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A Menedékház Alapítvány története, céljai

A Menedékház Alapítvány 2005-ben azzal a céllal jött létre, hogy krízis helyzetben lévő embereknek nyújtson hatékony 
segítséget, támogatást,főként lakhatási problémáik megoldásában.

Tényleges tevékenységét 2008-ban kezdte el. Az alapítvány 2008. 07.15-óta a Vasvári munkásszállótól bérel 12 férőhelyet 
melyeket olyan válságos helyzetbe került emberek számára közvetít ki, akik képtelenek másképp megoldani lakhatásukat, 
illetve nem várt krízishelyzetbe kerültek. Erre a szociális  szolgáltatásra az alapítvány semmilyen normatív támogatást nem 
kap. Hiánypótló szolgáltatásról beszélünk, ami feltétel nélküli lakhatási lehetőség. Továbbra is törekszünk arra, hogy 
intézményünk ezt a szolgáltatást működtesse. Támogatás hiányában eddig szociális szakember alkalmazása nélkül 
biztosítottuk ezt a szolgáltatást.

A különböző társszervezetek által delegált 44 ügyfél, összesen 577 éjszakát töltött nálunk 2009. 02. 04.-ig, 2008. 
novembertől pedig 100%-os volt a szolgáltatás kihasználtsága.

Szoros  együttműködésre törekszünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Utcai Gondozó Szolgálattal,  illetve a Budapest 
Módszertani Központ és  Intézményei által működtetett utcai gondozó szolgálattal. Hatékony együttműködést tervezünk 
kiépíteni a BMSZKI által szervezett Felvételt Előkészítő Team-el, amely az érintettek egy magasabb ellátási formába kerülését 
hivatott koordinálni.

Az alapítvány igen szűkös anyagi lehetőségei miatt jelenleg csak átmeneti jelleggel tud szállást biztosítani a bajba 
jutottaknak, ez azt jelenti, hogy továbbra is a küldő szervezet szakemberei hivatottak foglalkozni az ügyfelekkel. Rövid távú 
célok között szerepel egy olyan speciális éjjeli menedékhely és nappali  melegedő  kialakítása, mely az utcán élő 
hajléktalanokat segíti. Hosszú távú célunk egy olyan intézmény létrehozása melynek középpontjában a bajba jutott családok, 
gyermekes anyák és apák állnak.

A budai kerületek közül a XI.  kerületben a legmagasabb a hajléktalanok száma, ami az utóbbi évek statisztikái alapján 
ugrásszerűen meg is nőtt, ehhez képest sajnálatos módon a budai kerületek nem rendelkeznek egyetlen éjjeli 
menedékhellyel sem. Fontos  feladat a hajléktalanok bizalmának növelése az intézményi szolgáltatások felé mivel ők képezik 
azt a társadalom perifériájára szorult réteget, akiknek önerőből nincs esélyük a felzárkózásra.

Fontosnak tartjuk  az alapítvánnyal kapcsolatban lévő intézmények, magánszemélyek folyamatos tájékoztatását. Ezért 
hamarosan elindul az alapítvány honlapja www.menedekhaz.hu címen ,ahol minden fontos  programunk, eredményünk 
megtalálható lesz.

Számviteli beszámoló

Mérlegforduló napja: 2008. december 31.

A számviteli politika fő vonásai:

A Menedékház Alapítvány a könyvviteli  nyilvántartásait a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli 
törvényben és a 224/2000 (XII.19.)  Kormányrendeletben (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló 
készítési és  könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól )  meghatározottak szerint. Év végi beszámolóját az 
224/2000.8XII.19.)  Kormányrendelet 4. és 6.melléklete szerint meghatározott formában készíti el  2009  -től. Mivel az 
Alapítvány 2008-ban tevékenységét év végén kezdte meg, illetve támogatást csak 2009-től kapott ,beszámolója 2008. 
évben közhasznúsági szempontok alapján még nem tagolt.
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Adózási sajátosságok:

Az alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel 2009. február 15.-éig nem nyilatkozott,  hogy társasági adó 
befizetése nem lesz ezért társasági adóbevallás  benyújtására kötelezett. Vállalkozási tevékenységéből azonban bevételt nem 
ért el, ezért adófizetési kötelezettsége nincs

Az alapítvány helyi adó és  illetékmentes  abban az adóévben, amelyet megelőző évben folytatott vállalkozói tevékenységéből 
származó jövedelme/nyeresége/ után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Iparűzési tevékenységet csak az 
adóköteles tevékenység megkezdésekor kell bejelenteni.

Eszközök és források:

Befektetett eszközök:
A befektetett eszközök értéke: 0. Mivel 2008-ban eszközvásárlás még nem történt.

Forgó eszközök:
Pénzeszközei értéke 222 ezer forint. Az induló tőke befizetéséből. A követelések értéke:0 

Aktív időbeli elhatárolások:
Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor.

Eredmény, likviditás:
A tárgyévi közhasznú eredmény negatív volt: – 89 ezer forint. Vállalkozási tevékenységből 2008-ban bevétel nem keletkezett. 
Költséget nem számoltunk el.

Kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettség értéke 12 ezer forint, mely szállítói kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolás:
Passzív időbeli elhatárolás 2008-ban nem volt.

Tárgyévi eredmény meghatározó tételek:
Az alapítványnak sem alapítói, sem központi költségvetési, sem helyi önkormányzati sem egyéb bevétele nem volt 2008-ban.

Költségek:

Anyagköltség, szakértői tevékenység, bank költség. Az anyagjellegű ráfordítások összesen: 88 ezer forint.

Munkabér kifizetés nem történt,  a vezető tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik,  részükre személyi 
jellegű kifizetés nem történt.

Az Alapítvány gazdálkodása 2008-ban még nem értékelhető, a szakmai felkészülés, a pályázati programra való előkészítő 
munka jellemezte az év végén megkezdett munkát.
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