos ügyek intézése. A családok számára információt nyújtunk a részükre járó segélyezési
rendszerről.
Az álláskeresők részére internetes hozzáférés, telefonhasználat áll rendelkezésre, illetve rendszeresen álláskereső
tréninget is tartunk számukra.
A havi két alkalommal, illetve szükség esetén tartandó team-üléseken megbeszéljük a családok segítésével
kapcsolatos teendőket, javaslatokkal, észrevételekkel segítve egymás munkáját.
Az Otthonainkban élő családok a lakógyűlésen vitathatják meg a felmerülő problémákat, tehetik fel kérdéseiket,
terjeszthetik elő javaslataikat.
A ﬁatal felnőttek részére feltérképezzük a továbbtanulás lehetőségeit, javasoljuk számukra a területileg illetékes
munkaügyi központtal való kapcsolat felvételét.
A nehezen kezelhető párkapcsolati konﬂiktusok esetén fölajánljuk a családsegítő szolgálatnál igénybe vehető családés párterápiát.
Az Újbuda Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával szoros kapcsolatot tartunk, az intézménybe
költöző családokról jelzést küldünk, tekintettel arra, hogy az ország egész területéről fogadunk családokat, így a
megkezdett családgondozás az előző területen nem mindig folytatható.
Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a kerületben lévő bölcsődékkel, óvodákkal és iskolákkal is, annak érdekében,
hogy az újonnan beköltöző gyermekek a lehető legrövidebb időn belül bekerüljenek az oktatási, nevelési
intézményekbe. A szülőkkel együtt a Nevelési tanácsadó szakembereinek segítségét kérjük a tanulási, nevelési
nehézségekkel küzdő gyermekek esetében.
A szociális munkások részére egyéni szupervízió biztosított intézményünk pszichológusa által.
További terveink között szerepel, egy gyermekneveléssel kapcsolatos témákat megbeszélő csoportfoglalkozás
indítása, a szülő- gyermek kapcsolat javítása érdekében. Munkatársaink konferenciákon és továbbképzéseken
vesznek részt, hogy bővítsék szakmai ismereteiket.
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adatok E Ft-ban

Sorszám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

FORGÓESZKÖZÖK

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8
9
10
11

3 115

0

5 159

0

0

156

3 115

0

5 003

0

0

0

11 291

0

10 352

0

0

0

2 962

0

6 367

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

8 328

0

3 985

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

14 406

0

15 511

C.

, 2012.05.29

P.H.
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Sorszám

adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

b

c

d

a

12

D.

SAJÁT TŐKE

13

I.

JEGYZETT TŐKE

14

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)

15

III. TŐKETARTALÉK

16

Tárgyév
e

8 471

0

6 160

300

0

300

0

0

0

0

0

0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

867

0

8 171

17

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

19

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

7 304

0

-2 311

20

E.

CÉLTARTALÉKOK

0

0

0

21

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

5 934

0

9 068

22

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

23

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

24

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

5 934

0

9 068

25

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

283

14 406

0

15 511

26
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, 2012.05.29

P.H.
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Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
adatok E Ft-ban
(összköltség eljárással)
Sorszám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

I.

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

40

0

0

2

II.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

0

0

0

3

III. EGYÉB BEVÉTELEK

119 299

0

126 031

4

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

60 907

0

71 014

5

V.

49 080

0

53 545

6

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

2 046

0

1 424

7

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

17

0

251

8

A.

7 289

0

- 203

9

VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

3

0

3

10

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI

0

0

0

11

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

3

0

3

12

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

7 292

0

- 200

13

X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

12

0

0

14

XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

0

0

2 111

15

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

12

0

-2 111

16

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

7 304

0

-2 311

17

XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

18

F.

7 304

0

-2 311

19

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

7 304

0

-2 311

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

ADÓZOTT EREDMÉNY

, 2012.05.29

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. számú melléklet:

SorA tétel megnevezése
szám

Előző év Ft

Tárgyév Ft

c

d

a

b

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele

119.355

126.034.251

1

közhasznú célú működésre kapott támogatás

108.315

114.082.726

a

alapítótól

0

0

b

központi költségvetéstől

107.520

112.912.982

c

helyi önkormányzattól

d

egyéb

2

0
795

1.169.744

Pályázati úton elnyert támogatás

8.183

7.407.240

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

2.741

4.115.316

4

Tagdíjból származó bevételek

0

0

5

Egyéb bevételek

101

171.320

6

Pénzügyi műveletek bevételei

3

3.349

7

Rendkívüli bevételek

12

254.300

8

Aktivált saját teljesítmény értéke

0

0

B

vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

C

Összes bevétel

119.355

126.034.251

D

Közhasznú tevékenység költségei

112.051

128.345.306

1

Anyagjellegű ráfordítások

60.907

71.013.754

2

Személyi jellegű ráfordítások

49.081

53.545.191

3

Értékcsökkenési leírás

2.046

1.424.011

4

Egyéb ráfordítások

17

251.350

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6

Rendkívüli ráfordítások

E

Vállalkozási tevékenység költségei

F

Összes tevékenység költségei

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény

2.111.000
0

0

112.051

128.345.306

0

0

H

Adóﬁzetési kötelezettség

0

0

I

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

J

Tárgyévi közhasznú eredmény

7.304

-2.311.055

A. személyi jellegű ráfordítások

49.080

53.545.191

1 Bérköltségek

47.756

51.913.097

1.324

1.632.094

0

0

0

2.111.000

Tájékoztató adatok

a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. személyi jellegű egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

2. számú melléklet:

Kimutatás a támogatások felhasználásáról 2011. év

Támogatást nyújtó neve

Támogatás időpontja

Támogatás összege(Ft)

Felhasználás célja

Magyar Államkincstár

2011 havonta

112.912.982

Működési támogatás

Lindros Vagyonkezelő

2011-05-27

165.000

Működési és szociális

Összefogás Lakástámogatás

2011-11-20

2.141.600

Működési és szociális

Lindros Vagyonkezelő

2011-05-27

165.000

Programtámogatás

Hajléktalanokért Alap.

2011-06-06

1.840.000

Működési támogatás

MMSZ

2011-12-22

2.400.000

Működési támogatás

Glausius László

2011-12-27

2.000

Működési támogatás

Szabó Áron

2011-05-09

40.000

Működési támogatás

Összesen:

119.501.582

3.számú melléklet:

Előző évi összeg
(eFt)Megnevezés

Tárgyévi összeg (eFt)

Induló tőke

8.471

6.160

Tőkeváltozás

867

8.171

7.304

-2.311

Közhasznú tevékenység tárgyévi
7.304
eredménye

-2.311

Megjegyzés

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény

4. számú melléklet: Kimutatás cél szerinti juttatásokról 2011. év

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)
előző évi

Eltérés

tárgyévi

%

Megjegyzés

eFt

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

0

2.111.000

100

2.111

Pénzbeli juttatások összesen

0

2.111.000

100

2.111

0

2.111.000

0

2.111

Összesen:

0

0

0

0

Mindösszesen:

0

0

0

0

ebből adóköteles
ebből adómentes
Természetbeli juttatások összesen
ebből adóköteles
ebből adómentes
Egyéb juttatások

Összesen:
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások

Lakhatási támogatás

